Kachel Slim
Cod. 001126

Wij danken u voor het feit dat u voor één van onze producten hebt gekozen, het resultaat van vele
jaren ervaring en een voortdurende zoektocht naar superieure kwaliteit op het gebied van veiligheid,
betrouwbaarheid en prestaties.
In deze handleiding vindt u alle informatie en nuttige tips om uw product met maximale veiligheid en
efficiëntie te kunnen gebruiken.
Het is raadzaam om de installatie en de eerste inschakeling door één van onze
erkende servicecentra te laten uitvoeren. Deze technici zullen de werking van
het apparaat controleren en de installatie vakkundig uitvoeren.
• Verkeerde installaties, slecht onderhoud of oneigenlijk gebruik van het product ontslaan de fabrikant
van elke aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiend uit het gebruik van de kachel.
• Gebruik dit apparaat niet als een verbrandingsoven en gebruik geen andere brandstof dan pellets.
• Deze handleiding werd opgesteld door de fabrikant, is een integrerend deel van het product en moet
het tijdens de volledige levensduur vergezellen. Bij verkoop of verplaatsing van het product, moet u
er voor zorgen dat het boekje het product steeds vergezeld, daar de informatie die erin aanwezig is,
gericht is tot de koper en tot al diegenen die bijdragen aan de installatie, het gebruik en onderhoud.
• Lees aandachtig de instructies en technische informatie in deze handleiding alvorens het product te
installeren, te gebruiken of er ingrepen op uit te voeren.
• Het naleven van de instructies in deze handleiding, garandeert de veiligheid van de personen en het
product, waarborgt een zuinig bedrijf en een langere levensduur.
• Het accuraat ontwerp en de scrupuleuze risicobeoordeling, uitgevoerd door ons bedrijf, leidden tot de
verwezenlijking van een veilig product; voordat u echter een werkzaamheid uitvoert, is het raadzaam
om de instructies in dit document strikt na te leven en ze altijd beschikbaar te houden.
• Wees voorzichtig bij het hanteren van de keramische onderdelen, indien aanwezig.
• Controleer of de vloer horizontaal is waar het product wordt geïnstalleerd.
• De muur, waar het product moet worden geplaatst, mag niet van hout of ontvlambaar materiaal zijn
en de veiligheidsafstanden moeten behouden worden.
• Tijdens het bedrijf kunnen sommige delen van de kachel (deur, handgreep, zijkanten) hoge temperaturen
bereiken. Wees dus voorzichtig en neem voorzorgsmaatregelen, vooral in de aanwezigheid van
kinderen, bejaarden, gehandicapten en dieren.
• De montage moet uitgevoerd worden door geautoriseerd personeel (erkend servicecentrum).
• De schema's en tekeningen worden als voorbeeld gegeven; de fabrikant kan zonder voorafgaande
kennisgeving op elk ogenblik wijzigingen aanbrengen indien hij dit gepast acht, in het kader van een
beleid van voortdurende ontwikkeling en vernieuwing van het product.
• Het is aangeraden om handschoenen te dragen om de pelletdeur en de hendel aan te raken als de
kachel op maximaal vermogen brandt.
• HET is verboden de kachels in een slaapkamer of in explosiegevaarlijke omgevingen te installeren.
• Gebruik uitsluitend reserveonderdelen, aanbevolen door de fabrikant.
Dek nooit de kachel af of verstop de gleuven aan de bovenzijde niet wanneer het
apparaat in werking is. De inschakeling van al onze kachels wordt online getest.
In geval van brand de stroom afsluiten, een standaard brandblusser gebruiken en indien nodig
de brandweer bellen. Neem vervolgens contact op met een erkend servicecentrum.
Deze handleiding is een integrerend deel van het product: zorg ervoor dat ze het apparaat steeds vergezelt, ook in geval van eigendomsoverdracht of als de ketel op een andere plaats wordt gezet.
Bij beschadiging of verlies een ander exemplaar aan het servicecentrum van uw zone aanvragen.
De onderstaande symbolen signaleren specifieke berichten, aanwezig in dit boekje
AANDACHT: dit waarschuwingssymbool geeft in de handleiding aan dat het betreffende bericht aandachtig moet worden gelezen en begrepen, daar het verzuim kan
leiden tot ernstige schade aan de kachel en aan de gezondheid van de gebruiker.
INFORMATIE: met dit symbool wordt belangrijke informatie aangegeven voor de
goede werking van de kachel. Het niet naleven van de instructies zal het gebruik
van de kachel in het gedrang brengen en de werking zal onbevredigend zijn.
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Normen en verklaring van overeenstemming
De fabrikant verklaart dat de kachel voldoet aan de
volgende normen en Europese richtlijnen voor de
EG-markering:
• 2014/30 EU (EMC-richtlijn) en daaropvolgende
wijzigingen;
• 2014/35 EU (laagspanningsrichtlijn) en
daaropvolgende wijzigingen;
• 2011/65 UE (RoHS 2 richtlijn);
• De verordening Bouwproducten (CPR –
Construction Products Regulation) nr 305/2011
m.b.t. de bouwwereld;
• Voor een installatie in Italië wordt u verwezen naar UNI
10683/ 98 of daaropvolgende wijzigingen.
Alle lokale en nationale wetten en Europese
normen moeten worden nageleefd bij de installatie en het gebruik van het toestel;
• EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 610003-3; EN 60335-1; EN 60335-2-102; EN 62233, EN
50581.
Informatie i.v.m. de veiligheid
Lees zorgvuldig deze handleiding voor gebruik
en onderhoud alvorens u de kachel installeert en
gebruikt!
Neem voor vragen contact op met uw dealer of een
erkend servicecentrum.
• De pelletkachel mag alleen in een woonmilieu werken.
Daar deze kachel wordt bestuurd door een printkaart
is een volledig automatische en gecontroleerde
verbranding mogelijk; de besturingseenheid regelt
inderdaad de inschakeling, 5 vermogensniveaus en
de uitschakeling, waardoor een veilige werking van
de kachel wordt gegarandeerd;
• De gebruikte verbrandingskorf zorgt ervoor dat
het grootste deel van de as, geproduceerd door
de verbranding van de pellets, in de aslade valt.
Controleer de korf echter dagelijks omdat niet
alle pellets voldoen aan hoge kwaliteitsnormen
(gebruik uitsluitend pellets van goede kwaliteit die
door de fabrikant worden aanbevolen);
Aansprakelijkheid
Na aflevering van deze handleiding wijzen wij
elke civiele en strafrechtelijke aansprakelijkheid af
voor ongevallen, veroorzaakt door gedeeltelijke of
volledige niet-naleving van de instructies.
Wij wijzen elke aansprakelijkheid af te wijten aan
een verkeerd gebruik van de kachel door oneigenlijk
gebruik, ongeoorloofde wijzigingen en/of reparaties,
gebruik van niet originele reserveonderdelen.
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De fabrikant wijst elke directe of indirecte civiele of
strafrechtelijke aansprakelijkheid af te wijten aan:
• Onvoldoende onderhoud;
• Niet in acht nemen van de instructies in de
handleiding;
• Gebruik niet conform met de veiligheidsnormen;
• Installatie niet conform met de geldende normen
in het land;
• Installatie door onbevoegd en niet getraind
personeel;
• Wijzigingen of reparaties die niet door de fabrikant
werden goedgekeurd;
• Gebruik van niet originele reserveonderdelen;
• Uitzonderlijke gebeurtenissen.
• Gebruik uitsluitend houtpellets;
• Bewaar de pellets op een droge,
niet vochtige plaats;
• Giet nooit de pellets rechtstreeks
in de vuurpot;
• Voed de kachel uitsluitend met pellets
van goede kwaliteit, met een diameter
van 6 mm en een maximumlengte van 30
mm, het type pellets dat door de fabrikant
wordt aangeraden;
• Alvorens de kachel met het stroomnet aan
te sluiten, moet u de aansluiting van de
rookafvoerbuizen met de schoorsteenpijp
voltooien;
• Het beschermrooster in het pelletreservoir
mag nooit verwijderd worden;
• De plaats waarin de kachel wordt
geïnstalleerd
moet
voldoende
geventileerd zijn;
• HET IS verboden om de kachel te laten
werken als de deur open staat of het glas
is gebroken;
• Gebruik de kachel niet als verbrandingsoven;
de kachel mag alleen worden gebruikt
voor het doel waarvoor hij is ontworpen.
Elk ander gebruik moet als oneigenlijk
en dus gevaarlijk worden beschouwd.
Plaats geen andere voorwerpen in het
pelletreservoir dan houtpellets;
• Wanneer de kachel in bedrijf is, worden de
oppervlakken van het glas, het handvat en
de buizen zeer warm: tijdens de werking
moeten deze onderdelen voorzichtig en
met geschikte beschermingsmiddelen
worden aangeraakt;
• Ontvlambaar materiaal en brandstof
moeten op een veilige afstand van de
kachel gehouden worden.
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Vullen van het pelletreservoir
De pellets worden aan de bovenkant van de kachel
in het reservoir gegoten door het deksel te openen.
Giet de pellets in het reservoir; er kunnen ongeveer
10 kg pellets in. Voor het gemak de procedure in
twee fases uitvoeren:
• Giet de helft van de inhoud in het reservoir en
wacht tot de brandstof op de bodem is gezakt;
• Giet er daarna de tweede helft in;
• Houd het deksel van het brandstofreservoir steeds
gesloten nadat de pellets werden geladen;;
• Alvorens de deur te sluiten, controleren of er geen
pelletresten op de boorden aanwezig zijn. Anders
zorgvuldig reinigen.

Verwijder het beschermrooster
nooit uit het reservoir; vermijd bij
het vullen dat de zak met pellets
in contact komt met de warme
oppervlakken.

