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Deze gebruikershandleiding is bedoeld voor de volgende elektrische haarden: 

 e-MatriX linear 1050/400 I,II,III 

 e-MatriX linear 1300/400 I,II,III 

 e-MatriX Mood 800/500 I,II,III 

 e-MatriX Mood 800/500 RD,ST 

 e-MatriX Mood 800/650 I,II,III 
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 Geachte gebruiker 

Gefeliciteerd met de aanschaf van uw Faber pro-
duct! Een kwaliteitsproduct waar u vele jaren de 
warmte en sfeer van zult ervaren. We adviseren u 
om voor ingebruikname van de haard de gebruiks-
aanwijzing aandachtig door te lezen. Mocht er zich 
ondanks de zorgvuldige eindcontroles een storing 
voordoen, dan kunt u te allen tijde contact opne-
men met uw dealer of Glen Dimplex Benelux B.V. 

 
Om aanspraak te maken op de garantie is het van 
belang dat u de haard registreert.  
 
 Let op! 

De gegevens van uw elektrische haard vindt u 
op pagina 3 van deze gebruikershandleiding. 

 
U kunt uw haard registreren op: 
www.faberfires.com 
 
Glen Dimplex Benelux B.V. 
Adres: Saturnus 8 
 NL-8448 CC 

Heerenveen 
Tel: +31 (0)513 656 500  
Email: contact@faberfires.com 
Info: www.faberfires.com 

 Controleer 

Controleer de haard op transportschade en meld 
eventuele schade onmiddellijk aan uw leverancier. 

 Inleiding 

Met de afstandsbediening kunnen basisfuncties 
worden geactiveerd. Voor uitgebreide instellingen 
zoals Mood settingen en thermostaatfunctie is het 
noodzakelijk om van de Faber ITC-V2 App op 
Smartphone of Tablet gebruik te maken. De af-
standsbediening registreert de kamertemperatuur 
en dient daarom op een geschikte plaats in de bij-
geleverde houder te worden geplaatst. (Zie hoofd-
stuk 7). 
 
Laat de haard alleen onderhouden en installeren 
door een gekwalificeerde installateur volgens de 
water- en elektrische veiligheidsvoorschriften. Lees 
deze installatiehandleiding goed door. 

 CE verklaring 

Het product voldoet aan de: European Safety Stan-
dards EN60335-2-30 en de European Standard 
Electromagnetic Compatibility (EMC) EN55014, 
EN60555-2 en EN60555-3 deze dekken de 
essentiële eisen van EEC Directives 2014/35/EU en 
2014/30/EU. 
 

 Veiligheidsinstructies 

OPGELET: HET NIET OPVOLGEN VAN DEZE IN-
STRUCTIES KAN SCHADE VEROORZAKEN EN UW 
GARANTIE TENIET DOEN 
 

 Gebruik deze kachel, in het land waar hij 
bij een erkende detailhandelaar werd ge-
kocht. 

 Het toestel moet geïnstalleerd worden 
volgens de laatst geldende voorschriften 
en mag alleen gebruikt worden in een vol-
doende geventileerde ruimte (Zie bouw-
besluit). 

 Het toestel moet jaarlijks gecontroleerd 
worden volgens dit installatievoorschrift 
en de geldende nationale en lokale voor-
schriften. 

 Controleer of de gegevens op de kenplaat 
overeenkomen met de lokale elektrische 
gegevens. 

 Het toestel is ontworpen voor sfeer- en 
verwarmingsdoeleinden. Dit houdt in dat 
alle zichtbare oppervlaktes, inclusief het 
glas, heter dan 100°C kunnen worden.  

 De instellingen en de constructie van de 
haard mogen niet worden gewijzigd! 

 Niet buiten gebruiken. 

 Niet in de directe omgeving van een bad, 
douche of zwembad gebruiken. Dit appa-
raat mag niet via een extern schakelappa-
raat, zoals een timer, worden gevoed of 
aangesloten worden op een circuit dat re-
gelmatig door de nutsvoorziening aan en 
uit wordt gezet. 

