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1 Gebruikershandleiding 

1.1 Veiligheidsaanwijzingen voor de gebruiker 

• Zorg voor voldoende ventilatie van de ruimte tijdens het voor de eerste keer 

ingebruikstellen van de haard. Stook de haard enige uren op de hoogste stand zodat de 

lak de kans krijgt om uit te harden en eventuele vrijkomende dampen veilig worden 

afgevoerd. Houdt kinderen en huisdieren buiten deze ruimte tijdens dit proces! 

• Wacht nadat de haard is gedoofd minimaal vijf minuten voordat een nieuwe 

ontsteekpoging wordt ondernomen 

• De haard mag alleen door een gekwalificeerde installateur worden geïnstalleerd 

• Bij de installatie moet aan alle plaatselijke installatie-eisen zoals gasaansluiting en 

ventilatie- en rookgasaansluiting worden voldaan. Raadpleeg de installatie-instructies 

• Verwijder voor het stoken alle stickers, beschermfolie en eventuele rubber 

beschermstrippen van het glas 

• De haard mag niet worden gebruikt als het glas beschadigd is of verwijderd is 

• Het toestel is ontworpen voor verwarmingsdoeleinden. Dit houdt in dat alle 

oppervlaktes, inclusief het glas, zeer heet kunnen worden (heter dan 100 °C). Een 

uitzondering hierop vormen de onderzijde van deur en bedieningsknoppen 

• Plaats geen brandbare materialen in de verbrandingskamer 

• Verander nooit de opstelling van de houtset of voeg nooit meer chips of carrara-kiezel 

toe dan met de haard zijn meegeleverd 

• Plaats geen gordijnen, kleren, wasgoed, meubels of andere brandbare materialen in 

de nabijheid van het toestel. De minimale veilige afstand bedraagt 100 cm 

• Laat kinderen alleen onder toezicht de afstandsbediening gebruiken 

• Plaats altijd een afschermrooster voor de haard als er kinderen, bejaarden of 

mindervaliden in dezelfde ruimte als de haard aanwezig zijn  

• Let op: Doordat een haard een warmtebron is, ontstaat luchtcirculatie. Daarom is het 

van belang dat u de haard niet kort na een verbouwing stookt. Door de natuurlijke 

luchtcirculatie worden vocht en nog niet uitgeharde vluchtige bestanddelen uit verf, 

bouwmaterialen en vloerbedekking en dergelijke aangezogen. Deze bestanddelen 

kunnen zich op koude oppervlakten als roet afzetten. Het moment waarop u de haard 

voor het eerst gaat gebruiken is van diverse omstandigheden afhankelijk. Raadpleeg 

hieromtrent uw installateur. 
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1.2 Afstandsbediening 

1.2.1 Algemeen 

De handzender (fig. 1.1)  en de ontvanger (fig. 1.2) vormen samen de radiografische 

afstandsbedieningset. De ontvanger is pas toegankelijk nadat op de haard of boezem: 

• Het bedieningsluik is geopend 

• De lade aan de onderzijde is geopend 

• Het kader is verwijderd 

Ook is nu het gasregelblok (fig. 1.3) zichtbaar. Met behulp van de tuimelschakelaar (figuur 

1.2 A) kan de haard te allen tijde worden uitgeschakeld. Met behulp van de draaiknop 

(figuur 1.3 B) kan zonder gebruik te maken van de afstandsbediening de vlamhoogte 

worden ingesteld. De draaischijf (figuur 1.3 A) is alleen bedoeld om de haard handmatig 

met de piëzo-ontsteekknop (figuur 1.3 C) te ontsteken (zie Service). 

1.2.2 Aansluiten 

De afstandsbedieningset is in de fabriek al geïnstalleerd. Hoewel een netadapter wordt 

bijgeleverd, kan de ontvanger ook met batterijen worden gevoed. 

Voor beide situaties geld dat de afstandsbediening opnieuw moet worden ingeregeld: 

• Neem de houder met daarop bevestigd de ontvanger uit de haard (fig.1.2) 

• Zet de tuimelschakelaar (fig. 1.2 A) op de houder op de 0-stand 

• Doe de batterijen in de ontvanger of sluit de netadapter aan (fig. 2.2) 

• Schuif de houder met daarop de ontvanger in de haard 

• Zet de tuimelschakelaar (fig. 1.2 A) op de I-stand 

• De afstandsbedieningset kan nu worden ingeregeld; zie inregelen van de 

afstandsbediening 

Schakel de ontvanger uit als de haard langere tijd niet wordt gebruikt. 

