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1� Introductie

De pelletkachel van Dik Geurts is getest en gecertificeerd volgens de veiligheidseisen die worden vermeld in de 
betreffende Europese richtlijnen.
Deze handleiding is bedoeld voor eigenaren, installateurs, gebruikers en onderhoudspersoneel van de Dik 
Geurts-kachels en vormt een integraal onderdeel van het product. Mocht er enige twijfel bestaan met betrekking 
tot de inhoud van deze handleiding, of enige andere uitleg, neem dan contact op met de fabrikant of een erkend 
servicecentrum, onder vermelding van het betreffende paragraafnummer.
Het geheel of gedeeltelijk afdrukken, vertalen en reproduceren van deze handleiding is niet toegestaan zonder 
voorafgaande toestemming van Dik Geurts. De technische informatie, illustraties en specificaties uit deze handlei-
ding mogen niet worden openbaargemaakt.
Bedien dit apparaat nooit wanneer u instructies in de handleiding niet begrijpt; neem in geval van twijfel altijd 
contact op met een gespecialiseerde medewerker van Dik Geurts voor nadere uitleg.
Dik Geurts behoudt zich het recht voor de technische en/of functionele specificaties van de kachel op elk gewenst 
moment, zonder voorafgaande kennisgeving, te wijzigen.

1�1 Symbolen 
De belangrijkste punten in deze handleiding worden gemarkeerd met de volgende symbolen:

  INSTRUCTIE: Instructies betreffende de juiste bediening van de kachel en de verantwoordelijkheden van gebruikers.
!Let op BELANGRIJK: Dit duidt op zeer belangrijke informatie.
!LET OP GEVAAR: Hier wordt het vereiste gedrag weergegeven om ongelukken of materiële schade te voorkomen.

1�2 Bedoeld gebruik
!Let op  Dik Geurts-kachels zijn bedoeld voor het verwarmen van het huis, moeten binnenshuis worden geïnstalleerd en 

werken automatisch, uitsluitend op houtpellets.
 De kachel werkt alleen wanneer de deur van de verbrandingsruimte is gesloten.
 Open de deur nooit wanneer de kachel werkt�
!LET OP  De kachel mag niet worden bediend door personen (inclusief kinderen) met een fysieke, zintuiglijke of geestelij-

ke beperking of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan en instructies krijgen over het 
gebruik van de kachel van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

!LET OP  Uitsluitend het hierboven beschreven beoogde gebruik van de kachel en de beschikbare configuraties worden 
door de fabrikant toegestaan:  Gebruik de kachel nooit op een manier die niet wordt beschreven in de verstrekte 
instructies.

1�3 Doel en inhoud van deze handleiding
  Deze handleiding is bedoeld om de belangrijkste basisregels te verstrekken voor de juiste installatie en het cor-

recte onderhoud en gebruik van het product. Het nauwgezet opvolgen van deze regels zal zorgen voor een hoge 
mate van veiligheid en rendement van de kachel.

1�4 Bewaren van deze handleiding
Bewaren en referentie
Deze handleiding moet met zorg worden bewaard en moet altijd beschikbaar zijn voor de gebruiker en voor 
assemblage- en onderhoudsmedewerkers.
De installatiehandleiding hoort bij de kachel.
Beschadiging of verlies 
Indien nodig kunt u een extra exemplaar aanvragen bij Dik Geurts.
Verkoop van de kachel
Als de kachel wordt verkocht, dient de gebruiker ook deze handleiding over te dragen aan de nieuwe eigenaar.

1�5 Updates van de handleiding
Deze handleiding bevat de meest recente informatie die beschikbaar was op het moment dat de kachel op de 
markt kwam

1�6 Algemene informatie
Verzoeken om informatie
Wanneer u de fabrikant van de kachel verzoekt om informatie, verwijs dan altijd naar het serienummer en andere 
identificatiegegevens die staan vermeld op het identificatieplaatje van het product.
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Speciaal onderhoud
Speciaal onderhoud moet worden uitgevoerd door gekwalificeerde medewerkers die gemachtigd zijn om te wer-
ken aan het model kachel waarnaar deze handleiding verwijst.
Aansprakelijkheid voor de installatie  
Dik Geurts aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden verricht voor het installeren van de kachel; 
deze aansprakelijkheid ligt bij de installateur, die verplicht is de afvoer van rookgas en de invoer van lucht te 
inspecteren en ervoor te zorgen dat de installatie correct wordt uitgevoerd. Bovendien moet worden voldaan aan 
alle veiligheidsnormen vastgelegd in de wet- en regelgeving van het land waar de kachel wordt geïnstalleerd.
Gebruik
De kachel mag alleen worden gebruikt in overeenstemming met de instructies in deze handleiding en in overeen-
stemming met alle veiligheidsnormen vastgelegd in de wet- en regelgeving van het land waar de kachel wordt 
geïnstalleerd.

1�7 belangrijkste referentienormen
 A)  Richtlijn 2006/95/EG: "Elektrisch materiaal bestemd voor gebruik binnen bepaalde spanningsgrenzen".
 B)  Richtlijn 2004/108/EC: "Onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake elektromagneti-

sche compatibiliteit".
 C)  Richtlijn 89/391/EEC: “Tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de verbetering van de veili-

gheid en de gezondheid van de werknemers op het werk”.
 D)  Richtlijn 89/106/EEC: “Onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der lidsta-

ten inzake voor de bouw bestemde producten”.
!Let op E)  Richtlijn 85/374/EEC: "Onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der lidstaten 

inzake de aansprakelijkheid voor producten met gebreken".
!LET OP F)  Richtlijn 1999/5/EC: "Radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur en de wederzijdse erkenning van 

hun conformiteit".
G)  UNI 14785/2006: "Huishoudelijke ruimteverwarmingstoestellen gestookt met houtpellets - Vereisten en test-

methoden."

1�8 Productgarantie
Om in aanmerking te komen voor de productgarantie op basis van Richtlijn 1999/44/EG, moeten gebruikers volle-
dig voldoen aan de in deze handleiding vermelde instructies en met name:
•  gebruik de kachel altijd binnen de operationele grenzen ervan;
•  voer altijd regelmatig en grondig onderhoud uit;
•   zorg ervoor dat de kachel wordt gebruikt door mensen die beschikken over de juiste vaardigheden, instelling en 

ervaring;
•  gebruik originele reserveonderdelen die speciaal voor het betreffende model kachel zijn gemaakt.
Daarnaast moeten de volgende zaken worden verstrekt:
•  een aankoopbon met vermelding van de aankoopdatum.
•  een certificaat afgegeven door de installateur dat de installatie voldoet aan de daarvoor geldende richtlijnen.
Het niet navolgen van de instructies die in deze handleiding worden verstrekt, maakt de garantie ongeldig.

1�9 Aansprakelijkheid van de fabrikant
Door het verstrekken van deze handleiding, wijst Dik Geurts alle aansprakelijkheid van de hand, zowel civiel- als 
strafrechtelijk, direct of indirect, voor gebeurtenissen die het gevolg zijn van:
•   een installatie die niet voldoet aan de normen die gelden in het betreffende land en aan de veiligheidsrichtlij-

nen;
•  het gedeeltelijk of volledig niet opvolgen van de instructies in deze handleiding;
•  installatie door niet-gekwalificeerd en ongeschoold personeel;
•  gebruik dat niet overeenkomt met de veiligheidsrichtlijnen;
•  wijzigingen en reparaties aan de kachel die niet zijn toegestaan door de fabrikant;
•  het gebruik van reserveonderdelen die niet origineel zijn of niet specifiek bedoeld zijn voor het model kachel;
•  gebrek aan onderhoud;
•  uitzonderlijke gebeurtenissen.

1�10 Beoogde gebruikers
De gebruiker van de kachel moet een verantwoordelijke volwassen zijn met voldoende technische kennis om 
routinematig onderhoud uit te voeren aan de onderdelen van de kachel.
Zorg ervoor dat kinderen niet in de buurt van de kachel spelen wanneer deze werkt.
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1�11 Technische dienst
Dik Geurts beschikt over een uitgebreid netwerk van dealers die door het bedrijf zelf zijn opgeleid.
Neem contact op met ons hoofdkantoor voor informatie over de dichtstbijzijnde, dealer.

1�12 Reserveonderdelen
Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen.
Wacht niet met het vervangen van onderdelen tot ze zijn versleten.
Door versleten onderdelen te vervangen voordat ze een storing veroorzaken, voorkomt u ongelukken met ernsti-
ge schade aan mensen en dingen als gevolg van plotselinge breuken.
Voer de periodieke onderhoudscontroles uit zoals beschreven in het hoofdstuk "Onderhoud".

1�13 Identificatieplaatje
Het serienummerplaatje op de kachel toont alle typische productgegevens, inclusief de gegevens van de fabri-
kant, het serienummer en -markeringen.

1�14 Levering van de kachel
De kachel wordt geleverd in een kartonnen doos of krimpfolie en vastgezet op een houten pallet zodat de kachel 
kan worden verplaatst met een vorkheftruck en/of andere apparatuur.
Het volgende materiaal wordt meegeleverd binnenin de kachel:
•  installatie-, gebruikers- en onderhouds-handleiding;
•  "productbrochure" voor het specifieke model;
•  afstandsbediening (alleen bij modellen die daar geschikt voor zijn);
•  gereedschap voor het openen van de deur van de verbrandingsruimte (alleen bij de betreffende modellen).

2� Veiligheids-waarschuwingen

2�1 Installatiewaarschuwingen
Zorg ervoor dat u voldoet aan de in deze handleiding vermelde voorschriften. 

!LET OP De instructies voor montage en demontage van de kachel zijn uitsluitend bedoeld voor gespecialiseerde technici.
Gebruikers moeten altijd contact opnemen met de dealer om werkzaamheden te laten uitvoeren. Wanneer u 
werkzaamheden laat uitvoeren door andere technici, moet u hun daadwerkelijke technische competentie verifië-
ren voordat zij met de werkzaamheden beginnen.
De verantwoordelijkheid voor werkzaamheden die worden verricht op de plaats waar de kachel wordt geïnstal-
leerd, ligt bij de gebruiker; de gebruiker is ook verantwoordelijk voor de uitvoering van de installatiecontroles.
De gebruiker moet zich houden aan alle lokale, nationale en Europese veiligheidseisen.
De kachel moet worden geïnstalleerd op een vloer die beschikt over voldoende draagvermogen.

