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QUICK REFERENCE VOOR DEALERS

De Faber ITC-app heeft 3 niveaus
De app heeft 3 niveaus van mogelijkheden, afgestemd op het 
type gebruiker en elk met eigen functies. Afhankelijk van het 
niveau is een toegangscode nodig. 

•  Niveau ‘Gebruiker’
Bevat de functies voor de normale bediening gebruik van de 
Faber haard, voor de gebruiker van de haard. 
Code: geen code benodigd

•  Niveau ‘Dealer’
Biedt de functies voor service en onderhoud door de 
Faber-dealer. Toegangscode: Faber1844 

•  Niveau ‘Specialist’ 
Gespecialiseerde functies voor service en onderhoud 
waaronder instellingen van het gastechnische gedeelte. De 
code voor dit niveau wordt alleen verstrekt na aanvullende 
opleiding door Faber. Bovendien is jaarlijkse bijscholing 
verplicht. Interesse? Vraag Faber naar de mogelijkheden. 
Toegangscode: Jaarlijke nieuwe code. 

Faber ITC– app - instellen op niveau ‘dealer’ 
Voorbereiding voor de installatie: 
•  Open de app. De app zal verbinding proberen te maken met 

de laatst verbonden haard. 
•  Verbreek deze verbinding, door rechtsonder op het Menu te 

drukken. (Je komt nu in de lijst met haarden waarmee eerder 
verbinding is geweest. De vetgedrukte haarden in de lijst zijn 
haarden binnen het bereik van de app) 

Hierna volg je deze stappen (zie afb. bovenaan pagina): 
1. Klik op ‘Menu’ (links bovenin het scherm) 
2.  Klik op ‘Mijn Info’ (NB: controleer dat de app met geen 

enkele haard is verbonden) 
3. Vul hier de code Faber1844 in 
4. Klik op het ‘<’– symbool om terug te gaan
5. Klik op de naam van de haard
6. Klik op ‘Menu’ ( je bent nu in het Sub-menu) 
7. Scrol naar beneden en klik op ‘Onderhoud’ 
8. Klik op ’Update onderhoud’
9.  De eerst volgende onderhoudsdatum wordt automatisch 

aangemaakt. Bevestigen met ‘OK’

Highlights van de settings in de Faber ITC-App
Via de ‘Naam van de haard’ krijg je alle info van de haard
• Serienummer 
• Gassoort
• Aantal kW
• Eerst volgende onderhoudsdatum 

Via ‘Instellingen’ regel je de onderstaande instelmogelijkheden
• Haardgegevens
• Asbed gloeieff ect (Symbio). 
• Veiligheid
• Energiebesparing 
• Gegevens gasverbruik
• Temperatuur
• Reset 

Via ‘Statistieken’ krijg je informatie over verbruik en 
gebruiksuren
• Dag
• Week 
• Jaar 

Via ‘Info’
• Koppelen van de afstandsbediening
• Privacy 

Via ‘Dealer’
• Telefoon 
• Mail 
• Website 

Via ‘Diagnose’ krijg je de volgende informatie van de haard
• Diagnoseberichten
• Actuele meetwaarden
• Versie 

Via ‘Onderhoud’ * 
• Alle informatie over de laatste en de volgende 

onderhoudsdatum
• Update onderhoudsdatum

Op het niveau ‘dealer’ kan men de onderhoudstermijn van 
1000 uren of 1 jaar naar maximaal 2 jaar aanpassen. In de App 
zal onder ‘Info’ de eerstvolgende onderhoudsdatum te zien zijn 
(ook op het niveau van de Gebruiker).

INSTALLATIE EN GEBRUIK VAN DE FABER ITC APP (VERSIE 2.1)



ENKELE VEEL VOORKOMENDE VRAGEN EN OPLOSSINGEN
ROND DE FABER ITC APP (versie 2.1) 

Geen temperatuur-weergave in de app? 
OORZAAK: Na uitschakelen van de stroom duurt het tot max. 
10 minuten (Bluetooth) of 1 uur (WiFi) voordat de temperatuur 
wordt weergegeven.

OPLOSSING: Door op een willekeurige toets van de 
afstandsbediening te drukken verschijnt de temperatuur 
onmiddellijk. Dit laatste is niet het geval indien de telefoon/
tablet eerder wordt gekoppeld dan de afstandsbediening.

