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Deze gebruikershandleiding is bedoeld voor de volgende elektrische haarden: 

 e-MatriX 800/500 I,II,III heat 

 e-MatriX 800/650 I,II,III heat 

 e-MatriX 800/500 RD, ST heat 

 e-MatriX 800/500 RD, ST LL heat 
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 Geachte gebruiker 

Gefeliciteerd met de aanschaf van uw Faber 
product! Een kwaliteitsproduct waar u vele jaren 
de warmte en sfeer van zult ervaren. We adviseren 
u om voor ingebruikname van de haard de 
gebruiksaanwijzing aandachtig door te lezen. 
Mocht er zich ondanks de zorgvuldige 
eindcontroles een storing voordoen, dan kunt u te 
allen tijde contact opnemen met uw dealer of Glen 
Dimplex Benelux B.V. 

 
Om aanspraak te maken op de garantie is het van 
belang dat u de haard registreert.  
 
 Let op! 

De gegevens van uw elektrische haard vindt u 
op pagina 1 van deze gebruikershandleiding. 

 
U kunt uw haard registreren op: 
www.faber-fires.eu 
 
Glen Dimplex Benelux B.V. 
Adres: Saturnus 8 
 NL-8448 CC 

Heerenveen 
Tel: +31 (0)513 656 500  
Email: info@faber-fires.eu 
Info: www.faber-fires.eu 
 

 Controleer 

Controleer de haard op transportschade en meld 
eventuele schade onmiddellijk aan uw leverancier. 
 

 Inleiding 

Dit product is alleen geschikt voor goed 
geïsoleerde ruimtes of occasioneel gebruik. 
 
Laat de haard alleen installeren door een 
gekwalificeerde installateur volgens de water- en 
elektrische veiligheidsvoorschriften. Lees deze 
installatiehandleiding goed door. 
 

 CE verklaring 

Het product voldoet aan de: European Safety 
Standards EN60335-2-30 en de European Standard 
Electromagnetic Compatibility (EMC) EN55014, 
EN60555-2 en EN60555-3 deze dekken de 
essentiële eisen van EEC Directives 2014/35/EU en 
2014/30/EU. 
 

 Veiligheidsinstructies 

 

OPGELET: HET NIET OPVOLGEN VAN DEZE 
INSTRUCTIES KAN LETSEL EN/OF SCHADE 
VEROORZAKEN EN UW GARANTIE TENIET 
DOEN 

Belangrijke veiligheidsmededelingen 
Bij gebruik van elektrische apparaten 
dienen basisvoorzorgmaatregelen altijd in 
acht genomen te worden om het risico op 
brand, elektrische schokken en 
verwondingen bij personen te voorkomen, 
inclusief de volgende 
voorzorgsmaatregelen:  

 Neem contact op met de 
leverancier als het apparaat 
beschadigd is voordat u het 
installeert of in gebruik neemt.  

 Niet buiten gebruiken.  

 Niet in de directe omgeving van 
een bad, douche of zwembad 
gebruiken. 

 Het apparaat niet rechtstreeks 
onder een vast stopcontact of 
aansluitdoos plaatsen. 

 

Waarschuwing: 
Gebruik deze kachel niet voor andere 
doeleinden dan voor huishoudelijke 
doeleinden, in het land waar hij bij een 
erkende detailhandelaar werd gekocht. Dit 
apparaat kan worden bediend door 
kinderen van 8 jaar en ouder en door 
personen met verminderde fysieke, 
zintuiglijke of geestelijke capaciteiten of 
gebrek aan ervaring en kennis als zij onder 
supervisie staan of instructies krijgen ten 
aanzien van het veilige gebruik van het 
apparaat en begrijpen welke gevaren zich 
kunnen voordoen. Kinderen mogen niet 
met het apparaat spelen. Reinigen en 
onderhoudswerkzaamheden mogen niet 
door kinderen zonder supervisie 
uitgevoerd worden. Kinderen van 3 jaar of 
jonger moeten uit te buurt gehouden 
worden behalve bij constante supervisie. 
Kinderen vanaf 3 jaar maar jonger dan 8 
jaar mogen het apparaat alleen aan/uit 
zetten op voorwaarde dat deze in de 
normale functioneringspositie is geplaatst 
of geïnstalleerd en ze begeleiding of 
instructie hebben gekregen ten aanzien 
van het veilige gebruik van het apparaat 
en de betreffende gevaren begrijpen. 