!LET OP Zorg ervoor dat de montage van de afvoer van rookgas en de invoer van lucht geschikt is voor het type installatie.
Maak geen elektrische aansluitingen met behulp van tijdelijke of niet-geïsoleerde kabels.
Controleer of het elektrische systeem correct is geaard.
Voordat u als installateur begint met het monteren of demonteren van de kachel, moet u de wettelijk vereiste 
veiligheidsmaatregelen in acht nemen, met name:
A)  werk nooit onder ongunstige omstandigheden.
B)   zorg er altijd voor dat u mentaal en fysiek in staat bent de werkzaamheden uit te voeren en zorg ervoor dat u 

persoonlijke beschermingsmiddelen draagt die in perfecte staat verkeren;
C)  draag altijd veiligheidshandschoenen;
D) draag altijd veiligheidsschoenen;
E)   maak altijd gebruik van elektrisch geïsoleerd gereedschap;
F)   zorg ervoor dat het gebied waar de montage en demontage plaatsvindt, vrij is van obstakels.

2�2 Onderhoudswaarschuwingen
!LET OP •  Zorg ervoor dat u voldoet aan de in deze handleiding vermelde voorschriften.

•  Maak altijd gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en andere vormen van bescherming.
•   Voordat u begint aan onderhoudswerk, moet u ervoor te zorgen dat de kachel - als deze heeft aangestaan - 

goed is afgekoeld.
•   Als zelfs maar één van de veiligheidsvoorzieningen niet is gekalibreerd of niet werkt, moet de kachel buiten 

werking worden gesteld.
•   Haal de stekker uit het stopcontact voordat u gaat werken aan elektrische of elektronische onderdelen en ver-

bindingen.
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2�3 Waarschuwingen voor de gebruiker
!LET OP •   Bereid de installatie-locatie van de kachel voor in overeenstemming met de lokale, nationale en Europese wet- 

en regelgeving.
•   Omdat de kachel een verwarmingsapparaat is, heeft het zeer hete buitenoppervlakken. Daarom moet u tijdens 

het gebruik extra voorzichtig zijn, met name:
•  kom niet te dicht in de buurt van de glazen deur en raak deze niet aan om brandwonden te voorkomen;
•  raak het rookkanaal niet aan;
•  voer geen reinigende handelingen uit;
•  verwijder de as niet;
•  open de glazen deur niet;
•  open de aslade niet (indien aanwezig);
•  houd kinderen uit de buurt van de kachel.
•  Zorg ervoor dat u voldoet aan de in deze handleiding vermelde voorschriften.
•   Volg de instructies en waarschuwingen die worden aangegeven op de metalen plaatjes die zijn aangebracht op 

de kachel.
•   Deze plaatjes behoren tot de veiligheids-voorzieningen en moeten daarom altijd goed leesbaar zijn. Als ze be-

schadigd of onleesbaar zijn, moeten ze worden vervangen. Neem voor een origineel reserveplaatje contact op 
met de fabrikant.

•   Gebruik alleen brandstof die voldoet aan de specificaties vermeld in het betreffende hoofdstuk van deze hand-
leiding.

•  Houd u strikt aan het schema voor routinematig en speciaal onderhoud.
•   Gebruik de kachel pas na het uitvoeren van de dagelijkse inspectie zoals omschreven in het hoofdstuk "Onder-

houd" in deze handleiding.
•  Gebruik de kachel niet in geval van storingen, vermoedelijke breuken of ongewone geluiden.
•  Giet of spuit geen water op de kachel wanneer deze in gebruik is of om het vuur in de branderpot te blussen.
•  Schakel de kachel niet uit door de stekker uit het stopcontact te halen.
•  Leun niet op de openstaande deur, omdat dit de stabiliteit van de kachel kan beïnvloeden.
•  Gebruik de kachel op geen enkele wijze als steun of verankering.
•  Maak de kachel pas schoon als de constructie en de as volledig zijn afgekoeld.
•  Raak de deur pas aan als de kachel is afgekoeld.
•  Voer alle handelingen rustig uit zodat optimale veiligheid wordt gegarandeerd.
•   In geval van brand in de schoorsteen moet u de kachel uitschakelen volgens de procedure beschreven in para-

graaf 9.3.
•   Wanneer de kachel niet goed functioneert als gevolg van een slechte trek in het rookkanaal, moet het rookka-

naal worden schoongemaakt volgens de procedure beschreven in paragraaf 15.4.
•  Het rookkanaal moet worden schoongemaakt zoals beschreven in paragraaf 15.4.
•  Raak tijdens het gebruik de geschilderde delen niet aan om beschadiging van de lak te voorkomen.

3� Brandstofspecificaties

3�1 Brandstofspecificaties
Pellets (Fig. 3.1) zijn gemaakt van verschillende soorten mechanisch 
gepersd hout die voldoen aan de milieutechnische beschermingsnormen. 
Pellets zijn de enige brandstof die in dit type kachel kan worden gebruikt.
Het rendement en de warmte-afgifte van de kachel kunnen variëren 
afhankelijk van het type en de kwaliteit van de gebruikte pellets.
Voor de pelletkachel zijn pellets vereist met de volgende kenmerken:
- doorsnede ~ 6 mm;
- max. lengte 30 mm;
- max. vochtgehalte 6-9%.
De kachel heeft een pellet-bunker met een capaciteit die wordt vermeld in 
de technische specificaties in de meegeleverde productbrochure.
De pellet-bunker bevindt zich bovenaan de kachel. Deze moet altijd kunnen worden geopend om de pellets bij te 
vullen en moet tijdens het gebruik gesloten blijven.

!LET OP  In verband met de vereisten op het gebied van temperatuurbeheersing is gebruik met gewoon hout niet mogelijk.
!LET OP De kachel mag niet worden gebruikt voor het verbranden van afval.
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3�2 Opslaan van de pellets
!Let op De pellets moeten worden bewaard op een droge en niet te koude plaats.

Aangeraden wordt om een aantal zakken met pellets in dezelfde ruimte te bewaren waar de kachel is geïnstalleerd 
of in een aangrenzende kamer, mits de temperatuur en vochtigheid aanvaardbaar zijn.
Vochtige en/of koude korrels (5°C) verminderen de warmte-afgifte van de brandstof. Dit betekent dat de brander-
pot (onverbrand materiaal) en de verbrandingsruimte vaker moeten worden schoongemaakt.

!Let op  Let extra goed op bij het opslaan van en omgaan met de zakken met pellets. Voorkom dat de pellets tot zaagsel 
worden geperst.
Wanneer zaagsel in de bunker terechtkomt, kan het toevoersysteem van de pellets verstopt raken.
Het gebruik van pellets van slechte kwaliteit kan de normale werking van de pelletkachel beïnvloeden en zal de 
garantie ongeldig maken.
De pellets moeten voldoen aan de vereisten van EN 14961-2�

4� Hantering en vervoer

De kachel wordt compleet geleverd met alle bijbehorende onderdelen.
Houd rekening met de neiging van de kachel om naar voren te kantelen.
Het zwaartepunt van de kachel ligt aan de voorkant van het apparaat.
Houd daar altijd rekening mee wanneer u de kachel op de transportpallet vervoert.
Zorg er bij het gebruik van een vorkheftruck voor dat u hobbels en plotselinge bewegingen vermijdt.
Zorg ervoor dat de capaciteit van de heftruck groter is dan het gewicht van de kachel die wordt opgetild.
De chauffeur van de vorkheftruck of degene die de hijsapparatuur bedient, is verantwoordelijk voor het hijsen/
heffen van de last.

!LET OP Voorkom dat kinderen spelen met het verpakkings-materiaal (zoals plastic en polystyreen). Gevaar van verstikking!

4�1 De kachtel verwijderen van de pallet
Om de kachel te verwijderen van de transportpallet, volgt u de instructies in de meegeleverde product-brochure.

5� Voorbereiding installatie-locatie

5�1 Algemene informatie
De volgende paragrafen bevatten instructies die moeten worden opgevolgd om een optimaal rendement te 
garanderen van het aangeschafte product.
De volgende instructies zijn echter ondergeschikt aan de naleving van alle nationale, regionale en lokale wetten 
en normen die van kracht zijn in het land waar de kachel wordt geïnstalleerd.

5�2 Veiligheidsmaatregelen
De verantwoordelijkheid voor werkzaamheden die worden verricht op de plaats waar de kachel wordt geïnstal-
leerd, ligt bij de gebruiker; de gebruiker is ook verantwoordelijk voor de uitvoering van de installatiecontroles.
De gebruiker moet zich houden aan alle lokale, nationale en Europese veiligheidseisen.
De kachel moet worden geïnstalleerd op een vloer die beschikt over voldoende draagvermogen.
De instructies voor montage en demontage van de kachel zijn uitsluitend bedoeld voor de dealer. Gebruikers 
moeten altijd contact opnemen met ons servicecentrum met verzoeken om werkzaamheden te laten uitvoeren 
door de dealer.
Wanneer u werkzaamheden laat uitvoeren door andere technici, moet u hun daadwerkelijke technische compe-
tentie verifiëren voordat zij met de werkzaamheden beginnen. Voordat u als installateur begint met het monteren 
of demonteren van de kachel, moet u de wettelijk vereiste veiligheidsmaatregelen in acht nemen, met name:
A)  werk nooit onder ongunstige omstandigheden.
B)   zorg er altijd voor dat u mentaal en fysiek in staat bent de werkzaamheden uit te voeren en zorg ervoor dat u 

persoonlijke beschermingsmiddelen draagt die in perfecte staat verkeren;
C)  draag altijd veiligheidshandschoenen;
D) draag altijd veiligheidsschoenen;
E)  maak altijd gebruik van elektrisch geïsoleerd gereedschap;
F)  zorg ervoor dat het gebied waar de montage en demontage plaatsvindt, vrij is van obstakels.
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Fig� 5�3
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5�3 Installatie-locatie van de kachel
De bijgevoegde "Technische productspecificaties" geven de minimale tussenruimte aan ten opzichte van brand-
bare materialen en objecten - uitgedrukt in centimeters - die moeten worden aangehouden bij het plaatsen van 
de kachel; voor niet-brandbare muren/objecten, kan deze tussenruimte worden gehalveerd.
Bescherm alle constructies die vlam kunnen vatten wanneer ze worden blootgesteld aan extreme hitte.
Vloeren die zijn vervaardigd van of bedekt met brandbare 
materialen zoals: hout, parket, linoleum, laminaat en tapijt 
moeten worden beschermd door een brandwerende 
onderlaag onder de kachel die van passend formaat is. 
Een dergelijke onderlaag kan zijn vervaardigd van staal, 
leisteen, glas of steen en moet de vloer onder de kachel 
en het aangesloten rookkanaal bedekken en moet aan de 
voorzijde minimaal 50 cm uitsteken.
De fabrikant wijst alle aansprakelijkheid van de hand voor 
veranderingen in de eigenschappen van het materiaal van 
de vloer onder de beschermende onderlaag.
Alle houten voorwerpen (zoals balken) of andere brand-
bare materialen in de buurt van de kachel moeten worden 
beschermd met brandwerend materiaal.
De afstand tussen brandbare muren of voorwerpen en de 
kachel moet minimaal 150 cm zijn.