De haard schakelt automatisch uit? 
MOGELIJKE OORZAKEN: De Faber haard schakelt uit zodra de 
afstandsbediening 
1. buiten bereik van de haard is 
2.  niet meer met de haard verbonden is (Geen 

afstandsbediening gekoppeld)
3. de batterijen leeg zijn 
4. de thermostaatfunctie in gebruik is

OPLOSSINGEN: Wanneer er geen verbinding met de 
afstandsbediening is, krijgt de controller geen gegevens/
temperatuur binnen. De haard start wel met de app maar gaat 
na ongeveer 10 minuten uit! Controleer/vervang de batterijen, 
en herstel de verbinding binnen bereik van de haard.
Het toestel wordt in de thermostaatfunctie automatisch 
uitgeschakeld indien: 
•  De ingestelde kamertemperatuur welke door de 

afstandsbediening wordt gemeten bereikt is 
•  Gedurende 8 dagen de haard niet door de thermostaat is 

ingeschakeld.
•  Na 8 uren op maximaal vermogen de haard nog niet de 

gewenste temperatuur heeft bereikt. 
•  De kamertemperatuur gemeten door de afstandsbediening 

boven de door de gebruiker ingestelde maximale waarde komt 
(standaard 31 graden). 

•  De afstandsbediening buiten bereik van de haard is (zie 
oplossing).

Bij de laatste 4 punten zal er zal een foutmelding rechts boven 
in de app verschijnen. 

Thermostaatfunctie – hoe en wanneer in te stellen? 
Standaard staan de thermostaat en klokthermostaat functies 
op de stand UIT. Bij instellingen onder ‘Thermostaat’ kun je dit 
aanpassen. Het is aan te raden om beide functies uit te zetten 
indien het toestel in een openbare ruimte geplaatst is en/of 
hoofdzakelijk voor decoratieve doeleinden wordt gebruikt. 

Door het aanzetten van deze functies kan het toestel op 
willekeurige tijdstippen aan en uit gaan. 
In de thermostaatstand schakelt de ITC controller automatisch 
de extra brander in als het noodzakelijk is om sneller de 
gewenste temperatuur te bereiken.

De haard schakelt onverwacht uit en automatisch weer in? 
Twee keer per 24 uur controleert de brander-automaat 
automatisch de goede werking. Na 12 uur is de eerste controle 
maar deze wordt overgeslagen indien het toestel daadwerkelijk 
brandt.  

Bij de tweede poging, 12 uur later, wordt indien het toestel 
aan is, het toestel even uitgezet en na controle van het 
veiligheidssysteem onmiddellijk weer aangezet en komt in de 
stand terug waar het toestel zich in bevond voor de controle.

Reset functie
Herstart I.T.C./brander automaat (brander automaat niet)
Indien de haard door een software storing onverhoopt mocht 
vastlopen, kun je hier met deze functie de ITC herstarten.

Dit is niet mogelijk wanneer de haard uit veiligheidsoverweging 
door de ITC of de brander automaat is geblokkeerd.
 
Faber ITC App Versie 2 met Bluetooth en Wifi verbinden?  
De Faber ITC App Versie 2 vervangt zowel de Versie 1 als de 
‘Faber Dealer App’. De ITC App versie 1 is inmiddels niet meer 
online. Voordat de ‘oude’ Faber Dealer App uit de store gehaald 
wordt, krijgt de gebruiker een mededeling om de nieuwe 
Faber ITC App Versie 2 te downloaden, die de ‘oude’ Faber 
Dealer App vervangt. Wanneer je bent verbonden met het WiFi 
netwerk waarmee de (oude) ITC App Versie 1 verbonden is, 
zal de App Versie 2 deze eveneens vinden en weergeven in de 
App. 

Locatie op ‘AAN’? 
Ga je de Faber ITC App Versie 2 downloaden op een Android-
apparaat? Na het downloaden en tijdens de installatie kan je 
worden gevraagd om de locatie-gegevens vrij te geven. Je 
dient de locatiegegevens vrij te geven; zonder deze instelling 
kan de app niet zoeken naar haarden met een Bluetooth-
verbinding. Dit is een Google Android-vraag en we kunnen dit 
niet veranderen. 

Omdat de Faber ITC App Versie 2 altijd zoekt op zowel Wifi als 
Bluetooth, moet de locatie-info tijdens het scannen altijd op 
‘AAN’ staan. Zodra je verbonden bent via Bluetooth, hoeft de 
App niet meer te zoeken, zodat de locatie-info op ‘UIT’ kan 
worden gezet

Voor een Faber ITC App die alleen met Wifi verbonden kan 
worden, dien je dezelfde procedure volgen omdat de app 
op hetzelfde moment op zoek is naar zowel Wifi als naar 
Bluetooth.

De app onthoudt het IP-adres zolang dit adres niet verandert, 
de verbinding zal worden gemaakt zonder te zoeken.
Dit IP-adres kan in de loop van de tijd anders zijn als gevolg van 
Router-reset of Router AAN / UIT. 

Android en Apple 
De app heeft wat geheugen nodig om de instellingen 
op te slaan. Je wordt gevraagd om het gebruik van het 
telefoongeheugen te accepteren. Indien er geen verbinding 
met een haard gemaakt wordt zullen er géén data worden 
opgeslagen, maar de app zal elke keer bij opstarten vragen 
om geheugen te mogen gebruiken, indien er eenmaal met een 
haard een verbinding tot stand is gebracht.