http://www.faber-fires.eu/
file://///BENW2K805/R&D$/Manuals%20gas/Installation%20manuals/MatriX%20800-RD-ST/01/Opmaak/NL/info@faber-fires.eu%20
file://///Benw2k805/r&d$/Manuals%20gas/Installation%20manuals/MatriX%20800-RD-ST/01/Opmaak/NL/1Geachte%20gebruiker.docx
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Kinderen ouder dan 3 en jonger dan 8 jaar 
mogen de stekker van het apparaat niet in 
het stopcontact steken, hem instellen en 
reinigen of onderhoudswerkzaamheden 
uitvoeren. 
 

Waarschuwing: 
Dit apparaat moet worden geaard. 
Het gebruik van een verlengsnoer of een 
adapter voor meerdere stekkers wordt 
afgeraden bij het aansluiten van dit 
product op het lichtnet. Het aansluiten 
met behulp van deze hulpmiddelen kan 
tot overbelasting, oververhitting en zelfs 
brand van het verlengsnoer of de adapter 
leiden als gevolg van onvoldoende 
kwaliteit van de verbinding. 
Deze kachel mag alleen worden gebruikt 
via een stopcontact met wisselstroom en 
de spanning die op de haard staat 
vermeld, moet overeenkomen met de 
voedingsspanning. 
 
Gebruik dit apparaat niet in serie 
geschakeld met een thermische bediening, 
een programmabediening, aangezien er 
risico op brand bestaat als de verwarming 
per ongeluk wordt afgedekt of verplaatst. 
Gebruik de kachel NIET op hoogpolige 
tapijten, op kleden met een lang haartype 
of op minder dan 750 mm (30 inches) 
afstand van enig overhangend 
oppervlak/materiaal. Houd brandbare 
materialen, zoals gordijnen en ander 
meubilair, weg van de voorkant, de 
zijkanten en achterkant van de kachel. 
Gebruik de kachel niet om uw was te 
drogen. 
Haal in het geval van een storing de 
stekker van het apparaat uit het 
stopcontact. Haal de stekker van het 
apparaat uit het stopcontact als hij 
langere tijd niet wordt gebruikt. 
Het apparaat moet zodanig 
gepositioneerd worden dat de stekker 
bereikbaar is. Als het snoer beschadigd is, 
moet hij vervangen worden door de 
fabrikant of servicedienst of een 

vergelijkbaar gekwalificeerd persoon om 
gevaar te vermijden. Houd het snoer uit 
de buurt van de voorkant van het 
apparaat. 
 
OPGELET: 
SOMMIGE ONDERDELEN VAN DIT 
PRODUCT KUNNEN HEEL HEET WORDEN 
EN BRANDWONDEN VEROORZAKEN. LET 
EXTRA GOED OP ALS ER KINDEREN EN 
KWETSBARE PERSONEN IN DE BUURT ZIJN. 
 
Waarschuwing: 
Het apparaat niet afdekken om 
oververhitting te voorkomen. Geen 
materiaal of kleding op het apparaat 
leggen of de luchtcirculatie om het 
apparaat verhinderen door bijvoorbeeld 
gordijnen of meubels, aangezien dit tot 
oververhitting kan leiden en tot 
brandgevaar kan leiden. 
Het apparaat heeft een NIET BEDEKKEN-
waarschuwing. 
 
Waarschuwing: 
Dit apparaat mag niet via een extern 
schakelapparaat, zoals een timer, worden 
gevoed of aangesloten worden op een 
circuit dat regelmatig door de 
nutsvoorziening aan en uit wordt gezet, 
om risico te vermijden door het per 
ongeluk resetten van de thermische 
afsluiting. 
 
