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Light

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…

Overzicht van de componenten

 OPTIONEEL WiFi/APP (excl. tablet en router)
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Display symbolen
Kinderslot

Tijd

Signaal indicatie
Thermostatische modus
Batterij status

AM
PM

Circulatieventilator

Afteltimer

Fahrenheit/Celcius
Verlichting/Dimmer

ON
OFF

Programmamodus

1 2

EcoWave modus

Temperatuur

Fahrenheit (°F) of Celsius (°C) instellen

Tweede brander aan/uit

Kinderslot

Om te wisselen tussen °C en °F, drukt u
gelijktijdig op de knoppen J en G.
AM
PM

AM
PM

OPMERKING:
Wanneer u °F kiest, verschijnt een
12-uursklok. Wanneer u °C kiest,
verschijnt de 24-uursklok.

ON
OFF

ON
OFF

AAN:
Om te activeren: druk op de knoppen
J en B gelijktijdig in. L Wordt
weergegeven en de handset kan niet
meer bediend worden (behalve voor de
UIT-functie).
UIT:
Om te deactiveren: druk de knoppen J
en B gelijktijdig in. L Verdwijnt.

De tijd instellen
1.
AM
PM

2.

ON
OFF

3.
4.
5.
6.
7.

Druk de knoppen A en B gelijktijdig
in. De dag knippert.
Druk op de knop A of B om het
nummer te kiezen dat overeenstemt
met de dag van de week ( ¡ =
maandag, ™ = dinsdag, £ = woensdag,
¢ = donderdag, ∞ = vrijdag, § =
zaterdag, ¶ = zondag).
Druk de knoppen A en B gelijktijdig.
Het uur knippert.
Om het uur te kiezen, drukt u op de
knop A en B.
Druk de knoppen A en B gelijktijdig
in. De minuten knipperen.
Om de minuten te kiezen, drukt u op
de knop A en B.
Om te bevestigen, drukt u gelijktijdig
op de knoppen A en B of wacht u.
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Handmatige modus (handset)
 LET OP
VOOR GEBRUIK
1. Zorg ervoor dat de knop HANDMATIG op het GV60gasblok in de stand ON staat ( stand helemaal links).
2. Druk de AAN/UIT-schakelaar (indien aanwezig) in de stand
I (AAN)

Speciale lage en hoge stand
OPMERKING:
Om op 'hoge stand' en 'lage stand' te kunnen dubbelklikken, moet
de achtergrondverlichting van het display branden.

AM

Handset
•
Voor de lage stand dubbelklikt u op
de knop B. LO verschijnt.
OPMERKING:
De vlam wordt eerst verhoogd en gaat
dan naar de lage stand.

INSCHAKELEN
` WAARSCHUWING
Zodra de waakvlambrander is ontstoken draait de motor
automatisch naar de maximale vlamhoogte.
•
AM
PM

ON
OFF

•
•

Druk op de knop J tot u twee
korte pieptonen hoort en een
reeks lijnen in het display ziet
knopperen; dit betekend dat de
inschakelprocedure is gestart. laat
de knoppen los.
Het hoofdgas begint te stromen
zodra de waakvlam is ontstoken.
De handset schakelt automatisch
in de handmatige modus nadat de
hoofdbrander is ontstoken.

AM

Handset
•
Voor de hoge stand dubbelklikt u
op de knop A. H ¡ verschijnt.

STANDBY (WAAKVLAM)
•

Druk op de knop B en houd deze ingedrukt om het toestel
op de waakvlam te zetten.

Afteltimer

UITSCHAKELEN

AM
PM

ON
OFF

AM
PM

Handset
•
Druk op de knop J om het toestel
uit te schakelen.
OPMERKING:
U kunt de haard opnieuw inschakkelen
als het OFF symbool stopt met
knipperen.

VLAMHOOGTE INSTELLEN

AM
PM

ON
OFF
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Handset
•
Om de vlam te verhogen drukt u
op de knop A en houdt u deze
ingedrukt.
•
Om de vlam te verkleinen of het
toestel op de waakvlam te zetten,
drukt u op de knop B en houdt u
deze ingedrukt.

