Bedieningshandleiding
Ecowave App
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Home Network

myfire Wi-Fi Box
B6R-W…

Mains Power
(115/230 V; AC)

Fan

V Module
G6R-BU(E)…

Cable
G6R-CBV…

 OPTIONELE MODULE (INK.3255)

“myfire” App for Android/iOS

Handset
B6R-H8(9)…P…

NOTE: Components are not actual size.

Ignition Cable G60-ZKIS…

Interrupter Block
G60-ZUS…

Pilot Burner
G30-ZP2M

Main Burner

Cable
G60-ZCSW1000

Receiver
B6R-R8(9)P
B6R-R8(9)PT

Combination Control
GV60…

Mains Adapter G60-ZMA3
115/230 V; AC

Thermocurrent Cable TC
G60-ZKIRS…

Thermocurrent Cable SW
with ON/OFF Switch
G60-ZSKS(L)S…

8 Wire Cable
G6R-C…
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Overzicht van de componenten

 OPTIONEEL WiFi/APP (excl. tablet en router)
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WiFi box
Minimale eisen WiFi router:
•
compatibel met IEEE 802.11n/g/b
•
WPA2 encryptie
•
Radio frequentie: 2,4 GHz band
•
Wireless Auto Channel: automatisch zoeken naar het sterkste
draadloze kanaal zonder storing.

 LET OP
De WiFi box maakt het mogelijk dat er een draadloze verbinding
gemaakt kan worden met een thuisnetwerk. Een SYMAX
afstandsbediening is nodig om de volledige functionaliteit te
benutten en moet verbonden zijn met het systeem.
1.
2.

De WiFi box dient te worden aangsloten zoals in het
componenten overzicht op pagina 2.
De WiFi box dient te worden aangesloten op de ontvanger,
ver de ontvangers middels de adapter aan het lichtnet. Na 30
seconden schakelt de WiFi box in de "Acces Point Mode", het
groene lampje knippert. Voor het vervolg van de installatie kijk
op pagina 4 en verder.
 LET OP

Meerdere gebruikers op hetzelfde WiFi kanaal kunnen een
negatief eﬀect hebben op de gegevensoverdracht. Druk
gedurende 1 seconde op de RESET knop (met bv. een
paperclip) van de WiFi box om van kanaal te wisselen.

Minimale eisen smartphone/tablet:
•
IOS 8.0 of Android 4.4
LED indicatoren op de WiFi box:
Label

LED

Power

Blauw

WLAN

Groen

Receiver
Alle LED's

Blauw

Status
Aan

Stroom aan

Uit

Stroom uit

Aan

Verbonden met thuisnetwerk

Uit

Niet verbonden met thuisnetwerk

Knipperen

WiFi box in "Acces Point Mode"

Aan

Ontvanger aangesloten

Uit

Geen ontvanger aangesloten of
verbinding weg

Knipperen

Interne configuratie

RESET status op de WiFi box
Druk de
RESET knop
gedurende

LED status van
de blauwe LED

Functie

1 seconde

Continu knipperen ieder 1/2
seconde

Activeerd de "Acces Point Mode" gedurende
10 minuten (tijd om te verbinden met het
thuisnetwerk (router). Tegelijkertijd veranderd het WiFi kanaal.

5 seconden

Knippert 2 x
snel iedere
seconde

Reset van het systeem

10 seconden

Knippert
iedere 100 ms
(continu)

Terug naar fabrieksinstellingen. Dit kan tot 2
minuten duren.

20 seconden

Knippert ieder
50 ms (continu)

Terug naar fabrieksinstellingen en wissen van
alle niet vastgelegde gegevens. Dit kan tot 2
minuten duren.

 LET OP
Indien de WiFi box niet verbonden is met de ontvanger of niet
gebruikt wordt zal het de "Acces Point Mode" na 24 uur verlaten.
 LET OP
Indien u meer dan één haard gebruikt met een WiFi box moet
de minimale afstand tussen deze boxen 60 cm zijn. Een kortere
afstand kan de gegevensoverdracht belemmeren.
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Setup van de Ecowave App
` WAARSCHUWING

REGISTREREN

Alvorens u de WiFi box aan gaat sluiten moet er een SYMAX
afstandsbediening voor de betreﬀende haard ingeregeld zijn.
Installatie van eerst de WiFi box en vervolgens de SYMAX
afstandsbediening kan leiden tot storingen.