De opvangbak en het waterreservoir in dit 
product worden behandeld met een 
biocide Silver Biocide om schadelijke of 
ongewenste organismen te bestrijden. Dit 
voldoet aan de nieuwste relevante ISO-
norm. 
Drink nooit water uit het waterreservoir. 
Als u het apparaat langer dan 2 weken niet 
gebruikt, verwijder en leeg het 
waterreservoir. 
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 Reiniging en onderhoud 

Jaarlijks zal het toestel moeten worden gereinigd 
en gecontroleerd op een juiste werking door een 
installateur. De buitenkant van de haard kan 
worden gereinigd met een schone vochtige doek. 
 
Reiniging van het glas 
Demonteer het glas zoals beschreven in de 
installatievoorschriften. Met glasreiniger kunt u 
het glas reinigen. Gebruik nooit agressieve 
schoonmaakmiddelen of schuurproducten. 
 

 Algemeen 

 
 Let op! 

Bij gebruik in een omgeving met weinig 
achtergrondgeluid kan een geluid hoorbaar 
zijn als het vlameffect geselecteerd wordt. Dit 
is normaal en is niet iets waar zorgen om 
gemaakt hoeft te worden.  
Als dit product om welke reden dan ook een 
stroomstoot ervaart, kan het product worden 
uitgeschakeld. Dit is een normale 
veiligheidsfunctie. Het product hervat de 
werking na 30 seconden. 
 

Thermische beveiliging 
In de kachel is een thermische veiligheids-
schakelaar ingebouwd om schade door 
oververhitting te voorkomen. Dat kan gebeuren 
wanneer de warmte-uitgang op een of andere 
manier is geblokkeerd. Als de uitschakeling 
optreedt, haal dan de stekker van de kachel uit het 
stopcontact en wacht ongeveer 10 minuten, 
voordat u hem opnieuw aansluit. Voordat u de 
kachel weer inschakelt, moet u eventuele 
obstakels verwijderen die de warmteafgifte 
belemmeren en vervolgens kunt u de normale 
inwerkingstelling voortzetten. 
 

OPGELET: OM GEVAAR DOOR HET 
ONBEDOELD RESETTEN VAN DE 
THERMISCHE BEVEILIGING TE 
VOORKOMEN, MAG DIT APPARAAT NIET 
WORDEN AANGESLOTEN VIA EEN EXTERN 
SCHAKELAPPARAAT, ZOALS EEN TIMER, OF 
WORDEN AANGESLOTEN OP EEN SYSTEEM 
DAT DE KACHEL REGELMATIG IN- EN 
UITSCHAKELT. 
 
 
 
 
 

 Handmatige bediening (achter 
servicedeur) 

 
Functie bedieningsknoppen Control box, zie fig. 
1.0: 
A = hoofdschakelaar 
1 = AAN/UIT 
2 = koppelen afstandsbediening 
3 = niet gebruiken (alleen voor service doeleinden) 
4 = vlam lager 
5 = vlam hoger 
6 = volume lager 
7 = volume hoger 

 
 Let op! 

Hoofdschakelaar 'A' regelt de stroomtoevoer 
naar de haard. Om de haard te laten werken, 
met of zonder geactiveerde warmte, moet 
deze schakelaar in stand "AAN" (I) staan. 

 
Eerste keer ingebruikname van de haard 

 Zorg ervoor dat alle afsluiters en de 
waterkraan open staan; 

 Zorg ervoor dat de hoofdschakelaar in 
stand "AAN" (I) staat; 

 Druk op  om het toestel aan te zetten. 
Dit wordt aangegeven met een hoorbare 
"piep". 

o Als het waterniveau na 45 
seconden hoog genoeg is dan 
starten de vlammen automatisch. 

o Als het waterniveau na 45 
seconden niet hoog genoeg is 
dan zal foutcode 51 weergegeven 
worden:  
Met de afstandsbediening 

geactiveerd, druk op knop ◁ of 

▷ om “CD51” te markeren. Druk 

op ✔ om te selecteren. Houd op 

het resetscherm de knop ✔ 3 
seconden ingedrukt om de fout 
te wissen. (De haard wordt 
automatisch ingeschakeld). 

