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Vriendelijke klant,

-

gebruiken.

-

-

meegaan. 

-

-

-

raken en de deur te openen om pellets te laden. 

In geval van brand de stroomtoevoer afsluiten, een brandblusapparaat gebruiken en indien nodig de brandweer 
oproepen. Vervolgens contact opnemen met een erkend assistance center.

De behuizing van de kachel op geen enkele wijze bedekken en de openingen aan de bovenzijde 
nooit verstoppen wanneer de kachel in werking is. Alle kachels ondergingen op de productielijn 
een ontstekingstest.

 
Deze symbolen duiden specifieke informatie aan in de handleiding:

 omdat het niet in acht nemen van deze informatie kan leiden tot ernstige schade aan de 
kachel en gevaar voor de veiligheid van de gebruiker. 

zal niet bevredigend zijn.

Voor de installatie en de eerste ontsteking van het apparaat is het aanbevolen u te wenden tot 
ons erkend assistance center. Ons personeel zal niet enkel zorgen voor een perfecte installatie 
maar ook de regelmatige werking controleren.
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Bij het installeren 

normen in acht genomen worden;

Veiligheidsinformatie

Aansprakelijkheid

oneigenlijk en verkeerd gebruik, ongeautoriseerde 

vervangingsonderdelen.

-
soneel;

Normen en verklaring van overeenstemming

plaats;

gevoed worden, met een diameter van 6 mm en 
een maximumlengte van 30 mm. Gebruik enkel 
het type pellets aanbevolen door de fabrikant.

moeten de rookbuizen met het rookkanaal 
aangesloten worden;

nooit verwijderd worden 

geïnstalleerd, moet  een goede luchtverversing 
mogelijk zijn;

te stellen als de deur open is of het glas is 
gebroken;

gebruiken; de kachel mag uitsluitend gebruikt 
worden voor het doel waarvoor hij werd 
ontworpen;

gevaarlijk beschouwd. Giet niets anders dan 
houten pellets in de pellettank.

het glas, de hendel en de buizen zeer heet: raak 
deze delen niet zonder enige bescherming aan;

uit de buurt van de kachel.
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LPellets laden

geladen door de deur te openen.

brandstof op de bodem zakt.

bijzonder:

zintuiglijke en geestelijke vermogens of gebrek aan 

 

staat. 

Instructies voor een veilig en efficiënt gebruik

Verwijder nooit het beschermrooster in het 

pellets de hete oppervlakken niet raakt.
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Aansluiting met de externe luchtinlaat

die buiten uitgeven, of door middel van afzonderlijke of 
collectieve ventilatiekanalen.

 
niet vermindert. 

is.

Werkgebied

in overeenstemming met de plaatselijke nationale normen.
 zijn. 

buiten uitgeven en die een minimale vrije doorsnede van 

vertrekken geen brandgevaar bestaat, zoals bijvoorbeeld in 

De kachel mag niet in slaapkamers 
of badkamers geïnstalleerd worden 
of in kamers waar een ander 

verwarmingselement is geïnstalleerd (open haard, 
kachel enz.) dat niet over een eigen onafhankelijke 
luchtinlaat beschikt.
Het is verboden de kachel in een kamer met een 
explosiegevaarlijke atmosfeer te plaatsen.
De vloer van de kamer, waarin de kachel wordt 
geïnstalleerd, moet het gewicht ervan kunnen 
dragen.Voor brandbare wanden een minimale 
afstand van 10 cm aan de achterzijde (A), 30 cm aan 
de zijwanden (B) en 100 cm aan de voorzijde laten.
Als in de kamer delicate objecten zoals gordijnen, 
banken en andere meubels aanwezig zijn, moet hun 
afstand van de kachel aanzienlijk worden verhoogd.

In aanwezigheid van een houten vloer 
moet een bescherming gelegd worden, in 
overeenstemming met de normen van het land 
van gebruik.