!Let op  Laat genoeg tussenruimte over voor onderhouds-
werkzaamheden.
Zorg ervoor dat de minimale afstand wordt aan-gehou-
den ten opzichte van brandbare materialen (x), zoals 
aangegeven op de buizen die worden gebruikt voor het 
rookkanaal of de schoorsteen (Fig. 5.2).
Pi = Brandbare muur
Pp = Vloerbescherming

5�4 Verbrandingslucht
!Let op  Tijdens het gebruik van de kachel wordt een bepaalde 

hoeveelheid lucht uit de ruimte waar de kachel is geïn-
stalleerd de kachel ingevoerd; deze lucht moet worden 
ververst via een opening naar buiten de ruimte (Fig. 5.3 
- PA = Ventilatie-opening).
Als de muur achter de kachel een buitenmuur is, moet - 
ongeveer 20-30 cm boven de vloer - een opening worden 
gemaakt om de verbrandingslucht af te voeren. Voor 
deze opening moeten de afmetingen worden aangehou-
den die worden getoond in het technisch gegevensblad 
aan het eind van deze brochure.
Een permanente niet-afsluitbare ventilatieplaat moet 
worden geplaatst aan de buitenkant van de opening; in 
gebieden met bijzonder veel wind en slecht weer moet 
ook een beschermingskap tegen regen en wind worden 
geïnstalleerd.
Zorg ervoor dat de ventilatieopening zich op een plaats 
bevindt waar deze niet per ongeluk kan worden geblok-
keerd.
Als het is niet mogelijk om een ventilatie-opening te 
maken in de muur achter de kachel (geen buitenmuur), 
moet een opening worden gemaakt in de buitenmuur 
van de ruimte waarin de kachel is geïnstalleerd.
Als er geen ventilatie-opening kan worden gemaakt in de ruimte, kan deze worden gemaakt in een aangrenzende 
ruimte, op voorwaarde dat de twee ruimtes met elkaar zijn verbonden via een ventilatierooster (Fig. 5.4 - C = Kast 
met jaloeziekleppen, G = Rooster, S = Jaloeziekleppen)
De UNI 10683-norm verbiedt het aanzuigen van verbrandingslucht uit garages, opslagplaatsen met brandbaar 
materiaal of plaatsen met brandgevaar.
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In geval er in dezelfde ruimte ook andere verwarmingsapparatuur is geïnstalleerd, moeten de ventilatiekanalen 
ervoor zorgen dat de benodigde hoeveelheid lucht wordt toegevoerd voor de juiste werking van alle apparatuur.
Wanneer één of meerdere afzuigventilatoren (afzuigkappen) zijn geïnstalleerd en werken in de ruimte waar de ka-
chel zicht bevindt, kunnen er verbrandingsproblemen optreden als gevolg van een gebrek aan verbrandingslucht.
Om ervoor te zorgen dat er lucht wordt toegevoerd, kunt u:
-  een gat maken in de muur voor de toevoer van lucht en de kachel lucht laten halen uit de omgeving. In dit geval 

moet u er echter voor zorgen dat u op de luchttoevoer het geribbelde stukje buis aansluit (indien aanwezig), 
door dit te bevestigen met de meegeleverde klem en het iets naar beneden te buigen. (Fig. 5.5);

-  de inlaat voor de verbrandingslucht van de kachel aansluiten op de ventilatie-opening met behulp van een 
speciale buis (Fig. 5.6).

5�5 Rookgasafvoer
De kachel werkt met negatieve druk in de verbrandingskamer. Daarom moet de rookgas-afvoerluchtdicht zijn.
De kachel moet worden aangesloten op een eigen afzonderlijk rookgas-afvoersysteem dat in staat is voldoende 
verspreiding in de atmosfeer te garanderen van de bij-producten van de verbranding.
De onderdelen die deel uitmaken van het rookgas-afvoersysteem moeten geschikt zijn voor de specifieke  
gebruiksomstandigheden en moeten zijn voorzien van de CE-markering.
Het rookkanaal moet een inwendige diameter hebben die gelijk is aan die van de afvoer van de kachel.
Gebruik 0Pa voor de afmetingen van het rookkanaal.
Het rookkanaal moet naar behoren worden geïsoleerd (bijvoorbeeld met steenwol) of moet worden opgebouwd 
uit dubbelwandige stalen buizen, met uitzondering van het 
eerste verticale deel in de installatie-ruimte.

!Let op  Een eerste verticale buis van minimaal 1,5 meter zorgt voor de 
juiste afvoer van rookgas.
In het hele rookkanaal moeten tenminste drie wijzigingen in 
richting zitten naast de aansluiting van het rookkanaal op de 
achterkant van de kachel, waarvoor gebruik moet worden 
gemaakt van bochten van 45 of 90° of van T-stukken.
Gebruik altijd een T-stuk met een inspectiedeksel (B) bij alle 
horizontale of verticale wijzigingen in de richting van het 
rookkanaal.

  Aan de onderkant van het T-stuk moet een  
buis worden aangesloten om het rook- 
condensaat af te voeren dat kan 
worden gevormd in de rookgasafvoer. 
De aansluiting moet worden afgedicht 
(Fig. 5.7b).
De maximale lengte van de horizontale 
buizen is 2-3 m met een opwaartse 
helling van 3-5% (Fig. 5.7a).
Veranker het rookkanaal aan de muur 
met speciale kragen.
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Fig� 5�8 Fig� 5�9

�

�

�

De verbinding van de rookgasafvoer MAG NIET WORDEN aangesloten op:
- een schoorsteen die wordt gebruikt door andere warmte-generatoren (boilers, kachels, open haarden, enz.);
- luchtafvoersystemen (afzuigkappen, ventilatie-openingen, enz.), zelfs als deze gescheiden zijn.
De afsluitklep of trekklep mag niet worden gebruikt.
Bijproducten van verbranding moeten worden afgevoerd via het dak.

!Let op  Wanneer het rookkanaal langer is dan 5 meter is en er is onvoldoende trek (vele veranderingen in richting, onge-
schikt afvoerpunt, enz.) zal de afvoer van rookgas niet optimaal zijn. In dat geval moeten de gebruiksparameters 
worden gewijzigd (rookgasafvoer en hoeveelheid pellets) om de kachel aan te passen aan de feitelijke kenmerken 
van het rookkanaal. Neem voor deze procedure contact op met de technische dienst.

5�5�1 Afvoer via het dak met behulp van een traditionele schoorsteen
De schoorsteen die wordt gebruikt voor de afvoer van rookgas moet zijn vervaardigd in overeenstemming met 
de normen UNI 10683 - EN 1856-1-2 - EN 1857 - EN 1443 - EN 13384-1-3 - EN 12391-1 zowel met betrekking tot de 
afmetingen als de gebruikte bouwmaterialen.
BESCHADIGDE schoorstenen gemaakt van ongeschikt materiaal (asbestcement, gegal-vaniseerd staal, enz., met 
een ruw en poreus binnenoppervlak) zijn bij wet verboden en beïnvloeden de juiste werking van de kachel.
Rookgas mag worden afgevoerd via een traditionele schoorsteen (Fig. 5.8), zolang wordt voldaan aan de volgende 
regels:
-  controleer de staat van de schoorsteen; oude schoorstenen moeten worden gerenoveerd door de installatie van 

stalen buizen met passen isolatiemateriaal (steenwol, vermiculiet).
-  het rookgas mag alleen rechtstreeks worden afgevoerd via de schoorsteen als deze een maximale doorsnede 

heeft van 15 × 15 cm of een diameter van 15 cm en beschikt over een inspectie-opening.
!Let op  Bij grotere schoorstenen moeten aan de binnenkant goed geïsoleerde stalen buizen worden geïnstalleerd (diame-

ter afhankelijk van de lengte) (Fig. 5.9).
Zorg ervoor dat verbindingen met baksteen schoorstenen voldoende zijn afgedicht.
Vermijd contact met brandbare materialen (zoals houten balken) en isoleer deze in ieder geval met brandwerend 
materiaal.

!Let op  Als het rookkanaal door een houten dak of muur loopt, moet een speciale op de markt verkrijgbare gecertificeerde 
doorvoer-kit worden gebruikt.

A)  Schoorsteentop met windvanger Fig. 5.8
B)   Maximale doorsnede van 15 × 15 cm of diameter van 

15 cm en maximum hoogte van 4-5 meter
C)  Afdichting
D) Inspectie

1)  Vermiculiet en/of steenwol.
2)  Stalen buizen.
3)  Afsluitpaneel.
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Fig� 6�2

Fig� 6�1

6� Installatie

De kachel moet worden geïnstalleerd door gekwalificeerd personeel met 
inachtneming van EN 10683.

6�1 Waterpas zetten van de kachel
De kachel moet waterpas worden gezet door de pootjes aan te passen (indien 
voorzien). Vervolgens moet dit worden gecontroleerd met behulp van een wa-
terpas (Fig. 6.1). A B = Waterpas

6�2 Systeem-aansluitingen

6�2�1 Elektrische aansluiting
De kachel wordt aangesloten op de elektrische stroomvoorziening met behulp 
van de meegeleverde stekker. De elektrische stroomvoorziening (stopcontact) 
moet gemakkelijk toegankelijk zijn wanneer de kachel wordt geïnstalleerd.

!Let op  Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de technische 
dienst of een gekwalificeerde technicus, om alle mogelijke risico's te voorkomen.
6.2.1.1 Aarde
Het systeem moet worden geaard en worden voorzien van een aardlekschake-
laar in overeenstemming met de van kracht zijnde wet- en regelgeving (Fig. 6.2).

!Let op Het rookkanaal moet zijn eigen aarding hebben.

6�2�2 Aansluiting op een externe klokthermostaat
De kachel kan worden aangesloten op een externe klokthermostaat die de 
kachel in- of uitschakelt op basis van de ingestelde temperatuur.
Wanneer de ingestelde temperatuur is bereikt, opent de thermostaat de stroom-
kring waardoor de kachel wordt uitgeschakeld.
De externe thermostaat wordt aangesloten op de twee terminals aan de ach-
terkant van de kachel, die in de fabriek met elkaar verbonden zijn.  Koppel de 
verbinding los en sluit de twee contactklemmen van de thermostaat aan.

  De kachel moet worden ingesteld op configuratie 1 volgens de instructies die 
worden gegeven in de paragraaf over “Eerste configuratie”.

