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Wij danken u omdat u voor ons bedrijf gekozen hebt; ons product is een optimale oplossing voor
verwarming, ontstaan uit de meest geavanceerde technologie met een verwerkingskwaliteit van het
allerhoogste niveau en een steeds actueel design, teneinde u steeds te laten genieten in absolute veiligheid
van de fantastische sensatie die de warmte van de vlam u kan geven.

WAARScHUWINGEN
Deze instructiehandleiding maakt integraal deel uit van het product: zorg ervoor dat die altijd bij het toestel zit, ook wanneer het toestel aan een andere
eigenaar of gebruiker wordt overgedragen of wanneer het toestel naar een andere plaats wordt gebracht. Vraag een ander exemplaar aan de technische
dienst van uw regio bij beschadiging of verlies. Dit product dient bestemd te worden voor de toepassing waarvoor het uitdrukkelijk ontworpen werd.
iedere contractuele en buitencontractuele verantwoordelijkheid van de constructeur is uitgesloten voor schade aan personen, dieren of voorwerpen, door
installatiefouten, verkeerde afstelling of onderhoud, en door verkeerd gebruik.
De installatie moet worden uitgevoerd door gekwalificeerde en bevoegde personen welke de volledig verantwoordelijkheid op zich nemen voor
de definitieve installatie en de goede werking van het geïnstalleerde product. alle nationale, regionale, provinciale en gemeentelijke wetgeving en
normen in het land waarin het apparaat is geïnstalleerd moeten worden nageleefd, en eveneens de instructies in deze handleiding.
De fabrikant is niet verantwoordelijk ingeval deze voorzorgen niet nageleefd worden.
neem de verpakking weg en verzeker u van de integriteit en de volledigheid van de inhoud. Wendt u tot de verkoper waar het toestel werd aangekocht als de
inhoud niet voldoet. alle elektrische componenten waaruit het product bestaat, die de correcte werking ervan garanderen, mogen uitsluitend door originele
stukken worden vervangen door een erkend bevoegd centrum voor technische dienst.

VeiligheiD
 het GebrUiK Van De Generator Door PerSonen (met INbegrIp VAN kINDereN) met beperkte fysIscHe, seNsorIscHe eN
meNtAle cApAcIteIteN, of oNerVAreN, Is VerboDeN IN zoVerre ze NIet oNDer toezIcHt stAAN eN INgelIcHt WorDeN oVer
Het gebruIk VAN Het toestel Door eeN persooN DIe VerANtWoorDelIjk Is Voor HuN VeIlIgHeID.
 kINDereN moeteN oNDer toezIcHt stAAN om zeker te zIjN DAt ze NIet met Het toestel speleN.
 De geNerAtor NIet AANrAkeN Als meN op blote VoeteN loopt of met NAtte of VocHtIge lIcHAAmsDeleN.
 Het Is VerboDeN VeIlIgHeIDsVoorzIeNINgeN of AfstellINgeN te WIjzIgeN zoNDer De toelAtINg of AANWIjzINgeN VAN
De coNstructeur.
 NIet AAN De elektrIscHe kAbels DIe uIt Het toestel stekeN trekkeN, of Deze AfkNIppeN of torseN, ook NIet Als Het
toestel NIet oNDer elektrIscHe stroom stAAt.
 Het Is AANbeVoleN om De VoeDINgskAbel zo te plAAtseN DAt Deze NIet IN coNtAct komt met WArme oNDerDeleN VAN
Het toestel.
 De VoeDINgsstekker moet toegANkelIjk zIjN NA De INstAllAtIe.
 VermIjD om De VerlucHtINgsopeNINgeN VAN Het lokAAl VAN INstAllAtIe Af te sluIteN of IN grootte te VermINDereN,
De VerlucHtINgsopeNINgeN zIjN oNoNtbeerlIjk Voor eeN correcte VerbrANDINg.
 lAAt geeN VerpAkkINgsmAterIAAl bINNeN Het bereIk VAN kINDereN of NIet-begeleIDe geHANDIcApteN.
 tIjDeNs De NormAle WerkINg moet De Deur VAN De Vuurpot AltIjD gesloteN blIjVeN.
 WANNeer Het toestel IN WerkINg Is, Voelt Het WArm AAN, VoorAl De exterNe opperVlAkkeN DAArom Is Het AANbeVoleN
om goeD op te letteN
 coNtroleer of er geeN eVeNtuele obstructIes zIjN VoorAleer Het toestel AAN te zetteN NA eeN lANgere perIoDe
INActIVIteIt.
 De geNerAtor WerD oNtWorpeN om te fuNctIoNereN bIj Alle mogelIjke WeersomstANDIgHeDeN, INgeVAl VAN
bIjzoNDer oNguNstIge omstANDIgHeDeN (HeVIge WIND, Vorst) zouDeN VeIlIgHeIDssystemeN kuNNeN optreDeN DIe
De geNerAtor DoeN uItgAAN. INDIeN DIt gebeurt, coNtActeert meN De tecHNIscHe DIeNst; meN mAg IN IeDer geVAl De
VeIlIgHeIDssystemeN NIet uItscHAkeleN.
 IN geVAl VAN brAND IN Het rookkANAAl, moet meN Voor ADequAte systemeN zorgeN om De VlAmmeN te DoVeN of eeN
INterVeNtIe VAN De brANDWeerDIeNst VrAgeN.
 DIt toestel mAg NIet Als AfVAlbrANDer WorDeN gebruIkt.
 gebruIk geeN oNtVlAmbAre VloeIstof Voor Het AANzetteN
 tIjDeNs Het VulleN De zAk met pellets NIet met Het proDuct IN coNtAct breNgeN
 De mAjolIcA’s zIjN proDucteN VAN HoogstAANDe HANDeNArbeID eN kuNNeN Als DusDANIg mIcrokorrels,
HAArscHeurtjes eN kleuroNVolkomeNHeDeN VertoNeN. Deze keNmerkeN getuIgeN VAN HuN kostbAre AArD. emAIl eN
mAjolIcA proDucereN precIes Door HuN VerscHIlleNDe uItzettINgscoëffIcIëNt, mIcrobArstjes (HAArscHeurtjes) DIe De
WerkelIjke AutHeNtIcIteIt AANtoNeN. Voor Het scHooNmAkeN VAN De mAjolIcA’s Is Het gebruIk VAN eeN zAcHte, Droge
Doek AANbeVoleN; INDIeN meN eeN DetergeNt of VloeIstof gebruIkt, zou Deze IN De HAArscHeureN kuNNeN DrINgeN eN
ze lAteN uItkomeN.

geWoon onDerhouD
op basis van het decreet van 22 januari 2008 nr.37 art.2 wordt met gewoon onderhoud bedoeld de interventies uitgevoerd met de bedoeling het normale
aftakelen door gebruik in te perken, evenals het oplossen van tijdelijke gebeurtenissen die leiden tot de noodzaak van eerste interventies, maar die in ieder
geval de structuur van de installatie waarop de interventie wordt uitgevoerd of de gebruiksbestemming volgens de bepalingen voorzien door de technische
normen die van kracht zijn en voorzien door de handleiding voor gebruik en onderhoud van de fabrikant niet wijzigen.
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installatie
algeMeen
De aansluitingen van de rookgasafvoer en het water moeten uitgevoerd worden door gekwalificeerd personeel, dat de verklaring moet afleveren waarin staat
dat de installatie conform de nationale voorschriften is.
De installateur moet de conformiteitsverklaring van de installatie volgens de wet overhandigen aan de eigenaar of een vertegenwoordiger ervan,
vergezeld van:
1) de handleiding voor gebruik en onderhoud van het toestel en van de componenten van het systeem (bijvoorbeeld de rookgaskanalen, schoorsteen, enz.);
2) fotostatische of fotografische kopie van de schoorsteenplaat;
3) handleiding van het systeem (waar voorzien).
De installateur wordt aangeraden om een bewijs te vragen voor ontvangst van de overhandigde documentatie en die samen te bewaren met een kopie van de
technische documentatie van de uitgevoerde installatie.
Bij een installatie in een appartementsgebouw, moet vooraf de beheerder aangesproken worden.
coMPatiBiliteit
Het is verboden te installeren in lokalen waar er brandgevaar bestaat. Bovendien is het verboden om te installeren in lokalen die worden gebruikt om te wonen
(met uitzondering van toestellen met hermetisch werkingstype):
 waarin er toestellen op vloeibare brandstof aanwezig zijn die continu of discontinu weren, die de verbrandingslucht halen uit het lokaal waarin ze zijn
geïnstalleerd, of
 waarin er toestellen op gas van het type B aanwezig zijn bestemd voor verwarming van de ruimten, met of zonder productie van sanitair warm water in
en lokalen die aanpalend of communicerend zijn, of
 waarin er in ieder geval een gemeten onderdruk van meer dan 4 Pa is tussen externe en interne omgeving
installatie in BaDkaMers, slaaPkaMers en lofts
In badkamers, slaapkamers en lofts is uitsluitende de hermetische installate toegestaan, of de installatie van toestellen met gesloten vuurpot met gekanaliseerde
afname van de verbrandingslucht van buitenaf.
Positionering en VeiligheiDsafstanDen
De draagvlakken en/of steunpunten moeten geschikt zijn om het totaal gewicht van het
apparaat, de accessoires en de bekledingen te dragen Als de vloer gerealiseerd is in een
brandbaar materiaal, wordt aanbevolen een bescherming in brandvrij materiaal te
gebruiken dat ook de voorzijde beschermt tegen eventueel gemorste brandstof tijdens
de gewone onderhoudswerkzaamheden.
Voor de correcte werking, moet de generator waterpas staan.
De belendende vloeren opzij en achteraan en het draagvlak op de vloer moeten
gerealiseerd zijn in een onbrandbaar materiaal. Het is toegelaten te installeren naast
brandbare of warmtegevoelige materialen, op voorwaarde dat een veiligheidsafstand in
acht genomen wordt, wat voor een pelletkachel gelijk is aan:
REFERENTIES

