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      LET oP

            

DE oPPERVLAkkEN kuNNEN ERg WARM WoRDEN!
gEBRuik ALTijD BESchERMENDE hANDSchoENEN!

Tijdens de verbranding wordt thermische energie vrijgegeven en vindt er dus een duidelijke verwarming van de oppervlakken, de 
deuren, handgrepen, bedieningselementen, ruiten, rookkanaal en eventueel ook de voorzijde van het apparaat plaats.
Vermijd deze elementen aan te raken zonder passende beschermende kleding (bijgeleverde veiligheidshandschoenen).
Zorg ervoor dat kinderen zich bewust van deze gevaren en houd ze tijdens de werking uit de buurt van de vuurhaard.
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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 toepas-
sing waarvoor het uitdrukkelijk ontworpen werd. Iedere contractuele en buiten-
contractuele 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 de-
finitieve 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 cor-
recte werking ervan garanderen, mogen uitsluitend door originele stukken worden 
vervangen door een erkend bevoegd centrum voor technische dienst.

VeiligheiD

 � HET APPARAAT KAN GEBRUIKT WORDEN DOOR KINDEREN VANAF 8 JAAR 
OUD EN DOOR PERSONEN MET VERMINDERDE LICHAMELIJKE, ZINTUIGLIJKE 
OF GEESTELIJKE VERMOGENS, OF MET GEBREK AAN ERVARING EN DE NODIGE 
KENNIS, MITS DEZE ONDER TOEZICHT STAAN OF NADAT ZE INSTRUCTIES 
VERKREGEN HEBBEN INZAKE HET VEILIGE GEBRUIK VAN HET APPARAAT EN 
HET BEGRIP VAN DE MET HET APPARAAT VERBONDEN GEVAREN.

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.
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 � 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.

 � DE REINIGING EN HET ONDERHOUD DAT DOOR DE GEBRUIKER MOET 
WORDEN UITGEVOERD MAG NIET VERRICHT WORDEN DOOR KINDEREN 
ZONDER TOEZICHT.

 � 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 UIT HET PRODUCT STEKENDE ELEKTRISCHE KABELS TREKKEN, 
ZE AFKNIPPEN OF ZE DRAAIEN, OOK NIET WANNEER HET APPARAAT IS 
LOSGEKOPPELD VAN HET ELEKTRICITEITSNET.

 � 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 
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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.

 � AANGEZIEN HET PRODUCT ZELFSTANDIG KAN INSCHAKELEN DOOR 
MIDDEL VAN DE CHRONOTHERMOSTAAT, OF DOOR MIDDEL VAN BEDIENING 
OP AFSTAND MET DE SPECIFIEKE APPLICATIES, IS HET STRIKT VERBODEN OM 
ONTVLAMBAAR MATERIAAL ACHTER TE LATEN BINNEN DE OP HET ETIKET 
VAN DE TECHNISCHE GEGEVENS AANGEVEN VEILIGHEIDSAFSTANDEN.

 � DE INTERNE ONDERDELEN VAN DE VERBRANDINGSKAMER KUNNEN 
ONDERHEVIG ZIJN AAN ESTHETISCHE SLIJTAGE, MAAR DIT IS NIET VAN 
INVLOED OP DE FUNCTIONALITEIT.

geWoon onDerhouD

Op basis van het decreet van 22 januari 2008 nr.37 art.2 wordt met gewoon onder-
houd 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 gebruiksbestem-
ming 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 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. In geval van installatie in een nis 
gemaakt van brandbaar materiaal, wordt aanbevolen om alle voorzorgsmaatregelen van de installatievoorschriften in acht te nemen.

VentIleRen en luCHten Van De RuIMten Van InstallatIe
In geval van een niet-hermetische generator en/of een niet-hermetische installatie moet de ventilatie verzorgd worden op basis van de 
hieronder aangegeven minimale zone (overweeg de grootste onder de voorgestelde waarden):

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

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.
Indien nodig moet er na de installatie een test van de afgegeven verbrandingsgassen worden uitgevoerd. De eventuele voorbereiding van de 
plaats van monsterneming moet luchtdicht worden uitgevoerd.

COMPatIBIlIteIt 
De installatie in omgevingen waar er sprake is van brandgevaar is verboden. Verder is het verboden om te installeren in woonomgevingen 
waar er sprake is van de volgende omstandigheden:

1. aanwezigheid van continu werkende toestellen die functioneren met vloeibare brandstof en die de verbrandingslucht onttrekken aan 
de ruimte van installatie. 
2. aanwezigheid, in aangrenzende of communicerende ruimten, van apparaten op gas van het type B, bestemd voor de verwarming van 
de ruimten, met of zonder productie van warm huishoudelijk water. 
3. in geval van een gemeten onderdruk tussen de externe en de interne omgeving van meer dan 4 Pa.

N.B.: De apparaten met een gesloten systeem kunnen ook geïnstalleerd worden in de gevallen van de punten 1, 2 en 3 van deze paragraaf.

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.

vloerbescherming

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 is uitgevoerd in 
brandbaar materiaal, wordt aanbevolen een bescherming in vuurvast materiaal te gebruiken 
die ook de voorzijde tegen eventueel gemorste brandstof beschermt tijdens de gewone 
onderhoudswerkzaamheden. Voor de correcte werking, moet de generator waterpas 
staan. Wij raden aan om voor de zij- en achterwanden en het steunvlak op de vloer niet-
ontvlambaar materiaal te gebruiken.

Men moet bovendien rekening houden met alle 
nationale, regionale, provinciale en gemeentelijke wetten 
en normen, van kracht in het land waar het toestel is 
geïnstalleerd, evenals de aanwijzingen in de handleiding.

Luchtinlaat

Onder alle omstandigheden, inclusief de aanwezigheid van afzuigkappen en/of systemen voor gecontroleerde, geforceerde ventilatie, 
moet het drukverschil tussen de ruimte van installatie van de generator en de externe omgeving altijd gelijk of minder zijn dan 4 Pa.

MInIMale afstanDen
De installatie in de nabijheid van brandbare of warmtegevoelige materialen is toegestaan, mits 
de noodzakelijke veiligheidsafstanden in acht worden genomen, zoals aangegeven op het 
label aan het begin van de handleiding (pag.2). In het geval van niet- brandbare materialen 
moet aan de zij- en achterkant een afstand van ten minste 100mm in acht worden genomen (met 
uitzondering van de inbouwapparaten). Voor de producten voorzien van een afstandsstuk aan 
de achterzijde is de installatie tegen de muur, uitsluitend aan de achterkant, toegestaan.

VOORBeReIDInG VOOR Het OnDeRHOuD
Voor het buitengewone onderhoud kan het noodzakelijk zijn om het product vanaf de aangrenzende wanden te verwijderen. Deze handeling moet worden 
uitgevoerd door een technicus bevoegd voor het loskoppelen, en vervolgens weer aansluiten, van de afvoerkanalen van de verbrandingsproducten. Voor 
generatoren aangesloten op het hydraulische systeem, moet de verbinding tussen het systeem en het product zodanig tot stand worden gebracht dat de 
generator, tijdens het buitengewone onderhoud door een bevoegde technicus, ten minste 1 meter vanaf de aangrenzende wanden verwijderd kan worden.
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VOORbeelDeN VaN CORReCte aaNsluitiNg OP De sChOORsteeN

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.
 � In het geval de temperatuur van de rookgassen van de generator lager is dan 160°C+ omgevingstemperatuur als gevolg van het hoge rendement (raadpleeg 

de technische gegevens), moet hij absoluut bestand zijn tegen vocht.
 � Een schoorsteensysteem dat niet voldoet aan de bovenstaande punten of dat, in het algemeen, niet voldoet aan de normen, kan oorzaak zijn van het 

optreden van condensatie in de schoorsteen.

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.