!Let op  Na de eerste installatie van de klokthermostaat, moet de kachel handmatig 
worden ingeschakeld, terwijl de klokthermostaat in de “oproep”-status staat. 
Deze handeling moet ook worden uitgevoerd in geval van een stroomstoring of 
als de kachel handmatig is uitgeschakeld.

!Let op  Om overlappende tijdsperiodes te voorkomen, wordt aanbevolen de timer van de kachel uit te schakelen (op OFF 
zetten) (zie par. 10.1).

6�2�3 Gebruik met ruimte-sensor
In bepaalde omstandigheden moet de werking van de kachel worden aangepast op basis van de temperatuur die 
wordt gemeten door de ruimte-sensor die is geïnstalleerd op de kachel.

  De kachel moet worden ingesteld op configuratie 2 volgens de instructies die worden weergegeven in paragraaf 6.3.

6�2�4 Aansluiting op een opslagtank met spoel
De kachel kan worden gebruikt om de temperatuur op peil te houden in een opslagtank die is uitgerust met een 
spoel.
In dit geval moet de externe temperatuur-sensor worden losgekoppeld van de kachel en in de sensor-aansluiting 
op de opslagtank worden geplaatst.

  De kachel moet worden ingesteld op configuratie 3 volgens de instructies die worden weergegeven in paragraaf 6.3.

6�2�5 Aansluiting op een opslagtank zonder spoel
De kachel kan worden gebruikt om de temperatuur op peil te houden in een opslagtank zonder spoel.

  In dit geval moet de externe temperatuur-sensor worden losgekoppeld van de kachel en in de sensor-aansluiting 
op de opslagtank worden geplaatst.

  De kachel moet worden ingesteld op configuratie 4 volgens de instructies die worden weergegeven in paragraaf 6.3.
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6�3 Eerste configuratie
Afhankelijk van het type installatie moet de beste configuratie worden geselecteerd voor de werking van de ka-
chel. Voordat u verder gaat, moet u de kachel inschakelen.
Gebruik de pijlknoppen om tussen de pictogrammen te scrollen tot u het setup-menu bereikt ;

a) Gebruik de   knoppen om naar het setup-menu te gaan  en druk op ;

b) Gebruik de  knop om het wachtwoord “7” te selecteren druk vervolgens op  ter bevestiging;

c) Gebruik de   knoppen om naar submenu [30] te gaan en dit te selecteren [30]; “ --0” knippert op de display; 

d) Druk op  en voer de waarde “54” in met behulp van de   knoppen;

e) Druk op  ter bevestiging;

f ) De huidige configuratie wordt getoond;

g) Om de configuratie te wijzigen, drukt u op  en voert u de waarde in van de nieuwe configuratie met behulp 
van de   knoppen;

h) Druk op  ter bevestiging.

!Let op  Nadat u de configuratie hebt gewijzigd, kan gedurende enkele seconden een melding van een communi-
catiefout worden weergegeven; negeer deze melding en schakel de kachel uit met behulp van de veili-
gheidsschakelaar aan de achterkant; wacht enkele seconden en zet de kachel weer aan�
ER ZIJN VIJF VERSCHILLENDE CONFIGURATIES BESCHIKBAAR: 
CONFIGURATIE 1
Stel deze configuratie in wanneer de kachel wordt aangestuurd door een externe thermostaat (of klokthermostaat).
Deze configuratie kan ook worden gebruikt om de kachel handmatig of met de klok aan en uit te zetten, zonder 
gebruik te maken van een externe thermostaat, maar door de twee terminals met elkaar verbonden te laten vol-
gens de fabrieksinstelling.
In deze configuratie wordt de kachel uitgeschakeld wanneer de instelling van de externe thermostaat wordt be-
reikt of wordt de uitvoer aangepast (om het brandstofverbruik te minimaliseren) wanneer de ingestelde watertem-
peratuur wordt bereikt.
De kachel wordt ook uitgeschakeld wanneer de temperatuur van het water blijft stijgen ondanks de aanpassing. In 
dit geval zal de kachel alleen worden ingeschakeld wanneer het verschil tussen de ingestelde temperatuur en de 
werkelijke temperatuur meer is dan 20°C. 
In deze configuratie wordt daarom aanbevolen een hoge water-temperatuur in te stellen (bijv. 70°C).
CONFIGURATIE 2
Stel deze configuratie in om de kachel handmatig of met de klok aan en uit te zetten wanneer de kachel recht-
streeks is verbonden met de radiatoren van de centrale verwarming.
De kachel zal de uitvoer aanpassen op basis van de kamertemperatuur die wordt gemeten door de sensor op de 
kachel.
De "Eco-stand"-functie kan worden gebruikt om de kachel aan of uit te zetten op basis van de ingestelde 
kamertemperatuur�
In deze configuratie kan ook de functie vorstbescherming worden ingesteld.
CONFIGURATIE 3
Stel deze configuratie in wanneer u de kachel wilt verbinden met een buffervat met spiraal.
De kachel zal worden aangestuurd (aan en uit worden geschakeld) op basis van de temperatuur die wordt geme-
ten door de sensor in het buffervat.
In deze configuratie kan ook de functie vorstbescherming worden ingesteld.
CONFIGURATIE 4
Stel deze configuratie in wanneer u de kachel wilt verbinden met een buffervat zonder spiraal.
De kachel zal worden ingeschakeld op basis van de temperatuur die wordt gemeten door de sensor in het buffer-
vat en zal worden uitgeschakeld op basis van de retourtemperatuur van de kachel.
In deze configuratie kan ook de functie vorstbescherming worden ingesteld.
CONFIGURATIE 5
Stel deze configuratie alleen in combinatie met het Everspring-systeem in.
De kachel zal de uitvoer aanpassen op basis van de omgevingstemperatuur die wordt gemeten door de sensor op 
het Everspring-systeem. Ook zal het mogelijk zijn om verschillende ventilatieniveaus van Everspring in te stellen, 
rechtstreeks vanaf de kachel. In de zomer-stand kan de kachel een koelsysteem activeren (indien geïnstalleerd) dat 
is gekoppeld aan het Everspring-systeem.
De Eco-stand-functie kan worden ingesteld om ervoor te zorgen dat de kachel wordt uitgeschakeld of opnieuw wordt 
ingeschakeld op basis van de kamertemperatuur.
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Fig� 7�1
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7� Beschrijving van de kachel

Voordat u deze brochure leest, raden wij u aan de beschrijving van de kachel door te nemen die wordt gegeven in 
de bijgevoegde "Productbrochure".

7�1 Bedieningspaneel
The control panel consists of:
A)   een bovenste gedeelte met status-LEDs en 

pictogrammen met achtergrondverlichting 
die alle functies aangeven;

B)  LED-display;
C)  AAN-knop;
D) de knop "Annuleren" en "Weergavefout";
E)   twee pijlknoppen om door de verschillen-

de functies te scrollen;
F)   Twee knoppen  en  om toegang te 

krijgen tot de submenu's en de operatio-
nele parameters in te stellen;

G)   een enter-knop  om de parameter of de instellingen te bevestigen.
 Alle knoppen zijn capacitief. Dit betekent dat u een knop maar lichtjes hoeft aan te raken om de functie te activeren.

7�1�1 Status-leds

PICTO-
GRAM

WAARSCHUWING BESCHRIJVING

Pellets bijna op Geeft aan dat de pellet-container moet worden bijgevuld.

Onderhoud Geeft aan dat onderhoud moet worden uitgevoerd.

Service Geeft een storing aan

Ontvanger afstandsbediening OPTIONEEL

Timer actief Geeft aan dat de timerfunctie actief is.

Status-LED (naast de  
knop) 

LED aan: kachel staat aan en werkt

LED knippert: kachel is in ontstekingsfase of staat op stand-by 

LED uit: kachel staat uit

7�1�2 Beschrijving van de menu's

PICTO-
GRAM

FUNCTIE BESCHRIJVING WAARDEN

Vermogen Instelling van de uitvoer van de kachel 1..5

Ventilator
Instelling van de ventilatorsnelheid wanneer de kachel in 
configuratie 5 is verbonden met het Everspring-systeem.

1..5; Auto; Hi

Temperatuur

Geeft de door de sensor* gemeten temperatuur aan en wordt 
gebruikt voor het instellen van de gewenste temperatuur.

*config.1: water-sensor; config. 2-5: ruimte-sensor; config. 3-4: 
externe sensor/tanksensor.

config.1: 65..80 °C

config.2-5: 10.. 48 °C

config.3-4: 45..75 °C

Brandstof Niet gebruikt

Timer
Hiermee wordt de timer in- of uitgeschakeld. Wanneer de 
timer is ingeschakeld, wordt het pictogram weergegeven (niet 
knipperend) 

ON - OFF
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PICTO-
GRAM

FUNCTIE SUBMENU BESCHRIJVING WAARDEN

Setup

[1]  Weektimer
Hiermee worden de programma's (max. 3) 
toegewezen aan de verschillende dagen van 
de week

[d1] ... [d7]

[2]  Programma's Menu voor het instellen van de programma's [P1] ... [P6]

[3]   Tijd / datum Instellen van de tijd en datum

[4] Resterende uren

Geeft het resterende aantal uren aan tot de 
aanbevolen onderhoudswerkzaamheden. 
Wanneer "Hi" wordt weer-gegeven, bedraagt de 
resterende tijd meer dan 999 uur..

[5]  Systeeminformatie Geeft de huidige software-versie weer

[6] Watertemperatuur
Hiermee kan de gewenste temperatuur van 
de watertoevoer worden ingesteld (alleen in 
configuratie 2-5).

60 ... 80°C

[7]  Eco-functie

Hiermee wordt de Eco-stand in- of 
uitgeschakeld, in de Eco-stand wordt de kachel 
automatisch uit- en ingeschakeld op basis van 
de kamertemperatuur (alleen in configuratie 
2-5).

OFF; Eco

[8] Delta opnieuw starten

Dit is het aantal graden Celsius onder de 
uitschakel-temperatuur waarop de kachel weer 
automatisch wordt ingeschakeld (behalve in 
configuratie 1).

0,5 ... 5,0°C

0 ... 40°C

[9]  
Temperatuur voor 
bescherming tegen 
vorst

Minimum temperatuur waaronder de kachel 
wordt ingeschakeld (behalve in configuratie 1).