a
c

b

ONTvlambaRE vOORwERpEN NIET-ONTvlambaRE vOORwERpEN

a

200 mm

b

1500 mm

750 mm

c

200 mm

100 mm

Luchtinlaat

100 mm

vloerbescherming

installatie inzetstukken
bij de installatie van inzetstukken moet de toegang tot de binnenzijde van het apparaat verhinderd worden, en tijdens de extractie mogen de
delen die onder spanning staan niet toegankelijk zijn.
eventuele bedradingen zoals de voedingskabel of omgevingssondes moeten op dergelijke manier geschikt worden dat ze niet beschadigd
kunnen worden tijdens de beweging van het inzetstuk en niet in contact kunnen komen met warme delen.
Ventilatie en Verluchting Van De installatielokalen
De ventilatie wordt geacht voldoende te zijn wanneer het lokaal voorzien is van luchtinlaten op basis van de tabel:
Categorieën van de
toestellen

Referentienormen

percentage van de doorsnede
netto van de opening ten opzichte van de doorsnede
van de uitgang van de rookgassen uit het toestel

Netto minimale waarde van de
opening van de ventilatieleiding

Pelletkachels

Uni en 14785

-

80 cm²

Ketels

Uni en 303 (-5)

50%

100 cm²

De ventilatie wordt in ieder geval geacht voldoende te zijn wanneer het drukverschil tussen buiten en binnen gelijk is aan of kleiner is dan 4
Pa.
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Wanneer er toestellen op gas van het type B aanwezig zijn met afwisselende werking die niet bestemd zijn voor de verwarming, dan moeten die worden
voorzien van een opening voor verluchting en/of ventilatie.
De luchtinlaten moeten voldoen aan de volgende vereisten:
 beschermd zijn door middel van roosters, metalen netten enz. zonder evenwel de nuttige netto doorsnede te verminderen;
 uitgevoerd zijn zodat de onderhoudswerkzaamheden mogelijk worden;
 geplaatst zodat die niet afgesloten kunnen worden;
De aanvoer van schone en niet-vervuilde lucht kan ook verkregen worden vanuit een vertrek grenzend aan de installatieruimte (onrechtstreekse verluchting
en ventilatie), op voorwaarde dat deze aanvoer van lucht vrij kan plaatsvinden doorheen permanente openingen op de buitenomgeving.
Het aanpalende lokaal mag niet worden gebruikt als garage, opslagplaats voor brandbaar materiaal of voor activiteiten die brandgevaar opleveren, of als
badkamer, slaapkamer of gemeenschappelijk lokaal van het gebouw.
afVoer rookgassen
De warmtegenerator werkt in onderdruk en is voorzien van een ventilator bij de uitgang voor de extractie van de rookgassen. Het afvoersysteem moet alleen
voor de generator dienen. Afvoer in rookgaskanalen die gedeeld worden met andere apparatuur is niet toegelaten.
De componenten van het systeem voor evacuatie van rookgassen moeten worden gekozen in functie van het type te installeren apparaat, volgens:
 UNI/ TS 11278 in het geval van metalen schoorstenen, met bijzondere aandacht voor wat in de omschrijving staat;
 UNI EN 13063-1 en UNI EN 13063-2, UNI EN 1457, .-UNI EN 1806: voor niet-metalen schoorstenen.
 De lengte van het horizontaal deel moet miniem zijn en mag in elk geval niet langer dan 3 meter bedragen, met een helling van minstens 3% naar boven
toe.
 Het aantal veranderingen van richting met inbegrip van het effect door het gebruik van het “T”-element mag niet meer dan 4 bedragen.
 Men moet een "T"-verbinding voorzien met dop voor de opvang van het condens, aan de basis van het verticaal deel.
 Als de afvoer niet uitmondt in een bestaand rookgaskanaal, moet een verticaal stuk voorzien worden met een windscherm aan het uiteinde (UNI 10683).
 Het verticaal stuk kan binnen of buiten het gebouw gesitueerd zijn. Als het rookgaskanaal wel uitmondt in een bestaand rookgaskanaal, moet dit
gehomologeerd zijn voor vaste brandstoffen.
 Als het rookgaskanaal buiten het gebouw gerealiseerd wordt, moet het altijd goed geïsoleerd zijn.
 De rookgaskanalen moeten een hermetische opening hebben om stalen van het rookgas te kunnen afnemen.
 Alle delen van het rookgaskanaal moeten nagekeken kunnen worden.
 Er moeten inspectieopeningen voor de reiniging voorzien worden.
schoorsteenPot
De schoorsteenpotten moeten aan de volgende vereisten voldoen:
 een nuttige doorsnede bij uitgang hebben die niet kleiner is dan het dubbele van de doorsnede van de schoorsteen/het ommantelsysteem waarop die
is aangebracht;
 geconformeerd zijn zodat regen of sneeuw niet in de schoorsteen/het ommantelsysteem kan binnendringen;
 gebouwd zijn zodat de evacuatie van de verbrandingsproducten ook verzekerd wordt in geval van wind die uit alle mogelijke richtingen komt en met
elke willekeurige inclinatiehoek.
VoorBeelDen Van correcte aansluiting oP De schoorsteen
Bescherming tegen regen en wind
Bescherming tegen
regen en wind

Geïsoleerd
rookkanaal
Max 3 mt
3 - 5%

Condenswerende
"T"-koppeling met
inspectieluik

Condenswerende
"T"-koppeling met
inspectieluik

Geïsoleerde "T"koppeling met
inspectieluik

aansluiting oP het elektriciteitsnet
De generator is voorzien van een elektrisch stroomsnoer dat gekoppeld moet worden aan een stopcontact van 230V 50 Hz, mogelijk met een
magnetothermische schakelaar. Het stopcontact moet makkelijk bereikbaar zijn.
De elektrische instalatie moet conform zijn; controleer in het bijzonder de efficiëntie van de aardaansluiting. Een verkeerde aardaansluiting
kan storingen veroorzaken waarvoor de fabrikant niet aansprakelijk gesteld kan worden.
Afwijkingen van de voeding van meer dan 10% kunnen storingen geven in de werking van het product.
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kanalisering WarMe lucht
 De buis bestemd voor de kanalisering van de warme lucht moet een binnendiameter van 80 mm hebben, geïsoleerd zijn of op zijn minst
beschermd tegen warmteverspreiding.
 De lengte mag niet meer dan 6 meter bedragen.
 De installatie van de betreffende buizen voor de kanalisering van de warme lucht moet uitgevoerd worden door gekwalificeerd
personeel en/of de technische dienst van de constructeur.

GIUSY plUS

vIvIaNa plUS
Het verlengstuk van de kanalisering bevindt zich in de verpakking met
accessoires vanbinnen in de kachel.
De montage gebeurt met 4 schroeven die meegeleverd zijn.

Voor Dit ProDuct is het VerPlicht oM De WarMe lucht te kanaliseren. het is niet Mogelijk De Motor
Van De kanalisering te DeactiVeren. De kanalisering niet afDekken of afsluiten!

Werking extra therMostaat Voor Besturing Motor kanalisering
Voor modellen met motor voor kanalisering bestaat er ook de mogelijkheid om een thermostaat op de motor zelf te plaatsen. De
aansluiting van een externe thermostaat laat toe om de motor voor de kanalisering te controleren onafhankelijk van de werking van de
kachel.
Nu volstaat het om de gewenste temperatuur op de thermostaat in te stellen; de thermostaat zal de werking van de tweede motor
aansturen:
 wanneer de temperatuur moet worden voldaan (contact gesloten) zal de tweede motor de voortgang van de kachel volgen.
 wanneer de temperatuur voldaan is (contact open), gaat de motor voor de kanalisering over naar 1^ snelheid en wordt aangegeven via
het knipperen van het led met betrekking tot de motor van de kanalisering.
De klem voor de thermostaat van de kanalisering is standaard voorzien van een brug.
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Pellets en toeVoer
De pellets worden gemaakt door zaagsel, ofwel zuivere houtresten (zonder verf ) producten van zagerijen, timmerateliers en andere activiteiten
verbonden met de houtbewerking en uitvoeringen met hout, onder zeer hoge druk te plaatsen.
Dit type brandstof is absoluut ecologisch aangezien er geen enkele lijmstof wordt gebruikt om ze compact te houden. in feite wordt de
compactheid van de pellets na verloop van tijd gegarandeerd door een natuurlijke substantie die in hout zit: ligniet.
naast een ecologische brandstof, aangezien men maximaal houtresten benut, bieden pellets ook technische voordelen.
hout heeft een calorisch vermogen van 4,4 kWh/kg. (bij 15% vochtigheid, wat betekent na circa 18 maanden drogen), terwijl het vermogen
van pellets 5 kWh/kg bedraagt.
Pellets hebben een dichtheid van 650 kg/m3 en het watergehalte is gelijk aan 8% van het gewicht. Daarom hoeven pellets niet een tijd te
blijven liggen om een geschikt calorisch rendement te verkrijgen.

