
let your hearth speak.
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Dank u wel,
wij waarderen het door u in ons gestelde vertrouwen. 

Om u wegwijs te maken in de bediening van alle 

functies van dit kwaliteitsproduct vatten wij in 

deze handleiding de basisfuncties kort samen. 

Mocht u hierna nog vragen hebben dan staat de 

Ardego dealer graag voor u klaar. 

Wij hopen dat u vele behaaglijke 

uren zult genieten. 

Let your hearth Speak 

Ardego 
+31(0)858225450
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Inhoudsopgave
Display en toetsen

1 Handbediening
2 Thermostaat modus
3 Timer functie
4 Foutmeldingen
5  Ruimtetemperatuur of 

andere meldingen
6 Batterij bijna leeg
7 Tijd en status aanduiding

Warm – ontsteekprogramma is gestart
 Wait – ontsteekprogramma actief
8 Dag van de week (1 - 7, 1 = maandag)
9 Indicatie RF communicatie
10 Vlamhoogte en lichtsterkte aanduiding
11 Vlam indicatie

Indien aan, toestel in bedrijf
  Indien knipperend, controller is actief, 

bedienen nu niet mogelijk
12 ECO Modus

A Toetsen + en -
B Toetsen links en rechts
C Centrale toets
D Aan / Uit
E Programmeertoets
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In- en uitschakelen

Inschakelen

Druk de aan/uit toets en de centrale  
toets gelijktijdig in totdat WARM in het 
display verschijnt. De ontsteking is ge-
activeerd. Na enige seconden klinkt er 
een akoestisch signaal. WARM zal gaan 
knipperen, het onstekingsprogramma 
start en na ca 20 seconden zal de bran-
der ontsteken. 
Een volgend akoestisch signaal klinkt. 
WARM dooft in het display en het toes-
tel kan verder bedient worden.

Uitschakelen

De aan/uit toets ingedrukt 
houden totdat de brander dooft.
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Dag en tijd

Houdt de programmeertoets zolang in-
gedrukt totdat de ingestelde tijd in het 
display begint te knipperen. 
Wijzig met behulp van de + en - toets de 
ingestelde uuraanduiding en bevestig 
dit met de centrale toets. Vervolgens 
knippert de minuten aanduiding en kan 
deze met behulp van de + en - toets in-
gesteld worden. 

Bevestig de instelling opnieuw met de 
centrale toets. Nu knippert de week-
dag aanduiding en deze is gereed om  
gewijzigd te worden met behulp van de 
+ en - toetsen. Bevestig opnieuw met de
centrale toets.
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Sterkte RF signaal

Met de volgende stappen kunt u de  
signaalsterkte tussen uw haard en de 
afstandsbediening testen. 
Houdt de programmeertoets zolang 
ingedrukt totdat de tijdsaanduiding in 
het display begint te knipperen. Druk op 
de rechter toets totdat de aanduiding 
van het zendsignaal in het display ver-
schijnt. 

Ga op drie tot vier meter afstand van uw 
haard staan om de sterkte te meten. Bij 
een waarde van 4 is er een goede ver-
binding, 2 tot 3 is een voldoende verbin-
ding en bij 1 is signaalsterkte te laag.  
Verlaat het menu met de centrale toets. 
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Vlamhoogte regeling

Vlamhoogte instelling

De Vlamhoogte kan in 8 stappen in-
gesteld worden, dit is in cijfers op het 
display zichtbaar. Deze vlamhoogte 
blijft constant op de ingestelde hoog-
te. Door de + en - toets in te drukken en 
los te laten worden deze stappen ver-
hoogd of verlaagd.

Er is ook een negende stap, de ECO in-
stelling. Bij deze negende stap varieert 
de vlamhoogte. Dit resulteert in een dy-
namisch vlambeeld en verbruikt minder 
energie. Als u in niveau 8 bent dient u de 
+ toets nog eenmaal te drukken, in het
display verschijnt het vlamsymbool.

Split functie (brandergroep)

Om ook op minder koude dagen van uw 
haard te kunnen genieten heeft deze 
haard een dubbele brandergroep. Bij het 
ontsteken start altijd de eerste brand-
ergroep. Met een korte druk op de aan/
uit toets wordt de tweede brandergroep 
gestart. Alle branders reageren nu op 
de vlamhoogte instelling. Na een korte 
druk op de aan/uit toets gaat de tweede 
brandergroep weer uit.
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Temperatuur regeling

De afstandsbediening heeft een thermo-
staat functie met temperatuursensor. Het 
is belangrijk dat de afstandsbediening 
daar geplaatst wordt waar de gewenste 
temperatuur bereikt dient te worden. 
De afstandsbediening moet zeker buiten 
het directe warmtebereik van de haard 
geplaatst worden. 
Let hierbij op de signaalsterkte (pagina 8). 
Druk op de programmeertoets totdat 
het thermostaat of het handbediening 
symbool begint te knipperen. 
Indien u opnieuw op de programmeer-
toets drukt verandert het symbool, blijf 
zolang drukken tot u de gewenste in-
stelling bereikt heeft.