Bescherming tegen 
regen en wind

C o n d e n s w e r e n d e 
"T"-koppeling met 
inspectieluik 

Geïsoleerd 
rookkanaal

Geïsoleerde "T"-
koppeling met 
inspectieluik

Bescherming tegen regen en wind

Condenswerende 
" T " - k o p p e l i n g 
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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DEtAIls INBOUWHAARD COMFORt P85

A Uitlaat omgevingslucht E Pelletreservoir I Ingang TA

B Toegang verbrandingskamer en 
aslade F zekering J Voeding 230V

C Noodmodule G Rail K Ingang verbrandingslucht

D Uitlaat rookgassen H Ontgrendeling 
capillairthermostaat
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DEtAIls INBOUWHAARD COMFORt P85 PlUs

A Uitlaat omgevingslucht F Pelletreservoir K Ingang TA
Ingang thermostaat kanalisatie

B Toegang verbrandingskamer en 
aslade G Uitgang kanalisatie z2 l Voeding 230V

C Noodmodule H zekering M Ingang verbrandingslucht

D Uitgang kanalisatie z1 I Rail

E Uitlaat rookgassen J Ontgrendeling 
capillairthermostaat
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INstAllAtIE INBOUWHAARD COMFORt P85 - P85 PlUs

MINIMAlE AFMEtINGEN

Met kit voor frontale lading H=635mm

Voor een juiste werking van de inbouwhaard is het nodig een 
minimale ruimte aan de zij- en achterkant te garanderen zoals te 
zien op figuur 2; de bekleding moet gemaakt zijn van onbrandbaar 
materiaal.

figuur 1 figuur 2

AlGEMEEN

De inbouwhaard wordt geleverd met een glijdend onderstel 
waardoor het mogelijk is deze in een reeds bestaande schoorsteen 
te installeren.
Het glijdend onderstel zorgt ervoor dat de inbouwhaard makkelijk 
kan worden uitgenomen zowel voor het laden van pellets in het 
reservoir als voor eventueel onderhoud of reiniging aan het einde 
van het seizoen. 

Indien er geen bestaande schoorsteen mocht zijn, kan er een worden 
gebouwd met gebruik van het voetstuk met inbouwhaard-houder 
(optionele kit); deze heeft dan ook de functie om de inbouwhaard 
aan de vloer te bevestigen.

MONTAGE: plaats het onderstel op de gewenste plek en stel de hoogte 
af met behulp van de stelvoeten. zorg dat er een stroomaansluiting 
achter het voetstuk zit zodat de stekker gemakkelijk te bereiken is 
na installatie. Bevestig het voetstuk aan de vloer met stevige stalen 
pluggen met een diameter van 8mm. Neem het glijdende onderstel 
en bevestig deze op het voetstuk. 

Opgelet: Indien een door ons vervaardigd voetstuk wordt gebruikt, is 
het nodig in de schoorsteen een opening te maken die het mogelijk 
maakt om het pelletniveau in het reservoir te controleren om te 
voorkomen dat deze tijdens vullen overloopt.

MONtAGE MAG UItslUItEND DOOR GEKWAlIFICEERD PERsONEEl WORDEN 
UItGEvOERD!
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INstAllAtIE

Open de deur en met gebruik van de meegeleverde pook de sluiting ontgrendelen.

Verwijder de 6 schroeven en maak de schoorsteen los van de bodem.

Bevestig de bodem aan de bestaande schoorsteen.
OPGElEt! ZORG ERvOOR DAt DE WAARDE vAN 50MM WORDt GEREsPECtEERD vOOR JUIstE OPENING EN slUItING vAN DE INBOUWHAARD!

1

2

3a
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Bevestig de bodem aan de kit, in geval van een nieuwe installatie (optionele kit).

Blokkeer de rails met twee schroevendraaiers en bevestig de schoorsteen aan de bodem met 6 schroeven.

Sluit de inbouwhaard en blokkeer de sluiting.

3b

4

5
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lUCHtCIRCUlAtIEKANAlEN
Voor een juiste werking is het nodig dat er lucht circuleert binnenin de structuur die om de inbouwhaard zit om oververhitting te voorkomen.
Om dit te bewerkstelligen, is het voldoende een of meerdere openingen te maken zowel aan de onderkant als de bovenkant van het omhulsel.
De te respecteren afmetingen zijn de volgende:

 � ONDERKANt (INlAAt KOUDE lUCHt) MEt EEN MINIMAAl tOtAAl OPPERvlAK vAN 240 CM².
 � BOvENKANt (UItlAAt WARME lUCHt) MEt EEN MINIMAAl tOtAAl OPPERvlAK vAN 240 CM².

Hieronder zijn de mogelijke gevallen aan welke voldaan moet worden.

BEstAANDE INstAllAtIE

IN GEvAl vAN INstAllAtIE OP EEN BEstAANDE sCHOORstEEN (vOORBEElDEN 2 
EN 3) Is HEt vERPlICHt EEN GAt tE MAKEN OP DE ONDERstEUNENDE BAsIs OM 

EEN CORRECtE lUCHtDOORGANG tE GARANDEREN.

VOORBEELD 1 VOORBEELD 2 VOORBEELD 3

A

A

B

B
B

B

A

A

C

D

A: Uitlaat convectielucht. Minimale sectie 120cm². 
B: inlaat omgevingslucht. Minimale sectie 120cm².

C: Uitlaat convectielucht.  
Minimale sectie 240cm².

D: inlaat omgevingslucht.  
Minimale sectie 240cm².



15NEDERLANDS

NIEUWE INstAllAtIE

VOORBEELD 1 VOORBEELD 2

A

A

B

B

C

D

A: Uitlaat convectielucht. Minimale sectie 120cm².
B: inlaat omgevingslucht. Minimale sectie 120cm².

C: Uitlaat convectielucht. Minimale sectie 240cm².
D: inlaat omgevingslucht. Minimale sectie 240cm².

Voor een goede functionering van de inbouwhaard is het nodig een minimale ruimte te garanderen aan de zij- en achterkant van 35mm; 
de bekleding moet van onbrandbaar materiaal zijn gemaakt.

BElANGRIJK: AllE OPENINGEN DIE GEMAAKt WERDEN OM EEN GOEDE lUCHtCIRCUlAtIE tE CREëREN MOEtEN, 
vIA sPECIAlE ROOstERs OF BEsCHERMINGsONDERDElEN ERvOOR ZORGEN DAt GEvAARlIJKE ONDERDElEN NIEt 
DOORGElAtEN WORDEN, WAARBIJ WEl EEN MINIMAlE DOORGANG vAN DE NODIGE lUCHt GEGARANDEERD WORDt.

DE BUIs vOOR DE AFvOER vAN ROOKGAssEN MOEt AltIJD OP EEN MINIMAlE AFstAND vAN 50 MM ZIJN vAN 
ONtvlAMBARE DElEN.

J OM tE BEsCHERMEN tEGEN MOGElIJKE OvERvERHIttING, Is DE INBOUWHAARD UItGERUst MEt EEN sONDE DIE 
DE tEMPERAtUUR BINNENIN DE stRUCtUUR ANAlysEERt
EN OPtREEDt DOOR HEt BEDRIJFsvERMOGEN tE vERMINDEREN.
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vEIlIGHEIDsslUItING

Gebruik de meegeleverde pook voor ontgrendeling/vergrendeling.
(Met de klok meedraaien om te ontgrendelen, tegen de klok in om te vergrendelen).

Gaten aanwezig aan twee zijden voor uitname van de inbouwhaard met behulp van poken.
Uitname van de inbouwhaard maakt het mogelijk zowel om pellets te laden in het reservoir en om normaal onderhoud uit te voeren 
(reiniging askanaal aan het einde van het jaar) of buitengewoon onderhoud (vervanging van mechanische onderdelen in geval van 

breuk van het product).
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UItNAME INBOUWHAARD EN lADEN PEllEts
Uitname van de inbouwhaard maakt het mogelijk zowel om pellets te laden in het reservoir en om normaal onderhoud uit te voeren (reiniging 
askanaal aan het einde van het jaar) of buitengewoon onderhoud (vervanging van mechanische onderdelen in geval van breuk van het product).
Om de inbouwhaard uit te nemen, als volgt handelen:
Open de vuurdeur en draai de sluiting (met behulp van de meegeleverde pook) met de klok mee.
Met behulp van de speciale poken, de machine naar zich toe trekken tot deze automatisch wordt geblokkeerd.

UItNAME vAN DE INBOUWHAARD MAG UItslUItEND GEDAAN WORDEN MEt UItGEsCHAKElDE EN KOUDE MACHINE!
DE OPPERvlAKtEs KUNNEN BIJZONDER WARM WORDEN!  GEBRUIK AltIJD BEsCHERMENDE HANDsCHOENEN!

HEt GEBRUIK vAN slECHtE KWAlItEIt PEllEts OF EEN WIllEKEURIG ANDER MAtERIAAl, BEsCHADIGt DE 
WERKINGEN vAN UW KACHEl EN KAN ERvOOR ZORGEN DAt DE GARANtIE EN DE DAARAAN vERBONDEN 
vERANtWOORDElIJKHEID vAN DE FABRIKANt vERvAllEN.
OM EEN vERBRANDING ZONDER PROBlEMEN tE GARANDEREN, MOEtEN DE PEllEts OP EEN DROGE PlAAts 
WORDEN OPGEslAGEN. 