OPMERKING:
U moet zich registreren om gebruik te kunnen maken van de app.
Registratie is slechts éénmalig nodig. Indien u zich al geregistreerd
hebt kunt u direct doorgaan naar 'LOGIN'.

 LET OP
Voor de setup van de Ecowave App heeft u de SSID (naam)
van het WiFi netwerk nodig en het bijbehorende wachtwoord.
ECOWAVE APP INSTALEREN
1. Download de Wanders Ecowave App uit de Apple App Store
of de Google Play Store.

2.
3.

4

1.

Vul de gevraagde gegevens in uw scherm in en accepteer de
"Pricacy Policy".

2.

Raak 'OK' aan in het pop-up scherm. Een email met bevestiging
wordt naar het door u aangegeven mailadres gestuurd.

Raak het scherm aan om de app op te starten.
Stel vervolgens de taal, temperatuur (°C of °F) en de
tijdsweergave (12 of 24 uur) in.
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LOGIN

3.

1.

Vul uw registratie gegevens in en accepteer de 'Voorwaarden'.

2.

Raak de 'LOGIN' knop aan.

Open de email (let op; deze kan in de ongewenste mail
gekomen zijn) en druk op de link om uw inschrijving te
bevestigen.

KOPPEL UW SMARTPHONE/TABLET AAN DE WIFI BOX

4.

5.

1.

Druk op het U icoon.

2.

Een bericht zegt u dat u naar de WiFi instellingen moet gaan
op uw smartphone/tablet.

U krijgt nu een bericht te zien dat u succesvol geregistreerd
bent.

Start de app weer op.
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3.

Selecteer 'myfire_WiFi-Box_<number>'.

KOPPEL DE WIFI BOX AAN UW ROUTER/THUISNETWERK
OPMERKING:
Het koppelen van uw WiFi box met uw router/thuisnetwerk kan
1-10 minuten duren. Na het succesvol koppelen zal een pop-up
scherm u verwijzen naar de WiFi settings op uw smartphone/
tablet.
1.
2.
3.
4.

4.

Geef uw kachel een naam
Geef de naam op van uw router/thuisnetwerk.
geef het wachtwoord van uw router/thuisnetwerk.
Selecteer "CONNECT".

Voer het wachtwoord 'MYFIREPLACE' in.

 LET OP
Om de verbinding tot stand te brengen tussen de WiFi box en
uw router/thuisnetwerk moet u op het volgende letten:
•
Uw router/thuisnetwerk is beschikbaar.
•
De naam van uw router/thuisnetwerk is correct.
•
SSID van uw router is niet verborgen.
•
Thuisnetwerk signaal is binnen het bereik.
KOPPEL UW SMARTPHONE/TABLET AAN HET NETWERK
OPMERKING:
Het koppelen van uw WiFi box met uw router/thuisnetwerk kan
1-10 minuten duren. Na het succesvol koppelen zal een pop-up
scherm u verwijzen naar de WiFi settings op uw smartphone/tablet.
1.
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Selecteer "OK" als het correct is.
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BEVESTIG DE INSTELLINGEN VAN UW HAARD

Software update voor WiFi box beschikbaar.

1.

Setup incompleet.

Bevestig de instellingen van uw haard. AUX dient te zijn
aangevinkt aangezien dit de 2e brander betreft.

WiFi box is niet compatibel.
1.

Klik op "START APP" om de installatie af te ronden.

Het startscherm is nu zichtbaar en de App is klaar voor gebruik.

 LET OP
Het actieve bedieningsapparaat (smartphone/tablet of SYMAX
afstandsbediening) is het apparaat dat het laatst gebruikt
is. Een uitzondering is als een niet-actief apparaat gebruikt
is om het licht of de ventilator te bedienen. Het niet-actieve
apparaat zal de wijzigingen doorvoeren echter het laatst
gebruikte apparaat blijft actief als deze in de Thermostatische,
Programma of Eco modus staat. Als een profiel gebruik maakt
van één van deze modi zal het actieve apparaat actief blijven.
2.