OFF; 3 ... 20 °C

OFF; 3 ... 50 °C

[10]  Keypad vergrendelen
Hiermee worden de knoppen op het keypad 
uitgeschakeld

OFF; Lo; Hi

[11] 
Helderheid van het 
display

Hiermee wordt de helderheid van het display 
ingesteld

OFF; 1 ... 5

[12] Weergavemodus
Hiermee wordt ingesteld hoe de gegevens 
worden weergegeven

OFF; 1 ... 4

[13]  Volume van de zoemer
Hiermee wordt het volume van de zoemer 
ingesteld

OFF; 1 ... 5

[14]  Soort pellets
Er kunnen drie verschillende soorten pellets 
worden ingesteld

1 ... 3

[30] 
Menu voor de 
installateur

Hiermee wordt de configuratie van de kachel 
ingesteld/weergegeven

PWD: “54”

[31]
Handmatige activering 
vullen

Handmatige activering van het pellet-
vulsysteem

PWD: “54”

[33] Pompkracht Menu bedoeld voor de dealer/fabrikant PWD: “54”

[34] Inschakelen/Uitschakelen Menu bedoeld voor de dealer/fabrikant PWD: “54”

[40] Pomp-aanpassing Menu bedoeld voor de dealer/fabrikant

Submenu's [30]  en [40] in het setup-menu zijn beveiligd met een wachtwoord en zijn gereserveerd voor mede-
werkers van het servicecentrum.

7�2 Gebruik van het bedieningspaneel
- De pijlknoppen   worden gebruikt om te scrollen tussen de verschillende gemarkeerde menu’s.
-  Wanneer een bepaalde functie wordt geselecteerd, kan tussen de beschikbare menu’s worden gescrold met 

behulp van de   knoppen; om een parameter in te stellen gebruikt u eenvoudig de  knop en past 
u de waarde aan, wederom met behulp van de   knoppen. Wanneer u drukt op de  knop, wordt de 
instelling bevestigd.

- In het algemeen kunnen alle waarden die knipperen worden gewijzigd met behulp van de   knoppen.
-  De knop “annuleren’  zorgt ervoor dat u één niveau omhoog gaat in het menu; wanneer u de knop ingedrukt 

houdt, worden alle actieve alarmmeldingen en foutcodes weergegeven.

15

N
e

d
e

rl
an

d
s

NL

G E B R U I K  & O N D E R H O U D



Fig� 8�1

IS

7�3 Operationele parameters
De werking van de kachel wordt bepaald door het energieniveau en temperatuur-parameters die zijn ingesteld 
door de gebruiker.

7�3�1 Instellen van het energieniveau
Het energieniveau bepaalt de hoeveelheid warmte die door de kachel wordt geproduceerd en heeft daarom 
rechtstreekse invloed op het brandstofverbruik.
Om het energieniveau te wijzigen, gebruikt u de   knoppen om naar het energiemenu te gaan 

a) Gebruik    knoppen om door het submenu te scrollen.

b) Selecteer submenu "1" en bevestig dit door te drukken op  .

c) De waarde van het energieniveau knippert; stel de waarde in met behulp van de   knoppen (1 minimum... 
5 maximum).

d) Druk op  om de instellingen te bevestigen.

7�3�2 Instellen van de temperatuur
Er kunnen verschillende temperatuurwaarden worden ingesteld, afhankelijk van de configuratie van de boiler:

a) Gebruik de   knoppen om naar het temperatuur-menu te gaan  en druk op  ;

b)  De huidige waarde knippert; wijzig de waarde met behulp van de   knoppen;

c)  Druk  om de instellingen te bevestigen.

Watertemperatuur (alleen configuratie 1): de ingestelde waarde bepaalt de gewenste temperatuur van het 
uitgevoerde warme water.  
Kamertemperatuur (alleen configuratie 2): de ingestelde waarde bepaalt de gewenste kamertemperatuur, die 
rechtstreeks wordt gemeten door een sensor die op de boiler is gemonteerd.
Opslagtemperatuur (alleen configuratie 3 en 4): bepaalt de minimum gewenste temperatuur in het buffervat.

7�3�3  Wijzigen van de ventilatie (alleen wanneer verbonden - zoals in configuratie 5 - met het Everspring-
systeem) 

Om de ventilatie-waarde van het Everspring-systeem te wijzigen:

a) Druk op de   * knoppen om naar het ventilatormenu  * te gaan en druk op  ;

b) De waarde voor de ventilatorsnelheid knippert; wijzig de waarde door te drukken op   ;

•  “1” minimum,..., “5” maximum;

•  "Auto" = automatische werking (de kachel stelt automatisch de ventilatorsnelheid en het energieniveau in 
op basis van de kamertemperatuur);

•  'Hi' = ultrasnelle werking (alleen te gebruiken wanneer de kamer snel moet worden verwarmd);

c) Druk op de knop  ter bevestiging van de ingestelde gegevens.

8� Voorbereidende handelingen

8�1 Vullen van de pellets
De eerste handeling die moet worden verricht voordat de kachel kan 
worden gestart, is het vullen van de bunker met brandstof (pellets).
De pellets moeten in de bunker worden geplaatst met behulp van 
een schep.
Leeg de zak niet rechtstreeks in de bunker, om te voorkomen dat 
zaagsel of andere voorwerpen daarin terechtkomen die invloed kun-
nen hebben op de juiste werking van de kachel en om te voorkomen 
dat er pellets buiten de container terechtkomen.

  Zorg ervoor dat het deksel van de bunker goed gesloten is na het 
vullen van de pellets. Een veiligheidsschakelaar (alleen bij de mo-
dellen die daarmee zijn uitgerust) zorgt ervoor dat het deksel van 
de pellet-bunker goed is afgesloten (IS in fig. 8.1) en genereert een 
alarmmelding wanneer deze deksel langer dan één minuut open 
staat terwijl de kachel nog werkt.
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Fig� 8�2

Om gebruik te kunnen maken van de 'Autonomie'-functie, moet u   op dit punt de pijlknoppen gebruiken 
om naar het pictogram  gaan en dit te bevestigen door te drukken op . Selecteer “FULL” door te drukken op 

  en druk op de   knop ter bevestiging.
Om deze functie uit te schakelen, selecteert u "OFF" in plaats van "FULL".

8�2 Stroomvoorziening
Steek de stekker van de kachel in het stopcontact en zet de aan/uitschakelaar aan de 
achterkant van de kachel in de "I"-stand (Fig. 8.2). Als alle aansluitingen correct zijn, geeft 
de kachel een reeks pieptonen en gaat het display aan.

!Let op  Wanneer de kachel voor langere tijd niet wordt gebruikt, moet de schakelaar aan de 
achterkant van de kachel in de (O)-stand worden gezet.

8�3 Eerste instellingen
Voordat u de kachel kunt gebruiken, moeten de taal, de huidige datum en de tijd worden ingesteld.

8�3�1 Instellen van de tijd en datum
Om de datum in te stellen:

a) Gebruik de   knoppen om naar het setup-menu te gaan en druk op  en druk op ;

b) Gebruik de  knop om het wachtwoord "7" te selecteren en druk vervolgens op  ter bevestiging;

c) Gebruik de  knop om naar submenu [3] te gaan en dit te selecteren en druk op  ter bevestiging;

d)  De uurwaarde knippert; stel de waarde in met behulp van de   buttons and press ;

e) De minuutwaarde knippert; stel de waarde in met behulp van de   knoppen en druk op ; 

f ) De weekdagwaarde knippert; stel de waarde in met behulp van de   knoppen en druk op ;

g) De maandwaarde knippert; stel de waarde in met behulp van de   knoppen en druk op ;  

h) De jaarwaarde knippert; stel de waarde in met behulp van de   knoppen en druk op ;

i) De huidige weekdag-waarde knippert (maandag = 1... zondag = 7); stel de waarde in met behulp van de  
 knopen;

j) Druk op  ter bevestiging.

8�3�2 Instellen van de weergavemodus
De gegevens die worden weergegeven op het display wanneer dit in de standby-stand staat, kunnen worden 
ingesteld. 

a) Gebruik de pijlknoppen   om naar het setup-menu  te gaan en druk vervolgens op ;

b) Gebruik de  knop om het wachtwoord "7" te selecteren en druk vervolgens op  ter bevestiging;

c) Gebruik de  knop om naar submenu [12] te gaan en dit te selecteren en druk op  ter bevestiging;

d)  Stel één van de volgende waarden in met behulp van de  en de  knop:

“OFF” •  Het display blijft staan op de laatste door de gebruiker ingestelde activiteit;

“1” •  Alle operationele parameters worden cyclisch getoond;

“2”
•  De temperatuur van de ruimte- of watersensor wordt getoond, afhankelijk van het type 

configuratie.

“3” •  De huidige tijd wordt getoond

“4”
•  De operationele autonomie wordt getoond in uren voordat de bunker moet worden bijgevuld, 

als de functie "vullen" is geactiveerd.

e)  Druk op  om de instellingen te bevestigen.

8�3�3 Instellen van de helderheid van de weergave
De helderheid van het display in de standby-stand kan worden ingesteld. 

a) Gebruik de pijlknoppen   om naar het setup-menu  te gaan en druk vervolgens op ;

b) Gebruik de  knop om het wachtwoord "7" te selecteren en druk vervolgens op  ter bevestiging;

c) Gebruik de  knop om te scrollen naar submenu [11] en dit te selecteren en druk op  ter bevestiging;

d) Stel de gewenste helderheid in (OFF, 1 ... 5) met   knoppen en druk op  om dit te bevestigen.
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8�3�4 Instellen van het volume
Het volume van de zoemer kan worden ingesteld op basis van de vereisten:

a) Gebruik de pijlknoppen   tom naar het setup-menu  te gaan en druk vervolgens op ;

b) Gebruik de  knop om het wachtwoord "7" te selecteren en druk vervolgens op  ter bevestiging;

c) Gebruik de  knop om te scrollen naar submenu [13] en dit te selecteren en druk op  ter bevestiging;

d) Stel het gewenste volume in (OFF, 1 to 5) met behulp van de   knoppen en druk op  ter bevestiging.

8�3�5 Instellen van het soort pellets
Het soort pellets dat wordt gebruikt, kan worden ingesteld:

a) Gebruik de pijlknoppen   tom naar het setup-menu  te gaan en druk vervolgens op ;

b) Gebruik de  knop om het wachtwoord "7" te selecteren en druk vervolgens op  ter bevestiging;

c) Gebruik de  knop om te scrollen naar submenu [4] en dit te selecteren en druk op  ter bevestiging;

d)  d) Stel één van de volgende waarden in met behulp van de  en de  knop:

“1” •  Kleine pellets

“2” •  Middelgrote pellets

“3” •  Grote pellets

e) Druk  om de instellingen te bevestigen.

9� Bediening van de kachel

9�1 De kachel opstarten
Om de kachel te starten, houd u de  knop enkele seconden ingedrukt.
Het pictogram met de vlam begint te knipperen tijdens de ontstekingsfase en blijft branden wanneer de kachel is 
opgestart. 