 
 De haard inschakelen (zonder 

verwarming) 

Druk op  om het vlameffect in te schakelen. Dit 
wordt aangegeven met een hoorbare "piep". 
Hoewel de hoofdlampen onmiddellijk werken, 
duurt het nog 45 seconden voordat het vlameffect 
begint. 
 

 De haard uitschakelen (stand-by) 

Druk op  om de haard in stand-by-modus te 
zetten. Dit wordt aangegeven met een hoorbare 
"piep". 
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 Afstandsbediening 

 
Functie bedieningsknoppen, zie fig. 1.1: 

1 = scherm 
2 = menu (startscherm) 
3 = terug 
4 = geavanceerd 
5 = links/rechts en omlaag/omhoog 
6 = bevestig 

 

 Alle functies van de haard kunnen worden 
bediend met de afstandsbediening. 

 Door batterijbesparing wordt het scherm 
van de afstandsbediening na 10 seconden 
uitgeschakeld. Om de afstandsbediening 

opnieuw te activeren, houdt u de ✔-knop 
gedurende 1 seconde ingedrukt. 

 De afstandsbediening is al gekoppeld met 
de ontvanger, dus de haard is klaar voor 
gebruik. 
 

Batterijen vervangen in de afstandsbediening 

 Verwijder de batterijklep aan de 
achterkant; 

 Plaats 2 AA 1.5 Volt Alkaline long life 
batterijen; 

 Plaats de batterijklep terug. 
 
Na het vervangen van de batterijen, moet de 
Datum en Tijd ingesteld worden, zie paragraaf 5.1. 
 
Koppelen afstandsbediening met ontvanger 
Zie de Control box, fig. 1.0: 

 Zet de hoofdschakelaar in de "AAN" (I) 
stand. De haard geeft u nu 30 seconden 
de tijd om de afstandsbediening te 
koppelen. 

 Met de afstandsbediening geactiveerd en 
'PAIR' zichtbaar op het scherm, brengt u 
de afstandsbediening dichtbij de rechter 
bovenhoek van de haard, zie fig. 1.2. 
Wanneer de haard begint te knipperen en 

te piepen, drukt u op de ✔-knop om de 
koppeling tot stand te brengen. 
(Alternatief: verwijder het voorglas en 
houdt de afstandsbediening rechtsboven 
in de haard dichtbij het rooster, zie fig. 
1.3). 
 

Na de eerste 30 seconden: 

 Druk op de  knop van de Control box. 
De haard geeft u nu opnieuw 30 seconden 
de tijd om de afstandsbediening te 
koppelen. Herhaal nu de laatste stap 
hierboven. 
 

 Standaard instellingen 

 
Instellen temperatuurindicatie (°C of °F) 
De temperatuuraanduiding op het display kan 
worden gewijzigd van ° C tot ° F en andersom: 

 Met de afstandsbediening geactiveerd, 

druk op de  knop; 

 Druk 3x op de ▷ knop om het pictogram 

Hand ( ) te selecteren; 

 Druk op ✔ om te bevestigen; 

 Houd de  knop 3 seconden lang 
ingedrukt; 

 Druk op ◁ en ▷ om te kiezen tussen ° C 
en ° F; 

 Druk op ✔ om te bevestigen. 
De maximale temperatuurinstelling van de haard is 
30 ° C. U hebt de mogelijkheid om deze instelling 
te verlagen: 

 Druk op ◁ en ▷ om uw maximale 
temperatuurinstelling te kiezen; 

 Druk op ✔ om te bevestigen; 

 Druk driemaal op  om terug te keren 
naar het startscherm. 