30 cm
(B)

Min.
100
cm2

10 cm (A)
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Aansluiting met de schoorsteenpijp

die bovenaan uitmondt.

van een tijdelijk stroomgebrek.

voor de periodieke controles en reiniging, jaarlijks uit te 

van pijpen en aansluitingen, zoals aanbevolen door de 
fabrikant.

de geldende normen.

Aansluiting op een extern rookgaskanaal met 
geïsoleerde of dubbelwandige pijp

zijn toegestaan, glad aan de binnenkant en bevestigd aan 
de muur.

voorzien voor de periodieke controles en reiniging, jaarlijks 

voldoet aan de geldende normen.

Aansluiting met de schoorsteenpijp

voorzien voor de periodieke controles en reiniging, jaarlijks 
uit te voeren.

en aansluitingen, zoals aanbevolen door de fabrikant.

de geldende normen.

Afb.3: aansluiting op een 
extern rookgaskanaal 
met geïsoleerde of 
dubbelwandige pijp.

Afb.2: aansluiting met de
schoorsteenpijp.
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Haard rookgasafvoer

gecerti�ceerde pakketten te gebruiken, verkrijgbaar 

bevoegde instanties raadplegen.

De schoorsteenpot

afmetingen en vormen, in overeenstemming met de 

de nok staan.

Afb.5: kenmerken van de schoorsteenpijp

JA NEE

:

- controleer of de vloer niet brandbaar is: gebruik zo nodig 

installeren.

Afstand van voorwerpen

30 cm

100 cm

10 cm
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AL C AL F

Besturingspaneel

AL C AL F

1

5 6

7 9

4 2 8
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10 3

12

Display toetsen en functies

ontvangt.

Hoe de gewenste kamertemperatuur bereiken

Volg de onderstaande procedures om de temperatuur te 

de toetsen 

Hoe het bedrijfsvermogen wijzigen

Gebruik de toetsen 

AL C AL F

2

21

3

3

1
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te stellen:

Gebruik deze toets om de gekozen informatie naar 
de printkaart over te dragen.

ingedrukt om deze functie te activeren of 
deactiveren. 

ingedrukt om deze functie te activeren of 
deactiveren. 

Volg onderstaande procedure om de klok functie 
op de afstandsbediening in te stellen:

 en de tijd zal knipperen.
- gebruik de toetsen  en  om de uren en 

minuten in te stellen.
- druk 

om de functie naar de printkaart over te dragen.  

OFF1

OFF2

Via deze toets kunt u de geprogrammeerde in- en 

om deze functie te activeren of deactiveren. 

Toetsen en hoofdfuncties

verstrekt bepaalde functies 

gebruiken:

afstandsbediening en de 

via de afstandsbediening moet 

bevestigen.

Afstandsbediening (indien aanwezig)
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De temperatuur wijzigen

toetsen  

temperatuurbereik gaat van een 

bevestigen door op de toets 

Vermogen veranderen

afstandsbediening geven de 
vijf mogelijke vermogens aan.

gekozen vermogen.

de paragraaf m.b.t. de 

Automatische power functie

Voor deze functie op de toets  
 

regelen, in overeenstemming 

ingestelde temperatuur en de 

1

3

2

1

2

1

2

Te
m

pe
ra

tu
ur

in
st

el
lin

g

3
turbofunctie.

in de kamer constant moet 

de printkaart over te dragen.

keuze te bevestigen. 

3

1

2

3

1

2

3

1

2
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Chrono-thermostaat functie
(enkel beschikbaar op de afstandsbediening)

Volg de onderstaande procedure 

programma 1:

afstandsbediening.Gebruik de 
toetsen

rollen, de toetsen  

op de toets 
U zult nu de ingestelde 

AL C AL F

5

1

3 

2

ON 1

4

uitschakeling moet ingesteld worden 
als de afstandsbediening uit is ;

de ingestelde tijd voor de automatische 

stroom aanwezig is, de kachel opnieuw via de 
afstandsbediening programmeren;

behoudt de kachel dezelfde temperatuur en 
hetzelfde vermogen als ingesteld voor de laatste 
uitschakeling;

een uitschakeling en een daaropvolgende 
inschakeling van de kachel. Op deze wijze heeft 
de kachel de tijd om een volledige koelfase uit 
te voeren; als geen rekening wordt gehouden 
met dit interval zal de kachel niet zoals gepland 
ingeschakeld worden.