Klik op de "FINISH" knop.
 LET OP

LIJST MET HAARDEN EN WIFI BOXEN WORDT GETOOND

AM
PM

ON
OFF

1 2

Als de Thermostatische, Progamma
of Eco modus is geactiveerd middels
de App zal de corresponderende
modus icoon (M, K, of N ) en "APP"
zichtbaar zijn op het scherm van de
afstandsbediening.

 LET OP
Gedurende het draaien van de motor vindt er geen
gegevensoverdracht plaats. De synchronisatie volgt zodra de
motor gestopt is.
 LET OP
Volgende iconen kunnen verschijnen:
Setup compleet.

Indien er geen temperatuur kabel met sensor is geinstalleerd
(standaard niet meegeleverd) zal de kamertemperatuur door
de afstandsbediening geregistreerd en gesynchroniseerd
worden.
WAN_APP_v.1.1_092016
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Haard starten
De haard starten
1.
2.
3.

Selecteer de haard die u starten wilt.
Druk op de ( X ) knop rechtsboven in het scherm.
Druk op "Start" om de haard te starten.

Om het start proces te onderbreken drukt u op "Stop".

Haard uitschakelen
De haard uitschakelen
1.
2.
3.

Selecteer de haard die u uitschakelen wilt.
Druk op de ( X ) knop rechtsboven in het scherm.
Druk op "Yes" om de haard uit te schakelen.

Om het uitschakelen te annuleren drukt u op "No".

Handmatige modus
Pas de vlamhoogte handmatig aan.
1.
2.

Selecteer de handmatige bediening ( Y ) vanuit het linker
menu.
Pas de vlamhoogte handmatig aan door van kleur te
veranderen. Blauw zijn lage vlammen en rood zijn hoge
vlammen.

Onderaan kunt u direct voor lage-, gemiddelde- of hoge vlammen
kiezen. Voor pilot drukt u op het standby icoon.
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Thermostaat modus
De kamertemperatuur wordt gemeten en vergeleken met de
ingestelde temperatuur. De vlamhoogte past zich automatisch
aan om de gewenste temperatuur te bereiken.
1.
2.

Selecteer de temperatuur bediening ( M )vanuit het linker
menu.
Pas de temperatuur aan door van kleur te veranderen. Blauw is
de laagste temperatuur en rood is de hoogste.

Nadat u de gewenste temperatuur heeft aangepast door van
kleur te veranderen wordt de gewenste temperatuur ongeveer 3
seconden getoond in het midden van de cirkel. Na 3 seconden
ziet u de kamertemperatuur weer in het midden van de cirkel. Een
pijl, zowel onder als boven de kamertemperatuur, geeft aan of de
kamertemperatuur zal stijgen of dalen.

Eco modus
Bespaar energie en geniet van een dynamisch realistisch
vlammenspel.
1.
2.
3.

Selecteer de Eco modus ( N ) vanuit het linker menu.
Kies voor laag, gemiddeld of hoge vlammen.
Kies de tijdsduur (cyclus 15, 20 of 25 minuten)

Het percentage van de besparing wordt getoond.
Een kortere tijdsduur geeft een meer afwisselend vlammenbeeld.
Bij gebruik van de automatische energiebesparende modus (°C
schakelaar) kijkt de Eco modus naar de ingestelde temperatuur bij de
Temperatuur modus. Als de kamertemperatuur lager is dan de ingestelde
temperatuur blijft de vlamhoogte voor een langere periode in de hoge
stand. Als de kamertemperatuur hoger is dan de ingestelde temperatuur
blijft de vlamhoogte voor een langere periode in de lage stand.

Programma modus
Tot 8 programma's kunnen worden ingesteld om de haard aan of
uit te zetten op de ingestelde tijd.
1.
2.
3.
4.
5.