Daar de kachel een verwarmingstoestel is, zijn de
externe oppervlakken bijzonder heet. Daarom is
de grootste voorzichtigheid gewenst tijdens de
werking, in het bijzonder:
• Raak de kachelstructuur en de onderdelen niet
aan, nader de deur niet, deze elementen brandwonden kunnen veroorzaken;
• Raak de rookafvoerleiding niet aan;
• Voer geen reinigingswerkzaamheden uit;
• De as niet uitnemen;
• De asla niet openen;
• Let op dat kinderen uit de buurt blijven;

Instructies voor een veilig en doeltreffend gebruik
• Het apparaat mag niet gebruikt worden door
kinderen van minder dan acht jaar, door personen
met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke
vermogens of zonder de nodige ervaring of kennis, tenzij onder toezicht of nadat ze aanwijzingen
hebben gekregen in verband met het veilig gebruik
van het apparaat en de gevaren hebben begrepen
die ermee zijn verbonden. Kinderen mogen niet
met het apparaat spelen. De reiniging en het onderhoud, die door de gebruiker moeten worden
uitgevoerd, mogen niet door kinderen uitgevoerd
worden, tenzij onder toezicht.
• Gebruik de kachel niet als een trap of een steunstructuur;
• Geen wasgoed op de kachel laten drogen. Droogrekken en dergelijke moeten op een geschikte
afstand van de kachel gezet worden. - Brandgevaar;
• Leg zorgvuldig aan bejaarden, gehandicapten
en kinderen uit dat de kachel hoge temperaturen
kan bereiken en dat ze uit de buurt moeten blijven
tijdens de werking;
• Raak de kachel niet aan met vochtige handen
daar het gat om een elektrisch apparaat. Verwijder
steeds de kabel alvorens op het apparaat in te
grijpen;
• De deur moet steeds gesloten zijn tijdens de werking;

• De kachel moet op een elektrische installatie, uitgerust met een aardgeleider aangesloten worden,
zoals vereist door de geldende normen;
• De installatie moet geschikt zijn voor het aangegeven elektrische vermogen van de kachel;
• Reinig de interne delen van de kachel niet met
water.Het water kan de elektrische isolatie beschadigen wat kan leiden tot elektrische schokken;
• Stel u niet te lang bloot aan de warme lucht. De
kamer, waar de kachel is geïnstalleerd, niet overmatig verwarmen. Dit zou u lichamelijke conditie
kunnen schaden en gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken;
• Stel planten en dieren niet rechtstreeks bloot aan
de warme luchtstroom;
• De pelletkachel is geen kooktoestel;
• De externe oppervlakken kunnen tijdens de werking zeer warm worden. Niet aanraken tenzij met
beschermingsmiddelen
• De stekker van de stroomkabel van het apparaat
mag uitsluiten aangesloten worden nadat het apparaat werd geïnstalleerd en geassembleerd. De
stekker moet toegankelijk blijven indien het apparaat geen geschikte en toegankelijke tweepolige
schakelaar heeft.
• Let op dat de stroomkabel (en andere eventuele
externe kabels) de hete delen niet raken.
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Bedrijfsomgeving
Voor een goede werking en verdeling van de
warmte moet de kachel op een plaats staan waar de
lucht kan toestromen, vereist voor de verbranding
van de pellets (ongeveer 40 m3/h lucht moet
beschikbaar zijn volgens de installatienorm en de
geldende normen van het land van installatie). Het
volume van de kamer mag niet minder dan 30
m3zijn.
De lucht moet via permanente openingen in
de muur (bij de kachel) binnendringen, met een
minimumdoorsnede van 100 cm2. Deze openingen
moeten naar buiten leiden.
Maak deze openingen zodat ze op geen enkele
manier kunnen worden verstopt.
De lucht kan ook vanuit een kamer opgenomen
worden, die zich naast de te ventileren plaats
bevindt, op voorwaarde dat deze kamer is
uitgerust met externe luchtinlaten en niet worden
gebruikt als slaapkamer en badkamer en dat er
geen brandgevaar aanwezig is, zoals garages,
houtopslagplaatsen, magazijnen met brandbaar
materiaal. De plaats moet strikt voldoen aan de
geldende voorschriften.
Het is niet toegestaan om de kachel
te installeren in slaapkamers,
badkamers of op een plaats
waar al een ander verwarmingstoestel is
geïnstalleerd, zonder een onafhankelijke
luchtinlaat (open haard, kachel, enz.).
HET IS verboden om de kachel op een
plaats met een explosieve atmosfeer te
installeren. De vloer van de kamer, waarop
de kachel zal worden geïnstalleerd, moet
het gewicht van de kachel kunnen dragen.
In het geval van brandbare wanden, aan de
achterkant een minimale afstand (A) van 10
cm houden, op de zijkanten (B) 10 cm en
aan voorkant 100 cm. In aanwezigheid van
bijzonder delicate voorwerpen (meubels,
gordijnen, banken) de afstand van de
kachel aanzienlijk vergroten.
De twee zijwanden van de kachel
moeten voor de geautoriseerde technici
toegankelijk zijn om het onderhoud te
kunnen uitvoeren.
In aanwezigheid van een houten
vloer moet een plaat ofverhoog
gebruikt worden,inovereenstemming
met de geldende normen.
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10 cm (A)
10 cm
(B)

Min.
100
cm2

Aansluiting met de externe luchtinlaat
Het is van essentieel belang dat in de ruimte waar
de kachel is geïnstalleerd, minstens zoveel lucht
kan stromen als vereist is voor de verbranding
en de ventilatie. Dit is mogelijk door middel van
permanente openingen op de muren van de
te verwarmen ruimte, die naar buiten of naar
aangrenzende kamers leiden, zolang er geen deuren
zijn die de luchtstroom naar de kamer verhinderen.
Daarom moet er bij de kachel een opening
op de buitenmuur geboord worden met een
minimumdoorsnede van 100 cm2 (diameter opening
12 cm of vierkantig 10x10 cm), binnen en buiten
beschermd door een rooster. De luchtinlaat moet:
• rechtstreeks met de installatieplaats communiceren
• beschermd worden door een rooster, of metalen
net, op voorwaarde dat de minimumdoorsnede
niet wordt verminderd.
• zodanig geplaatst worden dat hij niet kan worden
verstopt.
Het is niet verplicht om de
luchtinlaat direct op de kachel
aan te sluiten (rechtstreeks met
in verbinding met de buitenlucht)
maar er moet wel steeds ongeveer 40 m3/h
worden gewaarborgd. Zie UNI 10683.
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Aansluiting met de schoorsteenpijp
De binnenafmetingen van de schoorsteenpijp mogen ten hoogste 20x20 cm zijn of over een diameter van 20 cm beschikken; bij grotere afmetingen
of slechte staat van de schoorsteenpijp (bv. barsten,
slechte isolatie enz.) is het raadzaam om tot helemaal boven een roestvrijstalen buis (tuberen) met
geschikte diameter in en over de gehele lengte van
de schoorsteenpijp te plaatsen.
Controleer met geschikte instrumenten of de
diepgang is zoals aangegeven in de tabel. Door dit
type verbinding zullen de rookgassen steeds afgevoerd worden, zelfs in het geval van een tijdelijke
stroomstoring.
Aan de onderkant van de schoorsteenpijp moet een
inspectie voorzien worden voor de periodieke controle en de reiniging, die jaarlijks moeten worden
uitgevoerd.
Controleer of een winddichte schoorsteenkap is
geïnstalleerd, in overeenstemming met de geldende voorschriften.

ten of de diepgang is zoals aangegeven in de tabel.
Zorg voor een inspectie aan de basis van het externe
verticale kanaal voor de periodieke controles en de
reiniging, die jaarlijks moeten worden uitgevoerd.
Voer de aansluiting met de afgedichte schoorsteen
uit met de fittingen en leidingen, aanbevolen door
de fabrikant.

Aansluiting met een externe leiding met
geïsoleerde dubbelwandige buis
In dit geval mogen alleen geïsoleerde roestvrijstalen
buizen (dubbele wand) met gladde binnenkant (flexibele roestvrijstalen buizen zijn verboden) worden
gebruikt, die aan de muur worden bevestigd.
Zorg voor een inspectie (T-stuk) aan de basis van
het externe verticale kanaal voor de periodieke controles en de reiniging, die jaarlijks moeten worden
uitgevoerd.
Voer de aansluiting met de afgedichte schoorsteen
uit met de fittingen en leidingen, aanbevolen door
de fabrikant. Controleer of een winddichte schoorsteenkap is geïnstalleerd, in overeenstemming met
de geldende voorschriften.
Controleer met geschikte instrumenten of de
diepgang is zoals aangegeven in de tabel.
Aansluiting met de schoorsteenpijp of met
het rookkanaal
Voor een goede werking moet de verbinding tussen
de kachel en de schoorsteenpijp of het rookkanaal
minstens 3% hellen, de lengte van het horizontale
gedeelte mag niet meer dan 2 meter bedragen en
het verticale gedeelte, van het ene T-stuk naar het
andere (richtingsverandering), mag niet minder dan Afb. 2: aansluiting met de
schoorsteenpijp
1,5 meter zijn. Controleer met geschikte instrumen-

Afb. 3: Aansluiting op een
extern kanaal met geïsoleerde buis of dubbele wand
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Schoorsteenpijp