Automatische uitschakeling 
OFF1

afstandsbediening.Gebruik de 
toetsen

rollen, de toetsen  

op de toets 
U zult nu de ingestelde 

OFF1

1

3

2

4

tijdschema's.

Volg onderstaande procedure om 

2

1

3
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drukken om de functie te

te bevestigen en over te dragen 

aangaan om aan te geven dat de programmering actief is.

bevestigen en over te dragen naar de printkaart van de 

3

1

2 Reinig steeds de vuurpot voor met een 
automatische inschakeling te beginnen. Vermijd 
aldus mislukte startpogingen om schade aan 
de kachel en de omgeving te voorkomen. 

“OFF”

voor de ontsteking.

op minimum vermogen. 

bereikt, ingesteld door de gebruiker 
en is in de energiebesparende fase. 

vermogeninstelling te veranderen.

geprogrammeerde bedrijfsvermogen 

zelfreinigingsfase van de korf; de 

de afstandsbediening 

zoals aangeduid op de 
afbeelding.Vervang de 

en neem de polariteit + en - 

Vervang de batterijen van de afstandsbediening

Display informatie



N
L Technische specificaties

:

- de afmetingen zijn bij benadering en

- afmetingen met een tolerantie van

7
7

0

426

4
8

7

426

4
3

1

32 431 25
174

1
5

8

1
7

7

107

50

80

Uscita Fumi

Aspirazione  Aria
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M.

Warmte input kW

kW

kW

Kg 11

mm

mm

V

W

Kg

Het is aanbevolen om na de installatie een controle op de uitstoot uit te voeren.

geval vervallen en de fabrikant zal niet meer aansprakelijk zijn.

Gebruik voor onze kachel pellets met een diameter van 6 mm, een lengte 
van 30 mm en een maximale vochtigheid van 8 %. De pellets uit de buurt 
van warmtebronnen opslaan en niet in vochtige of explosiegevaarlijke 
omgevingen.

Pellets
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pellets bevatten.

stappen:

brandstof op de bodem zakt.
 er vervolgens de rest in.

Voor elke inschakeling moet de vuurpot 
gereinigd worden.

Verwijder nooit het beschermrooster in het 

pellets de hete oppervlakken niet raakt.

Alle elementen uit de vuurhaard en van het glas 
verwijderen die zouden kunnen verbranden (de 
gebruiksaanwijzing en de etiketten).

aanbevolen door de fabrikant.

meegeleverde kabel

���

�� ��

�� ��������

ontsteken

�� ��� � ����

����

aan.

����� � ���

Start kachel

ons erkend service center voor de installatie 
en de eerste ontsteking van het apparaat daar 

de bevoegde technici naast een perfecte installatie, 
het regelmatig bedrijf van de kachel zullen controleren. 
Bij de eerste inschakeling moet u ervoor zorgen dat de 
omgeving goed wordt geventileerd gedurende de eerste 
bedrijfsuren omdat zich onaangename geuren kunnen 
ontwikkelen door de fysieke stabilisatie van de verf en 
het vet in de pijpbundel.

Voor de ontsteking kan een kleine hoeveelheid 
rook in de verbrandingskamer ontstaan.

de toets  drukken tot de tekst ��� ����� � �� � op de 

T� F� FKD ��LLI FKD

���

:

dit vonken kan veroorzaken die de levensduur van de

oplossen.

zonder ze eerst goed te smeren.
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Alarmsignalen

De gebruiker moet regelmatige controles uitvoeren en 
contact opnemen met het erkend assistance center 
als hij geen oplossing vindt.

44
3

1

2

3

1

2

: in geval van een kort 

stroomonderbreking optreedt, mag u 
niet vergeten dat u de eventuele in- en 

alle vorige tijdinstellingen verloren gaan.

programmering, die u eerder instelde, 

: 

reinigingsbeurt te bespreken.