ON
OFF

AAN/INSTELLEN:
1. Druk op de knop G en houd deze
ingedrukt tot O verschijnt en het
uur knippert.
2. Om het uur te kiezen drukt u op de
knop A of B.
3. Druk op de knop G om te
bevestigen. De minuten knipperen.
4. Om de minuten te kiezen drukt u
op de knop A of B.
5. Om te bevestigen drukt u op de
knop of wacht u.
UIT:
Druk op de knop G. O en de afteltimer
verdwijnen.

OPMERKING:
Na het verstrijken van de afteltijd wordt het toestel uitgeschakeld.
De afteltimer werkt alleen in de modi Handmatig, Thermostatisch
en Eco. De afteltijd bedraagt maximaal 9 uur en 50 minuten.
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Bedrijfsmodi

AM
PM

ON
OFF

AM
PM

ON
OFF

1 2

AM

Programma modus
M Thermostatische modus
De kamertemperatuur wordt gemeten
en met de ingestelde temperatuur
vergeleken. De vlamhoogte wordt
vervolgens automatisch aangepast om
de ingestelde temperatuur te bereiken.

K Programma modus
De PROGRAMMA'S 1 en 2 kunnen allebei
worden geprogrammeerd zodat ze op
specifieke tijdstippen bij een ingestelde
temperatuur in- en uitschakelen.

N Eco modus
De vlamhoogte wisselt tussen hoog en
laag. Als de kamertemperatuur lager is
dan de ingestelde temperatuur blijft
de vlam langere tijd hoog branden. Als
de kamertemperatuur hoger is dan de
ingestelde temperatuur blijft de vlam
langere tijd laag branden. Een cyclus
duurt ca. 20 minuten.

AM
PM

ON
OFF

1 2

AM
PM

ON
OFF

AM
PM

ON
OFF

Standaardinstellingen
TEMPERATUUR INSCHAKELTIJD (Thermostatisch): 21°C (70°F)
TEMPERATUUR UITSCHAKELTIJD: "--" (alleen waakvlam)

AM
PM

ON
OFF

ON
OFF

AAN:
Druk op de knop E. M verschijnt, de
ingestelde
temperatuur
verschijnt
kortstondig in beeld en vervolgens
verschijnt de kamertemperatuur.
UIT:
1. Druk op de knop E.
2. Druk op de knop A of B om de modus
Handmatig te selecteren.
3. Druk op de knop F om de Programma
modus te selecteren.
4. Druk op de knop H om de Eco modus
te selecteren.
INSTELLEN:
1. Druk op de knop E en houd
deze ingedrukt tot M verschijnt; de
temperatuur knippert.
2. Om de ingestelde temperatuur aan te
passen drukt u op A of B.
3. Om te bevestigen drukt u op de knop
E of wacht u.

UIT:
1. Druk op de knop F of A of B om de
modus Handmatig te selecteren.
2. Druk op de knop E om de
Thermostatische modus te selecteren.
3. Druk op de knop H om de Eco modus
te selecteren.

OPMERKING:
De ingestelde temperatuur voor de Thermostatische modus is de
temperatuur voor de inschakeltijd in de Programma modus. Wanneer u
de ingestelde temperatuur in de Thermostatische modus wijzigt, wijzigt
ook de temperatuur voor de inschakeltijd in de Programma modus.

AM
PM

Thermostatische modus

AAN:
Druk op knop F. K, 1 of 2, ON of OFF
verschijnen.

TEMPERATUUR INSTELLEN:
1. Druk op de knop F en houd deze
ingedrukt tot K knippert. ON en
ingestelde temperatuur (instelling in
Thermostatische modus) verschijnen.
2. Om door te gaan drukt u op de knop
F of wacht u. K, OFF verschijnt,
temperatuur knippert.
3. Selecteer de uitschakeltemperatuur
door de knop A of B te drukken.
4. Druk op de knop F om te bevestigen.

OPMERKING:
De ingestelde temperaturen voor inschakeling (Thermostatisch)
en uitschakeling zijn dezelfde voor iedere dag.