Afstanden van voorwerpen

Vermijd contact van de schoorsteen met brandbaar Wij adviseren om ook de pellets en alle andere ontvlambare
materiaal (bv. houten balken). Isoleer ze met materialen op een geschikte afstand te houden
brandwerend materiaal. Als de pijpen door daken
of houten wanden gaan, is het raadzaam om een
10 cm
hiervoor bedoelde speciale, gecertificeerde, in de
handel verkrijgbare kit te gebruiken.
In geval van een schoorsteenbrand, de kachel
10 cm
uitschakelen, de stekker uit het stopcontact halen en
de deur nooit openen.
De brandweer vervolgens oproepen.
Schoorsteenpot
De schoorsteenpot moet voldoen aan de volgende
eisen:
• De doorsnede en inwendige vorm van de
schoorsteenpot moet overeenstemmen met die van
de schoorsteenpijp
• De nuttige doorsnede van de uitlaat van de
schoorsteenpot mag niet minder dan tweemaal die
van de schoorsteen zijn
• De schoorsteenpot die uit het dak komt of die in
contact blijft met de buiten (bijvoorbeeld in het
geval van open zolders), moet bedekt worden met
baksteen en goed geïsoleerd zijn.
• De schoorsteenpot moet zo gebouwd worden dat
binnendringen van regen, sneeuw en vreemde
voorwerpen in de schoorsteenpijp wordt voorkomen
en dat bij wind uit alle richtingen en hellen, de afvoer
van de verbrandingsproducten blijft gewaarborgd
(winddichte schoorsteenpot)
• De schoorsteenpot moet zodanig worden geplaatst
dat een goede verspreiding en verdunning van de
verbrandingsproducten wordt gewaarborgd en
in ieder geval buiten het terugstroomgebied. De
afmetingen en de vorm van dit gebied is afhankelijk
van de hellingshoek van het dak, het is dus
noodzakelijk om de minimumhoogtes toe te passen.
• De schoorsteenpot moet winddicht zijn en de hoogte
van de nok overschrijden.
• De schoorsteenpot mag niet in de buurt van
gebouwen of andere obstakels staan, die de hoogte
van de schoorsteen overschrijden.
• Het toestel mag niet aangesloten worden op een
gedeelde schoorsteenpijp..
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Afb. 5: kenmerken van de schoorsteenpot
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100 cm

LET GOED OP:
- het apparaat moet door een gekwalificeerde technicus
worden geïnstalleerd, die over de technische
en professionele bekwaamheden beschikt, in
overeenstemming met D.M.37/2008, en die onder
eigen verantwoordelijkheid kan garanderen dat de
praktijkcodes worden in acht genomen
- er moet ook rekening gehouden worden met alle
nationale, regionale, provinciale en gemeentelijke
normen en wetten van het land waarin het toestel
wordt geïnstalleerd
- controleer of de vloer niet ontvlambaar is: gebruik zo
nodig een geschikt voetstuk
- in het lokaal waar de warmtegenerator moet worden
geïnstalleerd, mogen geen afzuigkappen aanwezig
zijn of gemonteerd worden, noch collectieve
ventilatiekanalen.
Als deze apparaten zich in aangrenzende ruimten
bevinden die communiceren met het installatielokaal,
is het gelijktijdig gebruik van de warmtegenerator
verboden, daar het risico bestaat dat in één van de
twee ruimtes onderdruk ontstaat
- de installatie in kamers of badkamers is niet
toegestaan.
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Bedieningspaneel
6
AL C

AL F
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1. Afname temperatuur of vermogen
2. Toename temperatuur of vermogen
3. On/Off drukknop
4. Ontvanger afstandsbediening
5. Led alarm ALC
6. Led alarm ALF
7. Led klokthermostaat
8. Led temperatuur ok
9. Led laden pellets
10. Led bougie
11. Display LED 7 segmenten
12. Led On/Off
Functietoetsen
1.
In het menu Set temperatuur kunt u via de toets
de temperatuur verminderen van max. 40°C tot min.
7°C. In het menu Set vermogen kunt u via de toets het
bedrijfsvermogen verminderen van max. 5 tot min. 1.
2. In het menu Set temperatuur kunt u via de
toets de temperatuur verhogen van min. 7°C tot
max. 40°C. In het menu Set vermogen kunt u via
de toets het bedrijfsvermogen verhogen van min.
1 tot max. 5.
3. Houd minstens 2 seconden ingedrukt om de
kachel in. of uit te schakelen.
4. Sensor voor ontvangst van de commando's,
gezonden via de afstandsbediening.
5. De led knippert in geval van een storing in de
werking of een alarm.
6. De led knippert in geval van een storing in de
werking of een alarm.
7. Indien actief, geeft dit aan dat de automatische
enkelvoudige of dagelijkse programmering van de
in- en uitschakelingen actief is. De automatische
programmering kan enkel uitgevoerd worden via
de optionele afstandsbediening.
8. Gaat
aan
wanneer
de
ingestelde
temperatuur is bereikt. In dit geval verschijnt ook
op de display afwisselend de tekst "Eco" en de
ruimtetemperatuur.
9.
De led knippert telkens de kachel met pellets wordt geladen.
10.
Hij wordt alleen geactiveerd bij de
inschakeling van de kachel om aan te geven dat
de gloeibougie de lucht voor de ontsteking van de
pellets verwarmt.

11.
Op de display worden de verschillende
werkwijzen gevisualiseerd van de inzethaard,
evenals de temperatuur en het vermogen, ingesteld
door de klant. Bij een slechte werking van de kachel,
visualiseert de display de relatieve foutsignaleringen
(zie paragraaf alarmsignaleringen).
12.
De led duidt de verschillende staten van de
kachel aan:
- aan als de kachel in de inschakelingsfase en
bedrijfsfase is.
- uit als de kachel in Off is.
- knipperend als een uitschakelingscyclus in
uitvoering is.
Regeling van de kachel
Wijziging ruimtetemperatuur
Doe het volgende om de temperatuur te wijzigen:
(1) om het menu
druk één maal op de toets
voor instelling van de temperatuur te openen. Nu
zal op de display afwisselend de tekst "Set" en de
gewenste temperatuur verschijnen. Via de toetsen
(2) en
(3) de waarde doen af- of toenemen.
Na enkele seconden van inactiviteit zal het menu
Set temperatuur automatisch afgesloten worden.
AL C

1

2

AL F

3

Wijziging bedrijfsvermogen
Doe het volgende om het bedrijfsvermogen
(1)
te wijzigen: druk één maal op de toets
om het menu te openen voor de instelling van
het bedrijfsvermogen. Nu zal op de display de
afwisselend tekst "Power" en het vermogen
verschijnen, dat kan gekozen worden tussen de 5
(2) en
(3) de
beschikbare. Via de toetsen
waarde doen af- of toenemen.
Na enkele seconden van inactiviteit zal het menu
Set vermogen automatisch afgesloten worden.

AL C

2

AL F

1

3
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Afstandsbediening
Voornaamste toetsen en
functies
Met de afstandsbediening kan de
kachel aangestuurd worden en
hij bezit enkele functies die niet
op het toetsenbord aanwezig
zijn, zoals de automatische
programmering van de in- en
uitschakelingen.
Gebruik
van
de
afstandsbediening:
1. Richt de afstandsbediening
naar het bedieningspaneel van
de kachel.
2. Controleer of er geen
voorwerpen
tussen
de
afstandsbediening
en
de
ontvanger van de kachel
aanwezig zijn.
3. Elke instelling, die op de
afstandsbediening
wordt
uitgevoerd, moet aan de kachel
overgedragen worden door op
de SEND-toets te drukken.
Na het zenden van de
instellingen, zult u ter bevestiging
een geluidssignaal horen.

ECONO
Activeert of deactiveert de ECONO functie.
Houd de toets minstens 2 seconden ingedrukt
om de functie in te stellen of te verwijderen.
TURBO
Activeert of deactiveert de TURBO functie.
Houd de toets minstens 2 seconden ingedrukt
om de functie in te stellen of te verwijderen.
KLOK FUNCTIE
Om de klok op de afstandsbediening in te
stellen, als volgt te werk gaan:
en het uur begint te knipperen.
- druk op
en
het uur en de
- met de toetsen
minuten regelen.
om te bevestigen
- druk opnieuw op
en druk op SEND om de gegevens naar de
printkaart te zenden.
LCD 2

On/Off
Wordt gebruikt om de kachel of de
afstandsbediening in- en uit te schakelen.
Houd minstens twee seconden ingedrukt
om het systeem in/uit te schakelen en druk
vervolgens op de SEND-toets.
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ON1
Met deze drukknop kunt u een uur instellen
voor de automatische inschakeling (programma
1).
OFF1
Selecteert een uur voor de automatische
uitschakeling van het systeem (programma 1).
ON2
Met deze drukknop kunt u een uur
instellen voor de automatische inschakeling
(programma 2).

D.m.v. de twee drukknoppen kan de
gewenste temperatuur ingesteld worden
tussen een minimum van 7°C en een
maximum van 40°C.

OFF2
Met deze drukknop kunt u een uur
instellen voor de automatische uitschakeling
(programma 2).

Selecteert de bedrijfsmodus volgens de
sequentie:
Automatische werking
vermogen 1 (on1)
vermogen 2 (on2)
vermogen 3 (on3)
vermogen 4 (on4)
vermogen 5 (on5)

AUTO
Met deze toets kan de dagelijkse herhaling van
eventuele automatische in-/uitschakelingen
geactiveerd worden, ingesteld via de
programma's 1 en 2.
Houd de drukknop minstens 2 seconden
ingedrukt om deze functie te activeren of
deactiveren.

SEND
Wordt gebruikt als men de informatie,
ingesteld op de afstandsbediening, naar de
printkaart wilt zenden.

CANCEL
De toets CANCEL wordt gebruikt om eventueel
ingestelde automatische in-/uitschakelingen
te elimineren.