1.2.3 Inregelen van de afstandsbediening 

Alle Mertik Maxitrol afstandsbedieningssets hebben een vanaf de fabriek ingestelde code. 

Deze code kan naar wens op de volgende manier worden gewijzigd: 

• Verander de posities van de DIP-switch (zie figuur 2.3) onder het deksel van het 

batterijvak op de achterkant van de afstandsbediening 

• Druk met een puntvormig voorwerp de resetknop in (figuur 2.4). Houdt de reset-

knop ingedrukt totdat twee geluidssignalen hoorbaar zijn. Na het tweede signaal 

dat ongeveer een seconde duurt, moet op de handzender (figuur 1.1) binnen 20 

seconden de -knop (zie figuur 1.8) worden ingedrukt. Als opnieuw een langdurig 
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geluidssignaal hoorbaar is, is dit het teken dat de ontvanger de handzender heeft 

herkend. 

1.3 Basisfuncties afstandsbediening 

De afstandsbediening is voorzien van 3 knoppen (figuur 1.1). Hiermee kunnen alle functies 

van de haard worden bediend inclusief ontsteken, doven en het instellen van de gewenste 

vlamhoogte. Bij een goed ontvangen signaal geeft de ontvanger een pieptoon. 

Het handmatig doven en het handmatig instellen van de vlamhoogte blijft te allen tijde 

mogelijk door middel van de tuimelschakelaar (figuur 1.2 A) en van de draaiknop (fig. 1.3 

B) op het gasregelblok.  

1.3.1 Waakvlam  ontsteken 

De waakvlam kan door de gebruiker alleen met behulp van de afstandsbediening worden 

ontstoken. Zorg eerst dat het gasblok in de juiste uitgangspositie staat: 

• Verdraai de draaischijf (figuur 1.3 A) linksom  naar de ON-positie 

• Zet de tuimelschakelaar (figuur 1.2 A) op de I-stand (ON-stand) 

• Druk tegelijkertijd op de -knop en de -knop (figuur 1.4) op de handzender 

totdat een kort geluidssignaal klinkt en de opstartprocedure start. Na loslaten 

klinkt bij elke ontsteekpoging een geluidssignaal totdat de waakvlam ontsteekt. 

Nadat de waakvlam is ontstoken,  gaat de haard automatisch op volstand branden. 

1.3.2 Waakvlam doven 

De waakvlam kan zowel met de afstandsbediening als op de ontvanger worden gedoofd. 

Druk op de afstandsbediening de -knop (figuur 1.5) of zet de tuimelschakelaar (figuur 1.2 

A) op de ontvanger op de 0-stand.  

1.3.3 Hoofdbrander ontsteken en regelen 

De hoofdbrander gaat vanzelf branden nadat de waakvlam is ontstoken. Als de waakvlam al 

brand, kan de hoofdbrander worden ontstoken door de -knop (figuur 1.6) enige tijd 

ingedrukt te houden. Door de -knop (figuur 1.6) telkens kortstondig in te drukken wordt 

de vlamhoogte trapsgewijs hoger. Eventueel kan de vlamhoogte ook direct met de draai-

knop op het gasregelblok (figuur 1.3 B) worden geregeld. 

1.3.4 Hoofdbrander doven en regelen 

Druk voor het doven van de hoofdbrander enige tijd op de -knop (figuur 1.7) totdat de 

hoofdbrander dooft. Door de -knop (figuur 1.7) telkens kortstondig in te drukken wordt 

de vlamhoogte trapsgewijs lager. 
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1.4 Verwisselen van de Batterijen 

• Als het LED-lampje op de ontvanger of het LED-lampje op de handzender vaag 

begint te branden, moeten de batterijen van de ontvanger en afstandsbediening 

worden vervangen 

• De hoofdbrander kan altijd met de draaiknop op het gasregelblok (figuur 1.3 B) uit 

worden gezet ook als de afstandsbediening onverhoopt niet werkt als gevolg van 

lege batterijen 

1.4.1 Batterijen van de afstandsbediening vervangen 

• Verwijder het dekseltje op de achterzijde van de afstandsbediening (Fig.2.1) 

