Gebruikershandleiding Fireplace appcontrol
Lees voor het in gebruik nemen van de Fireplace appcontrol deze gebruikershandleiding eerst zorgvuldig en volledig
door. Check ook de website www.luxappcontrol.com voor de laatste update. Bewaar deze voor later(e) gebruik(er).
Functie:
De Fireplace appcontrol modules maken het mogelijk om de door de fabrikant geselecteerde gashaarden aan te
sturen door middel van uw smartphone en / of tablet. De functionaliteit van de app is het aan/uit en hoger/lager zetten
van de gashaard. De app kan geheel separaat van de originele afstandbediening gebruikt worden.
Installatie en ingebruikname:
Attentie! De installatie mag alleen worden gedaan door een erkend installateur. De Fireplace appcontrol bestaat uit 2
modules. Module Network moet worden aangesloten door middel van de bijgeleverde netwerkkabel op een beveiligd
wifi netwerk. Module Fireplace moet worden aangesloten door middel van de aan een gesloten stekker op de vrije
PANEL connector van de Mertik Maxitrol GV60 module die is voorzien in de Gashaard. Beide modules moeten
worden voorzien van spanning door de bijgeleverde spanningsadapter.
Download de app in de App Store. Zorg dat uw smartphone of tablet verbonden is met hetzelfde beveiligde wifi
netwerk als waaraan de Network module is aangesloten. Wanneer u de app opstart en verbinding heeft met de
Network module zal deze tijdens de eerste ingebruikname automatische gaan zoeken naar Fireplace modules. Als u
later handmatig een nieuwe Fireplace wilt toevoegen drukt u rechts boven op de + button. Daarna komt de app in de
zoekpagina waarna deze aangeeft hoeveel Fireplace modules er gevonden zijn. Er kunnen maximaal 10 Fireplace
modules gekoppeld worden met 1 Network Module. Wanneer in de app de Fireplace module gevonden is moet deze
bevestigd worden door op de groene button te drukken. Hierna heeft u bij edit de mogelijkheid om de naam van de
Fireplace naar wens aan te passen. Door op de verbonden Fireplace te drukken komt u op de pagina waarmee u de
Fireplace kunt bedienen. Voordat u de Fireplace kunt bedienen moet u eerst de kinderbeveiliging ontgrendelen.
Hierna kunt u de Fireplace 10 seconden lang bedienen door middel van on/off up/down buttons.
!!LET OP!!
* Alleen voeden met bijgeleverde adapter 5volt DC 1000mA.
* Alleen te gebruiken binnen uw persoonlijk beveiligd wifi netwerk.
* Alleen te gebruiken in combinatie met de door de fabrikant voorgeschreven gashaarden.
* De applicatie mag alleen gebruikt worden als u in het zicht staat van de gashaard.
* De modules mogen niet gemonteerd worden in het directe bereik van open vuur of temperaturen boven de 55
graden celcius.
* De montageplaats van de Fireplace module moet voldoende geventileerd zijn zodat de maximale temperatuur niet
wordt overschreden.
* Wanneer er niet voldoende plaats is om de Fireplace module veilig, met voldoende ventilatie, te monteren kunt u uw
leverancier vragen voor een optionele verlengkabel.
* Maximale afstand tussen Network en Fireplace 15meter
*Haarden met enkele brander zijn compatibel met de Mertik Maxitrol GV60 module vanaf 2005
*Haarden met dubbele brander zijn compatibel met Mertik Maxitrol GV60 module vanaf 11/2012

Troubleshooting en control check:
Op de Network module bevinden zich 3 status LED`s.
LED rood = power
LED groen = netwerk verbonden
LED geel = knippert bij bediening app
Op de Fireplace module bevinden zich 3 status LED`s.
LED rood = power
LED groen = verbonden met de Network module
LED geel = module binnen bereik van Netwerk module
- ON/OFF schakelaar gebruiken indien langere periode geen gebruik.
- Bij niet goed functioneren terugbrengen naar fabriekinstelling door met een smal, niet scherp voorwerp de RESET
knop in te druk
Technische gegevens
Voedingsspanning
: 5V DC 1000mA
Zendfrequentie
: 2.405 GHz- 2.480GHz
Zendbereik:
: 15m representatief (open veld)
Temperatuur gebied
: 5C tot +55C
Relatieve luchtvochtigheid
: max. 80% (zonder condensatie)
Beveiliging
: IP 20
Technische wijzigingen voorbehouden.
Draadloze transmissie
De radiografische transmissie gebeurt via een niet-exclusieve transmissielijn, dus kunnen storingen niet worden
uitgesloten. Het zendbereik van een draadloos transmissiesysteem is afhankelijk van de ontvangst karakteristiek van
de ontvangers, de luchtvochtigheid, de montagehoogte en de bouwtechnische situatie van het object. Hier onder
vindt u enkele voorbeelden van de signaalsterkte, afhankelijk van het soort materiaal:
Droog materiaal
hout, gips, gips kartonplaat
baksteen, spaanplaat
gewapend beton
metaal, aluminium laminaat

Penetratie
ca. 90%
ca. 70%
ca. 30%
ca. 10%

- Bij slecht tot geen bereik is het aan te raden de Network/Firepace modules dichter bij elkaar op te stellen door
middel van een langere netwerk kabel / aansluiting.
-Bij correct gebruik voldoet dit toestel aan de eisen van de CE en RoHS richtlijnen. Een volledige conformiteit
verklaring kunt u opvragen bij uw leverancier.
Garantie
Mocht de Fireplace appcontrol niet meer functioneren, controleer dan eerst of de smartphone of tablet verbonden is
met hetzelfde wifi netwerk als de Network module. Waarna u kunt controleren of de juiste status LED`s zijn opgelicht
op de beide modules. Voor meer informatie over garantie, raadpleeg leveringsvoorwaarden van uw leverancier.
Aansprakelijkheid
De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor ongevallen, directe schade en/of gevolgschade die (mede) is
ontstaan door het gebruik van de Fireplace appcontrol. Alle schadeclaims in zulke gevallen worden nietig verklaard.
Alle rechten voorbehouden
Bij de samenstelling van deze handleiding is uiterste zorg betracht. De uitgever/producent kan echter niet
verantwoordelijk worden gehouden voor enige schade ontstaan door het ontbreken of onjuist vermelden van
informatie in deze handleiding.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw leverancier. Ook kunt u de website www.luxappcontrol.com
raadplegen. Gelieve deze gebruikershandleiding na installatie aan de klant te overhandigen.

