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1

Voorwoord

Lees eerst zorgvuldig deze handleiding voordat u het toestel in gebruik neemt. Bewaar deze
handleiding ook goed voor later gebruik. Het plaatsen en in werking stellen moet door vakmensen
gebeuren volgens de gangbare normen. Laat bij het in werking stellen, uw installateur u inlichten
over het gebruik, de bediening en het onderhoud van uw toestel. Bij wijzigingen aan de regelorganen
door onbevoegde personen vervalt de waarborg en vrijwaart Well Straler van alle
verantwoordelijkheid betreffende de veiligheid en de goede werking van het apparaat.
Gebruikte symbolen:
Algemene opmerking

Gevaar

Gevaar voor elektrische schokken

Brandgevaar

Alle vervangbare onderdelen moeten toegankelijk zijn. Het toestel moet zodanig worden
geplaatst dat het zonder breken kan worden uitgebouwd.
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Garantie

De waarborg geldt uitsluitend voor elke constructiefout, en is enkel geldig voor toestellen geplaatst
door een erkend installateur. Hij loopt twee jaar vanaf de leveringsdatum. De waarborg beperkt zich
tot het eenvoudig uitwisselen van de onderdelen die door onze technische dienst als defect erkend
worden en dit met uitsluiting van elke schadevergoeding of interest. De verplaatsingskosten en
handenarbeid zijn ten laste van de verbruiker. De waarborg vervalt indien het toestel hetzij slecht
onderhouden is of verkeerd gebruikt werd, hetzij bij ongeval of ramp beschadigd, welke aan een
oorzaak te wijten is vreemd aan het toestel zelf, ofwel door niet aangewezen personen hersteld werd.

Eventuele klachten worden uitsluitend via de leverancier in behandeling genomen.
Het toestel dient gecontroleerd te worden op fouten of beschadigingen bij het openen van de
verpakking. Bij eventuele beschadigingen mag het toestel in geen geval geplaatst worden. Well
Straler is niet verantwoordelijk voor eventuele extra kosten indien een beschadigd toestel toch
geplaatst wordt.
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Inleiding

De myfire APP is geschikt voor gebruik op een smartphone of tablet en is gratis te downloaden via
de Play Store van Google of de App Store van Apple.
Met behulp van de Wi-Fi BOX en de myfire APP worden de mogelijkheden van uw haard
uitgebreid. Zo is het mogelijk om persoonlijke voorkeuren per gebruiker in te stellen, beschikt de
myfire APP over uitgebreidere programeer mogelijkheden en een geavanceerde ECO-modus.
Na installatie van de Wi-Fi BOX blijft het nog steeds mogelijk om de haard met de bijgeleverde
afstandsbediening te bedienen. Raadpleeg voor de bediening van de afstandsbediening de
gebruikershandleiding van uw haard.
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4

Installatie van de Wi-Fi BOX

4.1

Beschrijving verschillende onderdelen

De Wi-Fi BOX kan enkel aangesloten worden op Mertik-Maxitrol ontvangers met een blauwe
sticker en een 10 knopsafstandsbediening.
Als uw haard is uitgerust met een ontvanger met een zilveren sticker en een 4
knopsafstandsbediening, moeten de ontvanger en afstandsbediening vervangen worden door een
nieuwere ontvanger (ref: 24006) en afstandsbediening (ref: 26017).
De stroomadapter (ref: 27038) is enkel benodigd voor toestellen zonder ventilatorsturing.
De Wi-Fi BOX gebruikt bij toestellen met ventilator de stroom van de ventilatorsturing, deze moet
niet mee vervangen worden als er nog gebruikt gemaakt wordt van een oude afstandsbediening en
ontvanger.

Ontvanger B6R-R8P (24006)

Wi-Fi BOX (26016)

Afstandsbediening (26017)

Kabel Wi-Fi module (27034)

Stroomadapter (27038)
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4.2

Aansluiting van de Wi-Fi BOX

Zorg ervoor dat er geen elektrische spanning op het toestel staat wanneer u de Wi-Fi
BOX aansluit!
De Wi-Fi BOX moet aangesloten worden op de SI poort (Serial Interface) van de ontvanger. De
kabel zorgt zowel voor de dataoverdracht als de spanning van de Wi-Fi BOX.

Receiver poort
SI-poort

4.2.1

Aansluiting van de Wi-Fi BOX voor toestellen zonder ventilator

Bij haarden die niet voorzien zijn van een ventilator dient er een stroomadapter aangesloten te
worden op de ontvanger.
De aanwezige batterijen in de ontvanger moeten verwijderd worden als de
stroomadapter wordt aangesloten!

Aansluiting stroomadapter
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4.3

Instellen Wi-Fi BOX

Van zodra de Wi-Fi BOX is aangesloten lichten de LED’s op de Wi-Fi BOX op.
LED

Kleur

Power

Blauw

Status
Aan: netvoeding OK.
Uit: geen netvoeding.
Aan: verbonden met thuis netwerk.

WLAN

Groen

Knipperend:

“Access

point”

mode.