Handbediening

Druk een van de + of - toetsen in, totdat 
de temperatuuraanduiding in het dis-
play begint te knipperen. 
Stel de gewenste temperatuur in met 
behulp van de + en - toets, laat de toets 
los en wacht ca 10 seconden zodat de 

Vanuit veiligheidsoverwegingen schakelt  
de thermostaat modus na 24 uur uit 
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waarde opgeslagen kan worden.  
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Programmeren  
van de tijdsblokken.

Schakeltijden

De thermostaat is in 3 tijdsblokken pro-
grammeerbaar. Deze worden met de 
Schakelpunten ON 1, 2, 3 en de uitscha-
kelpunten OFF 1, 2, 3 aangegeven. Het 
ingestelde programma wordt dagelijks 
herhaald.
Druk op de programmeertoets en houdt 
deze ingedrukt totdat de tijdsaanduiding 
begint te knipperen. Druk op de rechts-
toets zodat TCOM (Temperatuur Comfort) 
in het display verschijnt. TCOM is de com-
fort temperatuur in alle tijdsblokken.
Stel de gewenste temperatuur in stap-
pen van 0,5°C met behulp van de + en 
- toetsen in en bevestig met de centrale
toets. Nu wordt in het display TECO (ECO
Temperatuur) aangegeven, TECO is de mi-
nimale temperatuur buiten de tijdsblok-
ken. Deze minimale temperatuur wordt
de gehele dag aangehouden, behalve tij-
dens de ingestelde tijdsblokken. Stel de
gewenste temperatuur in stappen van
0,5°C met behulp van de + en - toetsen in
en bevestig met de centrale toets om het 
menu te verlaten.
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Instellen schakeltijden

Druk tweemaal op de rechtstoets zodat 
bovenin links de tijd in uren en minuten 
begint te knipperen, terwijl in het mid-
den van het display ON 1 aangegeven 
wordt. (Eerste inschakelpunt) 
Stel nu de ON 1 tijd voor het eerste blok 
in stappen van 15 minuten met behulp 
van de + en - toetsen in. Bevestig met 
de centrale toets, zodra de gewenste 
tijd bereikt is. Vervolgens verschijnt OFF 
1 (eerste uitschakelpunt). 
Stel nu de OFF 1 tijd voor het eerste blok 
in stappen van 15 minuten met behulp 
van de + en - toetsen in. Bevestig weer 
met de centrale toets, zodra de gewens-
te tijd bereikt is. Stel op dezelfde wijze 
de andere tijdsblokken in. 
Druk op de centrale toets om het pro-
gramma te verlaten, de symbolen geven 
aan dat het tijdsgestuurde thermostaat 
programma ingesteld is.
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Gebruik en besturing van de 
gloeibed module

Indien uw haard is uitgerust met een 
LED module, dan kunt u het kolenbed en 
de helderheid daarvan sturen. De LED 
module wordt automatisch gestart zo-
dra de haard gestart wordt.

Intensiteit en vlamkleur variëren

In elk programma biedt de keuze AUTO 
de helderste en grootste lichtopbrengst. 
Het aantal streepjes in het display geeft 
de helderheid van het kolenbed weer, in 
de volgende stappen leggen we uit hoe 
deze functie te gebruiken.

Druk de rechtstoets totdat P1, P2 of 
P3  in het midden van het display ver-
schijnt, druk vervolgens de centrale 
toets totdat het gewenste programma 
aangeduidt wordt. 
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Gloeibedverlichting indien 
toestel niet in bedrijf is.

Druk op de centrale toets om het dis-
play te activeren, totdat P1, P2 of P3 in 
het midden van het display verschijnt. 
Door op de rechtstoets te drukken acti-
veert u de lichtinstelling en met behulp 
van de + en - toetsen kunt u de intensi-
teit instellen.  

Ardego G ||| 45(90)51
Het model Ardego G ||| 45(90)51 is 
optio-neel met top light 
verlichting uitgerust. Deze geeft 
ook een decoratieve effect wanneer 
uw haard niet brand. In de vol-
gende stappen leggen wij uit hoe u deze 
functie gebruikt.

Druk op de rechtstoets totdat P1, P2 of 
P3 in het display verschijnt. Druk op de + 
toets zodat bovenin links in het display 
HB:1 verschijnt. De interieurverlichtingA 
is ingeschakeld. Druk op de - toets zodat 
bovenin in het display HB:0 verschijnt.A 
De verlichting is uitgeschakeld.
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Ardego B.V.

Anholtseweg 10

7091 HA Dinxperlo

+31 (0)85 - 82 25 450

info@ardego.eu

www.ardego.eu

let your hearth speak.

Fair Fires B.V. 

Postbus 157

6921AD Duiven

+31 (0)26 - 820 05 28 

info@fairfires.nl 

www.fairfires.nl