" : 

en de rooktemperatuur is nog te laag 

niet genoeg pellets toestromen voor de 

koelfase is afgerond, reinig de vuurpot 

: dit alarm treedt op 

afgerond, reinig de vuurpot en start een 

: dit alarm treedt 
op als de rookuitstoter stuk is of 

rookventilator niet kan detecteren. 

ondersteuning. 

: dit alarm treedt 
op als de sensor van de rooktemperatuur 

ondersteuning. 

:

gevallen stopt de reductiemotor van de 

de toets.

ondersteuning.



Onderhoud en reiniging van de kachel

om toevallig contact te vermijden.

Volg zorgvuldig de volgende reinigingsinstruc-
ties.Als deze instructies niet worden in acht 
genomen, kunnen storingen optreden in het 
bedrijf van de kachel.

Reiniging van de vuurpot en de support van de vuurpot

de gekozen pellets.

controleren en de eventuele as met een stofzuiger te 

Reiniging van het glas

vuile glasruit.

Als het glas is gebroken, de kachel niet 
inschakelen.

Reiniging oppervlakken

Reiniging van de metalen delen

petroleum, verdunners of andere ontvettende stoffen 

Agressieve detergenten of verdunners kunnen 
de oppervlakken van de kachel schaden.Alvo-
rens een detergent te gebruiken, adviseren wij 

om hem te testen op een klein deel van de kachel dat niet 
-

sistance centre voor informatie over het product.

Asla

een stofzuiger om alle as, 
-

deren

de gebruikte pellets.



De vuurpot moet dagelijks en de asla moet 
vaak gereinigd worden.Door gebrek aan 
reinigingen kan het opstarten van de kachel 
belet worden waardoor schade aan de kachel 

en aan de omgeving wordt berokkend (uitstoot van 
onverbrand materiaal en roet)De pellets die in de vuurpot 
zijn achtergebleven omdat de kachel niet is opgestart, 
mogen niet hergebruikt worden. 

2

1

Controleer elk jaar

Reinig de verbrandingskamer

3

reiniging van de pijpen.   Vooral de eerste keren contact
opnemen met bevoegd personeel;

Reiniging van de ventilators

moeten daarom minstens een keer per jaar gereinigd 

Reiniging op het einde van de winter 

algemene reiniging uit te voeren:

vuurpot, de verbrandingskamer en de asla.

assistance centre.

glas, aan de binnenkant van de deur; als deze versleten of 

centre.

Reiniging van het clearing systeem
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Om de 1200 bedrijfsuren stuurt de elektronische kaart een waarschuwingssignaal en op de display verschijnt 
���� ��� . Dit betekent dat een grondige reiniging van de kachel is vereist aan de hand van een CAT.Als deze 

reiniging niet wordt uitgevoerd, kan dit leiden tot het falen van de kachel, een slechte verbranding en dus een 
lager rendement.

Onderhoud en reiniging

Delen Dagelijks
Om de 

2-3 dagen
Om de 15 

dagen
Om de 30 

dagen

Om de 
60-90
dagen

1200-1400 
uren

Vuurpot ◊

◊

◊

◊

kamer rookventilator

Interne delen

De reiniging van de onderdelen moet steeds uitgevoerd worden als de kachel volledig koud is en van het net 
is afgesloten  om brandwonden en thermische schokken te voorkomen.De kachel heeft niet veel onderhoud 
nodig indien gecertificeerde kwaliteitpellets worden gebruikt. Het vereiste  onderhoud varieert naargelang de  
gebruiksomstandigheden (herhaaldelijke in- en uitschakelingen) en is afhankelijk van de vereiste prestaties.

◊ door de gebruiker
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Veiligheidsvoorzieningen

Drukschakelaar: 

-

of als aanzienlijke tegendruk 

tijdstip van tussenkomst van 
 zal ALAR-

DEP-FA IL

-
heid:

-

reset een alarm veroorzaken 
ALAR-SIC-FAIL -

-

-

: de ka-

brandstof te besparen.