PEllEts EN tOEvOER
De pellets worden gemaakt door zaagsel, ofwel zuivere houtresten (zonder verf ) geproduceerd door zagerijen, meubelmakerijen en andere 
activiteiten verbonden met het bewerken en verzagen van hout, onder zeer hoge druk te plaatsen.
Dit type brandstof is absoluut ecologisch aangezien er geen enkele lijmstof wordt gebruikt om hem compact te houden. In feite wordt de 
compactheid van de pellets na verloop van tijd gegarandeerd door een natuurlijk bestanddeel: lignine.
Naast het feit dat pellets een ecologische brandstof vormen, aangezien de houtresten maximaal benut worden, bieden ze ook technische 
voordelen.
Hout heeft een verwarmingsvermogen van 4,4 kWh/kg. (bij 15% vochtigheid, dus na circa 18 maanden drogen), terwijl het vermogen van 
pellet 5 kWh/kg bedraagt.
De dichtheid van de pellets is 650 kg/m3 en het watergehalte is gelijk aan 8% van het gewicht. Derhalve hoeven pellets niet eerst te drogen 
om een voldoende geschikte calorische waarde te verkrijgen.

De gebruikte pellets moeten voldoen aan de kenmerken voorgeschreven door de normen: 

EN PLUS klasse A1, ISO 17225-2 klasse A1
en
UNI EN 303-5 met de volgende kenmerken:  vochtgehalte ≤ 12%, asgehalte ≤ 0,5% en verwarmingsvermogen lager dan >17 MJ/kg (in geval 
van kachels).

De fabrikant raadt aan om voor zijn producten altijd pellets te gebruiken met een diameter van 6 mm.

OPslAG PEllEts

Om een verbranding zonder problemen te garanderen, moeten de pellets op een droge plaats worden opgeslagen.
Open het deksel van het reservoir en laad de pellets met behulp van een vulschep. 

WE BEvElEN AAN OM DE ZAK tIJDENs HEt lADEN NIEt DIRECt OP DE KACHEl tE lAtEN stEUNEN! 
GEBRUIK AltIJD EEN vUlsCHEP vOOR HEt lADEN vAN HEt REsERvOIR. 
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J

IN GEvAl DE KIt vOOR lADING (OPtIONEEl) GEïNstAllEERD Is, HOEFt DE MACHINE NIEt UItGEtROKKEN tE WORDEN.

DENK ERAAN OM NIEt MEER PEllEts tE lADEN DAN HEt REsERvOIR KAN BEvAttEN EN OM tE vOORKOMEN DAt ER 
PEllEts IN HEt PRODUCt vAllEN.

Meer informatie over de accessoires is beschikbaar op de website onder de categorie “accessoires”.

ONtGRENDElING 
CAPIllAIRtHERMOstAAt
In onderstaande figuur is de ontgrendelingspositie van het reservoir te 
zien. Het is aanbevolen om de bevoegde technicus te contacteren wanneer 
één van de ontgrendelingen doorslaat om de oorzaak vast te stellen.

ZEKERING
Indien er geen stroomtoevoer aan de kachel is, moet de zekering 
gecontroleerd worden, aan de achterkant (rechts) ten opzichte van 
de machine, te vinden op de ondersteuning van de elektronische 
kaart.

OPtIONElE ACCEssOIREs lADEN
KIt FRONtAlE lADING PEllEts

Door middel van de optionele kit voor het laden van pellets 
kunnen de pellets frontaal in het reservoir geladen worden, zonder 
dat de inbouwhaard daarvoor moet worden uitgetrokken (en 
uitgeschakeld moet worden).

KIt lADEN PEllEts vAN BOvEN-/ZIJKANt
Door middel van de optionele kit voor het laden van pellets 
kunnen de pellets in het reservoir geladen worden, zonder dat de 
inbouwhaard daarvoor moet worden uitgetrokken (en uitgeschakeld 
moet worden).
Montage van de kit is ook later mogelijk.
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Kenmerken:

 � diameter uitgang kanalisatie: 2x80 mm
 � aanbevolen maximale lengte kanalisatie 8 mt
 � thermisch bestuurbare kanalisatie
 � De snelheid kan op 2 modi worden ingesteld: AUTO, COMFORT

WeRking kAnAlisATie vOlgens FAbRieksinsTellingen

In de fabrieksinstellingen zijn de kanalisaties 1 en 2 altijd actief (brug op Z1 en Z2 aanwezig) en volgen ze de werking van de kachel.

- Geen instelling vereist.

WeRking kAnAlisATie MeT TheRMOsTAAT OF sOnde (OpTiOneel)

De kachel is uitgerust met twee onafhankelijke motoren voor de kanalisatie. De aansluiting van een externe thermostaat of een 
temperatuursonde (NTC 10K) op de ingangen 1 en 2 aan de achterzijde van de kachel, staat toe de motor voor de kanalisatie onafhankelijk 
van de werking van de kachel te beheren.
Het is voldoende de thermostaat/omgevingssonde aan te sluiten en in te stellen op de gewenste temperatuur. 
Voor details betreffende de instelling van de kanalisatie zie hoofdstuk: " Menu - Air ducting"

met omgevingsthermostaat (optioneel)

Verwijder de brug op 1 en sluit de omgevingsthermostaat aan van de ruimte die door middel van de kanalisatie 1 bestuurd moet worden.

2 bedrijfsmodi:

WerKing Kanalisatie met omgevingsthermostaat (optioneel)

seT ingesteld op AUTO
(de instelling van de temperatuur is niet zichtbaar)

Na het bereiken en overschrijden van de specifieke drempelwaarde voor activering, 
zal de motor van de kanalisatie, bij gewenste temperatuur (GESLOTEN CONTACT), de 
werking van de kachel volgen.
Bij bereiking van de ingestelde temperatuur op de thermostaat (OPEN CONTACT), zal 
de motor van de kanalisatie naar het minimum overgaan om vervolgens de werking 
van de kachel te volgen wanneer dit opnieuw gevraagd wordt.

seT ingesteld op COMFORT
(de instelling van de temperatuur is niet zichtbaar)

Na het bereiken en overschrijden van de specifieke drempelwaarde voor activering, 
zal de motor van de kanalisatie, bij gewenste temperatuur (GESLOTEN CONTACT), de 
werking van de kachel volgen,
maar met een lagere snelheid dan in SET AUTO, voor een verbeterd geluidscomfort 
in de omgeving.
Bij bereiking van de ingestelde temperatuur op de thermostaat (OPEN CONTACT), zal 
de motor van de kanalisatie naar het minimum overgaan om vervolgens de werking 
van de kachel te volgen maar op een lagere snelheid wanneer dit opnieuw gevraagd 
wordt.

VergeLiJKBAre inSteLLingen VOOr de WerKing VAn MOtOr KAnALiSAtie 2

kenMeRken kAnAlisATies inbOUWhAARd p85 plUs
Het model is uitgerust met 2 uitgangen voor de kanalisaties. 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.
in de fabriek worden de kanaliseringen 1 - 2 geactiveerd.
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exTRA TheRMOsTAAT TA (OpTiOneel)
Het apparaat beschikt over de mogelijkheid de omgevingstemperatuur te controleren door middel van een extra thermostaat (optioneel). 
Na de inschakeling (druk op toets 1 of met de modus chrono) zal de kachel werken om de met de thermostaat ingestelde set te bereiken en 
wordt WORk (gesloten contact) weergegeven. De in de afstandsbediening geïntegreerde omgevingssonde wordt automatisch genegeerd.

de insTAllATie MOeT WORden UiTgevOeRd dOOR gekWAliFiCeeRd peRsOneel en/OF de TeChnisChe diensT 
vAn de FAbRikAnT

VOOr DE INSTALLATIE EN ACTIVErING:

 � Is een mechanische of digitale thermostaat benodigd.
 � Verwijder de stekker uit het stopcontact.
 � Onder verwijzing naar de afbeelding hiernaast, de twee kabeltjes van de thermostaat (schoon contact 

- geen 230 V!) verbinden met de betreffende klemmen aan de achterzijde van het apparaat, de ene rood 
en de andere zwart.

 � De kachel opnieuw inschakelen.
 � Druk op toets (

 OK

), en stel de instelling van de temperatuur op lOW-TA.

De kachel is nu correct geconfigureerd.
De kachel zal functioneren en de extra externe thermostaat controleren op basis van de functie TA.

WerKing Kanalisatie met ntC-sonDe 10KΩ (optioneel)

seT ingesteld op AUTO
Stel de gewenste temperatuur in (van 7 tot 37°C)

Na het bereiken en overschrijden van de specifieke drempelwaarde voor activering, 
zal de motor van de kanalisatie, bij gewenste temperatuur, de werking van de kachel 
volgen.
Bij bereiking van de ingestelde temperatuur in set TEMPErATUrE, zal de motor van 
de kanalisatie naar het minimum overgaan om vervolgens de werking van de kachel 
te volgen wanneer dit opnieuw gevraagd wordt.

seT ingesteld op COMFORT
Stel de gewenste temperatuur in (van 7 tot 37°C)

Na het bereiken en overschrijden van de specifieke drempelwaarde voor activering, 
zal de motor van de kanalisatie, bij gewenste temperatuur, de werking van de 
kachel volgen, maar met een lagere snelheid dan in SET AUTO, voor een verbeterd 
geluidscomfort in de omgeving.
Bij bereiking van de ingestelde temperatuur in set TEMPErATUrE, zal de motor van 
de kanalisatie naar het minimum overgaan om vervolgens de werking van de kachel 
te volgen maar op een lagere snelheid wanneer dit opnieuw gevraagd wordt.