 Het apparaat niet afdekken om oververhit-
ting te voorkomen. Geen materiaal of kle-
ding op het apparaat leggen of de luchtcir-
culatie om het apparaat verhinderen door 
bijvoorbeeld gordijnen of meubels. 

 Installatie-eisen 

Dit apparaat moet aan een geaard wandcontact-
doos worden aangesloten. 
Het gebruik van een verlengsnoer of een adapter 
voor meerdere stekkers is niet toegestaan. 

 Reiniging en onderhoud 

De opvangbak en het waterreservoir in dit product 
worden behandeld met een Silver Biocide om scha-
delijke of ongewenste organismen te bestrijden. 
Dit voldoet aan de nieuwste relevante ISO-norm. 
 
Jaarlijks zal het toestel moeten worden gereinigd 
en gecontroleerd op een juiste werking door een 
installateur. De buitenkant van de haard kan wor-
den gereinigd met een schone vochtige doek. 
  

http://www.faberfires./
file:///C:/Users/aelsinga/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/20NIV871/www.faberfires.com
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Reiniging van het glas 
Demonteer het glas zoals beschreven in de installa-
tievoorschrift, hoofdstuk 5. Met glasreiniger kunt u 
het glas reinigen. Gebruik nooit agressieve schoon-
maakmiddelen of schuurproducten. 

 Algemeen 

 Let op! 
Bij gebruik in een omgeving met weinig ach-
tergrondgeluid kan een geluid hoorbaar zijn 
als het vlameffect geselecteerd wordt. Dit is 
normaal en is niet iets waar zorgen om ge-
maakt hoeft te worden.  

 Handmatige bediening (achter servicedeur) 

Functie bedieningsknoppen Control box, zie fig. 
1.0: 

A = hoofdschakelaar 
1 = AAN/UIT 
2 = koppelen afstandsbediening 
3 = niet gebruiken (alleen voor service doel-

einden) 
4 = vlameffect hoger 
5 = vlameffect lager  
6 = volume knispergeluid hoger 
7 = volume knispergeluid lager 

 
 Let op! 

Hoofdschakelaar ‘A’ regelt de stroomtoevoer 
naar de haard. Om de haard te bedienen moet 
deze schakelaar in de “AAN” (I) stand staan. 
 

Eerste keer ingebruikname van de haard 

 Zorg ervoor dat alle afsluiters en de wa-
terkraan open staan; 

 Zorg ervoor dat de hoofdschakelaar in 
stand "AAN" (I) staat. 

 
De haard inschakelen 

Druk op de knop  om het vlameffect in te scha-
kelen. Hoewel de hoofdverlichting onmiddellijk zal 
starten, duurt het nog +/- 15 seconden voordat het 
vlameffect begint. 

 
De haard uitschakelen (stand-by) 

Druk op de knop  om de haard uit te schakelen 
naar stand-by modus. 

 Afstandsbediening 

Functie bedieningsknoppen, zie fig. 1.1: 
1 = UIT 
2 = AAN  
3 = vlameffect lager 
4 = vlameffect hoger 
5 = Verwarming aan/uit 
6 = Mood setting aan/uit 

 

De afstandsbediening is reeds verbonden met de 
ontvanger, hierdoor is de haard klaar voor gebruik. 

 
Vervangen van de batterijen in de afstandsbedie-
ning 

 Schroef de deksel van de batterijhouder 
aan de achterzijde los (fig. 1.3); 

 Plaats 2 AA 1.5 Volt Alkaline long life bat-
terijen. 

 Plaats de deksel van de batterijhouder te-
rug en schroef deze vast. 

 
Koppelen van de bluetooth-afstandsbediening 
met de ontvanger 
Zie fig. 1.0, bedieningsknoppen control box.  

 Zet de hoofdschakelaar in de “ON” posi-
tie. 

 Druk op de knop  om bluetooth verbin-
ding te openen. 