De gebruikte pellets moet conform zijn aan voorschriften van de
normen:
 en Plus - UnI en 14961 - 2 (UnI en Iso 17225-2) klasse A1
- A2
De fabrikant raadt u aan om voor haar toestellen steeds pellets te
gebruiken met een diameter van 6 mm.
oPslAG vAn Pellet
om een probleemloze verbranding te garanderen, moeten pellets op
een droge plaats worden opgeslagen.
open het deksel van het reservoir en laad de pellet met behulp van
een vulschep.

het geBruik Van VerVallen Pallets of een Willekeurig anDer Materiaal, BeschaDigt De
Werkingen Van uW generator en kan erVoor zorgen Dat De garantie en De Daaraan VerBonDen
VerantWoorDelijkheiD Van De faBrikant VerVallen.
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het DisPlay BeschrijVing coMManDo's en syMBolen

DrUKKnoP
on / oFF

WeerGaVe Van De VerSchiLLenDe
teKStberichten

WeerGaVe
Van het VerMoGen

inSteLLinG teMPeratUUr

aFSteLLinG
WerKinGSVerMoGen

legenDe iconen DisPlay
Geeft aan dat er een alarm is.
aan: geeft aan dat er een alarm is.
Uit: geeft aan dat er geen alarm is.
Knipperend: geeft aan dat de onderdruksensor
uitgeschakeld is.

Duidt de functie weekprogrammering aan
Lampje aan = weekprogrammering ingeschakeld
Lampje uit = weekprogrammering uitgeschakeld

Duidt de status van de omgevingstemperatuur aan
Uit = de door de sensor waargenomen t° is hoger dan de
set ingestelde temperatuur
aan = de door de sensor waargenomen t° is lager dan de
set ingestelde temperatuur

Duidt de functie stand-by aan
Uit = functie stand-by uitgeschakeld
aan = functie stand-by ingeschakeld

ontstekingsbougie
Uit = bougie actief
aan = bougie niet actief
Knipperend = ontstekingsfase

niet gebruikt
Duidt de communicatie tussen de afstandsbediening
en de kachel aan. Wanneer men op een toets op de
afstandsbediening drukt moet het lampje oplichten. indien
het lampje altijd brandt, betekent dit dat de communicatie
tussen afstandsbediening en kachel geblokkeerd is.*

Duidt de werking van de motor rookgassen aan.
Uit = motor rookgassen uitgeschakeld
aan = motor rookgassen ingeschakeld
Knipperend = storing

1

Duidt de werking van de dwarsstroomventilator aan.
Uit = niet functionerend
aan = functionerend
Knipperend = De motor werkt met de actieve modus
coMFort (indien aanwezig).

niet gebruikt

Status van de ingang extra gekanaliseerde thermostaat.
aan : gesloten contact (te voldoen)
Knipperend : de motor werkt op het minimum en is in
modulatie (ingang=open)

niet gebruikt
2

Duidt de werking van de motor pellettoevoer aan.
Uit = motor pellettoevoer uitgeschakeld
aan = motor pellettoevoer ingeschakeld
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StRUctUUR VAN HEt MENU
toets 1 om een parameter/programmering te
bevestigen en te verlaten.
toetsen 2 en 3 om gegevens/parameters in
te stellen.
toetsen 4 en 5 om in het menu vooruit te
gaan of terug te keren.

houd toets 5 een paar seconden ingedrukt om naar het menu te gaan.

SEt cLOcK

*ENABLE cHRONO

5
5

3
SEt cHRONO

DAy
2-3

5

ENABLE cHRONO

HOUR

ProG. 1 - 2 - 3 - 4
on/oFF

2-3

5

5
5

beVeStiGen
Met toetS 1

It,EN,fR,DE,ES
2-3

3

5

5

5

2-3

2-3

5
MONtH

MOND - fRID

pELLEt

2-3

2-3

2-3

5

5

5

DAy

StOp pROG 1

5
USER

2-3

2-3

3
LANGUAGE

MINUtES

StARt pROG 1

StAND-By

StARt pROG 2

2-3

2-3

yEAR
2-3

5

5
RESEt

StOp pROG 2

2-3

2-3

5
MOND - fRID
2-3

* Waar voorzien - in hiermee uitgeruste modellen)
Daar waar de functie "ENABLE CHRONO" niet als menu-item aanwezig is, vindt de activering direct plaats vanaf het SET CHRONO.

Basisinstructies
tijdens de eerste ontstekingen van de kachel moet men de volgende
tips indachtig zijn:
 er kunnen zich lichte geuren ontwikkelen, te wijten aan het
drogen van de gebruikte verf en silicone. Vermijd langdurig
inademen.
 de oppervlakken niet aanraken, omdat ze nog onstabiel
kunnen zijn.
 het lokaal meermaals goed verluchten.
 het verharden van de oppervlakken stopt na enkele
verwarmingsprocessen.
 Dit toestel mag niet gebruikt worden als afvalbrander.

Vooraleer verder te gaan met het aanzetten van de kachel, moet men
de volgende punten controleren:
 in het reservoir moet gevuld zijn met pellets.
 de verbrandingskamer moet proper zijn.
 de vuurpot moet volledig vrij zijn en proper.
 controleer of de branddeur en de asbak hermetisch gesloten zijn.
 controleer of de voedingskabel correct aangesloten is.
 de bipolaire schakelaar achteraan rechts moet op 1 staan.

geBruik geen ontVlaMBare Vloeistof Voor het aanzetten!
Breng De zak Met Pellets niet in contact Met De kokenD hete kachel tijDens het BijVullen!
Wanneer er VoortDurenD MelDingen "no ignition" zijn, Moet Men een BeVoegDe technicus contacteren.

het is VerBoDen het toestel te geBruiken zonDer De scheiDingsWanD
en/of het VlaMscherM (ZIE AfBEELDING HIERNAASt). DOEt AfBREUK AAN
DE VEILIGHEID VAN HEt pRODUct EN LEIDt ONMIDDELLIjK tOt HEt VERVALLEN
VAN DE WAARBORGpERIODE. IN GEVAL VAN SLIjtAGE Of BEScHADIGING, VRAAG
VERVANGING AAN DE tEcHNIScHE DIENSt (VERVANGING DIE NIEt ONDER DE
WAARBORG VAN HEt pRODUct VALt AANGEZIEN HEt GAAt OM EEN ONDERDEEL
ONDERHEVIG AAN SLIjtAGE).
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AfStANDSBEDIENING (OptIE)
Via de afstandsbediening heeft men de mogelijkheid om het vermogen van de verwarming, de gewenste omgevingstemperatuur en het aanzetten/
uitzetten van het toestel te regelen.
om de kachel aan te zetten drukt men een paar seconden op toets 1; het toestel gaat automatisch naar de fase voor aanzetten. Via de toetsen 4 en 5 kan
men het vermogen regelen, via de toetsen 2 en 3 kan men de gewenste omgevingstemperatuur regelen. om de kachel uit te zetten houdt men toets 1
een paar seconden ingedrukt.

typE BAttERIjEN EN VERVANGING VAN DE
BAttERIjEN

1

De batterijen bevinden zich aan de onderkant van de afstandsbediening.
om ze te vervangen moet men de batterijhouder eruit halen (zoals
aangegeven
op de afbeelding aan de achterkant van de afstandsbediening), de batterij
verwijderen of plaatsen volgens het symbool dat op de afstandsbediening
en op de batterij staat gedrukt.

als de afstandsbediening uit staat omdat er geen
batterijen in zitten, kan men de kachel aansturen op
het bedieningspaneel dat zich aan de bovenkant van de
kachel bevindt.
Tijdens het vervangen moet men op de polariteit letten
en de symbolen respecteren die op de interne zitting van
de afstandsbediening staan afgebeeld.

4

3

5

2

Voor de werking is 1 lithiumbatterij als buffer nodig, type cR2025
van 3v

DE GEbRUIkTE baTTERIjEN bEvaTTEN mETalEN DIE SChaDElIjk zIjN vOOR hET mIlIEU, zE mOETEN DaaROm
aFzONDERlIjk wORDEN vERwIjDERD.