VergeLiJKBAre inSteLLingen VOOr de WerKing VAn MOtOr KAnALiSAtie 2

met sonDe (ntC 10K)

verwijder de brug op 1 en sluit de ntC-sonde aan van de ruimte die door middel van de kanalisatie 1 bestuurd moet worden.

2 bedrijfsmodi:
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NOODMODULE
De kachel is uitgerust met een noodmodule die zich aan de zijkant bevindt en waarmee het basisbeheer van de kachel mogelijk is in geval 
van storing of slechte functionering van de afstandsbediening.
De functies die beheerd kunnen worden vanuit de noodmodule zijn:

Knop P1 Inschakeling / uitschakeling kachel

L1: Blauwe led uit: De kachel staat uit.

L1: Blauwe led aan: De kachel is in bedrijf

L1: Blauwe led knippert: De kachel is in ALARM getreden
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Type en vervanging van de baTTerijen

Voor het plaatsen/vervangen van de batterijen moet het 
beschermkapje op de achterkant van de afstandsbediening 
verwijderd worden (afbeelding 1).
Neem bij het plaatsen van de batterijen de symbolen op de 
afstandsbediening en de batterijen in acht. 

Voor de werking zijn er 3 AAA-batterijen nodig.

COnFigUraTie

De coDeriNgsproceDure VAN De AfstANDsbeDieNiNg:

1. Koppel de kachel los van de stroomvoorziening.

2. Druk gelijktijdig op de toetsen 

 OK
 en  OK , tot het verschijnen van het scherm voor de selectie van de RADIO ID.

3. selecteer met de toetsen 

 OK

 en 

 OK

 de nieuwe RADIO ID.

4. schakel de kachel in. binnen 10 seconden (op de kaart radio/noodsituatie zal het LeD lampje knipperen) de eenheid bevestigen door 

te drukken op de toets oK op de afstandsbediening.

5. ter bevestiging van de gedane configuratie, zal het LeD lampje op de kaart radio/noodsituatie gedurende 5 seconden blijven 

branden.”

6. Wanneer de configuratie niet slaagt, verschijnt op het display de melding " ". in dit geval moet de procedure herhaald worden.

J de aFsTandbediening is al geCOnFigUreerd meT "radiO id" 0". in geval er spraKe is van een andere 
KaCHel mOeT, Om sTOringen Te vOOrKOmen, een nieUWe COnFigUraTie WOrden UiTgevOerd dOOr één 
van de TWee KaCHels Te Wijzigen.

sOmmige radiOapparaTen (bijv. mObiele TeleFOOns, enz...) KUnnen de COmmUniCaTie TUssen de 
aFsTandsbediening en de KaCHel versTOren.

Denk aan het milieu!
De gebruikte batterijen bevatten metalen die schadelijk zijn voor het milieu, ze moeten daarom afzonderlijk in speciale 
inzamelbakken worden weggegooid.

aFsTandsbediening

(afbeelding 1)

KalibraTie OmgevingssOnde 
aFsTandbediening

in deze modus kan de door de afstandsbediening waargenomen 
omgevingstemperatuur gekalibreerd worden (alleen met 
geactiveerde ventilatie). Voor een correcte kalibratie wordt 
aangeraden de afstandsbediening in een omgeving met een 
constante temperatuur te plaatsen en tenminste enkele uren te 
wachten.
De procedure voor de kalibratie is als volgt:

 � open het menu en ga naar “TECH MENU”.
 � stel de toegangscode "f4" in. - "ADJ REMOTE PROBE"
 � pas door middel van de toetsen 

 OK

  of 

 OK

  de gewenste 
omgevingstemperatuur aan.

 � sla op en verlaat de functie met de toets 

 OK

 .
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KenmerKen aFsTandsbediening

1 DispLAy

2 set poWer/ door de menu’s bladeren / een instelling verhogen - selecteren

3 set tHerMostAt omgeving / door de menu's bladeren /een instelling verlagen - deselecteren

4 terug-toets

5 toets openen van het MeNu en beVestigeN 

6 on/off kachel of herstel vanuit slaapstand.

7 ingang seriële kabel

8 batterijencompartiment

De afstandsbediening is voorzien van een LcD-display met achtergrondverlichting. De duur van de achtergrondverlichting is 5 seconden. Het 
display wordt na een bepaalde tijd uitgeschakeld om de batterijen te sparen (slaapstand).
bij druk op de toets oN/off (6) wordt het display weer ingeschakeld.

LET OP!
Vermijd direct of indirect contact van de afstandsbediening met water. De afstandsbediening zou in aanwezigheid van vocht of wanneer 
blootgesteld aan water niet goed kunnen werken.

freQueNtiebANDeN MAXiMAAL ZeNDVerMogeN

868,3 MHz 4 mW ERP

869,85MHz 4 mW ERP



24 NEDERLANDS

SCHERM TiJDENS DE WERkiNg

SCHERM MET EXTERNE THERMOSTAAT AANgESLOTEN OP DE kLEM “TA”

display

Weergave tekst

Waargenomen 
omgevingstemperatuur

ingestelde set 
omgevingstemperatuur

Vermogen 1-5^ tijd

chrono actief

STAND BY 
actief

Lege batterij

weergave tekst

tijd

geeft het contact van de 
extra externe thermostaat 

aan

Dwarsstroomventilator actief

Dwarsstroomventilator actief in de modus COMFORT
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HOOFdmenU

TOETS FUNCTiE

 OK

   

 OK

Door de parameters bladeren
Wijziging gegevens instelling

 OK

toets inschakeling - uitschakeling

TOETS FUNCTiE

toets terug - afsluiten

 OK toets voor openen menu

FRONT AiR SET

*AiR DUCTiNg 1 SET

TEMPERATUUR**

*AiR DUCTiNg 2 SET

TEMPERATUUR**

EASY SETUP SET

CHRONO ENABLiNg

PRg1

SETTiNgS DATE / TiME PRg2

LANgUAgE PRg3

DiSPLAY PRg4

STAND BY

FiRST LOAD

DELTA T

DEgREES

RESET

DEPRESSURE 
NOTiCE

STOVE STATUS***

* iNDieN AANWeZig

TECH MENU*** **iNDieN er eeN teMperAtuursoNDe is AANgesLoteN

*** gereserVeerD Voor De tecHNicus
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HeT is verbOden Om HeT apparaaT Te gebrUiKen zOnder: TUssensCHOT 
(a) en vlamplaaT (b). 
de verWijdering van de sCHeidingsWand dOeT aFbreUK aan 
de veiligHeid van HeT prOdUCT en leidT TOT HeT OnmiddellijK 
vervallen van de garanTieperiOde.
in geval van slijTage OF besCHadiging mOeT de vervanging van HeT 
Onderdeel aan de TeCHnisCHe diensT WOrden Opgevraagd
(de vervanging valT nieT Onder de garanTie van HeT prOdUCT 
OmdaT HeT een aan slijTage OnderHevig deTail beTreFT).

A B

daTe / Time 

Met dit menu kunnen de tijd en de datum worden ingesteld.

Voor de instelling: oK > SettingS> DAte/tiMe.

langUage

Met dit menu kan de voorkeurstaal worden ingesteld. 
De selecteerbare talen zijn: italiaans, engels, frans, Duits, spaans, portugees.

Voor de instelling: oK > SettingS > LAnguAge.

degrees

Met dit menu kan de gewenste meeteenheid worden ingesteld.

Voor de instelling: oK > SettingS > DegreeS

insTellingen vOOr de eersTe OnTsTeKing

Na het verbinden van de voedingskabel op de achterzijde van de generator, de schakelaar, die zich eveneens op de achterzijde bevindt, in 
de stand (i) plaatsen.

