Installatie en
gebruiksvoorschriften

gas
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WELKOM IN DE WERELD VAN STÛV!
U hebt gekozen voor de applicatie MyFire, een regelsysteem voor een hoogrendementsgaskachel!
Wij wensen u veel gebruiksplezier.
U vindt tips en gebruiks- en installatieaanwijzigingen in dit document.

Zoek ‘MyFire’ op:

We raden aan deze handleiding te lezen vooraleer over te gaan tot de installatie.

KIT INSTALLATIE
Kit inhoud
1. 9V voeding voor het instelblok.
2. WiFi-verbindingskabel.
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3. WiFi-box.
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Kit installatie
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> Sluit de aansluitkabel aan op
de WiFi-box (afbeelding 1).
> Sluit het andere uiteinde van
de aansluitkabel aan op het
instelblok (afbeelding 2).
> Verwijder de batterijen uit de
instelblok (Schema 3).
> Sluit de stroomkabel aan op
het instelblok (schema 4).
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INSTALLATIE VAN DE APPLICATIE
Noodzakelijke onderdelen
Opmerking: de afstandsbediening die bij de haard
geleverd wordt is noodzakelijk voor de goede werking van de applicatie, het is mogelijk deze gelijktijdig te gebruiken.
afstandsbediening

MyFire WiFi box

Huis WiFi

Smart device

De afstandsbediening moet binnen 8 meter van
de schoorsteen en in werkende staat (opgeladen
batterijen). Als dit niet het geval is, zal het toestel
gaan slapen.
De applicatie MyFire mag enkel gebruikt worden
voor uw netwerk in huis en kan niet gebruikt worden om de haard vanop afstand te gebruiken.

Start van de applicatie

Keuze van de taal en programmeren van de temperatuur en tijd
• Kies de taal,
• Kies het formaat van de temperatuur en het
uurwerk,
• Ga verder door op ‘verder’ te drukken.

Inloggen
• Bij het eerste gebruik dient u zich te registreren.

Registratie
• Vul uw persoonlijke gegevens in op het formulier,
• Aanvaard de richtlijn inzake gegevensbescherming door het rondje aan te klikken,
• Druk op registreren om verder te gaan,
• U ontvangt een bevestigingsmail voor uw registratie, deze bevat een link waarmee u naar de
volgende fase kunt gaan.

Inloggen
• Na de bevestigingsmail geraadpleegd te hebben,
keert u terug naar het inlogscherm en vult u in de
tabbladen uw mailadres en het wachtwoord dat u
gekozen hebt in,

exemple@mail.com
*********

• De verkoops- en gebruiksvoorwaarden aanvaarden door het rondje aan te klikken,
• Op registreren klikken om verder te gaan.

Een schoorsteen toevoegen
• Voeg uw haard toe door op het ‘+’ icoontje te
klikken en druk daarna op ‘OK’ om automatisch
toegang te krijgen tot de Wi-Fi parameters van uw
toestel.

Een schoorsteen toevoegen
• Configureer de Wi-Fi parameters van uw mobiel
toestel. Selecteer de Wi-Fi ‘myfire WIFI Box’ en
geef het wachtwoord in: ‘MYFIREPLACE’.
Keer vervolgens terug naar de applicatie.

• Geef uw schoorsteen een naam en geef uw Wi-Fi
netwerk van thuis en het wachtwoord ervan in.
Druk vervolgens op ‘inloggen’.

terug

ok

Een schoorsteen toevoegen
• U kunt uw haard via dit scherm configureren, u
kunt de haard een naam geven en/of deze wijzigen, of gelijkstellen met een icoon dat overeenkomt
met de locatie ervan in uw huis.
Opmerking: De gashaarden van Stûv gebruiken
geen ventilator of verlichting. Vink deze opties dus
niet aan.
De hulpfunctie wordt toegekend door het inschakelen/uitschakelen van de tweede vlammenrij, gelieve
het vakje ‘AUX connected’ aan te vinken.