Er

kan

verbinding met een thuisnetwerk worden gemaakt.
Receiver

Blauw

Alle LED’s

5
5.1
5.1.1

Aan: Wi-Fi BOX is verbonden met ontvanger.
Uit: geen verbinding met ontvanger.
Knipperend: Wi-Fi BOX wordt intern geconfigureerd.

Instellen myfire APP
App downladen
App Store – Apple iOS

Om de myfire app te downloaden,
kunt u een zoekopdracht
uitvoeren op “myfire” in de Apple
App Store.
Voor meer informatie, ga naar:
www.myfireapp.com
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5.1.2

Google Play - Android

Om de myfire app te downloaden,
kunt u een zoekopdracht uitvoeren
op “myfire” in de Google Play store.

Voor meer informatie, ga naar:
www.myfireapp.com

5.2

Welkom scherm

Raak het scherm aan om de app
instelling te starten.
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5.3

Kies de taal, temperatuurschaal en het tijdformaat

1. Kies de taal.
2. Selecteer °C of °F.
3. Selecteer de 12 of 24 uur klok.
4. Raak “Volgende” aan om
door te gaan.

5.4

Registratie

U moet zich registreren voor u
zich kunt aanmelden. Als u al
geregistreerd bent, kunt u
onmiddellijk doorgaan naar de
aanmelding. De registratie is een
eenmalige procedure. Raak de
knop “Registreren” aan.
Of
Meld u aan en aanvaard de
Algemene voorwaarden”. Raak
de knop “Login” aan.
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5.5

Registratie – privacy beleid

1. Vul uw gegevens in.
2. Maak een wachtwoord aan
van minimaal 8 tekens in lengte.
3. Bevestig wachtwoord.
4. Aanvaard het "Privacy
beleid".
5. Raak de knop “Registreren”
aan.

Raak “OK” aan in het popupvenster.
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5.6

Registratie – e-mail

Raak de link
bevestigingsmail
verificatie.

aan in
voor

Er verschijnt een
verificatiebericht dat uw
registratie in de myfire APP
voltooid is.
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de
de

5.7

Login

1. Uw
E-mailadres
wordt
automatisch ingevuld.
2. Voer het wachtwoord in.
3. Aanvaard
de
algemene
voorwaarden.

5.8

Verbind de myfire Wi-Fi BOX met uw smartphone

Raak het pictogram
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aan.

Er verschijnt een pop-up bericht
met de vermelding om naar de WiFi instellingen van uw smartphone
te gaan.

5.9

Wi-Fi instellingen

In de Wi-Fi instellingen van uw
smartphone verbindt u uw
smartphone met de myfire Wi-Fi
BOX:
1. Selecteer de volgende optie:
myfire_Wi-Fi-BOX_
<number>
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2. Voer
het
onderstaande
wachtwoord in het pop-up
venster in: MYFIREPLACE

5.10

Verbind de myfire Wi-Fi BOX met de Wi-Fi router

Voer de volgende gegevens in:
• Selecteer een individuele
naam voor uw open haard.
• Voer de naam (SSID) in van
uw Wi-Fi Router.
• Voer het wachtwoord in van
uw Wi-Fi Router.
Raak de knop “Verbinden” aan.
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Raak “OK” aan indien correct.

5.11

Voortuitgang van de verbinding

De verbinding van de myfire WiFi BOX met uw Wi-Fi Router kan
een aantal seconden duren.
Wanneer de verbinding tot stand
is gebracht, verlaat de myfire WiFi BOX de Access Point Mode
(Hot Spot) en is hij verbonden
met de Wi-Fi Router.
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Als uw haard uitgerust is met een
ventilator, verlichting en AUX
toets, raakt u de cirkel aan om de
overeenstemmende
functie
te
activeren.
Aan het einde van de instellingen
bevestigt u de haard instellingen
door de knop "Einde" aan te raken.

Vergeet bij toestellen uitgerust met een ventilator het

5.12

symbool niet te selecteren!

Verbonden myfire Wi-Fi BOXen

Nu wordt een lijst van alle
verbonden myfire Wi-Fi BOXen
weergegeven.
Raak de knop “Start APP” aan om
de installatie en app instelling af te
ronden.
Instelling voltooid.
Updates beschikbaar.
Instelling onvoltooid.
Wi-Fi BOX niet compatibel.

15
© Well Straler alle rechten voorbehouden

5.13

Gefeliciteerd

De myfire app is klaar voor gebruik
en het startscherm verschijnt.
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Reset mogelijkheden

Tijdsduur
indrukken
LED
RESET knop

Functie

1 seconde

Blauwe Power LED
knippert iedere 500
ms.

Activeert “Acces-Point” mode gedurende 10 minuten.
Gedurende deze tijd kan er via Wi-Fi verbinding met het
thuisnetwerk worden gemaakt.

5 seconden

Blauwe Power LED
knippert 2 keer snel
na elkaar per
seconde.

Systeem reset.

10 seconden

Blauwe Power LED
Herstellen fabrieksinstellingen, dit duurt ongeveer 2
knippert 10 keer per
minuten.
seconde.

20 seconden

Blauwe Power LED
Herstellen fabrieksinstellingen, en alle gebruiksdata, dit
knippert 20 keer per
duurt ongeveer 2 minuten.
seconde.
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