De schakelaar op de achterzijde van de generator dient om spanning te geven aan de kaart van de generator.
De generator blijft uitgeschakeld en op het paneel verschijnt een eerste schermafbeelding met de tekst off .

neTFreqUenTie 50/ 60Hz
Wanneer de generator wordt geïnstalleerd in een land met een frequentie van 60Hz, verschijnt op de generator de melding “power 
frequency error ". Wijzig in dat geval de frequentie naar 60Hz.

algemene WaarsCHUWingen
Tips die tijdens de eerste ontstekingen van het product gevolgd moeten 
worden:
tijdens de eerste uren van werking kunnen er dampen en geuren worden 
afgegeven die te wijten zijn aan het normale proces voor “thermische 
uitzetting”.
tijdens dit proces, dat een variabele duur heeft, wordt aanbevolen om:

 � De ruimte goed te luchten
 � om de eventueel aanwezige keramische delen op de bovenkant van 

het product te verwijderen
 � Het product te activeren met maximaal vermogen en maximale 

temperatuur
 � te vermijden lang in de omgeving te verblijven
 � De oppervlakken van het product niet aan te raken

opmerkingen: 
De voltooiing van het proces vindt plaats na enkele verwarmings-/koelcycli.
gebruik voor de verbranding geen andere elementen of stoffen dan wordt 
aangegeven in de handleiding.

Voorafgaand aan de ontsteking van het product moeten de volgende 
controles worden uitgevoerd:

 � in geval er een verbinding met een hydraulisch systeem is voorzien, 
moet deze verbinding compleet en volledig functioneel zijn en voldoen 
aan de aanwijzingen van de handleiding van het product en de 
toepasselijke geldende normen.

 � Het pelletreservoir moet volledig gevuld zijn
 � De verbrandingskamer en de vuurpot moeten schoon zijn
 � controleer de hermetische sluiting van de vuurdeur, van de 

aslade en het pelletreservoir (indien aanwezig in de hermetische 
uitvoering); deze moeten gesloten zijn en er mogen ter hoogte van 
de afdichtingselementen en pakkingen geen vreemde voorwerpen 
aanwezig zijn.

 � controleer of de voedingskabel correct is aangesloten
 � De tweepolige schakelaar (indien aanwezig) moet geplaatst zijn op 

stand “1”.
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igniTiOn
Druk na de controle van de eerder vermelde punten gedurende drie seconden op de toets 

 OK

 om de kachel in te schakelen.  Voor de fase van 
ontsteking staan er 15 minuten ter beschikking gedurende welke de vlam verschijnt. bij het bereiken van de controletemperatuur
onderbreekt de kachel de ontstekingsfase en gaat hij over naar prepArAtioN.

preparaTiOn
tijdens de fase voor voorbereiding stabiliseert de kachel door de verbranding geleidelijk te verhogen, om vervolgens de ventilatie in te 
schakelen en over te gaan naar WorK

WOrK
tijdens de fase van de werking bereikt de kachel de door de klant ingestelde poWer en wordt de omgeving verwarmd tot het bereiken van 
de set tHerMostAt. Zie het volgende item.

regeling seT THermOsTaT
De set tHerMostAt omgeving kan worden ingesteld met de toetsen 2 en 3, tussen LoW-tA - 7 - 37 °c - Hot. Wanneer de waarde is 
ingesteld tussen 7 - 37°c, controleert de kachel de omgevingstemperatuur door middel van een in de afstandsbediening ingebouwde sonde. 
bij het bereiken van de ingestelde temperatuur zal de kachel het vermogen automatisch verlagen en wordt een optimaal comfort en een 
verminderd verbruik van pellets gewaarborgd: dit proces wordt “modulatie” genaamd.

lOW-Ta - HOT
indien de set tHerMostAt gelijk is aan "LoW-tA" (set onder de drempel van 7°) wordt de besturing van de temperatuur toevertrouwd aan 
het extra contact thermostaat en wordt dus de in de afstandsbediening geïntegreerde temperatuursonde genegeerd.
Wanneer het contact geopend is (voldaan), zal de kachel op minimaal vermogen functioneren. 
Wanneer het contact gesloten is (verzoek), zal de kachel altijd op het ingestelde vermogen functioneren.
in geval de instelling overeenkomt met “Hot” (set boven de 37°c) functioneert de kachel altijd en alleen op het ingestelde vermogen en 
worden zowel het externe contact als de temperatuursonde genegeerd.

aFsTelling seT pOWer
Het vermogen heeft 5 werkingsniveaus. Wanneer de toets 

 OK

 wordt ingedrukt, kan het ingestelde vermogen worden weergegeven en 
gewijzigd worden met de toetsen  

 OK

  of 

 OK

 . 
Vermogen 1 = minimale niveau - Vermogen 5 = maximale niveau.
De wijziging moet bevestigd worden met druk op de toets  OK .

aUTO blOW
tijdens de fase van de werking en met regelmatige intervallen voert de kachel een reiniging van de vuurpot uit, "Auto bLoW” genaamd.
De activering van deze functie wordt op het display met het betreffende bericht weergegeven. tijdens de "Auto bLoW" wordt het laden van 
de pellets vertraagd en verhogen de toeren van de motor rookgassen.
Na het voltooien van de reinigingsfase keert de kachel terug naar de normale operationele omstandigheden.

UiTsCHaKeling
Druk drie seconden op de toets 

 OK

.
Na deze handeling gaat het apparaat automatisch over naar de fase voor de uitschakeling en wordt de toevoer van pellets geblokkeerd.
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 daalt tot onder de veiligheidsdrempel.

HerOnTsTeKing
De herontsteking van de kachel is alleen mogelijk wanneer de temperatuur van de rookgassen tot onder een vooraf bepaalde drempel daalt 
en er een minimale veiligheidstijd verstreken is.

WerKing en lOgiCa

J nO igniTiOn

de eersTe OnTsTeKing zOU KUnnen mislUKKen, aangezien de sCHrOeF leeg is en er nieT alTijd in slaagT 
de vUUrpOT Op Tijd Te laden meT de benOdigde HOeveelHeid pelleTs vOOr de nOrmale OnTsTeKing van 
de vlam.
Wanneer HeT prObleem ziCH pas na enKele maanden van WerKing vOOrdOeT, COnTrOleer dan OF de 
reiniging aangegeven in de Handleiding van de KaCHel COrreCT is UiTgevOerd

gebrUiK vOOr HeT OnTsTeKen nOOiT OnTvlambare vlOeisTOFFen!
breng de zaK meT pelleTs Tijdens HeT bijvUllen nieT in COnTaCT meT de HeTe KaCHel!
neem in geval van vOOrTdUrend mislUKTe OnTsTeKingen COnTaCT Op meT een bevOegde TeCHniCUs.
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FrOnT air
Door middel van dit menu kan de snelheid van de motor van de frontale ventilatie worden ingesteld. bereik: (comfort, auto).
Wanneer de modus comfort geselecteerd wordt, wordt de snelheid van de frontale lucht beperkt.
om de verbandingsefficiëntie te waarborgen, wordt de frontale lucht uitgesloten wanneer het product met minimaal vermogen functioneert.

De instelling: oK > front Air >Set

easy seTUp
Het volumegewicht van de pellets is de verhouding tussen het gewicht en het volume van de pellets. Deze verhouding kan wijzigen terwijl 
de kwaliteit van de pellets onveranderd wordt behouden. Met behulp van de functie EASY SETUP is het mogelijk om de kalibratie van het 
volumegewicht te wijzigen door de vooraf ingestelde waarden te verhogen of te verlagen.
in het programma van de kachel gaan de beschikbare waarden van “– 3” tot “+ 3”; alle kachels worden tijdens de productie gekalibreerd op 
de optimale waarde 0

Mocht men een overmatige storting in de vuurpot opmerken, open dan het programma EASY SETUP en verlaag de waarde met één 
eenheid naar “- 1”. Wacht vervolgens tot de volgende dag; wordt er geen verbetering waargenomen, dan moet de waarde verder verlaagd 
worden tot aan maximaal “- 3”. indien men daarentegen vaststelt dat de kalibratie van het volumegewicht verhoogd moet worden, wijzig 
dan de fabriekswaarde “0” naar “+1, +2 of +3”, afhankelijk van de behoefte.

Voor de instelling: oK  > EASY SETUP

OVERMATigE STORTiNg PELLETS iN DE VUURPOT NORMALE WERkiNg MATigE STORTiNg PELLETS iN DE VUURPOT

-3 -2 -1 0 +1 +2 +3

DerDe VerLA-
giNgsbereiK, 

iNDieN De eer-
ste tWee Niet 

VoLDoeNDe ZiJN

tWeeDe VerLA-
giNgsbereiK, 

iNDieN Het 
eerste Niet 

VoLDoeNDe is

eerste VerLA-
giNgsbereiK 

(geDureNDe 1 
DAg testeN)

optiMALe fAbrieKs-
WAArDe

eerste VerHo-
giNgsbereiK

tWeeDe VerHo-
giNgsbereiK, 

iNDieN Het 
eerste Niet 

VoLDoeNDe is

DerDe VerHo-
giNgsbereiK, 

iNDieN De eer-
ste tWee Niet 

VoLDoeNDe ZiJN

N.B.: in het geval deze kalibraties het probleem van de storting van pellets in de vuurpot niet verhelpen, wordt u verzocht contact op te 
nemen met het dichtstbijzijnde servicecentrum.