!Let op  Automatische ontsteking van de kachel: de kachel wordt geleverd met een automatisch apparaat dat de pelletka-
chel opstart zonder gebruik te maken van andere traditionele aansteekmethoden. 

!LET OP  Steek het vuur niet handmatig aan wanneer het automatische ontstekingssysteem van de kachel niet goed werkt.
!Let op  Wanneer de kachel voor de eerste keer wordt opgestart, kan dit gepaard gaan met onaangename geuren of rook, 

veroorzaakt door de verdamping of het drogen van bepaalde materialen die zijn gebruikt. Dit verschijnsel zal 
geleidelijk verdwijnen.
De ruimte moet goed worden geventileerd wanneer de kachel de eerste paar keer wordt opgestart.

9�2 Wijzigen van de parameters
De operationele parameters van de kachel kunnen worden aangepast zoals beschreven in paragraaf 7.3.

  De ingestelde waarden worden behouden tot de volgende wijziging, zelfs wanneer de kachel wordt uitgeschakeld 
of de stekker uit het stopcontact wordt gehaald. 

9�3 Uitschakelen
Om de kachel uit te schakelen, houdt u de  knop enkele seconden ingedrukt; waarna het pictogram met de 
vlam uitgaat.

 Voordat u de kachel opnieuw opstart is het raadzaam om de kachel eerst volledig te laten afkoelen.
!LET OP  De kachel mag alleen worden uitgeschakeld na de hierboven beschreven procedure. Schakel de kachel nooit uit 

door de stekker uit het stopcontact te halen.

9�4 Gebruik met kamerthermostaat 
Als de kachel wordt aangestuurd door een externe thermostaat (of klokthermostaat), moet de installateur configu-
ratie 1 hebben ingesteld. 
In deze configuratie wordt de kachel uitgeschakeld wanneer de instelling van de externe thermostaat wordt 
bereikt of wordt de uitvoer aangepast (d.w.z. dat de kachel probeert de gewenste temperatuur te behouden en 
tegelijkertijd het brandstofverbruik tot een minimum beperkt) wanneer de ingestelde watertemperatuur wordt 
bereikt.
De kachel wordt automatisch weer ingeschakeld wanneer de temperatuur onder de op de externe thermostaat 
ingestelde waarde komt (circuit gesloten).
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  Na de eerste ontsteking, of wanneer de kachel handmatig is uitgeschakeld (  knop), moet de kachel 
rechtstreeks worden gestart vanaf het bedieningspaneel� 
De kachel wordt automatisch uitgeschakeld, zelfs als de temperatuur van het water blijft toenemen ondanks de 
aanpassingsmodus. In dit geval wordt de kachel alleen ontstoken wanneer het verschil tussen de geselecteerde en 
de daadwerkelijke temperatuur meer is dan 20°C.
Als u voor deze configuratie kiest, raden wij u daarom aan een hoge watertemperatuur te selecteren (bijv. 70°C).

9�5 Gebruik met ruimte-sensor op de boiler
De boiler kan handmatig of geprogrammeerd worden in- en uitgeschakeld.
Bij dit type configuratie past de boiler de uitvoer aan op basis van de kamertemperatuur die wordt gemeten door 
de sensor op de boiler (d.w.z. dat de kachel probeert de gewenste temperatuur te behouden en tegelijkertijd het 
brandstofverbruik tot een minimum beperkt).
Als de gebruiker de functie "Eco-stand" heeft ingeschakeld onder submenu [7] van het setup-menu , 
zal de boiler niet de uitvoer aanpassen, maar worden uitgeschakeld wanneer de ingesteldetemperatuur 
wordt bereikt en weer worden ingeschakeld wanneer de temperatuur onder de delta valt die is ingesteld in 
submenu [7] van het setup-menu �
De gewenste kamertemperatuur kan worden ingesteld in het temperatuur-menu .
Submenu [6] van het setup-menu  kan worden gebruikt om de gewenste uitvoertemperatuur van het water in 
te stellen (de meest geschikte temperatuur voor het betreffende verwarmingssysteem moet worden voorgesteld 
door de installateur van het verwarmingssysteem).

9�6 Gebruik in combinatie met een buffervat
Voor gebruik in combinatie met een buffervat heeft de installateur configuratie 3 of 4 ingesteld, afhankelijk of het 
gaat om een buffervat met of zonder spoel daarin.
De boiler wordt aangestuurd op basis van de temperatuur die wordt gemeten door de sensor in het buffervat.
Wanneer in het buffervat de temperatuur wordt bereikt, die is ingesteld in het temperatuur-menu  
wordt de boiler uitgeschakeld en wordt weer ingeschakeld zodra de temperatuur onder de delta valt die is 
ingesteld in submenu [8] van het setup-menu �
In deze configuratie kan ook de functie vorstbescherming worden ingesteld.

9�7 Gebruik in combinatie met het everspring-systeem
  Voordat u de kachel gebruikt in combinatie met het Everspring-systeem, raden wij u aan alle bij het syste-

em meegeleverde documenten te lezen en ervoor te zorgen dat u voldoende instructies hebt ontvangen 
van de installateur met betrekking tot het gebruik van dit systeem en van eventuele aanwezige koeleenhe-
den�
Wanneer de kachel wordt aangesloten op het Everspring-systeem, moet configuratie 5 worden ingesteld.  In deze 
configuratie kan de kachel handmatig of geprogrammeerd worden in- en uitgeschakeld.
De kachel kan worden gebruikt in de winter-stand (standaard) of in de zomer-stand wanneer het Everspring-sys-
teem ook een koeleenheid omvat.
Via het ventilatie-menu , kan de gebruiker de snelheid van de warme/koude lucht door de Everspring-eenheid 
veranderen.

9�7�1 Winter-stand
Om over te schakelen van de zomer- naar de winter-stand, terwijl de kachel uit staat (en koud is), maar nog steeds 
is aangesloten op de voeding:

a) Ga met behulp van de knoppen   naar het energie-menu  en druk op de toets  ;

b) De "ZON"-waarde knippert; verander deze waarde met de knop  tot een waarde tussen 1 en 5 is bereikt;

c) Druk op de  knop om uw keuze te bevestigen.

Bij dit type configuratie past de boiler het vermogen aan op basis van de omgevingstemperatuur die wordt geme-
ten door de sensor op het Everspring-systeem (d.w.z. dat de boiler probeert de gewenste temperatuur te behou-
den en tegelijkertijd het brandstofverbruik tot een minimum beperkt).
Wanneer de gebruiker de functie "Eco-stand" in submenu [7] van het setup-menu  , heeft ingeschakeld, zal 
de boiler de watertemperatuur niet wijzigen, maar worden uitgeschakeld wanneer de ingestelde temperatuur is 
bereikt en weer worden ingeschakeld wanneer de omgevingstemperatuur onder de delta valt die is ingesteld in 
submenu [8] van het setup-menu .
De gewenste omgevingstemperatuur kan worden ingesteld in het temperatuur-menu .
In submenu [6] van het setup-menu  kan de gewenste temperatuur van het toevoerwater worden ingesteld 
(het is raadzaam deze temperatuur in te stellen op ongeveer 70°C).
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9�7�2 Zomer-stand (te gebruiken wanneer er een koeleenheid is, gecombineerd met Everspring)
Om over te schakelen naar de zomer-stand, terwijl de kachel uit staat (en koud is), maar is aangesloten op de 
voeding:

a) Ga met behulp van de knoppen   naar het energie-menu  en druk op de toets  ;

b) De huidige waarde knippert; verander deze waarde met de knop  totdat de "ZON"-waarde is bereikt; 

c) Druk op de  knop om uw keuze te bevestigen.

 Stel de gewenste omgevingstemperatuur tijdens de zomer in via het temperatuur-menu .
In deze stand activeert de kachel de koeleenheid wanneer de omgevingstemperatuur hoger is dan de in het tem-
peratuur-menu  ingestelde temperatuur en wordt de koeleenheid uitgeschakeld wanneer de omgevingstem-
peratuur onder de delta-waarde komt die is gespecificeerd in submenu [8] van de setup-menu .

  Na het instellen van de zomer-stand, moet u - om de werking daarvan te activeren - op de aan/uitknop   
op het bedieningspaneel drukken�

10� Beschikbare functies

10�1 Timer-functie
Aan de verschillende dagen van de week kunnen aangepaste programma's worden ingeschakeld en toegewezen 
om de kachel automatisch in en uit te schakelen.
Er kunnen maximaal zes aangepaste programma's worden ingesteld�
Voor elk programma kunnen de volgende zaken worden ingesteld: tijd inschakeling, tijd uitschakeling en de 
gewenste temperatuur.
Aan elke dag van de week kunnen maximaal drie programma's worden toegewezen�
De dagen van de week worden aangeduid met nummers: Maandag = "d1", dinsdag = "d2"; ...; zondag = "d7" ..

10�1�1 Instellen van de programma's

a) Gebruik de pijlknoppen   om naar het setup-menu  te gaan en druk vervolgens op ;

b) Gebruik de  knop om het wachtwoord "7" te selecteren en druk vervolgens op  ter bevestiging;

c) Selecteer submenu [2] en bevestig dit door te drukken op ;

d) Gebruik de   knoppen om door de programma's P1 ... P6 te scrollen;

e) De waarde voor ingeschakelde uren knippert; stel de waarde in met behulp van de   knoppen en druk 
op ;

f ) De minuutwaarde knippert; stel de waarde in met behulp van de   knoppen en druk op ;

g) De waarde voor uitgeschakelde uren knippert; stel de waarde in met behulp van de   knoppen en druk op ;  

h) De minuutwaarde knippert; stel de waarde in met behulp van de   knoppen en druk op ;

i) De waarde voor de gewenste temperatuur knippert; stel de waarde in met behulp van de   knoppen en 
druk op ;

j) Druk op  om de instellingen te bevestigen.