INStELLINGEN VOOR DE EERStE INScHAKELING
Wanneer de voedingskabel aan de achterkant van de kachel is aangesloten, zet men de schakelaar die eveneens aan de achterkant zit op de stand (i).
De schakelaar aan de achterkant van de kachel dient om spanning te geven aan de kaart van de kachel.
De kachel blijft uit en op het paneel verschijnt een eerste scherm
met het opschrift OFF.

NEtfREqUENtIE 50/ 60HZ
Wanneer de kachel wordt geïnstalleerd in een land met 60hz frequentie, verschijnt op de kachel de melding "foutieve netfrequentie".
verander de frequentie zoals hierna beschreven.
PROceDURe cOmmaNDO’s
 Druk op toets 5.
 selecteer de frequentie 50 - 60hz met 2 - 3.
 bevestig met toets 5 en verlaat het menu met toets 1.

neDerlanDs
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uur, Dag, MaanD en jaar instellen
met set clock kan men het uur en de datum instellen

PROceDURe cOmmaNDO’s







Druk enkele seconden op toets 5, het opschrift set clock verschijnt.
bevestigen met toets 5.
gebruik toets 3 voor het toekennen van de dag.
Druk op toets 5.
gebruik dezelfde procedure (5 vooruitgaan, 3 instellen) voor de instelling van het uur, de minuten, de datum, de maand en het jaar.
Druk meermaals op toets 1 om te bevestigen en het menu te verlaten.

set clock
Day

mON, TUe, WeD, ...sUN

hour

0...23

Minutes

00...59

Day

1...31

Month

1...12

year

00...99

De taal instellen
het is mogelijk om de taal van uw voorkeur te selecteren voor de weergave van de verschillende berichten.

PROceDURe cOmmaNDO’s






Druk enkele seconden op toets 5, het opschrift seT clOcK verschijnt.
Druk tweemaal op toets 3 tot aan seT laNgUage.
bevestigen met toets 5.
selecteer de taal via toets 3.
Druk meermaals op toets 1 om te bevestigen en het menu te verlaten.

iTaliaNO
eNgels
language

DUiTs
FRaNs
sPaaNs

alarM Mislukte ontsteking

J

De eerste ontsteking kan Mislukken als geVolg Van het feit Dat De Pelletschroef nog leeg is en
er niet altijD in slaagt oP tijD De VuurPot Met De BenoDigDe hoeVeelheiD Pellets te laDen Voor De
norMale ontsteking Van De VlaM.
inDien het ProBleeM zich Pas na enkele MaanDen Van geBruik VoorDoet Dient Men te controleren
Dat De gePlanDe reiniging, zoals VerMelD in het Boekje Van De kachel, correct is uitgeVoerD.
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Werking en logica
ignition
Druk na de controle van de eerder opgesomde punten gedurende drie seconden op toets 1 om de kachel aan te zetten. er zijn 15 minuten
beschikbaar voor de ontstekingsfase; na de ontsteking en het bereiken van de controletemperatuur
onderbreekt de kachel de ontstekingsfase en gaat over op sTaRTiNg:
starting
Tijdens de startfase stabiliseert de kachel de verbranding door de verbranding geleidelijk te verhogen om vervolgens de ventilatie in te
schakelen en over te gaan naar OPeRaNT.
oPerant
Tijdens de werkfase gaat de kachel over naar de ingestelde set power (vermogen), en werkt om de ingestelde set omgevingstemperatuur te
bereiken. Zie volgend item.
regeling set therMostat
De set omgevingstemperatuur kan worden ingesteld via de toetsen 4 en 5, van low-07 tot 40°c -hot
loW - hot
Wanneer de instelling van de temperatuur overeenkomt met “low” (set onder de drempel van 7°c) zal de kachel altijd op het minimum
functioneren.
Wanneer de instelling overeenkomt met “hot” (set boven de drempel van 40°c) zal de kachel niet moduleren, maar zal enkel en alleen op het
ingestelde vermogen functioneren.
regeling set PoWer
De set power (vermogen) heeft 5 werkingsniveaus, door middel van de toetsen 5, (aan) 1 en 2 ( regeling).
vermogen 1 = minimumniveau - vermogen 5 = maximumniveau.
Work Met rooM ProBe (SONDE OMGEVING) (StANDAARD)
het apparaat controleert de omgevingstemperatuur via een sonde aanwezig op het apparaat.
Wanneer de ingestelde temperatuur wordt bereikt, gaat het apparaat automatisch over naar het minimum of naar de uitschakeling en
activeert de functie Stand-by, waardoor het pelletverbruik tot een minimum wordt beperkt.
standaard is de functie StBy in de fabriek ingesteld op Off (lampje
aan).
volg voor de activering en logica de aanwijzingen op de volgende pagina, hoofdstuk: Stand-by.
BURN pOt cLEANING
Tijdens de werkfase heeft de kachel een interne teller, die na een vooraf ingestelde tijd een reiniging van de vuurpot uitvoert.
Deze fase wordt op het display weergegeven, brengt de kachel naar een lager vermogen en laat de motor rookgassen gedurende een in de
programmering bepaalde tijd harder werken.
Na de schoonmaakfase gaat de kachel verder met de functionering en bereikt weer het geselecteerde vermogen.
UItZEttEN
Druk gedurende drie seconden op toets 1.
Na deze handeling gaat het toestel automatisch naar de fase uitschakeling en blokkeert de pellettoevoer.
De motor voor de aanzuiging van de rookgassen en de motor voor de ventilatie van hete lucht blijven werken tot de temperatuur van
de kachel onder de fabrieksparameters daalt.
OpNIEUW INScHAKELEN
het opnieuw inschakelen van de kachel is enkel mogelijk als de temperatuur van de rookgassen is gedaald en de vooraf ingestelde timer de
nul bereikt.
ClEaN ChECk Up 1 - 2

bODem vaN De vUURPOT

J

waNNEER zICh hET alaRm "ClEaN ChECk Up" vOORDOET mOET mEN
CONTROlEREN OF DE bODEm vaN DE vUURpOT vRIj IS vaN RESTmaTERIaal EN
aaNSlaG.
DE GaTEN IN DE bODEm mOETEN vOllEDIG vRIj zIjN Om EEN CORRECTE
vERbRaNDING TE vERzEkEREN.
hET IS mOGElIjk DE bOvENGENOEmDE FUNCTIE "aFSTEllING pEllETTOEvOER"
TE GEbRUIkEN Om DE vERbRaNDING aaN DE bESChREvEN vEREISTEN aaN TE
paSSEN.
IN GEval DE alaRmmElDING zICh blIjFT vOORDOEN EN DE GENOEmDE
OmSTaNDIGhEDEN zIjN GECONTROlEERD, bENaDER DaN DE bEvOEGDE
SERvICEDIENST.

NEDERLANDS
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user Menu
afstelling PellettoeVoer
met het volgende menu kan de afstelling van de pellettoevoer in percentage worden ingesteld.
indien de kachel functionele problemen vertoont die te wijten zijn aan de hoeveelheid pellets, kan de instelling van de pellettoevoer direct
vanaf het bedieningspaneel gebeuren.
De problemen met betrekking tot de hoeveelheid brandstof kunnen worden ingedeeld in 2 categorieën:
gebReK aaN bRaNDsTOF:
 de kachel slaagt er nooit in om een goede vlam te ontwikkelen en neigt altijd laag te blijven, ook bij een hoog vermogen.
 bij minimum vermogen neigt de kachel haast uit te gaan en brengt de kachel in de alarmstatus “NO PelleT”.
 wanneer de kachel het alarm “NO PelleT” weergeeft kunnen er onverbrande pellets in de vuurpot aanwezig zijn.
Teveel aaN bRaNDsTOF:
 de kachel ontwikkelt een veel te hoge vlam, ook bij laag vermogen.
 het kijkvenster wordt zeer vuil en bijna helemaal zwart.
 de vuurpot raakt gemakkelijk vol en blokkeert de gaten voor de afzuiging van de lucht als gevolg van het teveel aan geladen pellets
die slechts gedeeltelijk verbrand worden.
De uit te voeren regeling is in percentage; een wijziging van deze parameter zal dus een proportionele wijziging van alle toevoersnelheden
van de kachel tot gevolg hebben. De toevoer is mogelijk tussen -30% en +20%.
volg voor de afstelling de procedure op het display:
PROceDURe cOmmaNDO’s







Druk enkele seconden op toets 5, het opschrift seT clOcK verschijnt.
Druk herhaaldelijk op toets 3 tot de weergave seT UseR.
bevestigen met toets 5
het opschrift Pellet verschijnt.
Door middel van de toetsen 2 en 3 is het mogelijk de toevoer tijdens de fase OPeRaNT te vermeerderen (3) of te verminderen (2).
Druk herhaaldelijk op toets 1 om te bevestigen en het menu te verlaten.