CHrOnO
Door middel van deze functie is het mogelijk om de automatische in- en uitschakeling van de kachel te programmeren.
in de fabriek is de CHRONO ingesteld op gedeactiveerd.
Door middel van de chrono kunnen 4 tijdzones binnen één dag geprogrammeerd worden, te gebruiken voor alle dagen van de week. 
in iedere tijdzone kunnen de tijdstippen voor in- en uitschakeling worden ingesteld, evenals de dagen van gebruik van de 
geprogrammeerde tijdzone, de gewenste temperatuur en de set vermogen. de instelling van de huidige dag en tijd is essentieel 
voor de goede werking van de chrono.

Aanbevelingen
Voorafgaand aan het gebruik van de functie chrono moeten de huidige dag en tijd worden ingesteld. Controleer dus of de stappen 
van paragraaf “DAte/tiMe” zijn uitgevoerd. Om ervoor te zorgen dat de functie chrono functioneert, moet de functie niet alleen 
geprogrammeerd maar ook geactiveerd worden. De 4 tijdzones kunnen elkaar overlappen door middel van de instelling van de tijden 
voor in- en uitschakeling. Op deze manier wordt een combinatie van tijdstippen verkregen waarvoor verschillende temperaturen en 
vermogens kunnen worden ingesteld, zonder de bedrijfsstatus van de kachel te beïnvloeden. 
N.B.: wanneer er sprake is van overlappende tijdzones, zal het product ingeschakeld blijven tot aan de laatste uitschakeltijd. 

air dUCTing 1
Door middel van het menu kunnen twee bedrijfsmodi van de kanalisatie 1 worden ingesteld en kan de set temperatuur worden aangepast, 
in geval er op de ingang een Ntc-sonde is aangesloten: Auto - coMfort

De instelling: oK > Air Ducting 1 > Set
Voor het instellen van de temperatuur: oK > Air Ducting 1 > teMperAtuur

air dUCTing 2
Door middel van het menu kunnen twee bedrijfsmodi van de kanalisatie 2 worden ingesteld en kan de set temperatuur worden aangepast, 
in geval er op de ingang een Ntc-sonde is aangesloten: Auto - coMfort

De instelling: oK > Air Ducting 2 > Set
Voor het instellen van de temperatuur: oK > Air Ducting 2 > teMperAtuur
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prg 1-4
Met prg x kan de tijd voor in- en uitschakeling, de dagen van gebruik van de tijdzone, de temperatuur (LoW-tA - 07 - 37 °c - Hot) en ook het 
gewenste vermogen worden ingesteld. De instelling van de huidige dag en tijd is essentieel voor de goede werking van de chrono.

Voor de instelling: oK > chrono > prgx

enabling
Hiermee kunnen de chrono en de verschillende tijdzones van de kachel in- en uitgeschakeld worden.

Voor de instelling: oK > chrono > enABLing.

J

Wanneer de WeeKprOgrammering aCTieF is, WOrdT Op HeT display van de aFsTandsbediening 
HeT HiernaasT aFgebeelde iCOOn geaCTiveerd.

CHRONO > ENABLiNg > PRg1 on/off Activering/deactivering van het prg 1

>

PRg2 on/off Activering/deactivering van het prg 2

>

PRg3 on/off Activering/deactivering van het prg 3

>

PRg4 on/off Activering/deactivering van het prg 4

>

PRg1 > START PRg1 off-00:00-23:50 tijd inschakeling prg1

>

STOP PRg1 off-00:00-23:50 tijd uitschakeling prg1

>

MONDAY...SUNDAY on/off Activering/deactivering van de dagen van prg1

>

SET PRg1 Low-tA - 07- 37 °c - hot Set thermostat prg1

>

POWER PRg1 1-5 Set power prg1

>

PRg2 > START PRg2 off-00:00-23:50 tijd inschakeling prg2

>
STOP PRg2 off-00:00-23:50 tijd uitschakeling prg2

>

MONDAY...SUNDAY on/off Activering/deactivering van de dagen van prg2

>

SET PRg2 Low-tA - 07- 37 °c - hot Set thermostat prg2

>

POWER PRg2 1-5 Set power prg2

>

PRg3 > START PRg3 off-00:00-23:50 tijd inschakeling prg3

>

STOP PRg3 off-00:00-23:50 tijd uitschakeling prg3

>

MONDAY...SUNDAY on/off Activering/deactivering van de dagen van prg3

>

SET PRg3 Low-tA - 07- 37 °c - hot Set thermostat prg3

>

POWER PRg3 1-5 Set power prg3

>

PRg4 > START PRg4 off-00:00-23:50 tijd inschakeling prg4

STOP PRg4 off-00:00-23:50 tijd uitschakeling prg4

MONDAY...SUNDAY on/off Activering/deactivering van de dagen van prg4

SET PRg4 Low-tA - 07- 37 °c - hot Set thermostat prg4

POWER PRg4 1-5 Set power prg4



h 02:00 23:0008:00 16:30
t

02:00 23:0008:00 16:30
t

3

1

02:00 23:0008:00 16:30
t

22°

18°

2

1

30 NEDERLANDS

tijdzone 1 start 02:00
stop 23:00 set power 3 - set temp 22°c

tijdzone 2 start 08:00
 stop 16:30 set power 1 - set temp 18°c

werking kachel

tijdzone

set power

set temperature

VOORBEELD CHRONO OVERLAPPENDE TiJDEN/TiJDzONES
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sTand by

De functie stAND by wordt gebruikt wanneer men de kachel onmiddellijk wenst uit te schakelen in plaats van een modulatie van het 
vermogen.

Voor de instelling: oK > SettingS > StAnD By.

 � DATE / TiME
 � LANgUAgE
 � DEgREES

Zie HoofDstuK: settiNgs first igNitioN.

J

VOOR EEN CORRECTE WERkiNg MOET DE SET THERMOSTAT OP LOW-TA WORDEN iNgESTELD. 
> ziE HOOFDSTUk iNSTALLATiE EXTRA THERMOSTAAT

seTTings

FUnCTie sTand by ingesTeld Op On

indien de functie stAND by geactiveerd is (oN) en de omgevingstemperatuur de waarde van set tHerMostAt + DeLtA t off overschrijdt, 
zal de kachel, na een in de fabriek ingestelde vertraging, overgaan tot de uitschakeling en stAND by weergeven.
Wanneer de omgevingstemperatuur lager is dan de set tHerMostAt - DeLtA t oN zal de kachel, na een eventuele tijd voor afkoeling, weer 
inschakelen.

FUnCTie sTand by ingesTeld Op OFF (FabrieKsinsTelling)

Wanneer de functie stAND-by niet actief is (off) zal de kachel, bij het bereiken van de ingestelde omgevingstemperatuur naar het minimum 
overgaan, moduleren en het opschrift MODULATiON weergeven. Wanneer de omgevingstemperatuur lager is dan de set tHerMostAt zal 
de kachel opnieuw beginnen te werken op het ingestelde vermogen en het opschrift WORk weergeven.

WerKing meT exTra THermOsTaaT (OpTiOneel) 

FUnCTie sTand-by ingesTeld Op OFF (fAbrieKsiNsteLLiNg)

Wanneer de functie stAND by niet actief is (off) zal de kachel, bij het bereiken van de op de extra thermostaat ingestelde omgevingstemperatuur 
(open contact), overgaan naar het minimum en MoDuLAtioN weergeven. Wanneer de omgevingstemperatuur lager is dan de op de extra 
thermostaat ingestelde set (gesloten contact), hervat de kachel de werking op het ingestelde vermogen en wordt WorK weergegeven.

FUnCTie sTand by ingesTeld Op On

Wanneer de functie stAND by geactiveerd is (oN), zal de kachel bij het bereiken van de op de extra thermostaat ingestelde 
omgevingstemperatuur (open contact) na een in de fabriek ingestelde vertraging overgaan tot de uitschakeling en wordt het opschrift 
stAND by weergegeven.
Wanneer de omgevingstemperatuur lager is dan de set ingesteld op de extra thermostaat (gesloten contact) en na een eventuele tijd voor 
afkoeling, zal de kachel weer inschakelen.

display
in het menu "DiSPLAY" is het mogelijk om:

 � Het contrast van het DispLAy te regelen.

 � De achtergrondverlichting te activeren / deactiveren.

 � Het geluidssignaal te activeren / te deactiveren.
 � De timer voor de uitschakeling van de achtergrondverlichting van het DispLAy in 

te stellen.
 � De timer voor de uitschakeling van het DispLAy in te stellen (slaapstand).