NL
de

De
temperatuurwaarde
kan gewijzigd worden via
(1) en
de toetsen
(2) van minimum 7 °C tot
maximum 40 °C.
Druk op de toets
(3) om de gegevens te
zenden zodra de gewenste
temperatuurwaarde werd
bepaald.
Wijziging
vermogen

van

op de achterkant van de kachel. Druk opnieuw op
, kies het gewenste vermogen en druk op de
toets SEND om terug te keren naar de normale
werking.
Ingestelde
temperatuur

Wijziging
van
temperatuur

1
2
3

het

Het bedrijfsvermogen van
de kachel kan gekozen
worden door een druk
(1). De
op de toets
streepjes (2) op de display
van de afstandsbediening
geven de vijf beschikbare
standen voor het vermogen
aan. Druk op de toets
SEND (3) om de keuze te
bevestigen. Op het bedieningspaneel van de
kachel zal, naargelang het gekozen vermogen,
afwisselend de tekst on1-on2-on3-on4-on5
en de ruimtetemperatuur verschijnen. Het is
ook mogelijk om de automatische werking te
kiezen. Raadpleeg de paragraaf Automatische
werking vermogen voor de beschrijving van de
werking van de kachel in deze werkwijze.

2

1
3

Werking
automatisch vermogen
U gaat naar deze modus
(1) te
door op de toets
drukken, tot op de display
verschijnt.
het symbool
Druk op SEND (2) om de
gegevens te zenden. Op
1
het bedieningspaneel van
2
de kachel zal afwisselend de tekst "Auto" en de
ruimtetemperatuur verschijnen.
In deze modus selecteert de printkaart automatisch
het bedrijfsvermogen, naargelang het verschil
tussen de ingestelde temperatuur en de
ruimtetemperatuur, waargenomen door de sonde

Turbo functie
De
turbo
functie
werd
ontwikkeld om een ruimte snel
te verwarmen, bv. als de kachel
ps werd aangezet.
2
In deze modus werkt de kachel
ten hoogste dertig minuten
op
maximaal
vermogen
3
terwijl de set temperatuur
1
(temperatuurinstelling)
automatisch naar 30°C gaat.
Na deze dertig minuten (of eerder als ondertussen
een nieuwe instelling van de afstandsbediening
werd ontvangen) zal de kachel opnieuw zoals
voordien beginnen werken, voor het zenden van
het Turbo commando.
Houd de toets TURBO (1) minstens 2 seconden
ingedrukt om deze functie te activeren. Op de
display van de afstandsbediening zal de tekst
“TURBO” (2) verschijnen, terwijl de ingestelde
temperatuur en het vermogen zullen verdwijnen.
Druk op SEND (3) om het commando naar de
printkaart te zenden.
Op het bedieningspaneel aan de bovenkant van
de kachel zullen afwisselend de tekst "Turb",
de ruimtetemperatuur en het bedrijfsvermogen,
voorafgaand aan de activering van de TURBOfunctie, verschijnen.
Om deze functie te deactiveren, vóór deze dertig
minuten zijn verstreken, minstens twee seconden
opnieuw op de TURBO-knop (1) drukken. Op
de display van de afstandsbediening zal de tekst
TURBO verdwijnen terwijl de selecties van het
vermogen en de temperatuur weer beschikbaar
zullen zijn. Druk op de toets SEND (3) om de
wijzigingen te bevestigen.
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ECONO functie
DEZE functie dient om energie
te besparen en wordt gebruikt
wanneer u de temperatuur in
2
de ruimte wilt stabiliseren en
behouden. In deze modus zal
de kachel om de 10 minuten het
3
bedrijfsvermogen verminderen
1
tot het vermogen 1 wordt
bereikt.
Houd de toets ECONO (1)
minstens 2 seconden ingedrukt
om deze functie te activeren. Op de display van
de afstandsbediening zal de tekst “ECONO” (2)
verschijnen, terwijl de ingestelde temperatuur en
het vermogen zullen verdwijnen. Druk op SEND (3)
om het commando naar de printkaart te zenden.
Op het bedieningspaneel aan de bovenkant van
de kachel zullen afwisselend de tekst "Econ",
de ruimtetemperatuur en het bedrijfsvermogen,
voorafgaand aan de activering van de ECONOfunctie, verschijnen. Om terug te keren naar
de normale werking, opnieuw minstens twee
seconden op de toets ECONO (1) drukken. Op
de display van de afstandsbediening zal de tekst
ECONO verdwijnen terwijl de selecties van het
vermogen en de temperatuur weer beschikbaar
zullen zijn. Druk op de toets SEND (3) om de
wijzigingen te bevestigen.

Met de functie klokthermostaat kunnen maximaal
twee automatische inschakelingen en twee
uitschakelingen per dag geprogrammeerd worden.
Als u de automatische in- en uitschakelingen
dagelijks wenst te herhalen, moet u ook de functie
AUTO gebruiken (zoals aangeduid in de paragraaf
"Dagelijkse herhaling AUTO").
5

AL C

10

AL F

Programma 1 (ON1 en
OFF1)Automatische
inschakeling ON1
Om de tijden van de
automatische inschakeling
van het programma 1 in
te stellen, als volgt te werk
gaan: Druk op de toets
(1). Op de display van de
4
afstandsbediening
zullen
2
het uur en de minuten
3
beginnen knipperen en ook
het symbool ON1. Met de
1
(2) en
(3)
toetsen
kunt u de inschakelingstijden wijzigen met stappen
van 10 minuten. Om de tijden sneller te doorlopen
(2) en
(3)
is het voldoende om de toetsen
ingedrukt te houden. Bevestig uw keuze door opnieuw
(1) te drukken. Nu zal op de display
op de toets
van de afstandsbediening stabiel de geselecteerde
inschakelingstijd gevisualiseerd worden.
Druk op SEND (4) om de instellingen naar de printkaart
van de kachel te zenden.
Op het bedieningspaneel zal de led van de
klokthermostaat aangaan om te melden dat de
programmering actief is (5).

ON 1

Functie klokthermostaat
(enkel beschikbaar via afstandsbediening)

• De tijden voor de automatische
in- en uitschakelingen moeten
ingesteld
worden
met
de
afstandsbediening op Off;
•Als er stroom ontbreekt, ook al is het
maar voor een paar seconden, zullen de
gegevens van de ingestelde tijden voor
de automatische in- en uitschakelingen
worden verloren. Als er terug stroom is,
moet u dus met de afstandsbediening de
programmering weer uitvoeren;
• De temperatuur en het vermogen waarop
de kachel tijdens de ingestelde tijden van
de automatische programmering, zullen
dezelfde zijn als die voor de laatste
uitschakeling;
• Laat minstens 20 minuten verstrijken
tussen twee inschakelingen zodat de
kachel de koelcyclus kan vervolledigen;
Als deze minimumtijd niet in acht
wordt genomen, zal een eventuele
geprogrammeerde inschakeling niet
uitgevoerd worden.

NL
Automatische
uitschakeling OFF1

OFF1

Druk op de toets
(1). Op de display van de
afstandsbediening
zullen
het uur en de minuten
beginnen knipperen en
ook het symbool OFF1.
Met de toetsen
(2) en
(3) kunt u
de
uitschakelingstijden
wijzigen met stappen van
4
10 minuten. Om de tijden
2
sneller te doorlopen is het
voldoende om de toetsen
3
(2) en
(3) ingedrukt
1
te houden.
Bevestig uw keuze door
(1) te drukken. Nu zal
opnieuw op de toets
op de display van de afstandsbediening stabiel
de geselecteerde uitschakelingstijd gevisualiseerd
worden. Druk op SEND (4) om de instellingen
naar de printkaart van de kachel te zenden.
Op het bedieningspaneel zal de led van de
klokthermostaat aangaan om te melden dat de
programmering actief is. Na vervollediging van de
automatische in- en uitschakelingen gaat de led
van de klokthermostaat uit en de eerder ingestelde
tijden verdwijnen van de afstandsbediening.
Programma 2 (ON2 en OFF2)
Zoals boven maar met de
toetsen ON2 en OFF2
Eliminatie van
eventuele ingestelde
programmeringstijden

3

Om eventuele ingestelde
programmeringstijden
te
1
wissen, is het voldoende om
te vervolgen zoals hieronder
2
wordt
aangeduid.
Het
voorbeeld verwijst naar de
automatische uitschakeling van het programma
1 (Off1) maar de procedure is identiek voor alle
tijden.
Druk op de toets die overeenstemt met de in- of
uitschakelingstijd die u wilt wissen. Druk zoals in
(1). Op de display
het voorbeeld op de toets
van de afstandsbediening zullen het uur en de
minuten beginnen knipperen en ook het symbool

OFF1. Druk nu op de toets “CANCEL” (2) om de
gewenste automatische in- of uitschakelingstijd of
-tijden van de display van de afstandsbediening
te wissen. Druk op de toets “SEND” (3) om de
instellingen te bevestigen en ze naar de printkaart
van de kachel te zenden
Dagelijkse
herhaling
2
AUTO
D.m.v. de functie AUTO
kunt u dagelijks en oneindig
de
geprogrammeerde
afzonderlijke automatische
3
inen
uitschakelingen
herhalen.
Om de functie te activeren
1
is het voldoende om de
toets AUTO (1) minstens
2 seconden ingedrukt te
houden. Op de display van de afstandsbediening
zal de tekst “AUTO” (2) verschijnen. Druk op
SEND (3) om de instellingen te bevestigen en naar
de printkaart van de kachel te zenden.
Op het bedieningspaneel zal de led van de
klokthermostaat aangaan om te melden dat de
programmering actief is.
De automatische herhaling kan op elk ogenblik
gedeactiveerd worden door minstens twee
seconden opnieuw op de toets AUTO te drukken.
Op de display zal de tekst “AUTO” verdwijnen.
Druk op de toets “SEND” om de instellingen te
bevestigen en ze naar de printkaart te zenden.
Vergeet niet dat voor elke
automatische
inschakeling
de
vuurpot moet worden gereinigd,
om mislukte inschakelingen te
vermijden met daaruit volgende
schade aan de kachel en het milieu.
Vervanging batterijen afstandsbediening
Verwijder het dekseltje
aan de achterzijde van
de
afstandsbediening
als de batterijen moeten
worden
vervangen,
zoals aangeduid op de
afbeelding. Vervang de
oude batterijen door
nieuwe en neem de polariteit + en - in acht. De te
gebruiken batterijen zijn van het type AAA van 1,5 V.
11

NL

Informatie op de display
“OFF” de kachel is uit of bevindt
zich in de uitschakelingsfase.
“FAN-ACC”: de kachel is in de
voorverwarmingsfase
van
de
weerstand, voor de inschakeling.
“LOAD WOOD”: meldt dat de
kachel pellets aan het laden is. Op
het bedieningspaneel is de led van
de bougie aan.
“FIRE ON”: de kachel is in de
stabilisatiefase van de vlam (vlam
aanwezig).
“ON 1”: de kachel is in de bedrijfsfase
op het minimumvermogen.