• Plaats 2 stuks AAA/LR03 Alkaline long live batterijen 

• Sluit het dekseltje 

• Het kan mogelijk zijn dat u de ontvanger opnieuw moet inregelen (zie  “inregelen 

van de afstandsbediening") 

1.4.2 Batterijen van de ontvanger vervangen 

• Neem de ontvanger uit de haard (Fig. 1.2) 

• Verwijder het deksel van de afstandsbediening 

• Plaats 4 stuks AA/LR6 Alkaline long live batterijen (Fig. 2.2) 

• Sluit het deksel 

• Het kan mogelijk zijn dat u de ontvanger opnieuw moet inregelen (zie  “inregelen 

van de afstandsbediening") 

1.5 Reiniging 

• Jaarlijks moet het toestel door een installateur worden gereinigd en worden 

gecontroleerd op de juiste werking 

• Laat in het geval van een schoorsteen gebonden toestel ook één keer per jaar de 

schoorsteen vegen 

• Voor u het toestel schoonmaakt altijd eerst het toestel uitschakelen en af laten 

koelen 

• De buitenkant van de haard kan worden gereinigd met een vochtige doek 
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1.6 Service 

 Voor service doeleinden (storingzoeken) kan het wenselijk zijn om het toestel handmatig 

op het gasblok te ontsteken. Ga hiervoor als volgt te werk: 

1. Verwijder de ontsteekkabel van het aansluitcontact (fig. 1.2 B) op de ontvanger en 

plaats deze op het aansluitcontact (fig.1.3 D) op het gasblok 

2. Draai de draaiknop rechtsom  met de pijl naar de OFF stand 

3. Draai de draaischijf rechtsom  met de pijl in de MAN stand 

4. Zet de tuimelschakelaar in de 0 stand (uitstand) 

5. Wacht minimaal vijf minuten om eventueel achtergebleven gas de gelegenheid te geven 

om te ontsnappen. Test daarna (ook vlakbij de grond) op gasdichtheid.  

6. Zet de tuimelschakelaar in de I (ON) stand 

7. Met de pijl op de draaischijf in de MAN positie kan met behulp van een schroevendraaier 

door het gat in de draaischijf (figuur 1.3 A) het waakvlamventiel worden geopend  

8. Druk met de schroevendraaier het ventiel volledig open en houd het ventiel ingedrukt 

zodat het gas naar de waakvlam kan stromen. Druk gelijktijdig enkele malen op de 

piëzo-ontsteking (fig.1.3 C) 

9. Als de waakvlam niet gaat branden na enkele malen ontsteken, draai dan de gaskraan 

dicht en ga verder met stap 13 

10. Vervang indien van toepassing de waakvlam en de ontstekingsdelen  

11. Verdraai de draaischijf linksom  met de pijl in de ON stand 

12. Verdraai de draaiknop linksom  naar de ON stand 

13. Sluit de gaskraan en raadpleeg een installateur indien de haard nog steeds niet wil 

branden 

1.7 Afvoer van verpakking en toestel 

De verpakking van het toestel is recyclebaar. Lege batterijen zijn chemisch afval en 

moeten op verantwoorde wijze en conform de overheidsbepalingen worden afgevoerd.  

1.8 Acoustische foutmeldingen 

Lang geluidssignaal (0,8 sec. toon afgewisseld met 0,2 sec. stilte) tijdens het ontsteken: 

De batterij is bijna leeg. (Wanneer het geluid voor de eerste keer hoorbaar is, zijn 

nog ongeveer 10 ontsteekpogingen over) 

5 sec. continue geluid: 

Storing – dit moet worden opgelost, bijvoorbeeld een kabel is niet verbonden, de 

AAN/UIT schakelaar staat in de UIT-position  
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2 User manual 

2.1 Safety instructions for the user 

• If a gas leak is found or suspected, turn off the gas supply at the meter and contact 

your installer or gas emergency service. 

• These instructions should be read carefully and retained for future reference.  

• Do not use the fire with a broken or damaged glass. 

