
Opstarten van branderbed
1. Voor het opstarten dient zowel de beluchtingsklep als de afvoerklep volledig geopend te zijn.
2. Ga niet verder dan 4 meter van de haard staan.
3. U neemt de aluminium afstandsbediening in uw hand met de donkergrijze zijde naar boven.
U ziet nu drie knopjes (fig 1). Richt de afstandsbediening op het infrarood oog van de
haard (fig. 3). Druk nu gelijktijdig knop B en C ± 6 seconden in tot het rode lampje van de
resetknop (fig. 4) gaat knipperen.
4. Nu kunt u de knoppen loslaten.
5. U hoort het tikken van de ontsteking (de waakvlam zal ontsteken) en na enige seconden
ontsteekt de haard, het rode lampje van de resetknop gaat nu uit.
6. Als het gasvuur brandt kunt u de vlamhoogte instellen met behulp van de regelknoppen op
de afstandsbediening. Als u knop B ingedrukt houdt wordt het vuur hoger, als u knop A
ingedrukt houdt wordt het vuur lager.
7. Om het vuur te doven houdt u knop C ingedrukt tot het vuur uitgaat. Indien er een ventilator
geplaatst is, zal deze nog enige tijd nadraaien om het branderbed te ventileren.

Het vervangen van de batterijen van de afstandsbediening (fig. 2)
LET OP: het infrarood oog zit vast aan de printplaat en mag niet verbogen worden. Draai de
pootjes los door ze tegen de richting van de klok in te draaien en neem voorzichtig het
binnendeel uit de aluminium behuizing. Vervang de batterijen (2x type AA).
Steek het infrarood oog terug in de opening van de behuizing en plaats de printplaat weer
terug. Draai daarna de pootjes weer vast.

Opstarten na stroomuitval
Als het rode lampje van de resetknop van de haard oplicht is de stroom van de haard geweest.
Om het geheugen van de afstandsbediening te herladen dient u de volgende handelingen te
verrichten:

1. Druk op de resetknop om het lampje te doven.
2. Druk gelijktijdig ± 6 seconden knop B en C in (het lampje gaat nu knipperen).
3. Druk op knop C alleen. (het lampje gaat uit).
4. Druk nogmaals gelijktijdig ± 6 seconden knop B en C in (lampje gaat weer knipperen).
5. Druk nogmaals op knop C alleen.

De haard en de afstandsbediening zijn weer klaar voor gebruik.
Wij wensen u veel plezier met deze Boley openhaard.
Voor de volledige gebruiksaanwijzing zie: www.boley.nl.
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