IOS and Android APP instruction

- Open de APP Store of Google Play op uw toestel
- Open the APP Store or Google Play on your device

IOS

Android

- Download de Eurom Heating APP:
- Download the Eurom Heating APP:

- Voor gebruik van de APP dient Bluetooth ingeschakeld te zijn
- Bluetooth should be switched on before using this APP

- Schakel de heater in, d.m.v. de hoofdschakelaar aan de zijkant van het apparaat
- Switch on the heater by using the main switch on the side of unit

- Open vervolgens de ‘Eurom heating’ APP op uw toestel
- Then open the ‘Eurom heating’ APP on your device

- Om het apparaat in verbinding te brengen met de APP dient u de volgende stappen te nemen:
- For connecting the heater with the APP, please follow the steps below:
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- Selecteer in het beginscherm de ‘button’ links onderin (Fig. 1)
- Select the button in the below left corner of the home screen (Fig. 1)

- Voor inschakeling van het apparaat klikt u op het balkje (Fig. 2)
- To switch on the heater, please select the bar (Fig. 2)

Figure 3

- Bij gebruik voor de eerste keer zal er om een password gevraagd worden, het standaard
ingestelde wachtwoord is: 12345678 (Fig. 3)
- For first time use of the heater, a password will be asked. The password is automatically set to: 12345678
(Fig. 3)

- Wanneer het wachtwoord niet wordt geaccepteerd, dient u de resetknop aan de zijkant 10
seconden in te houden, u kunt dan het wachtwoord opnieuw invoeren
- If the password is not accepted, please press and hold the reset button on the side of the unit for 10
seconds. You can retry to fill in the password

- Het apparaat is nu verbonden met uw toestel en klaar voor gebruik
- The heater is connected and ready for use

- Voor het instellen van het warmtevermogen klikt u eenmaal op het zonnetje onderin
- To set the heat capacity, please select the small sun-icon below

Vervolgens wordt het scherm van Fig. 4 getoond:
Thereafter, below screen of Fig. 4 will be shown

Figure 4

- Selecteer de Eurom Heater en via de verticale balk links in het scherm kunt u de variabele
warmte instellen
- Select the Eurom Heater and using the vertically bar on the left of the screen you are able to set the
variable warmth

Speakers in schakelen en Bluetooth verbinding tot stand brengen
Schakel dmv.
toets van de afstandsbediening speakers en Bluetoothverbinding van de
Heat and Beat in (4 seconden ingedrukt houden). Voor het eerste gebruik dient u op uw tablet c.q.
smartphone via Instellingen > Bluetooth de geluidsfunctie van de Heat and Beat te selecteren (Eurom
Beat). Wanneer u nu uw telefoon of tablet gebruikt voor het afspelen van muziek (of nieuwsberichten, een
filmpje, uw telefoon etc.), zal het geluid uit de speakers van de Heat and Beat komen.

Turning on the speakers and establishing the Bluetooth connection
Use the
button on the remote control to turn on the speakers
and Bluetooth connection for the Heat and Beat (hold down for 4 seconds). Before using for the first time,
select the volume function of the Heat and Beat (Eurom Beat) on your tablet or smartphone via Settings >
Bluetooth. Now, when you use your smartphone or tablet to play music (or news, a film, your phone etc)
the sound will come from the Heat and Beat speakers.
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Figure 6 (Uit / Off)

(Aan / On)

- Selecteer het muzieksymbool om de speaker bluetooth verbinding te maken (Pairing), de
speaker aan te zetten en het volume te regelen (fig. 5,6)
- using the music symbol the Bluetooth connection can beset (Pairing), the speaker can turned on
the volume can be set(fig. 5,6)

- Via het klokje onderin kunt u de timer instellen voor uitschakeling van het apparaat
- Using the clock-icon below you are able to set the timer for automatically switch off the heater

and

- Via het kleuren icoontjes kunt u de LED achtergrond verlichting instellen (fig. 7,8)
- Using the color-icon you are able to set the LED background light(fig. 7,8).
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Het is mogelijk om meerdere voorkeurskleuren op te slaan. In de smooth setting wordt een kleur
weergeven in de BEAT setting zal de kleur op de beat veranderen.
It is possible to save preferred colors. In the smooth the LED will show 1 color, in the BEAT setting the color
will change according beat.

Diverse instellingen:
Various settings:

- In het beginscherm kunt u met het radertje rechts onderin diverse instellingen wijzigen
- In the home screen you are able to change settings by using the cog-icon in the below right corner

Figuur 9

- Password:

Wijzig het password
Change the password

-Tilt Sensitivity:

Instelling voor schokbeveiliging, zie voor uitleg het instructieboek
Setting voor shock protection, please refer to the instruction manual

- Rename:

Wijzig/personaliseer de naam van de terrasverwarmer
Modify or personalize the name of the heater

- Password:

Wijzig het password
Change the password

- Indicator LED:

Wijzig de instellingen van de LED indicatielamp
Change the settings for LED indication lamp

-Signal Strength:

-Firmware Update:

Controleer de Bluetooth signaalsterkte
Check the Bluetooth signal strength
Update de app naar de laatste versie
Update the app to the latest version

-Show Wizard Again:

Uitleg van het menu weergeven
Show the explanation of the menu

-About:

Algemene app informatie
General app information

-

De heater kan slechts door één IOS of Android toestel bediend worden
The heater can be controlled by one IOS or Android device

-

Voor bediening via APP dient de meest recente versie van IOS of Android gedownload te
zijn
For control by APP, the latest IOS or Android version should be downloaded

Waarschuwing!
Wanneer u het apparaat alleen met de afstandsbediening (of met de APP) uitschakelt, blijft het ‘standby’ staan. Schakel het apparaat dus altijd uit met zowel de afstandsbediening (c.q. APP) als de aan/uitschakelaar en neem de stekker uit het stopcontact!
Wanneer de APP buiten het Bluetooth bereik komt zal de verbinding met het apparaat verbroken
worden. De Heater zal echter wel blijven branden en de ingestelde instellingen zullen bewaard blijven.
Schakel het apparaat daarom altijd handmatig uit via de schakelaar aan de zijkant en laat het nooit
onbeheerd achter.
Warning!
When you switch off the heater by only using the remote (or APP), the heater will remain stand-by. Always
switch off the heater by using the remote (or APP) as well as the main switch on the side of the unit and
unplug it from the electrical outlet.
When the APP will be out of Bluetooth reach, there will be no more connection with the heater. However
the heater will remain burning and the actual settings will be saved. Do not leave the heater unattended
and always use the main switch on the side of the unit to switch off the heater.
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