• The fire has a safety device which turns off the gas supply if there is a build up 

from flue gasses in the combustion room or a temporary gas cut-off. Wait at least 5 

minutes before turning the appliance on again. Contact a qualified installer when 

the appliance goes off regularly. 

• Since the appliance has been designed for heating purposes all surfaces, including 

the glass, can become very warm (over 100 °C). An exception to this is the lower 

side of the door and the control buttons.  

• Due to the newness of materials, they may give off a slight smell for a period after 

initial lighting. This is normal, odours will disperse after a few hours use. 

• Do not place curtains, clothing, laundry, furniture or other flammable materials 

near the appliance. The required minimum distance is 100 cm. 

• Switch off the receiver of the remote control if you don’t use the fire for a long 

time. Do not let children use the remote control without supervision. 

IMPORTANT 

A suitable Fireguard conforming to BS6539 and BS6778 should be used with this appliance 

to protect children, the elderly or infirm. Care should also be taken with pets. 

In your own interest and that of safety, all gas appliances must be installed by competent 

persons. Installation must be in accordance with National Regulations. CORGI registered 

installers are required to work to recognised standards.  

Note: 

Since the appliance is a source of heat, circulation of air occurs. Therefore it is of 

importance that you do not use the appliance shortly after a renovation of the home. Due 

to the natural circulation of air, moist and volatile components from paint, building 

materials, carpet etc. will be attracted to the lit fire. These components can settle onto 

cold surfaces in the form of soot. As on all heat producing appliances, soft furnishings such 

as blown vinyl wallpaper placed too near to the appliance may become scorched or 

discoloured. This should be born in mind when installing the appliance. 
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2.2 Remote control assembly 

2.2.1 General 

The remote control consists of a transmitter (fig. 1.1) and a receiver (fig. 1.2). Depending 

on the model, the gas control block (fig. 1.3) is positioned either: 

• behind a stainless steel door on the underside of the appliance 

• mounted in the middle of the floor plate of the appliance 

• behind the frame (accessible by tilting the frame upwards) 

Always the appliance can be switched off switching the tumbler switch (figure 1.2 A) tot 

the “0” position. The rotary knob (figure 1.3 B) can be used to adjust the height of the 

flames of the main burner. 

2.2.2 Connection  

The remote set has been installed in the factory. The receiver and the transmitter use 

batteries. Always let the receiver recognize the transmitter after battery change: 

• Remove the receiver holder (fig. 1.2) 

• Tumble the switch to the 0-position (fig. 1.2A) 

• Place the batteries (fig. 2.2) 

• Tumble the switch to the I-position (fig. 1.2A) 

• Let the receiver recognize the transmitter after resetting (see section 2.2.3 Reset 

the transmitter) 

2.2.3 Reset the transmitter 

A code is preset for al remote sets but can be changed if required. If you wish to change 

the code, complete the following: 

• Change DIP-switch position (see  fig. 2.3) under the battery cover at the backside of 

the transmitter 

• Press and hold the receiver’s reset button (see fig. 2.4) until you hear two acoustic 

signals. After the second longer acoustic signal, release the reset button and within 

the subsequent 20 seconds, press the -button (see fig. 1.7) on the transmitter 

until you hear an additional long acoustic signal confirming the new code is set 

2.3 Basic functions 

The transmitter is provided with three buttons (fig. 1.1). With these buttons al functions 

(e.g. ignition, extinguishing and flame adjustment) are acceptable. After every received 

signal an acoustic signal can be heard. 
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Manual control is always possible by switching the tumble switch (fig. 1.2 A) or by turning 

the rotational knob (fig. 1.3 B). 

2.3.1 Pilot ignition 

By the consumer the fire can be ignited by use of the transmitter. For service purposes 

only the fire can be ignited at the gas control valve (see section 2.6 Service).  

To ignite by use of the transmitter: 

• Turn the rotational knob (fig. 1.3 A) anti-clockwise  to the ON-position 

• Switch the tumble switch (fig. 1.2 A) to the I-position (ON) 

• Press simultaneously the -button and the -button (fig. 1.4) on the transmitter 

till an acoustic signal can be heard and the ignition sequence starts. With every 

ignition an acoustic signal sounds till the pilot light ignites.  

