ELEKTRISCHE HAARD
Model#:

MONACO 120

MONACO 150

MONACO 180

HANDLEIDING
FRANCO BELGE LED INZETHAARDEN E-MONACO

AC 220-240V 50Hz 1150-1350W

OPGELET

Vooraleer u het product in gebruik neemt , gelieve eerst de handleiding
zorgvuldig te lezen en te begrijpen. Dit om eventuele problemen te
vermijden .

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFO!
OPGELET !
⚫ Lees de handleiding vooraleer het toestel in gebruik te nemen.
⚫ Gebruik het toestel nooit als de elektrische kabel beschadigd zou zijn
⚫ Plaats de elektriciteitskabel nooit onder een tapijt of een zone waar erover gestruikeld kan
worden.
⚫ Gebruik altijd een correcte aarding.
⚫ Zorg ervoor dat er geen objecten ter hoogte van de ventilatie zijn.
⚫ Zorg ervoor dat u de luchtventilatie niet blokkeert. Dit kan leiden tot brand.
Gebruik het toestel niet in een ruimte waar er zich ontvlambare produkten bevinden
⚫ Gebruik het toestel enkel op de manier waarop het beschreven is in de handleiding.
⚫ VOORKOM BRAND ! Zorg ervoor dat er zich geen stof of ander vuil bevindt in de
ventilatieopeningen. Vooraleer te reinigen met een stofzuiger ,eerst het toestel
uitschakelen.
⚫ NOOIT het toestel installeren onder een stopcontact
⚫ NOOIT installeren in een muur waar er geen ruimte voor ventilatie is.
⚫ ALTIJD het sierkader installeren vooraleer in gebruik te nemen
⚫ NOOIT een sierkader van een andere fabrikant gebruiken.
⚫ Dit toestel is niet bedoeld om te fungeren als primaire verwarming.
⚫ INDOOR gebruik!
⚫ Vermijd elektro shocks . Open de interne delen van de haard niet.
⚫ WIJZIG NIKS aan de haard. Zo voorkomt u verwondingen en vervalt de garantie niet
⚫ ALTIJD UITSCHAKELEN vooraleer u de stekker uittrekt.
⚫ ALTIJD STROOM UITSCHAKELEN vooraleer u reinigt of het toestel verplaatst.

⚫ ALTIJD uitschakelen als u het toestel niet gebruikt.
⚫ ALTIJD gebruik maken van 220-240V AC 10-Amp met aarding.
⚫ NOOIT een kapot of oud stopcontact gebruiken , en dit om brand of oververhitting te
vermiden.
⚫ CONTROLEER altijd of het toestel correct aangesloten is.
i) VERGEWIS U VAN dat de stekker PERFECT past in het stopcontact.
Controleer regelmatig of het stopcontact of stekker niet te warm worden
ii) Mocht dit wel het geval zijn , schakel het toestel uit en contacteer uw dealer.

Voorbereiding
Dit product is voorzien van glas. Wees voorzichtig. Zo voorkomt u eventuele
verwondingen.
Neem alle onderdelen uit de verpakking en leg ze op een zachte,droge ondergrond.Controleer of alle
onderdelen aanwezig zijn vooraleer te monteren.
U heeft de volgende werktuigen nodig (niet bijgeleverd) : schroevendraaier; detectie apparaat;
waterpas ; rolmeter ; elektrische boor; 1/4” hout boor, hamer

Onderdelen en benodigdheden

A – Haard

F - Sierhout

B – Hout schroeven

C – Pluggen

D – Decoratieve stenen

E - Decoratieve Krystallen

RC - Afstandsbediening

Installatie en assemblage
Vooraanzicht
Minimum 39.4”
(100 cm)

19.7”
(50 cm)

19.7”
(50 cm)

Stap 1. Zoek een veilige lokatie.
Minimum afstand aan beide zijden:
19.7” (50 cm).
Minimum afstand beneden:
19.7” (50 cm).
Minimum afstand boven:
39.4” (100 cm).
Zoek een stopcontact dichtbij
verlengsnoer
vermijden
NOOIt
onder te
een
stopcontact
plaatsen
plaatsne
Zie veiligheidsinfo p2&3

Minimum
19.7” (50 cm)

ALTIJD het toestel volledig uitschakelen vooraleer te reinigen of te verplaatsen .
Doet u dat niet dan kan u verwond geraken.