10�1�2 Programma’s toewijzen aan bepaalde dagen
Deze functie kan worden gebruikt om maximaal drie verschillende programma's toe te wijzen aan een bepaalde dag.

a) Gebruik de pijlknoppen   om naar het setup-menu  te gaan en druk vervolgens op ;

b) Gebruik de  knop om het wachtwoord "7" te selecteren en druk vervolgens op  ter bevestiging;

c) Selecteer submenu [1] en bevestig dit door te drukken op ;

d)  Gebruik de   knoppen om de dag te kiezen [d1] ... [d7] waaraan de programma's moeten worden 
toegewezen. 

e) Selecteer deze met behulp van de  knop;

f ) De waarde van het eerste toe te wijzen programma gaat knipperen: P1...P6 of “OFF” om uit te schakelen;

g) Stel de waarde in met behulp van de   knoppen en druk op ;

h) De waarde van het tweede toe te wijzen programma gaat knipperen: P1...P6 of “OFF” om uit te schakelen;

i) Stel de waarde in met behulp van de   knoppen en druk op ;

j) De waarde van het derde toe te wijzen programma gaat knipperen: P1...P6 of “OFF” om uit te schakelen;

k) Stel de waarde in met behulp van de   knoppen en druk op  om de instellingen te bevestigen.
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10�1�3 De timer inschakelen/uitschakelen

a) Gebruik de pijlknoppen   om naar het timer-menu  te gaan;

b) Selecteer dit met behulp van de  knop;

c) Gebruik de   knoppen om te scrollen en selecteren: "ON" om de timer in te schakelen of "OFF" om deze 
uit te schakelen;

d)  Druk op  om de selectie te bevestigen.

Wanneer de timer is ingeschakeld, brandt het  pictogram om aan te geven dat de timer actief is.

10�2 "Eco-stand" spaarfunctie
Wanneer deze functie is ingeschakeld, wordt de kachel uitgeschakeld wanneer de gewenste kamertemperatuur 
is bereikt. Als deze functie niet is ingeschakeld, wordt de werking van de kachel aangepast om de gewenste tem-
peratuur te behouden en tegelijkertijd zo min mogelijk brandstof te verbruiken. De functie "Eco-stand" is alleen 
beschikbaar in configuratie 2.
Om de functie in of uit te schakelen:

a) Gebruik de pijlknoppen   om naar het setup-menu  te gaan en druk vervolgens op ;

b) Gebruik de  knop om het wachtwoord "7" te selecteren en druk vervolgens op  ter bevestiging;

c)  Selecteer submenu [7] en bevestig dit door te drukken op .

d)  Stel een van de volgende waarden in met behulp van de  knoppen:

Eco  → functie "Eco-stand" ingeschakeld

Off  → functie "Eco-stand" uitgeschakeld

e)  Druk op  om de instellingen te bevestigen.

10�3 Autonomie-functie
Deze functie wordt gebruikt om het resterende aantal uren van operationele autonomie weer te geven voordat 
de pellets moeten worden bijgevuld. Gebruik de pijltoetsen om naar het  symbool te gaan en het geschatte 
aantal bedrijfsuren weer te geven voordat de pellets moeten worden bijgevuld.  De autonomie wordt berekend op 
basis van de operationele parameters die op dat moment zijn ingesteld op de kachel.
De geschatte waarden zijn zeer betrouwbaar, zo lang "FULL" wordt geselecteerd en bevestigd wanneer de kachel 
volledig is bijgevuld. "Lo" geeft het reserve-peil van de brandstof aan.

10�4 Bijvul-functie
Deze functie wordt gebruikt om de kachel duidelijk te maken dat de bunker wordt bijgevuld met pellets.
Hierdoor kan de kachel op basis van de operationele parameters een inschatting maken hoeveel uur autonomie 
nog resteren voordat de pellet-bunker weer moet worden bijgevuld. 
Nadat de pellet-bunker volledig is bijgevuld:

a) Gebruik de pijlknoppen   om naar het brandstof-pictogram  te gaan en druk op enter  .

b) Gebruik de  Knoppen om "FULL" te selecteren en druk op enter .

Om deze functie uit te schakelen, selecteert u "OFF" in plaats van "FULL".

10�5 Opnieuw opstarten na een stroomstoring
In geval van een stroomstoring wordt de kachel automatisch weer ingeschakeld en wordt de veiligheid gecontro-
leerd wanneer de stroomvoorziening weer is hersteld.
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10�6 Functie "keypad vergrendelen"
Deze functie wordt gebruikt om het gebruik van het bedieningspaneel uit te schakelen en ongewenste aanpassin-
gen te voorkomen. Om de functie in of uit te schakelen:

a) Gebruik de pijlknoppen   om naar het setup-menu  te gaan en druk vervolgens op ;

b) Gebruik de  knop om het wachtwoord "7" te selecteren en druk vervolgens op  ter bevestiging;

c)  Selecteer submenu [10] en bevestig dit door te drukken op .

d) Gebruik de   knoppen om een van de volgende waarden in te stellen:

 “Off” Keypad vergrendelen uitgeschakeld

 “Lo” Alleen de aan/uitknop  is ingeschakeld

 “Hi” Keypad vergrendelen ingeschakeld

e)  Druk op  om de instellingen te bevestigen.

10�7 Functie bescherming tegen bevriezing
In configuratie 2, 3 en 4 kan een minimum temperatuur worden ingesteld waaronder de boiler wordt ingeschakeld 
(buiten de ingestelde tijdsperiodes).
Configuratie 2:
Om de temperatuur voor "bescherming tegen bevriezing" in te stellen:

a) Gebruik de pijlknoppen   om naar het setup-menu  te gaan en druk vervolgens op ;

b) Gebruik de  knop om het wachtwoord "7" te selecteren en druk vervolgens op  ter bevestiging;

c)  Selecteer submenu [9] en bevestig dit door te drukken op .

d) De waarde knippert; wijzig de waarde met de   knoppen (OFF; 3...20°C);

e) Druk op  om de instellingen te bevestigen.

Configuratie 3 en 4:
Om de temperatuur voor "bescherming tegen bevriezing" in te stellen:

a) Gebruik de pijlknoppen   om naar het setup-menu  te gaan en druk vervolgens op ;

b) Gebruik de  knop om het wachtwoord "7" te selecteren en druk vervolgens op  ter bevestiging;

c)  Selecteer submenu [9] en bevestig dit door te drukken op .

d) De waarde knippert; wijzig de waarde met de   knoppen (OFF; 3...50°C);

e) Druk op  om de instellingen te bevestigen.

Wanneer in stap d de waarde wordt ingesteld op "OFF" wordt de functie uitgeschakeld.

10�8 Functie delta-waarde herstart
Delta-waarde herstart (configuratie 2, 3 en 4) is het aantal graden Celsius onder de uitschakel-temperatuur 
waarop de kachel weer automatisch wordt ingeschakeld. Wanneer de kachel volgens de instelling moet worden 
uitgeschakeld bij 20°C (Eco-stand actief) en de "delta-waarde herstart" is ingesteld op 4°C, wordt de kachel weer 
ingeschakeld wanneer de gemeten temperatuur lager of gelijk is aan 16°C.

Configuratie 2:
Om de delta-waarde voor de herstart in te stellen:

a) Gebruik de pijlknoppen   om naar het setup-menu  te gaan en druk vervolgens op ;

b) Gebruik de  knop om het wachtwoord "7" te selecteren en druk vervolgens op  ter bevestiging;

c)  Selecteer submenu [8] en bevestig dit door te drukken op .

d) De waarde knippert; wijzig de waarde met de   knoppen (0,5...5,0°C);

e) Druk op  om de instellingen te bevestigen.
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Configuratie 3 en 4:
Om de delta-waarde voor de herstart in te stellen:

a) Gebruik de pijlknoppen   om naar het setup-menu  te gaan en druk vervolgens op ;

b) Gebruik de  knop om het wachtwoord "7" te selecteren en druk vervolgens op  ter bevestiging;

c)  Selecteer submenu [8] en bevestig dit door te drukken op .

d) De waarde knippert; wijzig de waarde met de   knoppen (0...40°C);

e) Druk op  om de instellingen te bevestigen.

10�9 Handmatige activering van het pellet-vulsysteem
Bij het eerste gebruik (pellet-container aanvankelijk leeg) of om de werking van de vul-eenheid te testen, kunnen 
pellets handmatig worden bijgevuld.
Op het bedieningspaneel van de kachel: 

a) Gebruik de pijlknoppen   om naar het setup-menu  te gaan en druk vervolgens op ;

b) Gebruik de  knop om het wachtwoord "7" te selecteren en druk vervolgens op  ter bevestiging;

c) Scroll met de knop  en selecteer submenu [3 1 ] ;

d) Selecteer wachtwoord "54" met de knop  en bevestig dit met de knop ;

e) Wanneer u de knop  ingedrukt houdt, wordt het vul-systeem geactiveerd en worden op het display de 
volume-balken getoond.

f ) Wanneer u de knop weer loslaat, wordt het bijvullen beëindigd.

Let op!
Deze functie is alleen actief wanneer de kachel uitgeschakeld en afgekoeld is.
Voordat u de kachel weer aanzet, moet u controleren of er geen pellets in het rooster zitten.

10�10 Geïntegreerde productie van warm tapwater
Alleen bij modellen met een hydraulische eenheid voor de productie van warm tapwater is het mogelijk om in de 
boiler ook warm tapwater te produceren, naast warm water voor verwarmingssystemen.

!Let op  Deze productie kan alleen plaatsvinden als de boiler in bedrijf is. Als de boiler is uitgeschakeld, kan geen warm 
tapwater worden geproduceerd.
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Fig�11�1

11� Alarmbeheer

Als er een storing optreedt, wordt de volgende procedure geactiveerd:
1)  akoestisch alarm (pieptoon);
2)  één van de volgende systeem-LED's gaat branden:   ;
3)  als het probleem een fout betreft, wordt de kachel uitgeschakeld.
Wanneer u de knop "Annuleren"  ingedrukt houdt, wordt op het display de foutcode getoond:

STORINGS-/
WAARSCHUWINGS-

CODE
BESCHRIJVING MOGELIJKE OORZAKEN LED

E001 Defect bedieningspaneel Storing in het bedieningspaneel.

E002 Communicatiefout signaal 
afstandsbediening Storing in het bedieningspaneel.

E004 Communicatiefout

Verbindingskabel tussen de printplaat en het 
bedieningspaneel onderbroken of losgeraakt.
Wanneer deze melding verschijnt tijdens het wijzigen 
van de configuratie, kunt u de foutmelding negeren

E101
Ontstekingsfout
Temperatuur van het uitgevoerde 
water is te hoog

Geen pellets 
Kwaliteit van de pellets
Defect ontstekingssysteem Branderpot is vuil
Problemen met het verwarmingssysteem Problemen 
met de pomp

E105 Storing temperatuur-sensor Defecte temperatuur-sensor retour-water

E106 Storing temperatuur-sensor Defecte temperatuur-sensor buffer-tank

E108* Veiligheidsfout Deur of bunker-deksel open

E108** Thermische beveiliging
Problemen met het verwarmingssysteem 
Problemen met de pomp
Problemen met oververhitting in de pellet-bunker

E109* Drukafwijking of thermische veiligheid

Afvoersysteem rookgas is vuil  
Afdichtende pakkingen versleten  
Onvoldoende verbrandingslucht
Problemen met het verwarmingssysteem 
Problemen met de pomp
Problemen met oververhitting in de pellet-bunker

E109** Drukafwijking
Afvoersysteem rookgas is vuil  
Afdichtende pakkingen versleten  
Onvoldoende verbrandingslucht

E110 Storing temperatuur-sensor
Defecte temperatuur-sensor afvoerwater  
Defecte temperatuur-sensor lucht

E111 Storing temperatuur-sensor rookgas Defecte temperatuur-sensor rookgas

A001 Waarschuwingen gepland onderhoud 
(pictogram knippert) Pellets bijna op

A002 Waarschuwingen gepland onderhoud 
(pictogram knippert) 

De kachel moet periodiek worden onderhouden door 
een gekwalificeerde technicus

A007 Storing druk-sensor (pictogram knippert) Storing in de druk-sensor of printplaat

---- Kachel schoonmaken

Verbrandingskamer, branderpot of rookgas-
afvoersysteem vuil.
Meetbuizen druk losgeraakt of geblokkeerd. 
Toevoer verbrandingslucht geblokkeerd.