“ECO”: de kachel heeft de temperatuur
bereikt, ingesteld door de gebruiker
en is in economy. In deze fase kan het
vermogen gewijzigd worden. Als de
ingestelde temperatuur 41°C is, blijft
de kachel steeds in werking op het
ingestelde vermogen zonder over te
gaan in economy (ECO).
“STOP FIRE”: de kachel is in de
automatische
reinigingsfase
van
de korf; de rookafzuiger draait op
maximumsnelheid en het laden van de
pellets is minimum.
“ATTE”: verschijnt wanneer u probeert
om de kachel in te schakelen terwijl een
koelcyclus in uitvoering is. Wacht tot de
cyclus is afgerond en voer vervolgens
een normale inschakeling uit.

Verdeling van de lucht tussen de voorkant en de kanalisering
(indien aanwezig)
DEZE luchtverdeling kan manueel geregeld worden
tussen frontaal en gekanaliseerd
Om de afgegeven lucht te regelen moet u de hendel
van beneden naar boven verplaatsen.
Hoe meer de hendel naar boven wordt geschoven,
hoe meer de lucht naar de voorkant van de kachel
wordt geleid.
De handmatige regeling zal de verdeelklep
beïnvloeden. De lucht zal dus naar de kanaliseringen
worden geleid.
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Technische kenmerken
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achteraanzicht zijn louter indicatief en met
tolerantie van +/- 10 mm
- afmetingen met tolerantie van ong. 10
mm.
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Materiale
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PARAMETER

MEETEENHEID

SLIM 60

SLIM 75

SLIM 90

Globaal thermisch vermogen

kW

6,53

8,02

9,72

Beperkt nominaal
warmtevermogen

kW

6,14

7,48

9,01

Beperkt nominaal
warmtevermogen

kW

2,92

2,92

2,92

Nominale CO-concentratie
in verhouding tot
13% O2

mg/m3

41,9

35,5

28,1

Beperkte CO-concentratie
in verhouding tot
13% O2

mg/m3

137,1

137,1

137,1

Nominale efficiëntie

%

94,01

93,98

92,66

Verminderde efficiëntie

%

95,93

95,93

95,93

Gemiddeld verbruik
(min-max)

kg/h

0,62 - 1,33

0,62 - 1,64

0,62 - 1,98

Verwarmbaar oppervlak

mc

160

190

225

Debiet rook
(min-max)

g/s

3,5 - 5,6

3,5 - 6,55

3,5 - 7,5

Aanbevolen trek
(min-max)

Pa

10 - 12

10 - 12

10 - 12

Temperatuur rookgassen
(min-max)

°C

55,2 - 88,6

55,2 - 101

55,2 - 112

Inhoud
pelletreservoir

Kg

10

10

10

Aanbevolen
brandstof

(ø x H)
mm

pellets 6 x 30

pellets 6 x 30

pellets 6 x 30

Diameter
Rookafvoer

mm

80

80

80

Diameter
luchtafzuiging

mm

50

50

50

Nominale spanning

V

230

230

230

Nominale frequentie

Hz

50

50

50

Maximale
stroomabsorptie

W

100 - 300

100 - 300

100 - 300

Gewicht kachel

Kg

77

80

82

Nr testrapport

16
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Verwijder al het verpakkingsmateriaal
van de deur en uit de haard van de
kachel. Het zou kunnen verbranden
(gebruiksaanwijzing en verschillende
labels).
Laden pellets
De pellets worden aan de bovenkant van de kachel
in het reservoir gegoten door het deksel te openen.
Giet de pellets in het reservoir; er kunnen ongeveer
10 kg pellets in.Voor het gemak de procedure in
twee fases uitvoeren:
• giet de helft van de inhoud in het reservoir en
wacht tot de brandstof op de bodem is gezakt.
• giet er daarna de tweede helft in.
Verwijder het beschermrooster nooit
uit het reservoir; vermijd bij het vullen
dat de zak met pellets in contact komt
met de warme oppervlakken.
De vuurpot moet voor elke
inschakeling gereinigd worden.
Eerste inschakeling
• Controleer of de vuurpot leeg is en geen pellets
of verbrandingsresten aanwezig zijn. Hem anders
legen en reinigen
• Het reservoir tot 3/4 vullen met pellets, aanbevolen
door de fabrikant
• Sluit de kachel met de meegeleverde kabel op een
contactdoos aan
• Druk op de schakelaar aan de achterzijde van de
kachel voor de inschakeling
• Op de display verschijnt de tekst “UIT
UIT”
”
• Druk op de toets gedurende 2 seconden.
Na enkele seconden gaat de rookafzuiger aan,
de weerstand voor de inschakeling en de tekst “
INSCHAKELING”
INSCHAKELING
”verschijnt; de led van de bougie gaat aan
• Na ongeveer 1 minuut verschijnt de tekst“
“ PELLETS
LADEN”
LADEN
”, de kachel laadt de pellets en vervolgt met
de inschakeling van de weerstand
• Als de geschikte temperatuur is bereikt, verschijnt
op de display de tekst“
“FIRE ON”
ON”: dit betekent dat
de kachel in de laatste fase van de inschakeling is
waarna hij volledig zal werken; de led van de bougie
gaat uit
• Na enkele minuten verschijnt op de display de
“ BEDRIJF
BEDRIJF”
”en naast de ruimtetempertuur, het
tekst“
actuele bedrijfsvermogen. De kachel werkt nu volledig
• Als de temperatuur, ingesteld op de display wordt
bereikt, verschijnt de tekst “MODULATIE
MODULATIE”
”

NL

Inschakeling kachel
Voor de inschakeling is het
mogelijk dat een beetje rook de
verbrandingskamer vult..
Het is raadzaam om de installatie
en de eerste inschakeling door één
van onze erkende servicecentra te
laten uitvoeren. Deze technici zullen de
werking van het apparaat controleren en
de installatie vakkundig uitvoeren.
Tijdens de eerste inschakeling moet de
ruimte goed geventileerd worden daar
er zich onaangename geuren kunnen
ontwikkelen van de verf en het vet in de
pijpenbundel.
Uitschakeling van de kachel
Om de kachel uit te schakelen op de toets op het
bedieningspaneel drukken tot op de display de tekst
“EINDREINIGING
EINDREINIGING”
”verschijnt. Na de uitschakeling van
de kachel blijft de rookafzuiger een ingestelde tijd
werken om een snelle uitstoot van de rookgassen
uit de verbrandingskamer te garanderen. Voor
modellen voorzien van afstandsbediening is het
voldoende om de afstandsbediening uit te schakelen
door de toets 2 seconden ingedrukt te houden en
vervolgens de keuze te bevestigen door op de toets
SEND te drukken. Als u probeert om de kachel
tijdens deze fase in te schakelen, zal op de display
de tekst “WACHTEN KOELING”
KOELING” verschijnen, om de
gebruiker te melden dat een uitschakelingscyclus in
uitvoering is. Wacht tot de cyclus is voltooid en op
de display de tekst “UIT
UIT”
” verschijnt om te vervolgen
met een nieuwe inschakeling.
LET GOED OP:
- schakel de kachel niet met tussenpozen in: dit
kan vonken veroorzaken die de levensduur van de
elektrische componenten kunnen beperken;
- raak de kachel niet aan met natte handen: de
elektrische componenten van de kachel kunnen
ontladingen veroorzaken. Alleen bevoegde technici
kunnen storingen oplossen;
- verwijder geen schroeven uit de vuurhaard zonder
ze eerst goed te hebben gesmeerd;
- open nooit de deur wanneer de pelletkachel in
bedrijf is;
- zorg ervoor dat het mandje van de vuurpot correct
is geplaatst.
- vergeet niet dat alle delen van het rookkanaal
moeten kunnen geïnspecteerd worden. Indien het
een vast rookkanaal is, moeten openingen voorzien
worden voor de inspectie en de reiniging.
17
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Alarmsignaleringen
Als de kachel niet goed werkt, informeert het systeem de gebruiker over de storing die is opgetreden.
De volgende tabel geeft een overzicht van de alarmen, de storingen en de mogelijke oplossingen:
"COOL FIRE": als de stroom
ontbreekt, ook enige seconden, gaat
de kachel uit.. Als er weer stroom is,
zal de kachel een uitschakelingscyclus
uitvoeren en op de display verschijnt
de signalering "COOL FIRE". Als de
koelcyclus is afgerond zal de kachel
automatisch weer starten.
NB: Voor de modellen voorzien van
een afstandsbediening moet u, als
dit alarm optreedt, opnieuw de
eerder ingestelde automatische in- en
uitschakelingstijden programmeren.
Door gebrek aan stroom gaan
inderdaad de ingestelde tijden verloren.
Als er weer stroom is op de toets SEND
van de afstandsbediening drukken
om opnieuw de eerder bepaalde
automatische programmering naar de
kachel te zenden.