sTaND-by
De functie stby wordt gebruikt wanneer men wenst dat de kachel onmiddellijk na het bereiken van de
temperatuur uitgaat.
De functie sTby kan op ON of op OFF worden ingesteld door middel van de hierna beschreven procedure.
standaard is de functie stBy in de fabriek ingesteld op off (lampje uit).
FUNCTIE STbY INGESTElD Op ON
Wanneer de functie stby geactiveerd is (ON), zal de kachel bij het met 2°c overschrijden van de ingestelde omgevingstemperatuur
overgaan naar uitschakelen na een in de fabriek ingestelde vertraging en wordt het opschrift sTaND-by getoond.
Wanneer de omgevingstemperatuur 2°c lager is dan de ingestelde set zal de kachel opnieuw beginnen te werken op het ingestelde
vermogen en wordt op het display het opschrift OPeRaNT getoond.
FUNCTIE STbY INGESTElD Op OFF (FabRIEkSINSTEllING)
Wanneer de functie stby niet geactiveerd is (OFF), zal de kachel bij het bereiken van de ingestelde omgevingstemperatuur naar het
minimum overgaan, moduleren en wordt het opschrift mODUlaTiON getoond. Wanneer de omgevingstemperatuur lager is dan de
ingestelde set zal de kachel opnieuw beginnen werken op het ingestelde vermogen en wordt op het display het opschrift OPeRaNT
getoond.
PROceDURe cOmmaNDO’s
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Druk enkele seconden op toets 5, het opschrift seT clOcK verschijnt.
Druk drie maal op toets 3 tot het kiezen van UseR.
Druk twee maal op toets 5
met de toetsen 2 of 3 "ON" om te activeren of "OFF" om te deactiveren.
Druk herhaaldelijk op toets 1 om te bevestigen en het menu te verlaten.

NEDERLANDS

reset
voor het terugzetten van alle door de gebruiker instelbare waarden naar de fabrieksinstellingen. De gewijzigde gegevens zijn:
PROceDURe cOmmaNDO’s







Druk op de toets 5 voor het verschijnen van het opschrift set clock.
Druk herhaaldelijk op de toets 3 tot het verschijnen van het opschrift user
Druk op toets 5
Druk op toets 5 tot aan "reset".
Door middel van de toetsen 2 en 3 on kiezen en op toets 5 drukken.
Ter bevestiging verschijnt op het display " Done"

coMfort

(in hiermee uitgeruste modellen)

Deze werkwijze vermindert de snelheid van de ventilatie, ten gunste van de stille werking van de kachel.
PROceDURe cOmmaNDO’s



voor het inschakelen van de functie druk op toets 4 tot op het display
coMfort on verschijnt.
voor het uitschakelen van de functie druk op toets 4 tot op het display
coMfort off verschijnt.

J

L

Wanneer De functie coMfort actief is kniPPert oP het BeDieningsPaneel De leD Van De Ventilator 1.

na het actiVeren Van De functie coMfort Met toets 4 zal De kachel altijD De VerMinDerDe Ventilatie
toePassen.

enaBle chrono
voor het activeren/deactiveren van de chrono en de verschillende tijdzones. gedurende de activering van de tijdzones is het activeren (ON)
en het deactiveren (OFF) mogelijk, alsmede het selecteren van de functie cOmFORT voor de verschillende geselecteerde tijdzones.
PROceDURe cOmmaNDO’s







Druk enkele seconden op toets 5, het opschrift set clock verschijnt.
Druk herhaaldelijk op toets 3 tot de weergave enaBle chrono verschijnt.
Druk op toets 5 om te bevestigen en gebruik de toetsen 2 en 3 om de chrono te activeren "on" of te deactiveren "off".
gebruik de toetsen 4 en 5 om de gewenste tijdzone te kiezen.
gebruik de toetsen 2 en 3 om te activeren "on", te deactiveren "off", of de functie coMfort voor de gekozen tijdzone te activeren.
Druk herhaaldelijk op toets 1 om te bevestigen en het menu te verlaten.

chrono
met de functie chrono kunnen 2 tijdzones gedurende een dag geselecteerd worden, toe te passen op alle
dagen van de week.
in elke tijdzone kunnen de tijdstippen van in- en uitschakeling ingesteld worden, alsmede de dagen
van toepassing van de geprogrammeerde tijdzone.
aaNbeveliNgeN
De tijdstippen voor in- en uitschakeling moeten deel uitmaken van
één enkele dag, van 0 tot 24 uur, en niet meerdere dagen beslaan.
alvorens de functie chrono te gebruiken is het noodzakelijk de
huidige dag en tijd in te stellen; controleer derhalve of de onder
"set clock" vermelde stappen zijn uitgevoerd om de juiste werking
van de functie chrono te garanderen. verder moet de functie ook
geactiveerd worden.

NEDERLANDS

voorbeeld:
inschakeling 07:00uur correct
Uitschakeling 18:00 uur

inschakeling 22:00 uur fout
Uitschakeling 05:00 uur
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VoorBeelD PrograMMering
laat ons nu veronderstellen dat we de functie weekprogrammering willen gebruiken en 2 uurbundels willen gebruiken op de volgende manier:
- 1^ uurbundel: van 08:00 u tot 12:00 u alle dagen van de week met omgevingstemperatuur op 19°c, behalve zaterdag en zondag
- 2^ uurbundel: van 15:00 u tot 22:00 u enkel op zaterdag en zondag, met omgevingstemperatuur op 21°c

PROceDURe cOmmaNDO’s:
Druk op toets 5, het opschrift seT clOcK
verschijnt.
Druk op toets 2 tot aan enaBle chrono
- activeer de chrono
- activeer de bundel 1 en 2.
- Druk op toets 1 om te verlaten

set
clock

enaBle
chrono

* Daar waar “ENablE ChRONO” niet in
het menu aanwezig is, vindt de activering
direct in de SET ChRONO plaats.
set chrono
Druk op toets 2, het opschrift set chrono
verschijnt.

Druk op toets 5 om te bevestigen en verder te
gaan met de programmering.
er verschijnt een lopend opschrift
sTaRT PRg1 OFF.

iNschaKeliNg 1^ bUNDel
voer met de toetsen 2 - 3 het uur “08:00” in, wat
overeenkomt met het uur voor inschakeling
van de 1^ uurbundel, het opschrift sTaRT PRg1
verschijnt, gevolgd door het ingestelde uur.
Druk op knop 5 om te bevestigen en verder te
gaan met de programmering, druk op knop 4 om
terug te keren naar de vorige parameter.

start
Prg1

off

start
Prg1

08:00

UiTschaKeliNg 1^ bUNDel
voer met de toetsen 2 - 3 het uur “12:00” in, wat
overeenkomt met het uur voor uitschakeling
van de 1^ uurbundel, het opschrift sTOP PRg1
verschijnt, gevolgd door het ingestelde uur.
Druk op knop 5 om te bevestigen en verder te
gaan met de programmering, druk op knop 4
om terug te keren naar de vorige parameter.

acTiveRiNg DageN 1^ bUNDel
gebruik om dit te doen de toetsen 3 en 5 op de
volgende manier:
Toets 5 - om door de verschillende dagen te
lopen. het lopende opschrift verschijnt
met de dagen van de week, gevolgd door OFF
gebruik toets 3 om alle dagen te activerendeactiveren (ON/OFF).

Druk op toets 5 om te bevestigen en verder te
gaan met de programmering.
het lopende opschrift sTaRT PRg2 OFF
verschijnt.

iNschaKeliNg 2^ bUNDel
Nu moet men de tweede uurbundel
programmeren.
De sequentie die gevolgd moet worden
is analoog en wordt herhaald zoals bij de
iNschaKeliNg vaN De 1^ bUNDel.

stoP
Prg1

12:00

MonDay...
Prg1

on-off

start
Prg2

on-off

start
Prg2

15:00

iNschaKeliNg 2^ bUNDel
Nu moet men de tweede uurbundel programmeren.
De sequentie die gevolgd moet worden is analoog en wordt herhaald zoals bij de iNschaKeliNg vaN De 1^ bUNDel.
hier moet men enkel het uur invoeren, bijvoorbeeld start om 15:00 en stop om 22:00 en de dagen zaterdag en zondag activeren door ze op "ON" te
selecteren.

J
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Wanneer De WeekPrograMMering actief is, gaat oP het schakelBorD een Blokje aan Van het
BetreffenDe icoon
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REINIGING EN ONDERHOUD
VOER DE AANWIjZINGEN ALtIjD UIt IN MAxIMAAL VEILIGE OMStANDIGHEDEN!
 Zorg er voor dat de voedingskabel is ontkoppeld aangezien de generator zo geprogrammeerd kan zijn dat deze wordt ingeschakeld.
 Dat de generator helemaal is afgekoeld.
 het as helemaal is afgekoeld.
 Zorg voor een goede luchtverversing van de ruimte tijdens de reinigingswerkzaamheden van het product.
 slechte schoonmaak schaadt een goede werking en de veiligheid!