Installatie
STAP 1. Selecteer een droge muur waarin u de opening zal maken. De grootte van de opening
vindt u hieronder.
Model No.
E-Monaco 125
E-Monaco 150
E-Monaco 180

B
120
150
180

BEELD A

H
41
41
41

D
15
15
15

BEELD B
STAP 2. Plaats de haard op een droge en reine plaats. Gebruik een schroevendraaier om de
TWEE schroeven los te vijzen.
BEELD (B)

BEELD C

STAP 3. Verwijder met twee personen het sierkader . Beeld (C)

Beeld ( D )
STAP 4. Gebruik een schroevendraaier om de acht vijzen los te schroeven Beeld (D). Verwijder het
glazen paneel met twee personen Beeld (E) en leg het op een droge , propere plaats om
beschadiging te vermijden.

Beeld ( E )

STAP 5. Plaats de haard met twee personen in de daarvoor voorziene opening.. Bevestig de VIER
schroeven aan de zijkant van de haard.. Beeld (F)

Beeld ( F )
STAP 6. Plaats de decoratieve Kristallen en houtblokken op een ordentelijke manier. Beeld(G)

Beeld ( G )
STAP 7. Nadat u de Kristallen en houtblokken bevestigd hebt kan u terug het glas en het
sierkader monteren.
(Herhaal als op beeld B,C,D,E

Werking
Lees aandachtig deze handleiding vooraleer u het toestel inschakelt.

Stroom
Sluit het snoer aan op een 220~240 Volt 10 Amp stopcontact voorzien van aarding. (zie belangrijke info
op p 2 en 3) Wees er zeker van dat het stopcontact in goede staat is . Respecteer het maximum
amperage en gebruik geen andere toestellen op hetzelfde stopcontact.

Hoe gebruiken
U kan uw haard regelen door middel van een TOUCH PANEL. Deze bevindt zich rechts bovenaan uw
haard. (zie tekening hieronder), ofwel opteert u voor de afstandsbediening..
U kan dezelfde functies gebruiken met deze beide manieren van werken.
Vooraleer u het toestel aansluit, wees er dan zeker van dat u de veiligheidsvoorschriften goed hebt doorgenomen

Touch Panel

Touch Panel Functies
KNOP

FUNCTIE
ON: zorgt ervoor dat het toestel
aanslaat en een vlameffect genereert.

OFF: zorgt ervoor dat het toestal
POWER uitgeschakeld wordt

VLAM

KLEUR

2. Druk nog eens. Vlameffect verdwijnt en
gaat in standy modus.
1. Druk 1X. vlameffect wordt lichter of
donkerder

PAS OP : het vlam effect blijft totdat het
uitgeschakeld wordt. moet ingeschakeld
worden als je de verwarmingsfunctie wil
gebruiken.
Kleur knop: verandert de kleur van het
vlambeeld

2. Druk nog eens. Totdat u de
gewenste setting hebt bereikt

PAS OP: het kleur effect blijft totdat het
uitgeschakeld wordt.. moet
ingeschakeld worden als je de
verwarmingsfunctie wil gebruiken.

2. Druk opnieuw tot wanneer u het
gewenste vlameffect hebt.

VERWARMING KNOP: zet de
verwarmingsfunctie aan of uit.

1. Press once. Indicator lights up.
Fan blows cool air for 10 seconds. 750W
heater turns on and blows warm air.
2. Press again. Indicator lights up.
1500W heater turns on and blows hot air.
3. Press again. Heaters turn off.
The fan blows cool air for 10 seconds to
allow heater to cool down, then turns off.

PAS OP om oververhitting te voorkomen zal
VERWAR er gedurende 10 seconden koude lucht
MING
geblazen worden bij het opstarten en het
uitschakelen.
TIMER knop : beheart de timer settings
om de haard uit te schakelen op een
tijdstip.

KOLEN

1. Druk 1X . het toestel is ingeschakeld

VLAM knop: vergroot of vermindert
het vlameffect.

PAS OP: deze functie werkt enkel als het
vlameffect geactiveerd is

TIMER

HOE TE GEBRUIKEN

1. Druk 1xHet vlameffect verandert

1. Druk 1 keer . timer ingesteld op
een half uur.

Settings van een half uur tot 8 uur

2. Druk zolang als u de juiste
timersetting hebt gevonden.

LED kolen licht : verandert de kleur
.

1. Druk 1 keer. Het koleneffect
verandert

PAS OP: het kolen effect blijft tot
wanneer u het toestel uitschekelt.