 Druk op de afstandsbediening gelijktijdig 

knop  en  in (fig. 1.2) tot dat de LED 
van de afstandsbediening continue snel 
blauw gaat knipperen en laat de knoppen 
los. Wanneer er een verbinding tot stand 
gemaakt is zal de LED groen knipperen. 

 
De haard inschakelen 

Druk op de knop  om het vlameffect in te scha-
kelen. Hoewel de hoofdverlichting onmiddellijk zal 
starten, duurt het nog +/- 15  seconden voordat 
het vlameffect begint. 
 
De haard uitschakelen (stand-by) 

Druk op de knop  om de haard uit te schakelen 
naar stand-by modus. 
 
Het gewenste vlameffect verkrijgen 
De haard start altijd met minimale vlaminstelling. 
 

Druk op knop  of  om het gewenste vlam-
effect te krijgen. 
 
Verwarming in/uitschakelen 

Druk op de knop  om de verwarming in/uit te 
schakelen. 
 
 Let op! 

De verwarming wordt in of uitgeschakeld op 
de waarde zoals ingesteld in de App. 
(Menu > Instellingen > Vlambeeld > Verwar-
mingsniveau afstandsbediening). 
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Mood setting in/uitschakelen 

Druk op de knop  om de Mood setting in/uit te 
schakelen. 
 
 Let op! 

De laatst ingestelde Mood setting in de App 
wordt hiermee in/uitgeschakeld (zie hoofdstuk 
8). 

 
Wandhouder afstandsbediening 
Voor een goede werking van de thermostaatfunc-
tie is het noodzakelijk om de afstandsbediening in 
de houder (zie fig. 1.4) op een daartoe geschikte 
plaats te hangen. De afstandsbediening is tevens 
de ruimte-temperatuuropnemer. Plaats de houder 
op een hoogte van ongeveer 1,5m en uit het stra-
lingsgebied van de haard. Voorkom plaatsing in 
hoeken, in de buurt van ramen, deuren en warmte-
bronnen zoals cv-radiatoren. 

 Faber ITC-V2 App 

Download de Faber ITC-V2 App, deze is beschik-
baar via IOS en Android. 
 
Koppelen van de ITC V2 App aan de ITC module 
Open de App en volg de instructies (fig. 2.1). 
 
De haard in/uitschakelen 

Schakel de haard in/uit met symbool  (fig. 2.2). 
Hoewel de hoofdverlichting onmiddellijk zal star-
ten, duurt het nog +/- 15  seconden voordat het 
vlameffect begint. 

 
Verwarming in/uitschakelen 
Druk op de kleine cirkel (fig. 2.3) en kies de ge-
wenste stand (fig. 2.4): 
Eco  = geen verwarming 
Enkele vlam  = 1 kW verwarming 
Dubbele vlam  = 2 kW verwarming 
 
Mood setting selecteren 
Klik op de vlam in de grote cirkel (fig. 2.5) en selec-
teer een Mood setting (fig. 2.6). 
 
(Optioneel: topverlichting & bodemverlichting). 
 
Mood setting in/uitschakelen 

Druk op symbool  om de Mood setting in/uit te 
schakelen. 
 
Thermostaatfunctie activeren 
Navigeer naar: Menu > Instellingen > Thermostaat 
om de thermostaat te activeren. 
 
Thermostaatfunctie inschakelen 

Schakel de thermostaatfunctie in met symbool  
(fig. 2.7). 
 
Thermostaatfunctie uitschakelen 
Om de vlamhoogte weer handmatig te kunnen in-

stellen druk op symbool  (fig. 2.8). 
De thermostaatfunctie schakelt hierdoor automa-
tisch uit. 
 

 Technische gegevens 
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Warmteafgifte max. 2270 W 2470 W 

Warmteafgifte min. 1330 W 1450 W 

Alleen vlammen 463 W 504 W 

Stand-by 32 W 35 W 

 

 Batterijen afstandsbediening (2x) 1,5 AA V 

 Waterverbruik 0,3 L/h 

 Waterdruk 0,5-8 Bar 

 Wateraansluiting ½ or ¾ Inch 



 

 

 