  
Instellen Datum en Tijd 

 Met de afstandsbediening geactiveerd, 

druk op de  knop; 

 Druk 2x op de ◁ knop om het pictogram 

Datum en Tijd ( ) te selecteren; 

 Druk op ✔ om de Tijd in te stellen; 

 Druk op ◁ en ▷ om de Uren in te stellen 

en bevestig met ✔; 

 Druk op ◁ en ▷ om de Minuten in te 

stellen en bevestig de tijd met ✔; 

 Druk op ◁ en ▷ om de Dag in te stellen 

en bevestig met ✔; 

 Druk op ◁ en ▷ om de Maand in te 

stellen en bevestig met ✔; 

 Druk op ◁ en ▷ om het Jaar in te stellen 

en bevestig de datum met ✔; 

 "dSt" (Zomertijd) wordt weergegeven, 

druk op ▷ om de gewenste instelling te 
selecteren; 

 Druk op ✔ om te bevestigen. 

 
Instellen warmteafgifte 

 Met de afstandsbediening geactiveerd, 

druk op de  knop; 

 Druk 3x op de ▷ knop om het pictogram 

Hand ( ) te selecteren; 

 Druk op ✔ om te bevestigen. 

 Houd de  knop 3 seconden lang 
ingedrukt; 
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 De huidige warmte-instelling knippert: 
o LO (900W) 
o HI (1800W) 
o FAN (alleen ventilator, warmte 

uitgeschakeld) 

 Druk op ◁ en ▷ om de gewenste 
instelling te selecteren; 

 Druk op ✔ om te bevestigen. 

 Druk op de  knop om het menu te 
verlaten en terug te keren naar het 
startscherm. 

 
 Basisfuncties 

Hoofdschakelaar 'A' regelt de stroomtoevoer naar 
de haard. 
 
 Let op! 

Om de haard aan te zetten, met of zonder 
geactiveerde warmte, moet deze schakelaar in 
de stand 'AAN' (I) staan. 
 

De haard inschakelen (zonder verwarming) 

 Met de afstandsbediening geactiveerd, 

druk op de  knop; 

 FIRE wordt weergegeven en ON knippert. 

Druk op ✔ om de haard in te schakelen. 
Dit wordt aangegeven met een hoorbare 
"piep". 
 

Hoewel de hoofdlampen onmiddellijk werken, 
duurt het nog 45 seconden voordat het vlameffect 
begint. 
 
De haard uitschakelen (stand-by) 

 Met de afstandsbediening geactiveerd, 

druk op de  knop; 

 FIRE wordt weergegeven en OFF knippert. 

Druk op ✔ om de haard in te schakelen. 
Dit wordt aangegeven met een hoorbare 
"piep". 

 
Handmatige modus (verwarming) 
In deze modus wordt de kamer verwarmd tot de 
temperatuur die met afstandsbediening is 
ingesteld. (De Handmatige modus negeert de 
Timermodus, zie paragraaf 5.3). De temperatuur is 
in de fabriek ingesteld op 15 ° C. 
 
De verwarming inschakelen 

• Met de afstandsbediening geactiveerd, 

druk op de  knop; 

• Druk 3x op de ▷ knop om het pictogram 

Hand ( ) te selecteren; 

• Druk op ✔ om te bevestigen. 

• Druk op ◁ en ▷ om de gewenste 
temperatuur in te stellen; 

 
Het gewenste vlameffect verkrijgen 
De haard start altijd met minimale vlaminstelling. 
 

Instellen vlameffect 

 Met de afstandsbediening geactiveerd, 

druk op de  knop; 

 Druk op ▷ om FIRE te selecteren; 

 Druk op ✔ om te bevestigen. 

 De huidige vlaminstelling wordt 

weergegeven (F1-F6). Druk op de ◁ en ▷ 
knoppen om de instelling aan te passen. 
(F1 is de laagste vlaminstelling en F6 de 
hoogste). Nadat de gewenste 
vlaminstelling is geselecteerd, druk op de 

 knop om het menu te verlaten en 
terug te keren naar het startscherm. Geef 
de vlamgenerator de tijd om te reageren 
op de wijzigingen die u aanbrengt. 

 
 Let op! 

Het verhogen van het vlameffect kan leiden 
tot condensatie op het glas. 
 