"ALARM ROOKSONDE": dit alarm
treedt op bij een storing van de sonde
voor detectie van de temperatuur van
de rookgassen of als ze is ontkoppeld.
In dit geval het alarm resetten door
op de On/Off toets te drukken en
contact opnemen met een erkend
servicecentrum.
"ALARM DEP SIC FAIL": bij dit alarm
knipperen de leds ALF en ALC op
het bedieningspaneel. Er zijn twee
mogelijkheden: de schoorsteenpijp is
verstopt of de kachel is oververhit. In
beide gevallen zal de reductiemotor
van de toevoerschroef zich blokkeren
en zal de kachel de uitschakeling
beginnen. Druk op de On/Off toets
om het alarm te resetten. Controleer
of de thermostaat met manuele reset,
op de achterkant van de kachel, heeft
ingegrepen (4),Draai de beschermdop
los en druk de drukknop volledig in.
Als nog blokkeringen optreden,
te wijten aan hetzelfde probleem,
contact opnemen met een erkend
servicecentrum.

"SERV": als dit op de display
verschijnt, betekent dit dat de kachel
1200 bedrijfsuren heeft bereikt. Wij
adviseren om contact op te nemen
met een erkend servicecentrum voor
het seizoengebonden onderhoud.
"ALARM NO ACC": dit alarm treedt
op wanneer na ong. 15 min, de
inschakelingstijd, de temperatuur van
de rookgassen nog steeds te laag is.
Het kan ook optreden bij een te lage
pelletflow tijdens de inschakeling.
Druk op het bedieningspaneel op
de On/Off toets om het alarm te
resetten. Wacht tot de koelcyclus is
voltooid, reinig de vuurpot en probeer
een nieuwe inschakeling.
"ALARM NO FIRE": dit alarm treedt
op als de kachel uitgaat tijdens de
bedrijfsfase (bv. als de pellets in
het reservoir op zijn). Druk op het
bedieningspaneel op de On/Off toets
om het alarm te resetten. Wacht tot de
koelcyclus is voltooid, leeg de vuurpot
en probeer een nieuwe inschakeling.
"ALARM FAN FAIL": dit alarm
treedt op als de rookafzuiger defect
is of als de printkaart de snelheid van
de ventilator voor uitstoot van de
rookgassen niet detecteert.
In dit geval het alarm resetten door
op de On/Off toets te drukken en
contact opnemen met een erkend
servicecentrum.
18

De controles moeten door de gebruiker
worden uitgevoerd, neem alleen contact op
met het Technisch servicecentrum als u geen
oplossing vindt.
1
2

3

4

1. Drukknop voor inschakeling
2. Zekering F4AL250V
3. Drukknop reset thermostaat
4. Ruimtesonde

NL

Onderhoud en reiniging van de kachel
Neem de volgende voorzorgsmaatregelen voordat Asla
u onderhoud op de kachel uitvoert:
Open de deur en verwijder
• controleer of alle delen van de kachel koud zijn; de asla. Verwijder met een
stofzuiger al de as. Deze
• controleer of de as volledig is gedoofd;
handeling moet min of
• controleer of de hoofdschakelaar op OFF staat;
• trek de stekker uit het stopcontact om toevallig meer frequent uitgevoerd
worden, naargelang de
contact te vermijden;
kwaliteit van de pellets.
• controleer na het onderhoud of alles in orde is,
net zoals voor de interventie (check of de vuurpot
goed is geplaatst).
Reiniging van het glas
Gelieve voor de reiniging aandachtig
de onderstaande aanwijzingen
Het glas is zelfreinigend. Tijdens de werking van de
te volgen. Verzuim kan leiden tot
kachel loopt een luchtstroom langs het oppervlak
storingen in de werking.
van de kachel waardoor de as en het vuil worden
verwijderd; niettemin zal binnen een paar uur
Reiniging van de vuurpot en zijn houder
een grijsachtig patina gevormd worden, dat bij
Wanneer de vlam rood of zwak wordt, vergezeld van de eerste uitschakeling van de kachel gereinigd
zwarte rook, betekent dit dat er as of afzettingen moet worden. Het zwart worden van het glas is
aanwezig zijn, waardoor de kachel niet goed afhankelijk van de kwaliteit en de hoeveelheid
werkt. Ze moeten verwijderd worden. Verwijder gebruikte pellets. Het glas moet gereinigd worden
elke dag de vuurpot door hem uit zijn zitting te als de kachel koud is, met producten aanbevolen
halen; verwijder de as en eventuele afzettingen en en getest door de fabrikant. Wanneer deze
maak vooral de verstopte gaten vrij met een puntig werkzaamheid wordt uitgevoerd, altijd nagaan
gereedschap (niet meegeleverd met de kachel). Dit of de grijze pakking rond het glas in goede staat
moet vooral de eerste keren uitgevoerd worden, verkeert; Als u de efficiëntie van deze pakking niet
bij elke inschakeling en vooral als andere pellets controleert, kan dit de werking van de kachel in
worden gebruikt dan aanbevolen door de fabrikant. gevaar brengen. Door pellets van slechte kwaliteit
Hoe vaak u deze werkzaamheid moet uitvoeren, is kan het glas zwart worden.
afhankelijk van de gebruiksfrequentie en van de
keuze van de pellets.
Als het glas gebroken is de kachel
niet proberen in te schakelen.
Controleer tevens de steun van de vuurpot en reinig
eventueel met een stofzuiger.
Reiniging van de oppervlakken
Gebruik voor de reiniging van de oppervlakken
een vochtig doek, gedrenkt in water of water met
een neutraal reinigingsmiddel.

Dagelijkse reiniging
met schraper
Als de kachel uit en koud
is 5-6 keer de schraper
van de buizen voor de
warmtewisseling activeren
door aan de hendel boven
de deur van de kachel te
trekken en te duwen.

Het
gebruik
van
agressieve
reinigingsmiddelen of oplosmiddelen
zal leiden tot beschadiging van
de oppervlakken. Alvorens een
reinigingsmiddel te gebruiken, is het
raadzaam om het op een ongezien punt
uit te proberen. Neem anders voor advies
contact op met een erkend servicecentrum.
Reiniging van de metalen delen
Om de metalen delen van de kachel te reinigen,
een zachte doek gebruiken, gedrenkt in water.
Reinig de metalen delen nooit met alcohol,
oplosmiddelen,benzine of andere ontvettende
19

NL
stoffen. Bij gebruik van deze stoffen wijst ons
bedrijf elke verantwoordelijkheid af. Mogelijke
kleurvariaties van de metalen onderdelen kunnen te
wijten zijn aan een afwijkend gebruik van de kachel.
Het is noodzakelijk om een dagelijks
onderhoud van de vuurpot uit te
voeren en een periodiek onderhoud
van de asla. Weinig of ontbrekend
onderhoud kan tot gevolg hebben dat de
kachel niet aangaat, met mogelijke schade
voor de kachel en het milieu (emissie van
onverbrande brandstof en roet). De pellets,
die nog in de vuurpot aanwezig zijn ten
gevolge van de mislukte ontsteking, mogen
niet weer in de ketel gegooid worden.
VOOR REKENING VAN EEN GESPECIALISEERDE
TECHNICUS

Verwijder de vloer van de verbrandingskamer met
behulp van een schroevendraaier en reinig onder
de plaat met een stofzuiger (foto 4+foto 5).

4

Verwijder de bovenste
vlamplaat uit zijn steun
(foto 6+foto 7). Duw nu
de vlamplaat naar boven
en draai ze om ze volledig
te verwijderen (foto 8).

Jaarlijkse controle
Reiniging verbrandingskamer
De schraper bevindt zich tussen de stangen van het
voorste rooster. Activeer 5/6 keer de schraper om de
reiniging van de wisselbuizen te garanderen. Gebruik
de vork om de schraper uit te trekken (foto 1).

5

6

Activeer opnieuw 5/6
keer de schraper en reinig
zorgvuldig de buisbundel
met een stofzuiger.

1
Verwijder de vuurpot en reinig hem (foto 2).
Open de deur en verwijder de asla.
Verwijder met een stofzuiger al de as. Deze
handeling moet min of meer frequent uitgevoerd Verwijder de schroeven op de basis van de verbranworden, naargelang de kwaliteit van de pellets dingskamer en de bevestiging van het glijvlak voor
pellettoevoer. (foto 9+foto 10)
(foto 3).

2
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11

Verwijder vervolgens het Reiniging van de afvoerinstallatie
glijvlak voor toevoer van
de pellets (foto 11).
Totdat nog geen redelijke ervaring over de
bedrijfsomstandigheden is opgedaan, is het raadzaam
Verwijder de wand van om dit onderhoud ten minste maandelijks uit te
de verbrandingskamer voeren.
(foto 12).
• de stroomkabel afsluiten;
De kachel is nu volledig • de dop van de T-koppeling verwijderen en de buizen
toegankelijk voor een reinigen; wend u de eerste keren beter tot bevoegd
zorgvuldige
reiniging personeel;;
• reinig zorgvuldig het rookafvoersysteem: neem liefst
(foto 13).
contact op met een professionele schoorsteenveger;
• verwijder jaarlijks het stof en de spinnenwebben uit
de zones achter de panelen van de binnenbekleding,
vooral op de ventilators.
Reiniging van de ventilators

12

13

Controle twee maal per jaar (in het begin en
in de helft van het seizoen)
Reiniging mof van de T-koppeling
Verwijder
de
drie
schroeven achter de
top en hef hem (foto 1)
Verwijder vervolgens de
andere steunschroeven
op de zijde aan de
binnenkant van de kachel
en verwijder de flank
(foto 2). Draai de mof
voor asopvang. Reinig
de mof en verwijder
de resten die tijdens de
werking van de kachel
werden afgezet (foto 3).