Selecteer de Programma modus ( K ) vanuit het linker menu.
Zet het gewenste programma (1-8) door de Power knop te
drukken.
Om de dagen, tijden of aan/uit temperatuur te wijzigen
selecteerd u het gewenste programma (1e cirkel).
Selecteer de setting (tijd, temperatuur, dag) en pas deze naar
wens aan.
Bevestig de aanpassing door op het gele vinkje te drukken.

Om een programma te verwijderen selecteerd u het programma
en drukt u op de rode "CLEAR" knop en vervolgens op het rode
vinkje.
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Achterste brander in-/uitschakelen
Bedien de tweede brander.
1.
2.

Selecteer de tweede brander ( P ) vanuit het linker menu of
de statusbar rechts onderaan om deze in te schakelen.
Selecteer de tweede brander ( P ) nogmaals om hem uit te
schakelen.

Countdown timer
Als de ingestelde tijd is verlopen zal de haard uit gaan.
1.
2.
3.
4.

Selecteer de Countdown timer ( O ) vanuit het linker menu.
Verzet de uren en minuten naar de gewenste tijdsduur.
Druk op de power toets ( X )om de timer te activeren.
Door de power toets ( X ) nogmaals aan te raken stopt de
countdown timer.

De resterende tijd is zichtbaar bovenin het scherm naast de
zandloper.
De Countdown timer werkt alleen in de Handmatige, Thermostatische en
Eco modus.

Verlichting/dimmer
De dimmer is in te stellen van 20% tot 100%.
1.
2.

Selecteer de verlichting ( Q )vanuit het linker menu.
Selecteer de powerknop ( X ) om de verlichting aan te zetten.

De verlichting start op de laatst ingestelde stand.
3.
4.

Met een vegende beweging naar boven past u de verlichting
aan van 20% tot 100%.
Door de powerknop ( X )nogmaals te selecteren schakelt u
de verlichting uit.

De verlichting is te bedienen als de haard aan of uit staat.
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Ventilator
De ventilator heeft 4 snelheden, laag (1) tot hoog (4).
1.
2.

Selecteer de ventilator functie ( W )vanuit het linker menu.
Selecteer de powerknop ( X ) om de ventilator te starten.

De ventilator start op de laatst ingestelde stand.
3.
4.

Selecteer of veeg om de snelheid in te stellen.
Door de powerknop ( X ) nogmaals te selecteren schakelt de
ventilator uit.

De ventilator werkt soms nog een korte tijd zelfstandig nadat de
haard uitgezet is.

Profielen
Bewaar persoonlijke instellingen in 4 verschillende profielen.
1.
2.

Selecteer de profiel functie ( Z )vanuit het linker menu.
Selecteer 1 van de 4 profielen.

Als een profiel voor het eerst geselecteerd wordt, worden de
huidige instellingen als profiel opgeslagen.
3.
4.

Als er een instelling aangepast wordt krijgt u een melding of u
de aanpassing in het profiel wilt opslaan.
Indien u een wijziging niet bevestigd in de melding zal dit
leiden tot het verlaten van de profiel instellingen.

Kinderslot
Het kinderslot zorgt er voor dat alle functies m.u.v. de uit knop en
de informatiepagina, niet te bedienen zijn.
1.

Selecteer het kinderslot ( L )vanuit het linker menu.

Er wordt een melding getoond dat het kinderslot geactiveerd is.
Ook verschijn het kinderslot symbool in de rechter onderhoek van
de cirkel op de start pagina.
2.

Om het kinderslot uit te schakelen houdt u het kinderslot
symbool in het linker menu én in de rechter onderhoek van
de cirkel tegelijk gedurende 2 seconden vast.

Het kinderslot op de afstandsbediening moet apart geactiveerd worden.
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Settings
Links in het menu vindt u de toest Settings ( a ). Hier kunt u de
verschillende instellingen van de App aanpassen zoals bv. de taal,
tijd en WiFi boxen toevoegen

Wanders fires & stoves
Amtweg 4 | 7077 AL Netterden | Nederland
0315 - 386 414 | info@wanders.nl | www.wanders.com

Informatie
Links in het menu vindt u de toest Informatie ( b ). Hier kunt u uitleg
krijgen over de verschillende functies in de App.