Instellen knispergeluid 

 Met de afstandsbediening geactiveerd, 

druk op de  knop; 

 Druk op de ◁ knop om het pictogram 

Geluid ( ) te selecteren; 

 Druk op ✔ om te bevestigen; 

 De huidige volume-instelling wordt 

weergegeven (OFF-06). Druk op de ◁ en 

▷ knoppen om de instelling aan te 
passen. Na het instellen van de gewenste 

volume-instelling, druk op de  knop om 
het menu te verlaten en terug te keren 
naar het startscherm. 

 
Als de haard in stand-bymodus gezet wordt of 
helemaal wordt uitgeschakeld, keert het altijd 
terug naar de minimale vlaminstelling. Het 
geluidsniveau van het knisperen blijft hetzelfde als 
het laatste geluidsniveau dat door de gebruiker is 
ingesteld. 
 

 Uitgebreide functies 

 
Timermodus (verwarming) 
Biedt de gebruiker de grootste flexibiliteit. Vier 
verwarmingsprogramma's (P1-P4) zijn de hele dag 
beschikbaar en deze kunnen voor elke dag van de 
week worden aangepast. 
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Programmeren Timermodus 
1. Met de afstandsbediening geactiveerd, 

druk op de  knop; 

2. Druk 2x op de ▷ knop om het pictogram 

Planning ( ) te selecteren; 

3. Druk op ✔ om te bevestigen; 

4. EDIT wordt weergegeven en ON knippert. 

Druk op ▷ om EDIT te selecteren en 

bevestig met ✔. (De dagen van de week 
worden bovenin het scherm 
weergegeven). 

Dag 1 = Maandag 

Dag 2 = Dinsdag 

Dag 3 = Woensdag 

Dag 4 = Donderdag 

Dag 5 = Vrijdag 

Dag 6 = Zaterdag 

Dag 7 = Zondag 

5. Druk op ◁ en ▷ om de gewenste dag te 

selecteren en bevestig met ✔; 

6. P1 (programma 1) wordt weergegeven. 

Druk op ✔ om P1 te programmeren. 

7. Druk op ◁ en ▷ om de AAN Uren in te 

stellen en bevestig met ✔; 

8. Druk op ◁ en ▷ om de AAN Minuten in te 

stellen en bevestig met ✔; 

9. Druk op ◁ en ▷ om de Temperatuur in te 

stellen en bevestig met ✔; 

10. Druk op ◁ en ▷ om de UIT Uren in te 

stellen en bevestig met ✔; 

11. Druk op ◁ en ▷ om de UIT Minuten in te 

stellen en bevestig met ✔; 

12. Druk: 

- Of op de ✔ knop om P2 te 

programmeren of op de ▷ knop om 

P3 of P4 te selecteren. Druk op ✔ om 
te programmeren (volg stap 6-10); 

- Of op de  knop om terug te gaan 
en een andere dag te selecteren en te 
programmeren (volg stap 4-10) of 
kopieer de verwarmingsprogramma’s 
naar andere dagen (zie volgende 
paragraaf); 

- Of 2x op de  knop om terug te 
keren. 

13. ON wordt weergegeven en EDIT knippert. 

Druk op ▷ om ON te selecteren en druk 

op ✔ om de Timermodus te activeren. 

 
Verwarmingsprogramma’s kopiëren naar andere 
dagen 
Om verwarmingsprogramma's (P1-P4) naar andere 
dagen te kopiëren: 

 Druk op ◁ en ▷ om de dag te selecteren 
welke gekopieerd moet worden; 

 Houdt knop  3 seconden ingedrukt en 
COPY zal worden weergegeven; 

 Druk op ◁ en ▷ om de gewenste dag te 
selecteren; 

 Houdt knop ✔ 3 seconden ingedrukt, 
PASTE zal worden weergegeven en 
bevestigd dat de 
verwarmingsprogramma’s zijn 
gekopieerd. 

 Druk op  om terug te gaan. 
 
Vorstbeveiligingsmodus 
Deze modus kan worden gebruikt om bescherming 
tegen vorst te bieden wanneer het vuur is 
ingeschakeld. Het onderhoudt een 
kamertemperatuur van 7 ° C gedurende een 
periode van 24 uur. 