2. Druk tot wanneer u het gewenste
effect hebt gevonden (10 varianten)

Afstandsbediening werking

KNOP

FUNCTIE

ON: touch panel en afstandsbedienig
kunnen gebruikt worden. Vlameffect
wakkert aan.
POWER
OFF: toestel wordt uitgeschakeld.

ACTIE & INDICATIE
1. Duw 1 keer. Toestel is ingeschakeld
2. Duw nog een keer. Toestel wordt
uitgeschakeld

KLEUR knop : kleur effect van de vlam
verandert

3. Duw 1 keer . het vlam kleureffect
verandert

PAS OP: het kleureffect blijft tot
wanneer het toestel wordt
uitgeschakeld.

4. Duw tot wanneer u het ideale
vlambeeld hebt bereikt.

VLAM knop : het vlameffect word
meer of minder helder.

1. Duw 1 keer . het vlam effect wordt
meer of minder helder

PAS OP het vlameffect blijft tot wanneer
het toestel wordt uitgeschakeld.

2. Duw tot wanneer u het ideale
vlameffect hebt bereikt.

VERWARMING knop : schakelt verwarming 1. Druk 1 keer . ventilator blast 10 s koude
in of uit.
lucht.. De low ventilator blast nu warme
lucht
PAS OP : verwarming werkt enkel bij
ingeschakeld vlameffect. Indien geen
2. Druk nog een keer . Indicator lights up.
vlameffect zal de verwarming niet
De high heater blast nu warme lucht air.
VERWAR
werken. Blaast 10 s koude lucht bij in- en
3. Druk nogmaals . ventilator uitgeschakeld
MING
uitschakelen om oververhitting tegen te
Blaast 10 s koude lucht en schakelt uit.
gaan
TIMER SETTINGS op de afstandsbediening
: Timer: Displays toont huidige dag,tijd en week.
Druk op enter of bevestig timer settings
: Settings: druk om de volgende stap aan te vangen (gebruik
timer button).Druk om week timer te bevestigen.
: Terug: gebruik dit om timer settings te resetten. Druk om
terug te keren naar de vorige stap.
:Omhoog en omlaag (gebruik met Settings knop).

LCD Scherm
Weekdag
Mon, Tues, Wed, Thurs, Fri, Sat, Sun

Let op: de functies
kunnen enkel aangepast
worden als de
desbetreffende letters
oplichten.
Pas op:zorg ervoor dat u
de tijd correct hebt
ingesteld.

Tijd Display
Huidige Tijd / Timer van 00: 00 to 24 Pas
op: 00-12:00 is AM / 13:00-24:00 is PM

1. Druk 1 keer : verwarming
ingeschakeld op 18°C.
2. Druk tot de gewenste setting : de
digitale display toont de settings als
volgt (onderaan)

TEMPERATUUR knop: schakelt
verwarming in en uit
PAS OP : druk deze knop gedurende 5
sekonden in om van F naar C te switchen .

TEMP

1 Dag en tijd programmeren
Wanneer “MON” (Maandag) verschijnt , gebruik

1.

Druk 1x

2.

Druk

. Als het uur begint te verschijnen,druk ,

3.
4.

Druk
Druk

nogmaals . Als de minuten verschijnen , druk
nogmaals . Het correcte uur is ingesteld

om de gewenste dag te selekteren..

om het correcte uur in te stellen
om de correcte minuten in te stellen

2 Schakel wekelijkse tijdcyclus in
1.

Druk
. Wanneer “MON” verschijnt druk dan
3 keer. Wanneer “ON” verschijnt druk
om het
gewenste uur vast te leggen .
Druk altijd
om dit te wissen en de ON modus te verlaten;

PAS OP :
Timer kan aangepast worden per schijf van 30-minuten (i.e. 00:00 - 00:30; 00:30 - 01:00,
etc.)
r.
2.
. als OFF verschijnt, druk da op
Om het toestel uit te schakelen op uw gewenst tijdstip
Om de data te wissen en het toestel uit te schakelen.
3.

Druk

nogmaals . Als “18” verschijnt druk op

om de gewenste temperatuur voor maandag te kiezen

PAS OP :
Als de temperatuur reeds vroeger werd geprogrammeerd zal die temperatuur verschijnen ipv “18”.

4.

Druk
nogmaals . Als “TUES” verschijnt en “ON” ook gebruik dan
tijdstip voor dinsdag in te stellen

5.

Druk
nogmaals. Als“OFF” verschijnt druk
moet uitgeschakeld worden.

6.

Druk

7.