1

2

3

De kachel is voorzien van ventilators (ruimte en
rookgassen), die zich op de onderkant van de kachel
bevinden.
Afzettingen van stof of as op de ventilatorbladen
leiden tot een onbalans die tijdens het bedrijf storingen
veroorzaakt.
Het is daarom noodzakelijk om de ventilatoren
minstens jaarlijks schoon te maken. Aangezien
hiervoor sommige delen van de kachel moeten
worden gedemonteerd, mag de ventilator alleen door
ons geautoriseerd servicecentrum gereinigd worden.
Reinigen einde seizoen
Aan het einde van het seizoen, wanneer de kachel
niet meer wordt gebruikt, wordt een grondige en
algemene reiniging aanbevolen:
• verwijder de pellets uit het reservoir en van de
schroef;
• reinig zorgvuldig de vuurpot, de steun van de
vuurpot, de verbrandingskamer en de asla.
Als de voorgaande punten in acht werden genomen,
houdt dit enkel een controle in van de staat van de
kachel.
Het is noodzakelijk om de afvoer of het rookkanaal
zorgvuldige te reinigen en de staat van de korf te
controleren: bestel hem eventueel bij het erkende
servicecentrum. Smeer indien nodig de scharnieren
van de deur en van de handgreep.
Controleer ook de keramische vezelkoord op het glas,
op de binnenwand van de deur: als deze is versleten
of te droog is, een nieuwe koord bestellen deze dan
bij het erkende servicecentrum.
21
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Onderhoud en reiniging van de kachel
Om de onderdelen te reinigen moet de kachel volledig koud zijn en moet u de
stekker uittrekken om brandwonden en thermische schokken te vermijden. Als gecertificeerde pellets worden gebruikt, van goede kwaliteit, is er weinig onderhoud
vereist voor deze kachel. De behoefte aan onderhoud is afhankelijk van de gebruiksomstandigheden (herhaaldelijk in- en uitschakelen) en van de vereiste prestaties.
Onderdelen
Brander/Vuurpot

Dagelijks

Om de 2-3
dagen

Om de 2
weken

Maandelijks

Om
de 2-3
maanden

Jaarlijks/
1200-1400
uren

◊

Reiniging ruimte van de asla

◊

Reiniging van de asla

◊

Reiniging deur en glas

◊

Wisselaar

Wekelijks

◊

Reiniging interne kamer wisselaar/
kamer rookventilator

•

Volledige wisselaar
Reiniging T-afvoer

•
•

Rookpijpen

•

Pakking houder van asla

•

Interne delen

•

Schoorsteenpijp

•

Elektromechanische onderdelen

•

◊ voor rekening van de gebruiker
• voor rekening van het technisch servicecentrum

Om de 1200 bedrijfsuren zendt de printkaart een waarschuwingssignaal en op de
display verschijnt de tekst “S E R V I C E ”. Dit bericht meldt dat een volledige reiniging
van de kachel is vereist, voor rekening van een servicecentrum. Als deze reiniging
niet wordt uitgevoerd, kan de kachel slecht beginnen werken met een slechte
verbranding en dus minder rendement.
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Drukschakelaar
rook:
controleert de druk in het
rookkanaal. Hij blokkeert
de toevoerschroef van
de pellets als de afvoer
is verstopt of als er een
belangrijke tegendruk is, bv.
bij wind. Bij een interventie
van de drukschakelaar zal
de tekst “AA L A R - D E P F A I L ” verschijnen.

Reductiemotor: als de
reductiemotor stopt, zal
de kachel blijven werken
tot de vlam door gebrek
aan brandstof uitgaat en
tot hij het minimumniveau
van de koeling bereikt.

NL

De veiligheidsvoorzieningen

Te m p e r a t u u r s o n d e
rook:dit
thermokoppel
detecteert de temperatuur
van de rookgassen en laat
de kachel werken of stopt
hem als de temperatuur
van de rookgassen onder
de ingestelde waarde
daalt.

RESETTEN
ONTBREKEN

Elektrische beveiliging:
de kachel is door een
algemene zekering van
4 A beschermd tegen
hevige stroompieken (bv.
bliksem), die zich op het
bedieningspaneel aan de
achterkant van de kachel
bevindt, in de buurt
van de voedingskabel.
Hierop zijn ook andere
zekeringen aanwezig voor
de bescherming van de
printkaarten.

Veiligheid temperatuur
pellets:
in de zeer
zeldzame gevallen dat er
een te hoge temperatuur
in het reservoir optreedt,
verwekt pelletthermostaat
met handmatige reset een
alarm “AA L A R - S I C - F A I L ”
en onderbreekt aldus de
werking van de kachel; het
herstel moet door de klant
uitgevoerd worden, door
het apparaat achteraan de
kachel te resetten.

Ruimtethermostaat:de
ruimtethermostaat neemt
de temperatuur waar,
aanwezig in de kamer.
Wanneer de thermostaat
de
vooraf
bepaalde
temperatuur waarneemt,
schakelt de kachel over naar
de ECO-modus, dd.w.z. in
de brandstofbesparende
modus.
De
ruimtethermostaat
moet zodanig geplaatst
worden dat hij niet door
de temperatuur van de
kachel wordt beïnvloed.

Het is verboden om de veiligheidsvoorzieningen te wijzigen of te omzeilen.
Enkel nadat de oorzaak van de veiligheidsinterventie werd opgelost, kan de
kachel weer ingeschakeld worden en kan de werking hervatten. Raadpleeg
het hoofdstuk m.b.t. de alarmen om te begrijpen hoe elk alarm dat op de
display van de Kachel verschijnt, moet geïnterpreteerd worden .
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Storingen en oplossingen
De reparaties mogen alleen door een vakman uitgevoerd worden, als de kachel is
uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact is verwijderd.ELKE niet geautoriseerde wijziging van het apparaat en elke vervanging met niet originele onderdelen
is verboden. De vetgedrukte werkzaamheden mogen enkel door gespecialiseerd
personeel uitgevoerd worden.
Eventuele storingen en oplossingen
Alle bewegende en werkende delen van de kachel worden getest en worden dus in perfecte staat geleverd, maar door het transport, het afladen, de verplaatsingen en een verkeerd gebruik of weinig onderhoud kunnen toch storingen optreden.
De belangrijkste storingen kunnen waarschijnlijk opgelost worden d.m.v. de onderstaande tabel.
Indien hiermee het probleem niet kan worden opgelost, moet u contact opnemen met de klantendienst.
STORING

MOGELIJKE OORZAKEN

OPLOSSINGEN

Display uit en
drukknoppen werken
niet

1. Gebrek aan netspanning
2. Achterste schakelaar uit
3. Display defect
4. Storing in de verbinding van de
display met de printkaart
5. Zekering printkaart stuk
6. Printkaart defect

1. Controleer of de voedingskabel is aangesloten
2. Gebruik de achterste schakelaar voor de activering
3. Sluit de kachel ongeveer één minuut van de stroom
af en schakel weer in. Als de storing aanhoudt, contact
opnemen met een erkend servicecentrum.
4. Controller of de display en de printkaart correct
zijn aangesloten. Neem contact op met een erkend
servicecentrum.
5. Neem contact op met een erkend servicecentrum.
6. Neem contact op met een erkend servicecentrum.

Inefficiënte afstandsbediening

1. Overmatige afstand van de
kachel
2. Geen batterijen in de afstandsbediening
3. Afstandsbediening stuk

1. Ga dichterbij de kachel
2. Controleer en vervang de batterijen
3. Vervang de afstandsbediening

Geen inschakeling

1. Overmatige ophoping van as in
de vuurpot
2. Verkeerde inschakelingsprocedure

1. Reinig de vuurpot
2. Herhaal de inschakelingsprocedure. Als de storing
aanhoudt, contact opnemen met een erkend servicecentrum.

Er komt rook uit het
rooster

1. Black-out

1. In het geval van een onderbroken opstartfase en een
tijdelijke onderbreking van de ventilatoractiviteit kunnen
er kleine hoeveelheden rook ontstaan

1. De kachel is nog niet warm

1. Wacht tot de inschakelingscyclus is voltooid. Als de
juiste temperatuur wordt bereikt, zal de ventilator automatisch starten. Als de storing aanhoudt, contact
opnemen met een erkend servicecentrum.

Warme lucht ventilator
werkt niet
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1. Het reservoir is leeg
2. De weerstand bereikt de temperatuur niet
3. Weerstand beschadigd
4. De pellets dalen niet
5. Motor van de schroef defect
6. De vuurpot zit niet in de zitting
of is vuil
7. Verstopping door nesten of andere vreemde lichamen in de schoorsteen of schoorsteen kap
8. Controleer de werking van de
bougie
9. De asla is niet goed gesloten
10. Verstopping rookdoorgang en
rookkanaal
11. Rookafzuiger werkt niet
12. Thermische sonde defect
13. Pellets vochtig

1. Vul het reservoir met pellets
2. Controleer de stroomkabels en de zekeringen, vervang de weerstand indien defect
3. Vervang de weerstand
4. haal de stekker uit het stopcontact alvorens:
- te controleren of de pellets niet op het glijvlak zijn vastgelopen
- te controleren of de schroef niet is geblokkeerd door
een vreemd lichaam
- de afdichting van de deur te controleren
5. Neem contact op met een erkend servicecentrum.
6. Controleer of het gaatje van de vuurpot overeenstemt
met de bougie, reinig de vuurpot
7. Verwijder vreemde lichamen uit de schoorsteenpot of
uit het rookkanaal.
8. Controleer of stroom aanwezig is Vervang de bougie
indien verbrand
9. Sluit de asla
10. Voer een periodieke reiniging uit
11. Controleer de werking van de rookafzuiger
12. Neem contact op met een erkend servicecentrum.
13. Controleer de opslagplaats van de pellets en vervang
door een handvol droge pellets.