• Start de applicatie

GEBRUIK VAN DE APPLICATIE
Beginscherm
Toegang tot het pop-up menu

Terug naar het beginscherm

Verbonden haard

Buitentemperatuur (via de weergegevens van het toestel)
Inschakelen/
Uitschakelen

• Profielen
• Handmatige modus
• Thermostaatmodus
Aux functie

• Programmeermodus
• ECO-modus
• Hulpfunctie
• Timer

Binnentemperatuur (via
de sonde van de haard)

• Kinderveiligheid

Parameters / instellingen

Informatie

In- en uitschakelen van de haard
• Verschuif de startknop om toegang te krijgen tot
dit scherm. Kies ‘in- of uitschakelen’ van uw haard.
Tijdens het inschakelen knippert er een blauw
rondje in het midden van het scherm, dat de vonk
voorstelt.

Handmatige modus
• In het pop-up menu van het beginscherm, kiest u
de handmatige modus om op het hiernaast afgebeelde scherm te komen.
Druk op het kleurenwiel om de hoogte van de
vlammen aan te passen of gebruik de vooraf
bepaalde instellingsicoontjes. De weergegeven temperatuur wordt gemeten in de kamer via de sensor
onderaan de haard.

Minimale hoogte van de
vlammen

Maximale hoogte van de
vlammen

Stand-by
(Enkel de waakvlam blijft branden)

ECO-modus
• In het pop-up menu van het beginscherm, kiest
u de ECO-modus om op het hiernaast afgebeelde
scherm te komen.
Kies de hoogte van de vlam en de duur (15, 20 of
25 min.), het percentage bespaarde energie wordt
weergegeven bovenaan het blad.
De automatische ecomodus gebruikt de voorgeprogrammeerde temperatuur in thermostaatmodus.

Automatische ecomodus

Duur
Lage vlam
Bespaarde energie

Gemiddelde vlam
Hoge vlam

Thermostaatmodus
• In het pop-up menu van het beginscherm, kiest u
de thermostaatmodus om op het hiernaast afgebeelde scherm te komen.
Raak het kleurenwiel aan om de gewenste temperatuur te kiezen en de vlam zal automatisch
ingesteld worden. Het rondje in het midden toont
gedurende 3 seconden de gekozen temperatuur en
keert dan terug naar de omgevingstemperatuur. De
pijl geeft aan of de temperatuur stijgt of daalt

Timer
• In het pop-up menu van het beginscherm, kiest
u de timermodus om op het hiernaast afgebeelde
scherm te komen.
Laat de blauwe wijzerplaat draaien om de minuten
en uren in te stellen. Druk op de knop ‘power’ om
de timer te starten.
Wanneer het aftellen gedaan is, dooft het vuur.
Opmerking: de timer werkt enkel in de ‘handmatige’, ‘thermostaat-’ en ‘eco-modus’.

Profielmodus
• In het pop-up menu van het beginscherm, kiest
u de profielmodus om op het hiernaast afgebeelde
scherm te komen.
Kies één van de vier profielen door het scherm aan
te raken en geef de instellingen in. Na elke instelling, verschijnt er een pop-up-venster waarmee u
de instellingen van het profiel tijdens het gebruik
kunt opslaan.

Programmeermodus
• In het pop-up menu van het beginscherm, kiest u
de programmeermodus om op het hiernaast afgebeelde scherm te komen.
Het in- of uitschakelen kan met 8 programmeermodi gepland worden met een specifiek uur- of
temperatuurschema.
Raak het nummer van een programma aan om
toegang te krijgen tot het regelwiel. Om een programma op te starten, drukt u op de knop ‘power’.

• Het regelwiel laat toe de parameters van het
gekozen programma in te stellen.
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1. Keuze van de dag(en).
2. Inschakeluur.
3. Aanbevolen temperatuur (min).
4. Uitschakeluur.
5. Aanbevolen temperatuur (max).
Opmerking: bevestig uw instellingen door op de
gele wijzer te klikken. Om een instelling te wissen,
drukt u op de rode knop ‘wissen’.

Kinderveiligheid
• In het pop-up menu van het beginscherm, drukt u
op het icoontje ‘kinderveiligheid’.
Om de kinderveiligheid uit te schakelen, drukt u
gedurende minstens 2 seconden gelijktijdig op
het icoontje van het pop-up menu en dat van het
beginscherm.
Opmerking: de enige knoppen die nog toegankelijk
zijn eens de kinderveiligheid geactiveerd is, zijn ‘inen uitschakelen’ en ‘info’.
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