 Met de afstandsbediening geactiveerd, 

druk op de  knop; 

• Druk 3x op de ◁ knop om het pictogram 

Vorst ( ) te selecteren; 

• Druk op ✔ om de Vorstbeveiligingsmodus 
te activeren; 

 Druk op de ◁ of ▷ knop om de 
vorstbeveiligingsmodusmodus te verlaten 
en automatisch naar Handmatige modus 
te gaan. 

 

 Technische gegevens 

 

 

  

Output 230V 240V 

Warmteafgifte nominaal 1.6kW 1.6kW 

Warmteafgifte minimaal 0.8kW 0.8kW 

Warmteafgifte maximaal 1.6kW 1.6kW 

In stand-by modus 5W 5W 
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 Storingszoeker en foutcodes afstandsbediening 

 

 
  

Code Symptoom Oorzaak Actie 

 Geen vlammen Geen netspanning 
 
 
 
 

Laag waterniveau. 
 
 

De transducer(s) zijn niet 
goed aangesloten. 

Controleer of het netsnoer goed 
aangesloten is en dat de hoofdschakelaar 
van de Control box in de AAN (I) positie 
staat. 
 
Zie “Eerste keer ingebruikname van de 
haard” in Hoofdstuk 4. 
 
Controleer de aansluitingen, zie fig. 7.1. 

51 De e-MatriX start niet of is 
onverwachts gestopt en de 
LED’s knipperen continu 2x. 

Laag waterniveau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
De absorptieklep (overloop-
beveiliging) is geactiveerd. 

Zie “Eerste keer ingebruikname van de 
haard” in Hoofdstuk 4. 
 
Zet de hoofdschakelaar van de Control box 
in de “UIT” (0) stand, zie fig. 4,0-D. 
Controleer alle verbindingen op 
waterlekkage en zet de hoofdschakelaar 
terug in de "AAN" (I) stand. 
 
Zie de installatievoorschrift, Hoofdstuk 9.2 

56 De e-MatriX functioneert niet 
en de LED’s knipperen continu 
4x. 

De tijdsduur van het water 
vullen is te lang. 

Zet de hoofdschakelaar van de Control box 
in de “UIT” (0) stand, zie fig. 4,0-D en 
controleer alle verbindingen op 
waterlekkage. Draai de afsluiters dicht en 
controleer het groffilter. (Zie fig. 5.0-F) 
Schroef het deksel los om te kijken of er 
vuil in zit en maak deze eventueel schoon.  
Draai de afsluiters open en zet de 
hoofdschakelaar van de Control box in de 
“AAN” (I) stand  

 De vlammen zijn te laag op de 
hoogste stand. 

Vervuiling van de transducers 
en/of luchtfilter. 

Bel voor onderhoud. 

 De vlammen zijn te hoog en 
overmatige condensvorming 

De afvoerventilator 
functioneert niet. 

Controleer de werking van de ventilator, 
bovenin het toestel. 

 De afstandsbediening doet het 
niet. 

Lage batterijspanning. 
 
Afstandsbediening niet 
gekoppeld. 
 
Afstand naar haard te groot. 

Plaats nieuwe batterijen, zie Hoofdstuk 5. 
 
Koppel de afstandsbediening met de 
receiver, zie Hoofdstuk 5. 
 
Verklein de afstand. 

 Grote hoeveelheid rook lijkt 
grijs of kleurloos. 

Lamp(en) defect. Bel voor onderhoud. 

57 De e-MatriX functioneert niet 
en de LED’s knipperen continu 
3x. 

Waterlekkage Zet de hoofdschakelaar van de Control box 
in de “UIT” (0) stand, zie fig. 4,0-D. 
Controleer alle verbindingen op 
waterlekkage en zet de hoofdschakelaar 
terug in de "AAN" (I) stand. 

58 De e-MatriX functioneert niet 
en de LED’s knipperen 1x per 
8 seconden. 

Het waterniveau is te hoog. Zet de hoofdschakelaar van de Control box 
in de “UIT” (0) stand, zie fig. 4,0-D en bel 
voor onderhoud. 
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