---- Ontstekingsfout Geen pellets; Defecte ontsteking van de kachel; 
Versleten pakkingen; Onjuiste positie branderpot

* Alleen bij de kachels uitgerust met micro-veiligheidsschakelaars op de deur van de verbrandingsruimte en op het deksel van de pellet-bunker.
** Alleen bij de kachels zonder micro-veiligheidsschakelaars op de deur van de verbrandingsruimte en op het deksel van de pellet-bunker.

Nadat u hebt gecontroleerd om welk type melding het gaat, kan de alarmmelding 
worden gereset door de aan/uit-knop  enkele ogenblikken ingedrukt te houden.
In geval van foutcode "E108 of E109", moet u - voordat u de alarmmelding reset -  
handmatig de thermostaat aan de achterkant van de kachel resetten (Fig. 11.1).
Daarna kan de kachel opnieuw worden gestart.2
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1 2

Fig�12�1

Fig�12�2 Fig�12�3

Fig�12�4

12� Onderhoud

12�1 Veiligheidsmaatregelen
!Let op Voordat u onderhoudswerkzaamheden uitvoert, moet u de volgende veiligheidsmaatregelen treffen:

- Controleer of alle onderdelen van de kachel zijn afgekoeld.
- Controleer of de as volledig is uitgebrand.
- Gebruik de persoonlijke beschermingsmiddelen die worden gespecificeerd in Richtlijn 89/391/EEG.
- Controleer of de hoofdschakelaar is uitgeschakeld.
- Controleer of de stroomtoevoer niet per ongeluk kan worden hersteld. Haal de stekker uit het stopcontact.
- Gebruik altijd geschikt gereedschap voor onderhoud.
-  Zodra de onderhouds- of reparatiewerkzaamheden zijn voltooid, moet u - voordat u de kachel weer opstart - 

alle beveiligingsfuncties weer herstellen en alle veiligheidsvoorzieningen weer activeren.
 Met een geschikte aszuiger kan de as makkelijker worden verwijderd.

12�2 Routinematig onderhoud door de gebruiker

12�2�1  Reinigen van de binnenkant van de verbrandingsruimte
De kachel vereist simpele - maar wel regelmatige en grondige - reiniging 
zodat de rendabele en juiste werking ervan te allen tijde wordt gewaar-
borgd.

!LET OP  Reinig de kachel alleen wanneer deze is uitgeschakeld en is afgekoeld.
  Gebruik het handvat of de hendel (afhankelijk van het model kachel) om 

de deur van de verbrandingsruimte te openen.
  Sommige kachel-modellen hebben een apart handvat voor het openen 

van de deur. Haal het handvat uit de behuizing van de aslade en plaats het 
in de gaten op het scharnier van de deuren. Gebruik het nu als hendel om 
de deur te openen (Fig.12.1).

12�2�2 Dagelijks reinigen
Verwijder de as die zich heeft 
opgehoopt in de verbrandings-
ruimte (Fig.12.2).
Hiermee zorgt u ervoor dat 
de verbrandingslucht vrij kan 
stromen door de gaatjes in de 
branderpot.
Til de branderpot op en verwij-
der deze. Reinig vervolgens de 
oppervlakken en compartimen-
ten binnenin de branderpot 
(Fig.12.3).

12�2�3 Reinigen van de aslade
De aslade moet elke week worden gereinigd en wanneer dit verder 
nodig is.
Om toegang te krijgen tot de aslade, opent u de deur van de aslade 
(indien voorzien) en verwijdert u de lade (Fig.12.4) met behulp van 
het meegeleverde gereedschap.
Leeg de lade in een speciale metalen verzamelbak voor as.
Zuig met een stofzuiger de resterende as uit de ruimte van de aslade.
Plaats de aslade weer terug. Sluit de deurtjes.
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Fig�12�6 Fig�12�7Fig�12�5

Fig�12�8

Fig�12�9

12�2�4 Reinigen van het rookgas-compartiment
Het rookgas-compartiment moet om de twee weken worden gereinigd of wanneer dit verder nodig is. 
Open de deur naar de rookgas-compartiment, onder de aslade (Fig. 12.5). 
Alleen voor modellen uitgerust met een turbulator:
•  Pak de hendel voor het bewegen van de turbulators en het verwijderen van roet (Fig. 12.6).
•   Plaats de hendel in de speciale opening en beweeg deze op en neer om de roetafzetting van de buizen te ver-

wijderen (Fig. 12.7).
•  Verwijder de hendel en plaats deze weer terug in zijn bergruimte.
Gebruik een speciale aszuiger om de resterende afzetting van het rookgas-verdeelstuk te verwijderen. Sluit de 
deur van het compartiment weer goed.

!Let op  Voordat het stookseizoen begint, moeten de rookkanalen van de warmtewisselaar grondig worden schoonge-
maakt door medewerkers van een daarvoor geautoriseerd bedrijf. 

12�2�5 Reinigen van het glas (indien aanwezig)
U kunt de roetafzetting verwijderen met een vochtige doek of vochtig 
papier.
Wrijf totdat het glas schoon is. U kunt ook een schoonmaakmiddel 
gebruiken dat geschikt is voor het reinigen van ovens.
Reinig het glas nooit als de kachel aanstaat en gebruik nooit schuur-
sponsjes.
Zorg ervoor dat de pakking van de deur niet nat wordt, omdat dit 
beschadiging kan veroorzaken.

12�2�6 Reinigen van het rookkanaal
Dit moet minimaal tweemaal per jaar worden gedaan - aan het 
begin van en halverwege de winter - en wanneer dit verder nodig is 
(Fig.12.9).
Controleer in geval van horizontale secties op opgehoopt as en roet 
en verwijder dit voordat de doorstroming van rookgas hierdoor 
wordt geblokkeerd.
Als dit niet goed wordt gereinigd, werkt de kachel mogelijk niet 
correct, waardoor problemen kunnen ontstaan zoals:
- slechte verbranding;
- roetafzetting op het glas;
- blokkering van de branderpot door as en pellets;
- ophoping van as en verontreiniging van de warmtewisselaar, 
waardoor het rendement wordt verminderd.

12�2�7 Reinigen van de buitenkant van de kachel
De buitenkant van de kachel mag alleen worden gereinigd met een 
droge, niet-schurende doek. 

!Let op  Gebruik geen schoonmaakmiddelen en reinig de kachel nooit 
wanneer deze heet is.
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12�3 Speciaal onderhoud
De pellet-kachel is een verwarmingsapparaat dat wordt gestookt met vaste brandstof. Daarom moet het eens per 
jaar - bij voorkeur aan het begin van het stookseizoen - worden onderhouden door een door een geautoriseerde 
dealer.
Het doel van dergelijk onderhoud is ervoor te zorgen dat alle onderdelen in perfecte staat verkeren.
Wanneer op het bedieningspaneel de   symbolen gezamenlijk worden weergegeven, moet u onmiddellijk 
contact opnemen met het servicecentrum om speciaal onderhoud te laten uitvoeren aan de kachel.
Deze waarschuwing kan tijdelijk worden gereset door te drukken op de  knop, waarna u de kachel weer kunt 
opstarten. 
De waarschuwing blijft worden getoond totdat het speciaal onderhoud is uitgevoerd door het geautoriseerde 
servicecentrum. Bij dit onderhoud wordt ook de teller van operationele uren gereset.

INSPECTION AND/OR MAINTENANCE PLAN

WANNEER 
GESTART

of vaker  
wanneer  

noodzakelijk

WEKELIJKS 
of vaker  
wanneer  

noodzakelijk

1 MAAND 
of vaker  
wanneer  

noodzakelijk

6 MAANDEN
of vaker  
wanneer  

noodzakelijk

1 JAAR 
of vaker  
wanneer  

noodzakelijk

Branderpot X

Aslade/-compartiment X

Glas X

Warmtewisselaar X

Aansluiting ontsteking van de kachel X

Verdeelstuk rookgas X

Pakkingen van de deur en branderpot* X

Rookkanaal* X

Ventilatoren* X

(*) verantwoordelijkheid van de dealer.

13� Buitengebruikstelling en verwijdering

Uitsluitend de eigenaar is verantwoordelijk voor het buiten gebruik stellen en het verwijderen van de kachel. De 
eigenaar dient hierbij te handelen in overeenstemming met de wet- en regelgeving met betrekking tot veiligheid 
en bescherming van het milieu die van kracht is in het land waar de kachel is geïnstalleerd.
De kachel mag ook buiten gebruik worden gesteld en worden verwijderd door een bedrijf dat is geautoriseerd 
voor het verzamelen en verwijderen van de betreffende materialen.

  AANWIJZING: houd u altijd aan de normen die van kracht zijn in het land waar de kachel buiten gebruik wordt 
gesteld met betrekking tot het verwijderen van de materialen en - indien vereist - het verslag van de afvalver-
wijdering.

!Let op  BELANGRIJK: Alle ontmantelingswerkzaamheden voor het buiten gebruik stellen van de kachel moeten worden 
uitgevoerd wanneer de kachel is uitgeschakeld en losgekoppeld van de voeding.
- verwijder alle elektrische onderdelen;
- verzamel de batterijen die zijn gemonteerd op de elektronische printplaten;
- laat de structuur van de kachel verwijderen door een erkend bedrijf;

!Let op  BELANGRIJK: Het dumpen van de kachel in een toegankelijk gebied vormt een ernstig gevaar voor mens en dier. 
De eigenaar is altijd aansprakelijkheid voor schade toegebracht aan mensen of dieren.
Wanneer de kachel buiten gebruik wordt gesteld, moeten de CE-markering, deze handleiding en alle andere docu-
menten met betrekking tot deze kachel worden vernietigd.
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