ONDERHOUD
voor een juiste werking is het noodzakelijk de warmtegenerator jaarlijks aan een onderhoudsbeurt te onderwerpen verzorgd door een
bevoegde technicus. De periodieke controle- en onderhoudsingrepen moeten steeds door gespecialiseerde en bevoegde technici worden
uitgevoerd, onder naleving van de geldende voorschriften en de aanwijzingen in deze handleiding voor gebruik en onderhoud.
LAAt ELK jAAR HEt ROOKAfVOERSyStEEM INcL. ROOKKANALEN EN t-StuKKen en InSpectIeStop - InDIen
aanwezIG bochtStuKKen en eVentueLe horIzontaLe StuKKen!
De freQuentIe Van De reInIGInG Van De Generator IS GLobaaL! Deze hanGt af Van De KwaLteIt Van De
peLLet en Van De GebruIKSfreQuentIe.
het KoMt Voor Dat Deze hanDeLInGen VaKer Moeten worDen uItGeVoerD.

reInIGInG en onDerhouD Voor reKenInG Van De GebruIKer
De periodieke reinigingswerkzaamheden, zoals beschreven in deze handleiding voor gebruik en onderhoud, moeten met de grootste zorg
worden uitgevoerd na het lezen van de aanwijzingen, procedures en termijnen beschreven in deze handleiding.
reInIGInG Van De opperVLaKKen en beKLeDInG
Gebruik geen agressieve, schurende of chemische schoonmaakmiddelen voor het reinigen!
De reiniging van de oppervlakken moet worden gedaan wanneer de generator en de bekleding helemaal zijn afgekoeld. voor het onderhoud
van de oppervlakken en metalen delen kan worden volstaan met een met water bevochtigde of een met water en neutrale zeep bevochtigde
doek. bij niet-naleving van de aanwijzingen kan het oppervlak van de generator schade oplopen en kan de garantie vervallen.
reInIGInG GLaS KeraMIeK
Gebruik geen agressieve, schurende of chemische schoonmaakmiddelen voor het reinigen!
De reiniging van het glas keramiek mag alleen worden gedaan wanneer het glas helemaal is afgekoeld.
Reinig glaskeramiek gewoon met een droge kwast en licht bevochtigd stuk krantenpapier dat u sopt in asresten van de kachel. in geval van
erg vuil glas, gebruik alleen een speciaal reinigingsmiddel voor glaskeramiek. spuit een kleine hoeveelheid van dit reinigingsmiddel op een
doek en breng het hiermee aan op het glaskeramiek. Niet spuit het schoonmaakmiddel noch enige andere vloeistof rechtstreeks op het glas
of op de afdichtingen. bij niet-naleving van de aanwijzingen kan het oppervlak van het glas keramiek schade oplopen en kan de garantie
vervallen.
reInIGInG Van het peLLet reSerVoIr
Wanneer het pellet reservoir helemaal leeg is, sluit dan de voedingskabel van de generator of en verwijder eerst de resten (stof, spaanders,
etc.) uit het lege reservoir, alvorens dit te gaan vullen.

DAGELIjKS
ScHRApERS :
gebruik de schrapers en voer een beweging uit van beneden naar boven (voor de modellen met schrapers bovenaan) of trek en duw de
schrapers (voor de inbouwelementen en de modellen met frontale schrapers). Merk op: het gebruik van de schrapers dient bij voorkeur
te gebeuren wanneer de kachel koud is; wanneer ze worden gebruikt terwijl de kachel warm is, is het aanbevolen om speciale
handschoenen te dragen om uw handen te beschermen tegen de hitte, omdat de schrapers dan zeer warm worden.

neDerlanDs
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Open de deur - Reinig het glas met een vochtige doek
Spuit detergent of een andere schoonmaakvloeistof nooit rechtstreeks op het keramische glas.
reInIGInG Vuurpot en VerbranDInGSKaMer
1. Zuig de resten weg uit de vuurpot
2. haal de vuurpot volledig uit zijn zitting;
3. Zuig de as weg uit de zitting van de vuurpot en de verbrandingskamer (3.1)
4. maak alle gaten in de vuurpot vrij met de meegeleverde speciale pook.
5. Plaats de vuurpot terug in zijn zitten en duw die naar de wand van de vuurhaard toe.
6. indien een asopvangbak aanwezig is, moet u de assen eruit wegzuigen.
opMerKInG: GebruIK een GeSchIKte aSzuIGer Met SpecIaLe baK Voor De ScheIDInG Van De opGezoGen aSSen.

1.

2.

3.

3.1

3.1

4.

5.

6.
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ieDere 3/4 Dagen - weKelIJKs
AslADe
controleer iedere 3-4 dagen de inhoud van de aslade, ledig minstens een/twee keer per week.
Waar voorzien moet u het onderste deurtje openen / wegnemen.
haal de verwijderbare aslade weg en maak die leeg in een speciale bak.
Zuig de resten weg uit de zone onder de zitting van de verwijderbare aslade. Wanneer alles is schoongemaakt, plaats u de verwijderbare
lade terug en sluit / herplaatst u het externe deurtje.
bepaalde kachels hebben het asopvangbakje rechtstreeks in de verbrandingskamer, hier volstaat het om het deurtje te openen en de
assen rechtstreeks uit het bakje weg te zuigen.

MAAnDelIJKs

reInIGInG wArMtewIsselAAr:
maandelijks moet men de kamer van de warmtewisselaars reinigen omdat het roet dat zich afzet op de achterkant van de vuurwand de
normale afvoer van rookgassen belemmert, waardoor het rendement wordt en de normale werking van de kachel worden benadeeld.
Open het deurtje om bij de verbrandingskamer te komen. haal de vuurpot volledig uit zijn zitting.
Op basis van het model, verwijdert u of draait u aan de sleutel bovenaan (a), de schroeven (b) of de wandstop (c) van de wand van de vuurhaard (D), haal
de wand van de vuurhaard (e) weg en ga verder met de reiniging met behulp van de pook en een speciale aszuiger (F).
Wanneer de reiniging is voltooid, plaats u de verwijderbare wand van de vuurhaard (D) terug, bevestig opnieuw met de speciale schroeven
en draai de sleutel in de andere richting dan toen u de wand wegnam of plaats de stop van de wand van de vuurhaard terug op zijn plaats.
Plaats de vuurpot opnieuw in zijn zitting.

neDerLanDS
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a

b

D

*c

D

*D

e

e

*e

f

f

f

reInIGInG putJe onDeraan (waar
aanwezIG)
bepaalde kachelmodellen hebben
een inspectieputje achter de aslade
of onder de verbrandingskamer, hier
volstaat het om die te openen, de
bevestigingsschroeven weg te nemen
en de as vanbinnen rechtstreeks weg te
zuigen.

* bij de voorziene modellen.
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Gewoon onDerhouD uItGeVoerD Door beVoeGDe technIcI
het gewone onderhoud moet minstens eenmaal per jaar worden uitgevoerd.
een generator die pellets als vaste brandstof gebruikt, moet jaarlijks een gewone onderhoudsbeurt krijgen, uitgevoerd door een bevoegde
technicus, die hiervoor uitsluitend originele reserveonderdelen gebruikt.
Wanneer dit niet wordt nageleefd, kan de veiligheid van het toestel in gevaar komen en kan dit de rechten op de garantiecondities doen
vervallen. Wanneer de frequenties voor de reiniging, voorbehouden voor de gebruiker, worden nageleefd zoals beschreven in de handleiding
voor gebruik en onderhoud, blijft een correcte verbranding in de generator na verloop van tijd verzekerd en worden eventuele problemen en/
of werkingsstoringen vermeden, waarvoor bijkomende interventies van de technicus nodig zouden zijn. De aanvragen voor interventies voor
gewoon onderhoud worden niet in beschouwing genomen in de garantie van het product.
DIchtInGen Van De Deur, aSbaK en Vuurpot
De dichtingen garanderen dat de kachel hermetisch afgesloten is zodat deze goed werkt.
Dit moet men regelmatig controleren: wanneer die versleten of beschadigd blijken, moeten ze onmiddellijk worden vervangen.
Deze interventies moeten uitgevoerd worden door een bevoegde technicus.
aanSLuItInG op De SchoorSteen
De buis die naar de schoorsteen leidt moet jaarlijks of toch telkens dit nodig is gestofzuigd en schoongemaakt worden. als er horizontale
stukken zijn, moet men de residuen eerst wegnemen omdat die de passage van de rookgassen belemmeren.

buItenDIenStSteLLInG (eInDe SeIzoen)
vooraleer de kachel op het einde van ieder seizoen uit te zetten, is het aanbevolen om het pelletreservoir volledig leeg te maken, en om
eventuele pelletresten en stof dat erin achterblijft met een stofzuiger weg te nemen.
bovendien wordt u verzocht om de generator van het elektrische net los te koppelen en om de voedingskabel weg te nemen omwille van de
veiligheid, vooral wanneer er kinderen aanwezig zijn.
het gewone onderhoud moet minstens eenmaal per jaar worden uitgevoerd.
aLS De VoeDInGSKabeL beSchaDIGD IS, Moet DIe VerVanGen worDen Door De technISche DIenSt of
anDerS Door IeManD Met GeLIJKaarDIGe KwaLIfIcatIeS, oM IeDer rISIco te VoorKoMen.