Voor de instelling: oK > inSteLLingen > DiSpLAy.
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FirsT lOad

Met deze functie kan de reductiemotor voor het laden van de pellets geactiveerd worden voor een continue werking.
controleer of de kachel is afgekoeld en zich in de status “off” bevindt alvorens de functie te activeren.

Voor de instelling: oK > SettingS > firSt LoAD
om de continue lading te onderbreken, volstaat het om toets 6 gedurende 2" ingedrukt te houden.

Snelle toegang:
controleer of de kachel is afgekoeld en zich in de status “off” bevindt alvorens de functie te activeren.
Druk gelijktijdig en gedurende enkele seconden op de toetsen 6 + 4, tot aan de weergave van het bericht "firSt LoAD".
om de continue lading te onderbreken, volstaat het om toets 6 gedurende 2" ingedrukt te houden.

delTa T

Dit is de functie voor de instelling van de drempelwaarden van de hysterese voor ontsteking (DeLtA t oN) en voor de uitschakeling (DeLtA 
t off), gebruikt als interval voor het regelen van de omgevingstemperatuur in het geval deze niet door een externe thermostaat beheerd 
wordt.
De mogelijke waarden voor de DeLtA t variëren tussen 0,5 en 5°c 

Voor de instelling: oK > SettingS > DeLtA-t

reseT

Voor het resetten van alle door de gebruiker instelbare waarden naar de fabrieksinstellingen.

Voor de instelling: oK > SettingS > reSet.

depressUre nOTiCe 

Voor het activeren van de zoemer van de afstandsbedieing voor een akoestische waarschuwing indien de deur open is.

opgelet: De activering kan de duur van de batterij met 30% verminderen.
De duur van de batterijen is afhankelijk van het gebruik

Voor de instelling: oK > SettingS  > DepreSSure notice.

delay sWiTCH-OFF

Het apparaat biedt de mogelijkheid voor een vertraagde uitschakeling met een programmeerbare vertraging. bijvoorbeeld: wanneer het 
20:00 is en de vertraagde uitschakeling is ingesteld op 1 uur, dan zal de kachel om 21:00 automatisch uitschakelen.

Door de combinatie van de toetsen 6 + 2 lang ingedrukt te houden, krijgt met toegang tot het scherm “DELAY SWiTCH-OFF” (deze 
instelling kan uitsluitend ingesteld worden met machine in PREPARATiON of WORk).
Door middel van de toetsen 2 en 3 kan het aantal uren waarna de kachel zelfstandig overgaat naar de eindreiniging verhoogd/verlaagd 
worden.
De uren kunnen worden ingesteld op off en van 1 tot 9.
Door te drukken op p6 wordt bevestiging gegeven en keert men terug naar het scherm home.

Na 1 uur van ingestelde uitschakeling, wordt de resterende werktijd getoond door elke minuut “switch off in” en de waarde “tiMe xx:xx” te 
tonen.

exTra FUnCTies
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Reiniging en ondeRhoud
Volg altijd de aanwijzingen in maximaal Veilige omstandigheden! 

 � Zorg ervoor dat de stekker van de voedingskabel uit het stopcontact verwijderd is omdat de generator 
geprogrammeerd Zou kunnen Zijn voor de inschakeling. 

 � Zorg ervoor dat de generator volledig is afgekoeld.
 � Zorg ervoor dat de as volledig is afgekoeld.
 � Zorg voor een goede luchtverversing van de omgeving tijdens de werkZaamheden voor de reiniging van het 

product.
 � een onvoldoende reiniging schaadt de goede werking en de veiligheid!

ondeRhoud
Voor een correcte werking moet de generator ten minste eenmaal per jaar een gewoon onderhoud krijgen door een erkende technicus.
De periodieke handelingen voor controle en onderhoud moeten door gespecialiseerde en erkende technici worden uitgevoerd, die handelen 
volgens de geldende regelgeving en de aanwijzingen van deze handleiding voor gebruik en onderhoud.

PeRiodieke Reiniging dooR de gebRuikeR
Zoals aangegeven in deze handleiding voor gebruik en onderhoud, moeten de periodieke handelingen voor reiniging met uiterste aandacht 
worden uitgevoerd, na het lezen van de aanwijzingen en de procedures en volgens de beschreven frequentie.

Reiniging Van de oPPeRVlakken en bekleding
gebruik voor de reiniging nooit schurende reinigingsmiddelen of agressieve producten!
De reiniging van de oppervlakken moet worden uitgevoerd wanneer de generator en de bekleding volledig zijn afgekoeld. Voor het onderhoud 
van de oppervlakken en metalen delen is het voldoende om een met water of met water en neutrale zeep bevochtigde doek te gebruiken.
De niet-naleving van de aanwijzingen kan de oppervlakken van de generator beschadigen en de garantie doen vervallen.

Reiniging keRamisch glas
gebruik voor de reiniging nooit schurende reinigingsmiddelen of agressieve producten!
De reiniging van het keramische glas mag alleen worden uitgevoerd wanneer het glas volledig is afgekoeld. 
Voor de reiniging van het keramische glas is het voldoende om een droge kwast te gebruiken en vochtig krantenpapier dat door de as is 
gehaald. Gebruik in geval van zeer vuil glas uitsluitend een specifiek reinigingsmiddel voor keramisch glas. Spuit een kleine hoeveelheid op 
een doek en reinig hiermee het keramische glas. Spuit het reinigingsmiddel noch enige andere vloeistof rechtstreeks op het glas of op de 
pakkingen!

De niet-naleving van de aanwijzingen kan de oppervlakken van het keramische glas beschadigen en de garantie doen vervallen.

Reiniging Van het PelletReseRVoiR
Wanneer het pelletreservoir volledig leeg raakt moet de voedingskabel van de generator losgekoppeld worden en moeten eerst de resten 
(stof, zaagsel, enz.) uit het lege reservoir verwijderd worden alvorens het opnieuw te vullen. 

laat elk jaaR het RookafVoeRsysteem Reinigen, eVenals de Rookkanalen en de t-stukken en de 
insPectiedoPPen - indien aanwezig - bochtstukken en eVentuele hoRizontale stukken!
de fReQuentie Van de Reiniging Van de geneRatoR is indicatief! deze hangt af Van de kwaliteit Van de 
gebRuikte Pellets en Van de gebRuiksfReQuentie. 
het kan gebeuRen dat deze handelingen VakeR moeten woRden uitgeVoeRd

neem voor informatie over het dichtstbijZijnde servicecentrum contact op met uw 
dealer of raadpleeg de website: www.lanordica-eXtraflame.com

indien de Voedingskabel beschadigd is, moet hij, om iedeR Risico te VooRkomen, VeRVangen woRden 
dooR de technische dienst of in iedeR geVal dooR een PeRsoon met een sooRtgelijke kwalificatie.

de Pakkingen Van het PelletReseRVoiR, de VuuRhaaRd en de bRanddeuR waaRboRgen de coRRecte 
weRking Van de kachel. de Pakkingen moeten deRhalVe Regelmatig dooR de gebRuikeR gecontRoleeRd 
woRden en moeten in geVal Van slijtage of beschadiging onmiddellijk VeRVangen woRden. 
deze handelingen moeten uitgeVoeRd woRden dooR een eRkende technicus.
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DE volgEnDE AFBEElDIngEn ZIJn EnKEl TER IllUSTRATIE

VuuRPot en 
VeRbRandingskameR:

 � Verwijder de volledige vuurpot uit de 
betreffende ruimte.

 � Na verwijdering van de vlamplaat (A) moeten 
de resten aanwezig in de vuurpot met een 
stofzuiger verwijderd worden.

 � Maak de gaten in de vuurpot vrij met de 
meegeleverde pook.

 � Zuig de as uit de zitting van de vuurpot en de 
verbrandingskamer.

 � Zet de vuurpot weer terug op zijn plaats en 
duw deze richting de wand van de vuurhaard en 
zet de vuurplaat (A) terug

 � Zuig de asafzetting uit het asreservoir;

OPMERKING: Gebruik een stofzuiger met een specifiek 
recipiënt voor de scheiding van de verzamelde as.

aslade:

 � Verwijder de twee aslades en leeg deze in een 
specifiek recipiënt. 

 � Zuig de asafzetting in de ruimte van de 
verbrandingskamer op.

 � Plaats de twee aslades weer terug.
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J

een schone VuuRPot gaRandeeRt een coRRecte weRking!

dooR de VuuRPot en zijn gaten altijd goed VRij te houden Van 
eVentuele VeRbRandingsResten, woRdt in de looP deR tijd een 
oPtimale VeRbRanding Van de geneRatoR gewaaRboRgd en woRden 
eVentuele stoRingen, die de tussenkomst Van een technicus VeReisen, 
VeRmeden.

de functie "easy setuP" kan gebRuikt woRden om de VeRbRanding 
aan te Passen aan de beschReVen behoeften. 