Blokkering van de
kachel.
De pellets worden niet
in de verbrandingskamer gevoerd.

1. Het reservoir is leeg
2. Schroef zonder pellets
3. Technisch probleem van de
schroef
4. Reductiemotor defect
5. Printkaart defect

1. Laad pellets in het reservoir
2. Vul het reservoir en vervolg zoals aangegeven in de
instructies voor eerste inschakeling
3. HET IS AANBEVOLEN om de stekker uit het stopcontact te halen alvorens:
- het reservoir te legen en handmatig eventuele obstructies van de schroef te verwijderen (zaagsel)
- het glijvlak van eventuele obstructies te bevrijden
- pelletstof van de basis van het reservoir te verwijderen
4. Vervang de reductiemotor
5. Vervang de printkaart

De kachel werkt enkele
minuten en gaat daarna uit

1. Inschakelingsfase niet voltooid.
2. Tijdelijk gebrek aan stroom
3. Rooksondes defect of niet ingeschakeld

1. De inschakeling opnieuw proberen
2. De inschakeling opnieuw proberen
3. Controleer en vervang de sonde

Ventilator rookafzuiging stop niet

1. De kachel is nog niet
afgekoeld

1. Wacht tot de kachel afkoelt De ventilator stopt
uitsluitend na de afkoeling.
Als de storing aanhoudt, contact opnemen met
een erkend servicecentrum

De kachel gaat niet
automatisch aan
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1. Voer een periodieke reiniging uit Raadpleeg de paragraaf voor de installatie van de kachel, in de handleiding
voor gebruik en onderhoud. Controleer of de schoorsteenpijp schoon is
2. Minder het laadniveau van de pellets in de parameters
3. Reinig goed de vuurpot nadat u hebt gewacht tot de
kachel volledig uit is. Neem contact op met een erkend servicecentrum indien dit nog eens voorvalt.
4. Controleer of het gaatje van de vuurpot overeenstemt
met de bougie
5. Controleer de winddichte schoorsteenpot en/of installeer er één
6. Controleer de correcte positie van de vuurpot, of hij
schoon is en of de luchtafzuigleiding vrij is, controleer
de staat van de pakking van de deur, verhoog in de parameter het niveau m.b.t. de snelheid van de ventilator
voor uitstoot van de rookgassen. Neem contact op
met een erkend servicecentrum
7. Controleer de kwaliteit van de pellets.Neem contact
op met een erkend servicecentrum
8. Verhoog in de parameter het niveau m.b.t. de snelheid
van de ventilator voor uitstoot van de rookgassen. Controleer en vervang eventueel de motor
9. Controleer of het glas hermetisch is gesloten en of de
pakking de afdichting garandeert.

De vuurpot is vroegtijdig
verstopt en de verbranding is onregelmatig,
het glas van de deur is
vuil, de vlam is lang, roodachtig en zwak

1. Rookkanaal met te lange buisdelen of verstopt
2. Te veel pellets
3. Overmatige hoeveelheid pellets
of te veel as in de vuurpot
4. De vuurpot zit niet in zijn zitting
5. Wind tegen rookafvoerstroom
6. Onvoldoende verbrandingslucht
7. Er werden andere pellets dan
gewoonlijk gebruikt
8. Motor rookafzuiging defect
9. Deur op verkeerde wijze gesloten

Rookgeur in de ruimte.
Uitschakeling van de
kachel

1. Slechte verbranding
2. Slechte werking van de rookventilator
3. Installatie van de schoorsteenpijp
verkeerd uitgevoerd
4. Verstopping van de schoorsteenpijp

In de automatische
stand werkt de kachel
steeds op het maximaal
vermogen

1. Ruimtethermostaat
2. Sonde voor temperatuurdetectie
beschadigd
3. Bedieningspaneel defect

1. Stel opnieuw de temperatuur van de thermostaat in
2. Controleer de werking van de sonde en vervang ze
eventueel
3. Controleer het bedieningspaneel en vervang het
eventueel

De zuigmotor van de
rookgassen werkt niet

1. De kachel krijgt geen stroomtoevoer
2. De motor is defect
3. De printkaart is defect
4. Het bedieningspaneel is defect

1. Controleer de netspanning en de zekering
2. Controleer en vervang eventueel de motor en de
condensor
3. Vervang de printkaart
4. Vervang het bedieningspaneel
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Neem contact op met een erkend servicecentrum.

NL
Het vuur gaat uit of de
kachel stopt automatisch.

1. Het pelletreservoir is leeg
2. Voeding ontbreekt
3. De pellets worden niet aangevoerd
4. Overmatige ophoping van as in
de vuurpot
5. TUSSENKOMST van de veiligheidssonde van de temperatuur
van de pellets
6. Schroef door vreemd voorwerp
geblokkeerd
7. De deur is niet goed gesloten of
de pakkingen zijn versleten
8. Pellets niet geschikt
9. Weinig pellettoevoer
10. Schoorsteenpot of rookafvoer
verstopt door nesten of vreemde
voorwerpen
11. Interventie van de drukschakelaar
12. Motor rookextractie beschadigd
13. Actief alarm

1. Vul het reservoir met pellets
2. Controleer de stekker en de aanwezigheid van elektrische energie
3. Vul het reservoir met pellets
4. Reinig zorgvuldig de vuurpot
5. Wacht tot de kachel volledig afkoelt, de manuele
reset uitvoeren en de kachel weer inschakelen. Als de
storing aanhoudt, contact opnemen met een erkend servicecentrum.
6. Verwijder de stekker, leeg het reservoir, verwijder vreemde voorwerpen
7. Sluit de deur of laat de pakkingen vervangen door
andere originele
8. Gebruik andere pellets, aanbevolen door de fabrikant. Soms moet het niveau voor het laden van de
pellets in de parameters gewijzigd worden, naargelang het type
9. Verhoog het niveau in de parameter voor het laden
van de pellets. Laat het toestromen van brandstof
door de technische assistentie controleren.
10. Verwijder vreemde voorwerpen uit de schoorsteenpot. Reinig het rookkanaal Voer een periodieke reiniging
uit
11. Controleer verstopping in het rookkanaal en of
de drukschakelaar goed werkt
12. Controleer en vervang eventueel de motor
13. Zie paragraaf alarmen

De ventilator van de
convectielucht (kamerlucht) stopt nooit

1. Thermische sonde voor controle
van de temperatuur defect
2. Rooksonde defect

1. Controleer de werking van de sonde en vervang ze
eventueel
2. Vervang de rooksonde

De kachel start niet

1. Stroomgebrek
2. Pelletsonde geblokkeerd
3. Zekering defect
4. Drukschakelaar defect (signaleert blokkering)
5. Rookkanaal verstopt

1. Controleer of de stekker in het stopcontact zit en of
de hoofdschakelaar in de positie "I" is.
2. Deblokkeer via de achterste thermostaat, als het opnieuw voorvalt de thermostaat vervangen
3. De zekering vervangen
4. Vervang de drukregelaar
5. Reinig de rookafvoer en/of het rookkanaal

Als de storingen te wijten zijn aan het niet in acht nemen van de bovenstaande
normen zal de fabrikant van de kachel elke verantwoordelijkheid afslaan en zal de
garantie ongeldig zijn. De eventuele tussenkomst van de technische assistentie valt
ten laste van de klant als deze instructies niet worden nageleefd.
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ALGEMENE GARANTIE

GARANTIEBEPERKINGEN

Alle producten worden onderworpen aan een zorgvuldige
test en zijn gedekt door een garantie van 24 maanden,
vanaf de datum van aankoop, aangetoond door de factuur
of kasbon, die aan het bevoegd technisch personeel moet
worden voorgelegd. Als deze documenten niet worden
voorgelegd, zal het recht op garantie vervallen.
Met garantie bedoelen wij de kosteloze vervanging
of reparatie van onderdelen van het apparaat die door
fabricagefouten defect zijn.

De beperkte garantie dekt fabricagefouten, op
voorwaarde dat het product niet is beschadigd door
onjuist gebruik, nalatigheid, onjuiste aansluiting, sabotage
of installatiefouten.

1. De garantie, die fabricagefouten en materiaalfouten
dekt, vervalt:
- door ingrepen van niet geautoriseerd personeel;
- door transportschade of oorzaken niet toewijsbaar
aan
de fabrikant
- door een niet correcte installatie;
- door een verkeerde elektrische aansluiting;
- door het niet uitvoeren van periodiek onderhoud;
- door natuurrampen (bliksem, overstroming enz.);
- door verkeerd gebruik en onderhoud.

De volgende onderdelen zijn niet door de garantie
gedekt:
- glas van de deur;
- pakkingen en vezelpakking van de deur;
- lak;
- majolica;
- afstandsbediening
- interne schotten
- schade door een ongeschikte installatie en/of verzuim
van de klant.

2. De volledige vervanging van de machine kan pas
plaatsvinden in specifieke gevallen, na deskundig
oordeel en onweerlegbaar criterium van de fabrikant.
3. Het bedrijf wijst elke aansprakelijkheid af voor directe
of indirecte schade aan personen, dieren of zaken,
voortvloeiend uit het niet naleven van de instructies in
deze handleiding en in het bijzonder met betrekking tot
de waarschuwingen inzake de installatie, het gebruik en
onderhoud van het toestel.
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De volgende componenten worden door een garantie
van twaalf maanden gedekt:
- vuurpot;
- weerstand

De afbeeldingen in de handleiding zijn louter indicatief
en het is dus mogelijk dat ze niet overeenstemmen
met uw product. Ze zijn bedoeld als voorbeeld om de
werking van het product te begrijpen.
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OPMERKINGEN
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