De afbeeldingen zijn enkel ter illustratie

D
e

f

c

c
a

b

b

a

e
e

a
b
c
D
e
f

motor rookgassen (demontage en reiniging rookgassenkanaal), nieuwe silicone op de voorziene punten
inspecties van dichtingen, asbak en houder van de vuurpot (vervangen en silicone aanbrengen waar voorzien)
verbrandingskamer (volledige schoonmaak van de hele kamer) en schoonmaak van de leiding naar de bougie
Reservoir (volledig leegmaken en reinigen)
Demontage luchtventilator omgeving en verwijdering stof en eventuele pelletresten
controle buis voor luchtaanvoer en eventuele reiniging van de stroomsensor
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De afbeeldingen zijn enkel ter illustratie

a

motor rookgassen (demontage en reiniging
rookgassenkanaal), nieuwe silicone op de
voorziene punten



b

inspecties van dichtingen, asbak en houder van de
vuurpot (vervangen en silicone aanbrengen waar
voorzien)



c

verbrandingskamer (volledige schoonmaak van de
hele kamer) en schoonmaak van de leiding naar
de bougie



D

Reservoir (volledig leegmaken en reinigen).

e

Demontage luchtventilator omgeving en
verwijdering stof en eventuele pelletresten

f

controle buis voor luchtaanvoer en eventuele
reiniging van de stroomsensor

D
D
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a

a
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D

c

e
b
b
a
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De afbeeldingen zijn enkel ter illustratie

D

c
a

b

b

f

c

a

e

e

a

motor rookgassen (demontage en reiniging
rookgassenkanaal), nieuwe silicone op de
voorziene punten



b

inspecties van dichtingen, asbak en houder van de
vuurpot (vervangen en silicone aanbrengen waar
voorzien)



c

verbrandingskamer (volledige schoonmaak van de
hele kamer) en schoonmaak van de leiding naar
de bougie



D

Reservoir (volledig leegmaken en reinigen).

e

Demontage luchtventilator omgeving en
verwijdering stof en eventuele pelletresten

f

controle buis voor luchtaanvoer en eventuele
reiniging van de stroomsensor
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WeergaVe
DisPlay
off
start
Pellet feeDing

MotiVering

oPlossing

Kachel uit

-

De startfase is bezig

-

het laden van pellets tijdens de ontstekingsfase is bezig.

ignition

De ontstekingsfase is bezig

-

Burning

De startfase is bezig

-

oPerant

De normale werkfase is bezig

-

De kachel is aan het moduleren.

-

MoDulation

De automatische reiniging van de

Burn Pot cleaning vuurpot is bezig
final cleaning

De automatische reiniging (niet in 1^ vermogen) van de vuurpot
wordt op vooraf bepaalde intervallen uitgevoerd bij continue
werking.

Wanneer de kachel wordt uitgeschakeld wordt de eindreiniging uitgevoerd. De fase eindreiniging duurt
ongeveer 10 minuten.

stanD-By

Kachel uitgeschakeld als gevolg
van het bereiken van de gewenste
temperatuur en in afwachting van
een nieuwe ontsteking.

Raadpleeg het betreffende hoofdstuk voor de deactivering van de
functie STAND-BY.

stAnD By ext

Kachel uitgeschakeld door een
externe thermostaat, in afwachting
van een nieuwe ontsteking.

Raadpleeg het betreffende hoofdstuk voor de deactivering van de
functie STAND-BY.

CoolInG stAnD-By

Er is een poging gemaakt om de
kachel opnieuw te starten terwijl
deze net werd uitgeschakeld.

Na het uitschakelen van de kachel moet men wachten tot de
motor van de rookgassen volledig uit gaat en vervolgens de
vuurpot reinigen.
Pas na het uitvoeren van deze handelingen zal het mogelijk zijn
de kachel opnieuw te starten.

Cool. stDBy BlACK oUt

De kachel is aan het afkoelen als
gevolg van een black-out.

Na het voltooien van de afkoelingsfase zal de kachel automatisch
opnieuw gestart worden.

low

Hot

servICe
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Omgevingsthermostaat ingesteld op
de minimum waarde.

In deze werkwijze werkt de kachel enkel op het 1^ vermogen,
onafhankelijk van het ingestelde vermogen. Om deze functie te
verlaten volstaat het om de omgevingstemperatuur met toets 4 te
verhogen en vervolgens op toets 2 te drukken.

De kachel werkt volgens de ingestelde werkwijze, zonder ooit te
Set omgevingstemperatuur ingesteld veranderen. Om deze functie te verlaten volstaat het om de set
temperatuur met toets 4 te verlagen en vervolgens op toets 1 te
op de maximum waarde.
drukken.
Bij weergave van dit bericht contact opnemen met een bevoegde technicus en de geprogrammeerde
reiniging van het apparaat verrichten.
Indien de reiniging niet wordt verricht zal het bericht bij elke ontsteking worden weergegeven, zonder
echter de normale werking van de kachel te belemmeren.
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alarMen
DisPlay

Verklaring

oplossing

geeft aan dat er een alarm is.

aan: geeft aan dat er een alarm is.
Uit: geeft aan dat er geen alarm is.
Knipperend: geeft aan dat de onderdruksensor uitgeschakeld is.
het alarm kan gereset worden, alleen indien de motor van de
rookgassen is stilgevallen en er 15 minuten verlopen zijn sinds de
weergave van het alarm, door gedurende 3 seconden op toets 1
te drukken.

fuMes failure

Defect betreffende de motor voor de
afvoer van de rookgassen.

De herstelwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd door een
bevoegde technicus.

fuMes ProBe

Defect betreffende de rookgassensor.

De herstelwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd door een
bevoegde technicus.

De temperatuur van de rookgassen
heeft 310°C overschreden.

Controleer de pellettoevoer (zie “Afstelling pellettoevoer”).
Controleer of de machine schoon is, met inbegrip van het traject
van de rookgassen.
Absoluut geen kleren op de machine leggen.
Andere herstelwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd door
een bevoegde technicus.

De bodem van de vuurpot of de
verbrandingskamer zijn vuil.
De deur is niet correct gesloten.
De aslade is niet correct gesloten.
De onderdruksensor is defect.
Het rookgaskanaal is verstopt.
Installatie niet correct

Controleer of de gaten in de bodem van de vuurpot volledig vrij zijn.
Controleer de reiniging van zowel het rookgaskanaal als de
verbrandingskamer.
Controleer of de deur hermetisch gesloten is.
Controleer of de aslade hermetisch gesloten is.
Andere herstelwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd door een
bevoegde technicus.

De mechanische onderdruksensor
heeft ingegrepen.

Raadpleeg de servicedienst

fuMes
oVerteMP al.

clean check uP 1 - 2
(1 = In BUrnInG PHAse)
(2 = In oPerAnt PHAse)

DePressIon
AlArM
no
IGnItIon

Het pelletreservoir is leeg.
Afstelling pellettoevoer is
onvoldoende.
Installatie niet correct

Controleer of er pellets in het reservoir aanwezig zijn.
Regel de pellettoevoer (zie “Afstelling pellettoevoer”).
Controleer de procedures beschreven in het hoofdstuk “Ignition”.
Andere herstelwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd door
een bevoegde technicus.

Geen stroom tijdens de
ontstekingsfase.

Zet de kachel op Off met de toets 1 en herhaal de procedures
beschreven in het hoofdstuk “Ignition”.
Andere herstelwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd door
een bevoegde technicus.

Tijdens de werkfase is de
rookgastemperatuur tot onder de
fabrieksinstellingen gezakt.

Controleer of er pellets in het reservoir aanwezig zijn.
De pellettoevoer regelen.
Andere herstelwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd door
een bevoegde technicus.

CoolInG stAnD-By

Poging reset alarm terwijl de kachel
nog aan het afkoelen is.

Telkens wanneer de kachel één van de bovengenoemde alarmen
weergeeft gaat deze automatisch over op uitschakeling.
De kachel zal tijdens deze fase elke poging voor reset alarm
blokkeren en op het display afwisselend het alarm en STAND-BY
weergeven. Het alarm kan gereset worden, alleen indien de motor
van de rookgassen is stilgevallen en er 15 minuten verlopen zijn
sinds de weergave van het alarm, door gedurende 3 seconden op
toets 1 te drukken.

DAMAGe DePr
sensor

Losgekoppeld of defect onderdeel.