Herhaal de stappen 1 tot 6 voor de resterende dagen van de week in te stellen

8.

Druk
of
om het programmeren af te ronden . Richt zeker correct naar de ontvanger . Deze bevindt
zich in het midden van het toestel. Het toestel zal een biepend geluid maken om te bevestigen dat het
programmeren is afgerond.

nogmals. Wanneer “18” verschijnt druk

om het gewenste

om het gewenste tijdstip in te stellen wanneer de haard

om de gewenste temperatuur voor dinsdag te bepalen

Open raam waarschuwing
Als de kamertemperatuur met meer dan 10 graden Celsius zakt binnen de 3 minuten dan veronderstelt de haard dat
er een raam open staat en zal zodoende , om energie te sparen , van high naar low ventilatie overschakelen. Staat de
ventilatie reeds in low stand, dan zal de haard zichzelf uitschakelen.
Als je verandert van high naar low ventilatie zal het toestel 3 x een beepsignaal uitsturen en duidt de display “x “88” alvorens
de status te tonen
Verandert u van low heat naar off dan zal het toestel 3x een beepsignaal uitsturen en zal “88” permanent
verschijnen.When switching from Low Heat to Off, the appliance will beep 3 times and the digital display will flash “88”
continuously. Om uw verwarmingsfuncties te resetten consulteer de afstandsbediening rubriek.

PAS OP

Bij het eerste gebruik kan er tijdelijke geurhinder zijn .Dit is normaal en zal enkel
nog gebeuren wanneer u het toestel voor een lange tijd niet hebt gebruikt.

PAS OP

Voor een optimale werking :richt uw afstandsbediening naar de voorkant van uw
haard. DRUK NIET TE SNEL op de toetsen .

Overhitting controle
Deze haard is voorzien van een overhitting controle Als de haard een onveilige temperatuur bereikt zal
hij zichzelf automatisch uitschakelen . Om te resetten :
1. Haal de stekker uit het stopcontact.
2. Druk op de OFF toets. . Wacht vijf minuten.
3. Controleer of er zich geen stof of vuil in de ventilatie openingen bevindt.
4. Steek de stekker terug in het stopcontact ,.
5. Als het probleem zich blijft voordoen , gelieve dan contact op te nemen met uw dealer.

Aftandsbediening - Batterijen
•
•

De afstandsbediening werkt met 2 AAA batterijen .
Instructions for battery installation are on the Remote Control battery compartment.
NOOIT uw batterijen in het vuur gooien. Dit kan zorgen voor een ontploffing.
Breng ze naar een recyclagepark.

Reinigen en onderhoud
Reinigen
ALTIJD uw haard UITSCHAKELEN vooraleer te reinigen. Zo voorkomt u elektro shocks
en verwondingen.
NOOIt uw haard dompelen in water of besprenkelen met water. Dit kan immers zorgen
voor brand, elektro shock en verwondingen.

Metaal:
• Gebruik een zachte doek , eventueel gedrenkt in een citrus- of olieprodukt..
• NOOIT behandelen met koperpoets of gelikjaardige produkten. Dit om schrammen te
voorkomen..
Ruit:
• Gebruik een kwalitatieve glass cleaner en een zacht doek om uw ruit te reinigen.
• NOOIT uw ruit reinigen met vloeistoffen of sprays die krassen kunnen veroorzaken.
Ventilatie opening:
• Gebruik een stofzuiger of gelijkaardig om het stof/en of vuil te verwijderen uit de ventilatie
openeningen.
Plastic:
• Zachtjes wrijven met een zachte doek , eventueel gedrenkt in water .

•

NOOIT uw toestel reinigen met vloeistoffen of sprays die krassen kunnen veroorzaken.

Onderhoud
Gevaar voor elektro shock. Open de haard nooit zelf ! Er bevinden zich geen
onderdelen in de haard die door u vervangen kunnen worden.
ALWAYS turn the fireplace OFF and unplug the power cord from the outlet before
cleaning, performing maintenance, or moving this fireplace. Failure to do so could result in
electric shock, fire, or personal injury.
Alle interne onderdelen:
• De ventilatoren warden reeds af fabriek gesmeerd . Het is dus absoluut niet nodig om dit zelf te
doen.
• De elektrische componenten maken deel uit van de haard en mogen door de gebruiker zelf niet
vervangen worden.
Bewaren :
• U bewaart uw haard op een droge plaats.
OPGEPAST! Probeer in geen geval zelf werkzaamheden aan uw toestel uit te
voeren.