GATEN VUURPOT

neem voor informatie over het dichtstbijZijnde servicecentrum contact op met uw dealer 
of raadpleeg de website:  www.lanordica-eXtraflame.com

onderdelen/periode dagelijks om de 3-4 dagen jaarlijks

vuurpot x

verbrandingskamer x

pijpenbundel x

aslade x

t-stuk rookkanaal x

gewoon ondeRhoud uitgeVoeRd dooR eRkende technici 
het gewone onderhoud moet ten minste eenmaal per jaar worden uitgevoerd.
Aangezien de generator als vaste brandstof pellets gebruikt, is een jaarlijkse gewone onderhoudsbeurt vereist die moet worden uitgevoerd 
door een erkende technicus, met gebruik van uitsluitend originele reserveonderdelen.
De niet-naleving kan de veiligheid van het apparaat aantasten en kan het recht op de garantievoorwaarden doen vervallen.
Door de in deze handleiding voor gebruik en onderhoud beschreven frequentie voor de reiniging door de gebruiker in acht te nemen, wordt 
in de loop der tijd een correcte verbranding van de generator gewaarborgd en worden eventuele storingen en/of defecten, die vaker de 
tussenkomst van de technicus zouden vereisen, voorkomen. De verzoeken voor de ingrepen voor gewoon onderhoud vallen niet onder de 
garantie van het product.

Pakkingen: deksel PelletReseRVoiR, deuR, aslade en VuuRPot
De pakkingen garanderen de hermetische afsluiting van de kachel en diens goede werking.
De pakkingen moeten regelmatig gecontroleerd worden: in geval van slijtage of beschadiging moeten ze onmiddellijk vervangen worden.
Deze handelingen moeten uitgevoerd worden door een erkende technicus.

aansluiting oP de schooRsteen
Het kanaal dat naar de schoorsteen leidt, moet jaarlijks of wanneer nodig schoongezogen worden. In geval er horizontale trajecten zijn, moet 
ervoor gezorgd worden dat de resten verwijderd worden voordat deze de doorgang van de rookgassen belemmeren. 

buitenweRkingstelling (einde seizoen)
Aan het einde van ieder seizoen wordt aangeraden om, alvorens de kachel uit te schakelen, het pelletreservoir volledig te ledigen en om 
eventuele resten van pellets en stof in het reservoir met een stofzuiger te verwijderen. 

Het gewone onderhoud moet ten minste eenmaal per jaar worden uitgevoerd.
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gewoon ondeRhoud
DE AFBEElDIngEn ZIJn EnKEl TER IllUSTRATIE.

a Motor voor rookafzuiging (demontage en reiniging en rookgassenkanaal en “T”).

b Pakkingen, inspecties, deur (vervangen indien voorzien), vuurpot en warmtewisselaar

c Verbrandingskamer & warmtewisselaar (volledige reiniging) inclusief de reiniging van het kanaal bougie

d Reservoir (volledig leegmaken en reinigen).

e Controle buis luchttoevoer.

f Demontage ventilator omgevingslucht en verwijdering stof en eventuele pelletresten.
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Weergave
Display reDen

OFF Generator uit

START De startfase is bezig

PELLET LOADING Het continu laden van pellets tijdens de ontstekingsfase is in uitvoering

IGNITION De fase voor het ontsteken van de vlam is in uitvoering 

PREPARATION De fase voor de stabilisatie van de vlam is in uitvoering

WORK De generator functioneert binnen het werkbereik en volgens de instellingen van de gebruiker

MODULATION De generator werkt met minimaal vermogen

FINAL CLEANING De reiniging voor de aan de uitschakeling noodzakelijke afkoeling is in uitvoering

STAND BY De generator is uitgeschakeld en in afwachting van automatische herinschakeling wanneer de verzoeken voor 
werking dit vereisen

COOLING STAND BY De generator wordt gevraagd om in te schakelen tijdens een fase voor uitschakeling. Indien actief, zal de 
generator automatisch inschakelen zodra de veiligheidsomstandigheden van de machine dat toestaan

BLACK OUT
STAND BY

De generator is aan het afkoelen na een stroomuitval. Na het voltooien van de koeling wordt de generator 
automatisch opnieuw ingeschakeld

AUTO BLOW De functie automatische ventilatie is actief, om de vuurpot
schoon te houden en de verbranding te optimaliseren

EMPTY HOPPER
Het pelletreservoir is leeg. 
Controleer de aanwezigheid van pellets in het reservoir.
Neem contact op met het servicecentrum.

CLOSE
HOPPER-STOVE 

DOOR

Deze melding geeft aan dat er 60 seconden beschikbaar zijn voor het sluiten van de deur en het pelletreservoir.
Na het verstrijken van 60 seconden, zal de kachel tijdens de ontstekingsfase overgaan tot het alarm “DEPR ALARM” 
terwijl tijdens de normale werking de kachel zal overgaan tot “COOLING STAND BY” om vervolgens automatisch 
weer te starten wanneer de omstandigheden dat toestaan (koude kachel enz.).

alarMen
Display TOeliCHTing OplOssing

FUMES MOTOR
FAULT

Defect van de motor voor rookafzuiging Neem contact op met het servicecentrum

FUMES PROBE Defect van de rookgassonde Neem contact op met het servicecentrum

HOT FUMES Hoge temperatuur rookgassen Controleer de lading pellets (zie “Afstelling pellettoevoer”). Wordt het pro-
bleem niet verholpen, neem dan contact op met een bevoegde technicus

NO 
IGNITION

Het pelletreservoir is leeg 
Onjuiste kalibratie lading pellets

Controleer de aanwezigheid van pellets in het reservoir.
Regel de pellettoevoer (zie “Afstelling pellettoevoer”).
Controleer de procedures beschreven in het hoofdstuk “Ignition”.

NO 
IGNITION

BLACK OUT
Geen stroom tijdens de ontstekingsfase Zet de kachel op off met de toets 1 en herhaal de procedures 

beschreven in het hoofdstuk “Ignition”.

NO FLAME
Het pelletreservoir is leeg
Geen lading pellets
De motor van de schroef laadt geen pellets

Controleer de aanwezigheid van pellets in het reservoir.
Regel de pellettoevoer (zie “Afstelling pellets laden”).

DEPR ALARM
De deur is niet goed gesloten
De verbrandingskamer is vuil
Het rookgassenkanaal is verstopt / vuil

Controleer of de deur hermetisch gesloten is.
Controleer de reiniging van zowel het rookgassenkanaal als de 
verbrandingskamer.

AUGER CONTROL 
ALARM

Abnormale werking lading pellets Neem contact op met het servicecentrum
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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.

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 

GARANTIEVOORWAARDEN 
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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.

VERWIjDERING
INfORmATIE vOOR hET bEhEER vAN AfGEdANkTE ELEkTRIschE EN ELEkTRONIschE APPARATUUR dIE bATTERIjEN 
EN AccU's bEvAT

Dit symbool, dat op het product, op batterijen, op accu's, op de verpakking of in de documentatie ervan staat, geeft aan dat het product en 
de batterijen of accu's aan het einde van de gebruiksduur niet samen met het huishoudelijke afval mogen worden ingezameld of verwijderd.
Een onjuist beheer van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, batterijen of accu's kan leiden tot het vrijkomen van gevaarlijke 
stoffen in de producten. Om schade aan het milieu of aan de gezondheid te voorkomen, wordt de gebruiker aangemoedigd om deze 
apparatuur en/of de meegeleverde batterijen of accu's van andere soorten afval te scheiden en af te leveren aan de gemeentelijke ophaaldienst. 
Het is mogelijk om de distributeur te vragen om de afvalinzameling van elektrische en elektronische apparatuur uit te voeren volgens de 
voorwaarden en de voorschriften die zijn vastgelegd in de nationale bepalingen ter uitvoering van Richtlijn 2012/19/EU.

De gescheiden inzameling en correcte behandeling van elektrische en elektronische apparatuur, batterijen en accu's bevorderen het behoud 
van natuurlijke hulpbronnen, respect voor het milieu en zorgen voor de bescherming van de gezondheid.
Voor meer informatie over de inzameling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, batterijen en accu's is het noodzakelijk om 
contact op te nemen met de gemeenten of de bevoegde overheidsinstanties.
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MADE IN ITALY
design & production

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

NEEM, VOOR INFORMATIE OVER HET DICHTSTBIJZIJNDE SERVICECENTRUM
CONTACT OP MET UW DEALER OF RAADPLEEG ONZE WEBSITE 

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.