-

Reductiemotor: als de mo-
-

ken tot de vlam uitgaat omdat 

-
mumniveau.

Sensor rookgastemperatuur 
-

tuur van de rookgassen meet 
-

rookgastemperatuur onder de 

 de ka-

-

besturingspaneel bevindt, op 

-

de kaarten zelf.
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Storingen en oplossingen

center.

Storingen en oplossingen

Reparaties mogen uitsluitend door een gespecialiseerde technicus uitgevoerd worden als de 
kachel volkomen koud is en de stroom van de kachel werd afgesloten. Het is verboden om 
zonder toestemming wijzigingen aan de kachel aan te brengen en niet originele vervangingson-
derdelen te gebruiken. De vetgedrukte tekst verwijst naar handelingen die door gespecialiseerd 
personeel moeten uitgevoerd worden.

-

-
eem blijft, contact opnemen met een erkend service 
center.
4. Controleer of de display en de kaart goed zijn 
aangesloten. Contact opnemen met het erkend 
service center

center

center

-
diening

-
cedure

Als het 
probleem blijft, contact opnemen met het erkend 
service center.

rooster
-

- - -
-
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-
peratuur niet

plaats of is vuil
7. Verstopping door nesten 

gloeibougie

gesloten

verstopt

1. Vul de tank met pellets

voor u controleert:
- of de pellets niet in de tank verstrikken
- of de vijzel niet door vuil is vastgelopen 

-
keert

center

met de gloeibougie, reinig de vuurpot

indien verbrand

11.    Controleer de werking van de rookafzuiger

center

en vervang door droge pellets

Geen toevoer van pel-
lets naar de verbrand-
ingskamer 

vijzel

1. Laad pellets in de tank.

-
pelen voor u:

ontdoet

-
derd
4. Vervang de reductiemotor
5. Vervang de elektronische kaart

paar minuten en gaat 
dan uit

voltooid

of niet ingevoerd
3. Controleren en sensors vervangen

Ventilator rookafzuiger 
stopt niet

-
koeld

afkoeling stoppen. Als het probleem blijft, contact 
opnemen met het erkend service center.
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begin van de vuurpot 
verstopt, brandt on-
regelmatig, deurglas 

verstopte delen

vuurpot

rookgasstroom

verminderen

Als de storing aanhoudt, contact 
opnemen met het erkend service center

met de gloeibougie
-

kap  

voor de rookafzuiging. Contact opnemen met het 
erkend service center

Contact 
opnemen met het erkend service center

-
Controleer en 

vervang eventueel de motor

glas

Geur van rook in 
rookventilator

rookgaskanaal

1. Contact opnemen met het erkend service 
center
2. Contact opnemen met het erkend service 
center
3. Contact opnemen met het erkend service 
center
4. Contact opnemen met het erkend service 
center

volle toeren
temperatuursensor

indien nodig

niet.
indien nodig.
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Als storingen optreden, voortvloeiend uit het niet naleven van bovenstaande normen, wijst de 
fabrikant iedere verantwoordelijkheid af en zal de garantie vervallen.Als de instructies niet worden 
in acht genomen zal de tussenkomst van het service center voor rekening van de klant vallen.

- of de pakkingen zijn versleten

verstopt door nesten of vreemde 

1. Vul de tank met pellets

-

probleem blijft, contact opnemen met een erkend 
service center.

-

-
nele

door de fabrikant. Soms moet in de parameters 
het laadniveau van de pellets gewijzigd worden, 
naargelang het type.

e brandstoftoevoer moet door een erkend tech-
nicus gecontroleerd worden.

-

reiniging uit.
11. Controleer of het rookgaskanaal is verstopt 
en of de drukschakelaar goed werkt.
12. Controleer de motor en vervang hem indien 
nodig.

nooit

temperatuurcontrole defect of 

aan.
vervang de thermostaat 
voorvalt.

4. De drukschakelaar vervangen
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