Warning: 

When pilot ignition is confirmed, the fire turns automatically to maximum flame height! 

2.3.2 Pilot extinguish 

The pilot can be extinguished with use of the transmitter or direct on the gas valve. 

Push the -button (fig. 1.5) or switch the tumble switch (fig. 1.2 A) to the 0-position.  

2.3.3 Main burner ignition and adjustment 

Upon ignition, motor turns automatically to maximum flame height. 

If the pilot already is ignited; press the -button (figure 1.6) to increase flame height or 

set appliance full flame. Several short presses adjusts flame height gradually. 

Always manual adjustment is possible by turning the rotational knob (figure 1.3 B) on the 

gas control valve. 

2.3.4 Main burner extinguish and adjustment 

Press the -button (figure 1.7) to decrease flame height or set appliance at pilot flame. 

Several short presses adjusts flame height gradually. 

Always manual adjustment is possible by turning the rotational knob (figure 1.3 B) on the 

gas control valve.  

 

2.4 Battery replacement 

2.4.1 Battery replacement transmitter 

The batteries need to be exchanged when the LED is dim while using the remote set or if 

the handset is no longer powerful enough to transmit the signals to the receiver: 
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• Remove the cover on the back of the remote control to access the battery 

compartment (fig. 2.1) 

• Carefully remove the batteries 

• Replace with two AAA/LR03 Alkaline long live batteries 

• Replace the cover 

• In some cases the receiver has to recognize the handset (see section 2.2.3 Reset 

the transmitter) 

Note: In case of  malfunction of the remote control can always be extinguished with use of 

rotational knob B at the gas control valve! 

2.4.2 Battery replacement receiver 

The batteries need to be exchanged when an acoustic error message appears during 

ignition (see section 2.8 Possible error messages): 

• Remove the receiver (figure 1.2) of the appliance 

• Remove the cover of the battery compartment (figure 2.2)  

• Replace with 4 pieces AA/LR6 Alkaline long live batteries (figure 2.2) 

• Replace the cover 

• Replace the receiver together with the holder 

• In some cases the receiver has to recognize the handset (see section 2.2.3 Reset 

the transmitter) 

2.5 Cleaning 

• Turn off the fire and allow it to cool down before commencing cleaning 

• It is recommended that the fire is inspected/serviced by a competent person at 

least once a year 

• In case of a B1 appliance always sweep the flue at least once a year  

• To maintain the finish on the trim wipe with a soft damp cloth only. Do not use 

abrasive cleaners, polish or solvents as these can damage the surface finish 
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2.6 Service 

 For service purposes only it can be handy to ignite the pilot flame manually. For manual 

ignition follow next steps: 

• Remove the Fast on connector of the ignition cable of the receiver (see figure 1.2. 

B) and place it on the lip at the gas control valve (see figure 1.3 D) 

• Turn the rotary knob clockwise  to the OFF position 

• Turn the rotary disk clockwise  to the MAN position 

• Switch the tumble switch to the 0-position (OFF)  

• After a failed ignition sequence: Wait at least five minutes before retrying to ignite 

manually 

• Switch the tumble switch to the I-position (ON) 

• With the rotary disk in the MAN-position: open the valve by pushing the valve with a 

screwdriver through the hole in the disk (see figure 1.3 E) and keep the valve 

opened till gas comes out the pilot flame. Push simultaneously several times on the 

piezo-igniter (fig. 1.3 C)  

• Close the main gas valve if the appliance will not light  

• Replace the pilot flame and igniter and try again 

• If the appliance still will not start: 

• Turn the rotational disk anti-clockwise to the ON-position 

• Turn the rotational knob anti-clockwise to de O-position 

• Close the main gas valve and consult an installer if the appliance will not light  

2.7 Disposal of packaging and appliance 

The appliance packaging is recyclable and should be disposed responsibly. 

Batteries are considered chemical waste and should be disposed of responsibly and in 

conformity with government regulations 

 

2.8 Possible Error Messages 

Long signals (0,8 sec. tone, 0,2 sec. break) during ignition: 

Battery is nearly empty. (When signal appears for first time, approximately 10 

ignitions left.) 

5 sec. continuous tone: 
Error – must be corrected, e.g. cable is not connected, ON/OFF switch is in OFF 

position 
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