AM
PM

ON
OFF

DAG INSTELLEN:
5. ALL knippert. Druk op de knop A of
B om te kiezen tussen ALL, SAÚSU, ¡, ™,
£, ¢, ∞, §, ¶.
6. Druk op de knop F om te bevestigen.
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ALL geselecteerd

AM
PM

ON
OFF

1

AM
PM

ON
OFF

1

Schakelen tussen branders
INSCHAKELTIJD INSTELLEN
(PROGRAMMA 1):
7. K, 1, ON verschijnt, ALL verschijnt
kortstondig en het uur knippert.
8. Om het uur te kiezen drukt u op de
knop A of B.
9. Druk op de knop F om te
bevestigen. K, 1, ON verschijnt,
ALL verschijnt kortstondig en de
minuten knipperen.
10. Om de minuten te kiezen drukt u op
de knop A of B.
11. Druk op de knop F om te bevestigen
UITSCHAKELTIJD INSTELLEN
(PROGRAMMA 1):
12. K, 1, OFF verschijnt, ALL verschijnt
kortstondig en het uur knippert.
13. Om het uur te kiezen drukt u op de
knop A of B.
14. Druk op de knop F om te
bevestigen. K, 1, OFF verschijnt,
ALL verschijnt kortstondig en de
minuten knipperen.
15. Om de minuten te kiezen drukt u op
de knop A of B.
16. Druk op de knop F om te bevestigen

OPMERKING:
Ofwel gaat u door naar PROGRAMMA 2 en stelt u de in- en
uitschakeltijden in, ofwel stopt u de programmering en blijft
PROGRAMMA 2 gedeactiveerd.
OPMERKING:
PROGRAMMA 1 en 2 gebruiken dezelfde inschakel- (Thermostatisch)
en uitschakeltemperaturen voor ALL, SA:SU en Dagtimer ( ¡, ™, £,
¢, ∞, §, ¶ ). Zodra een nieuwe in- schakel- (Thermostatisch) en/of
uitschakeltemperatuur is ingesteld, wordt deze temperatuur de nieuwe
standaardtemperatuur.
OPMERKING:
Als ALL, SA:SU of Dagtimer geprogrammeerd zijn voor de in- en
uitschakeltijden van PROGRAMMA 1 en PROGRAMMA 2, worden deze
de nieuwe standaardtijden. Om de tijdstippen en temperaturen voor
in- en uitschakeling van PROGRAMMA 1 en PROGRAMMA 2 te wissen
moet u de batterijen verwijderen.
SA:SU of Dagtimer ( ¡, ™, £, ¢, ∞, §, ¶ ) geselecteerd
•
•
•
•
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Stel de in- en uitschakeltijd in volgens dezelfde procedure als bij
"ALL geselecteerd" (hierboven).
SA:SU: In- en uitschakeltijd instellen voor zowel zaterdag als zondag.
Dagtimer: U kunt afzonderlijke in- en uitschakeltijden instellen voor
één weekdag, voor meerdere weekdagen of voor alle weekdagen.
Wacht om de instelling te voltooien.
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OPMERKING:
Bij ontsteking wordt brander 1 (voor) ingeschakeld en staat brander 2
(achter) op de laatst gebruikte instelling.

AM
PM

ON
OFF

AAN:
Om brander 2 in te schakelen drukt u op
de knop I. P verschijnt in het display.
UIT:
Om brander 2 uit te schakelen drukt
u op de knop I. P verdwijnt uit het
display.

OPMERKING:
De magneetklep met vergrendeling van brander 2 kan niet handmatig
bedient worden. Als de batterij van de ontvanger leeg is blijft de
ontvanger in de laatst gebruikte stand staan.

Eco modus

AM

AAN:
Druk op de knop H om de Eco modus te
selecteren. N verschijnt in het display.
UIT:
Druk op de knop H om de Eco modus
uit te schakelen. N verdwijnt uit het
display.
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App bediening via WiFi (optioneel)

OPMERKING:
Wanders fires & stoves levert geen ventilatoren voor dit systeem.
Uw installateur kan de functie echter wel gebruiken als hiervoor de
optionele module (INK.3255) aangesloten wordt.
OPMERKING:
De functie heeft 4 standen van laag (1 blokje) naar hoog (4 blokjes).

