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1. Uitpakken Cube

Wees heel voorzichtig bij het uitpakken van de Cube. 
Er zijn drie dozen:  - kleine doos met de decoratie en onderdelen
    - de doos op de pallet is de doos met de vensters en branderunit 
	 	 	 	 -	en	in	optie	een	afzonderlijke	grote	doos	met	box	voor	de	gasfles

Haal heel voorzichtig de branderunit uit de doos

Branderunit

vensters

Deksel

Haal vervolgens heel voorzichtig het deksel uit de doos

Doos met vensters en branderunit

Doos	met	box	voor	gasfles	(optie)

Doos met decoratie en onderdelen



Pas nu kan u de vensters uit de doos halen

voor propaan: volledig open voor aardgas: 1/2 open

2. Regeling aardgas of propaan
Onderaan de branderunit zijn openingen voorzien. De haard die u geleverd werd, staat 
ingesteld op propaan

Op de Cube die geleverd word, is
reeds een ontspanner geplaatst.
Sluit	deze	aan	op	de	gasfles

Om toegang te krijgen tot de gasunit kan u 
het metalen plaatje wegnemen 
(deze	is	vast	met	magneten)

De cube wordt geleverd met 4 batterijen. Deze 
moet u in de meegeleverde batterijdoos plaatsen.
Sluit de doos aan op de ontvanger en plaats deze
in de ruimte die overblijft naast de ontvanger.
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3. Plaatsen van de decoratie

Doos met de decoratie 

Leg de imitatiekool om de bodemplaat.

Plaatsen van de houtstammen

Zakje met imitatiekool



De houtstammen zijn voorzien van een gat. Schuif de houtstammen op de branders volgens
foto’s hieronder

Leg vervolgens de kleine houtblokjes op de imitatiekolen



4. Plaatsen van de vensters

Schuif de vensters voorzichtig in de gleuven van de branderunit

Plaats de hoekstukjes op alle hoeken om de vensters mooi samen te houden in een vierkant



Neem	het	deksel	en	schuif	deze	voorzichtig	op	de	vensters	(doe	dit	met	2	personen)

Houd de resetknop van de ontvanger ingedrukt totdat u twee pieptonen hoort.  
Na de tweede, langere pieptoon laat u de resetknop los. Binnen 20 seconden drukt u op de     
knop      op de handzender. Twee korte pieptonen bevestigen dat de code ingesteld is. ‘CONN’ 
verschijnt	op	de	handset,	hetgeen	bevestigt	dat	de	synchronisatie	bezig	is	(zie	afbeelding	hier-
naast) 
Na een geslaagde synchronisatie wordt de huidige staat van het gasvuur op de handset weer-
gegeven.

SYNCHRONISATIE ONTVANGER / HANDZENDER

Afbeelding : Synchronisatie van Symax-handset bezig

5. Gebruiksaanwijzing afstandsbediening




