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Snelgids e-MatriX 800/650

1. Geachte gebruiker
Lees voordat u de haard in gebruik neemt eerst de handleiding voor veiligheid- en installatie
instructies.

2. Bediening
Afstandsbediening (zie fig. 1.0)
1 = haard uit
2 = haard Aan (1x drukken)/alleen gloei
effect (2x drukken)
3 = vlam lager
4 = vlam hoger
5 = volume lager
6 = volume hoger

Handmatige bediening – (zie fig. 1.1)
achter service deurtje
A = hoofdschakelaar
1 = haard Aan/Uit
2 = koppelen afstandsbediening
3 = niet gebruiken, alleen voor service
doeleinden
4 = vlam lager
5 = vlam hoger
6 = volume lager
7 = volume hoger

3. Reinigen glas
!! Schakel het toestel uit alvorens het glas te reinigen.
Afhankelijk van de waterkwaliteit en gebruiksduur kan er aanslag op het glas ontstaan.

4. Glas uitnemen
4.1 Frontglas (e-MatriX I)
 Verwijder de afdekstrip. Zie fig. 2.0a.
 Draai de glasklem met de klok mee. Zie fig. 2.0b.
 Plaats de zuignappen en verwijder het glas. Zie fig. 2.0c.
4.2 Frontglas (e-MatriX II en III)
 Draai de glasklem met de klok mee. Zie fig. 2.1a en 2.1b.
 Plaats de zuignappen en verwijder het glas. Zie fig. 2.1c.
Het plaatsen van het glas gaat in omgekeerde volgorde.
4.3 Zijglas
Voor reiniging van het zijglas is het niet nodig deze te verwijderen.

5. Onderhoudsfrequentie



Voor professioneel gebruik 1x per 3 maand.
Voor huishoudelijk gebruik 1x per jaar.

Voor meer informatie zie de handleiding.
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1. Dear user
For safety instructions, installation and first use read the manual.

2. Using the fire
Remote control (see fig. 1.0)

1 = OFF
2 = press once for ON / press twice for
glow effect only
3 = reduce flame
4 = increase flame
5 = reduce fire crackling sound
6 = increase fire crackling sound

Manual control (behind access door)
See fig 1.1
A = main switch
1 = ON/OF
2 = pairing
3 = only for maintenance (service
engineer)
4 = reduce flame
5 = increase flame
6 = reduce fire crackling sound
7 = increase fire crackling sound

3. Glass cleaning
!! Switch off the appliance before cleaning the glass.
Depending on the water quality and time of use staining will occur on the glass.

4. Removing glass
4.1 Front glass (e-MatriX front glass only)
 Remove the cover strip see fig. 2.0a.
 Rotate the glass clamp clockwise see fig. 2.0b.
 Place suction cups and remove the front glass see fig. 2.0c.
4.2 Front glass (e-MatriX 2 or 3 sided glass)
 Rotate the glass clamp clockwise see fig. 2.1a and 2.1b.
 Place suction cups and remove the front glass see fig. 2.1c.
For replacing the front glass repeat the steps in reverse order.
4.3 Side glass
For cleaning only it’s not necessary to remove the side glass.

5. Maintenance frequency



For commercial use once every three months.
For domestic use once a year.

For further information see manual.
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