AM

INSTELLEN:
1. Druk op de knop C en houd deze
ingedrukt tot R knippert.
2. Druk op de knop A om de
ventilatorsnelheid te verhogen en
op de knop B om de snelheid te
verlagen.
3. Om de instelling te bevestigen drukt u
op de knop C of wacht u. R verschijnt
in het display.
UIT:
Druk op de knop B tot alle 4
snelheidsblokjes verdwijnen.

OPMERKING:
Als de ventilator na het laatste gebruik niet uitgeschakeld werd, start
hij 4 minuten na ontsteking automatisch bij maximaal toerental op en
gaat na 10 seconden naar het laatst ingestelde niveau. De ventilator
stopt 10 minuten na uitschakeling van het gas of overschakeling naar
de waakvlam.

Bediening verlichting
OPMERKING:
Wanders fires & stoves levert geen verlichting voor dit systeem. Uw
installateur kan de functie echter wel gebruiken als hiervoor de
optionele module (INK.3255) aangesloten wordt.

AM

AAN:
Druk op de knop D. Q verschijnt in het
display. Het licht schakelt in op het vooraf
ingestelde niveau.

 LET OP
Voordat u de App-bediening kunt gebruiken moet u de WiFibox aansluiten volgens de instructies en de volledige setup
voor App-bediening doorlopen.

AM
PM

ON
OFF

1 2

De verschillende modi kunnen bediend
worden zoals in voorgaande pagina's
aangegeven.
OPMERKING:
In de Handmatige modus wordt het icoon
"APP" niet getoond in het display.

Synchroniseren handset/ontvanger
 LET OP
Synchronisatie is éénmalig nodig bij het eerste gebruik. Dit is
bij de montage in de fabriek gedaan. Na het wisselen van de
batterijen is het niet nodig deze stap te doorlopen.
OPMERKING:
De handzender en ontvanger zenden en ontvangen signalen
(twee-weg communicatie). De handzender en ontvanger
synchroniseren de statusinformatie elke 10 seconden gedurende
de eerste 2 minuten. Daarna iedere 4-6 minuten tot 1 uur.
Bedienen van de handset zorgt voor een directe synchronisatie
van informatie.
OPMERKING:
Als de RF ontvanger in een ruimte wordt geplaatst met veel staal
kan dit het signaal negatief beïnvloeden.
1.

UIT:
Druk op de knop D. Q verdwijnt uit het
display.
DIMMEN:
1. Druk op de knop D tot Q knippert.
2. Om het licht te dimmen tussen
20...100% drukt u op de knop A of B.
3. Om de instelling te bevestigen
drukt u op de knop D of wacht u. Q
verschijnt in het display.
OPMERKING:
De verlichting is onafhankelijk van de haard te bedienen. Indien u
alleen de verlichting aan wilt hebben maar geen vlammen drukt
u op de knop D.

Indien de Thermostatische (M), Programma
(K) of de Eco modus (N) is geactiveerd
verschijnt het corresponderende icoon in
het display met het APP icoon.

2.
3.
AM

Plaats de batterijen of sluit de adapter
aan. Tijdens het gebruik van de
adapter geen batterijen plaatsen in
de ontvanger.
Zet de AAN/UIT knop (indien
aanwezig) op de AAN positie.
De ontvanger moet nu de code
leren van de handzender. Druk bij
de ontvanger op de RESET knop tot
u twee (2) pieptonen hoort. Na de
tweede, langere toon, laat u de knop
los. Binnen de volgende 20 seconden
drukt u op knop B op de handzender.
Twee (2) korte pieptonen bevestigen
de setting. "CO " is zichtbaar in het
scherm van de handzender die
bevestigt dat de synchronisatie
in gang gezet is. Na het succesvol
synchroniseren zal de actuele status
van de kachel in beeld verschijnen.
UU

Bediening ventilator
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