Raadpleeg de technische dienst

Abnormale werking
pellettoevoer

Raadpleeg de technische dienst

BlACK-oUt no IGn.

no Pellet

CoMMAnD AUGer
AlArM
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GARANTIEVOORWAARDEN
1. De extraflame S.p.A. producten zijn in het kader van de Europese Gemeenschap gegarandeerd voor een periode van 24 maanden vanaf de
datum van aankoop.
De aankoop moet bewezen worden door een fiscaal geldig ontvangstbewijs afgegeven door de verkoper (kassabon, factuur of afleveringsbon)
dat het gekochte product en zijn aankoopdatum en/of leveringsdatum identificeert.
WAARSCHUWING: Deze fabrieksgarantie vervangt niet de garantie die wordt geboden door de Europese normen inzake
consumentenbescherming.
De fabrieksgarantie wordt beperkt geacht tot het Italiaanse grondgebied en de grondgebieden binnen de Europese Unie die gedekt worden
door de erkende technische servicecentra (controleer deze op de website www.lanordica-extraflame.com)
Deze garantie wordt tevens territoriaal begrensd door het land van verblijf en/of woonplaats van de consument, dat hetzelfde moet zijn waar
de verkoper van het Extraflame S.p.A. product zijn statutaire zetel en/of zijn bedrijf heeft gevestigd.
Deze regels zijn niet van toepassing in geval van aankoop van het product in het kader van handels-, bedrijfs- of beroepsactiviteiten. In deze
gevallen zal de garantie beperkt zijn tot een periode van 12 maanden vanaf de aankoopdatum.
GaRaNTIE ITalIË
Wat te doen in geval van een fout in de werking van het product:
Raadpleeg de handleiding om te zien of het probleem niet gemakkelijk kan worden opgelost met de juiste toepassing van de functionaliteit
van het product zelf. Controleer of de fout binnen het soort storingen valt die door de garantie worden gedekt; in tegengesteld geval zijn de
reparatiekosten volledig voor rekening van de consument. Wanneer u om ondersteuning van de servicedienst van het erkende servicecentrum
vraagt, dient u altijd aan te geven: - aard van het defect - model van uw apparaat - volledig adres - telefoonnummer
GaRaNTIE EUROpa
Wat te doen in geval van een fout in de werking van het product:
Raadpleeg de handleiding om te zien of het probleem niet gemakkelijk kan worden opgelost met de juiste toepassing van de functionaliteit
van het product zelf. Controleer of de fout binnen het soort storingen valt die door de garantie worden gedekt; in tegengesteld geval zijn de
reparatiekosten volledig voor rekening van de consument. Vraag om assistentie van de Servicedienst of het adres van het erkende technische
servicecentrum aan de verkoper en geeft hierbij altijd het volgende aan: aard van het defect, model van uw apparaat, volledig adres en
telefoonnummer
Voor een conformiteitsgebrek dat binnen de eerste 6 maanden van het product is opgetreden, heeft de consument recht op kosteloze reparatie
van het gebrek.
Van de zevende tot en met de vierentwintigste maand, indien een conformiteitsgebrek is geconstateerd, dient de consument de oproepkosten
te dragen, terwijl de verkoper de arbeidskosten en de kosten voor de eventueel gebruikte functionele onderdelen voor zijn rekening zal blijven
nemen.
2. Als het geconstateerde defect is toe te schrijven aan externe omstandigheden en/of gebeurtenissen zoals, bij wijze van voorbeeld,
onvoldoende capaciteit van de installatie; onjuiste installatie en/of onderhoud verricht door personen die niet voldoen aan de eisen bepaald
door de wetten die gelden in het land van verblijf van de consument; nalatigheid; onvermogen tot gebruik en slecht onderhoud door de
consument, ten opzichte van hetgeen vermeld en aanbevolen in de handleiding van het product, dat deel uitmaakt van de koopovereenkomst,
dan vervalt de onderhavige garantie.
De schade geleden door het product in afwezigheid van bewezen oorzaken die zijn toe te schrijven aan fabricagefouten valt eveneens buiten
deze garantie. Bovendien zijn de defecten van deze garantie uitgesloten die terug te voeren zijn op een uitgebleven correcte werking van
het rookkanaal, krachtens de in het land geldende wetgeving op het moment van aankoop, alsmede alle gebreken van het product te wijten
aan nalatigheid, accidentele breuk, sabotage en/of beschadiging tijdens het transport (krassen, deuken enz.), ingrepen uitgevoerd door
onbevoegd personeel en verdere schade veroorzaakt door onjuiste handelingen van de consument in de poging om de oorspronkelijke
storing te repareren.
De garantie geldt niet voor het volgende verbruiksmateriaal: pakkingen, keramisch of gehard glas, gietijzeren bekledingen en roosters,
vuurvaste materialen (bv. Nordiker of anderszins), de gelakte, verchroomde of vergulde onderdelen, de elementen van majolica, de
handgrepen, de vuurpot en de bijbehorende componenten. Bij de Hydro producten is de warmtewisselaar uitgesloten van de garantie in het
geval waarin er geen adequaat anti-condenscircuit wordt gerealiseerd dat een retourtemperatuur van het apparaat van minstens 55 graden
garandeert. Over het algemeen zijn alle externe componenten van het product van de garantie uitgesloten, waarop de consument direct kan
ingrijpen tijdens het gebruik en/of onderhoud, of die onderhevig kunnen zijn aan slijtage en/of de vorming van roest, vlekken op het staal als
gevolg van het gebruik van agressieve reinigingsmiddelen.
In het geval van melding van gebreken die vervolgens tijdens de controlefase niet door een erkend technicus worden geconstateerd, zal de
ingreep volledig voor rekening van de consument zijn.
3. Als het herstellen van de conformiteit niet mogelijk mocht zijn door middel van reparatie van het product/onderdeel, zal men overgaan
tot vervanging, waarbij de vervaldatum en de garantievoorwaarden verworven op het moment van aankoop van het te vervangen product/
onderdeel ongewijzigd blijven.
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4. Extraflame S.p.A. wijst elke vorm van aansprakelijkheid af voor eventuele schade die direct of indirect aan personen, dieren of voorwerpen
berokkend kan worden door het niet nakomen van alle voorschriften vermeld in de betreffende gebruiksaanwijzing en die de waarschuwingen
betreffen m.b.t. de installatie, het gebruik en onderhoud van het product, welke gebruiksaanwijzing ook van de website gedownload kan
worden.
5. Van de garantie zijn ingrepen uitgesloten voor de kalibratie en/of afstelling van het product met betrekking tot het type brandstof of
anderszins.
6. Als het product wordt gerepareerd bij een van de erkende technische servicecentra die door Extraflame S.p.A. zijn aangewezen en in
het geval van vervanging van het product, zal het vervoer gratis zijn. In gevallen waarin de technicus in staat is om het product thuis bij de
gebruiker te repareren, en de gebruiker dit weigert, zijn het vervoer naar de werkplaats en de aflevering thuis voor rekening van de gebruiker.
7. Na de garantieperiode van 24 maanden zijn alle reparaties volledig voor rekening van de consument.
8. In geval van geschillen is de exclusief bevoegde rechtbank die van de zetel van Extraflame S.p.A. - (Vicenza-Italië)

aaNvUllENDE waaRSChUwINGEN
 Gebruik uitsluitend de door de fabrikant aanbevolen brandstof. Het product mag niet als een verbrandingoven worden gebruikt.
 Gebruik het product niet als opstapje of als aflegvlak.
 Leg geen te drogen kleding op het product. Eventuele droogrekken of dergelijke moeten op een geschikte afstand van het product
worden gehouden. Brandgevaar en gevaar van beschadiging van de bekleding.
 Alle verantwoordelijkheid voor oneigenlijk gebruik van het product is volledig voor rekening van de gebruiker en ontheft de fabrikant
van elke civiel- en strafrechtelijke aansprakelijkheid.
 Iedere vorm van zelf aan het product sleutelen, of het zonder toestemming vervangen van onderdelen door niet originele onderdelen
kan gevaarlijk zijn voor de veiligheid van de gebruiker en ontheft het bedrijf van elke civiel- en strafrechtelijke aansprakelijkheid.
 Het merendeel van de oppervlakken van het product wordt bijzonder heet (deur, handgreep, ruit, rookgasafvoerbuizen, enz). Let dus
op dat u niet zonder geschikte beschermende kleding of speciale middelen, zoals bijvoorbeeld hittebestendige handschoenen, met deze
delen in aanraking komt.
 Het is verboden het product met open deur of met kapotte ruit te laten werken.
 Het product moet elektrisch worden aangesloten op een installatie voorzien van een doeltreffend aardingssysteem.
 Schakel het product bij een storing of slechte werking uit.
 De ophoping van onverbrande pellets in de brander na elke "mislukte ontsteking" moet verwijderd worden alvorens met een nieuwe
ontsteking te beginnen. Controleer of de brander schoon en goed geplaatst is alvorens hem opnieuw te ontsteken.
 Was het product niet met water. Water kan het apparaat binnendringen en schade aan de elektrische isolatie en elektrische schokken
veroorzaken.
 Installaties die niet voldoen aan de huidige voorschriften, alsmede oneigenlijk gebruik en het niet uitvoeren van het onderhoud zoals
bepaald door de fabrikant, doen de garantie van het product vervallen.
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eXtrafLaMe S.p.a. Via Dell’Artigianato, 12 36030 - MONTECCHIO PRECALCINO (VI) - ITALY
 +39.0445.865911 -  +39.0445.865912 -  info@extraflame.it -  www.lanordica-extraflame.com

De fabrikant behoudt zich het recht voor om de kenmerken en de gegevens te wijzigen in de volgende folder op ieder
moment en zonder voorafgaande verwittiging, teneinde de eigen producten te verbeteren.
Deze handleiding kan daarom niet als een contract ten overstaan van derden beschouwd worden.
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