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Voorwoord :

- U schaft net een gaskachel Tuur aan en wij danken jullie voor deze keuze, dit getuigt van
jullie vertrouwen.

- Dit toestel is van studie tot concept verwezenlijkt in Frankrijk met de bedoeling jullie
volledige voldoening te geven.

- Het is belangrijk om de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen voor de plaatsing en gebruik
van het toestel.

- Het wordt aanbevolen deze handleiding zorgvuldig te bewaren ook nadat het toestel in dienst
werd gesteld.

Dit toestel werd getest volgens criteria van de Europese norm NF EN 613.

De installatie mag enkel gebeuren door een erkende vakman en dit volgens de regels
van de kunst.

Gelieve de plaatselijke reglementering in acht te nemen

Technische kenmerken
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Installatie van concentrische buizen.

ONDERWERP
Dit gedeelte bevat de algemene montage-instructies voor onze gastoestellen model Tuur . Dit gedeelte is bestemd voor
geschoolde installateurs. Alleen zij kunnen de installatie volgens de regels van de kunst uitvoeren.

MONTAGE TYPES

U toestel is voor verschillende montage types gegarandeerd.
A) verticale uitgangsbuis (door de muur)
B) verticale uitgangsbuis (door het dak)

In de verschillende gevallen moet een minimum afstand van 20 cm tussen het toestel en de muur gerespecteerd
worden.

A.

B

Min.
2M

Min.
1M
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OPMERKING :

De wand waartegen het toestel geplaatst wordt, moet aan een temperatuur van 75°C kunnen weerstaan. Is dit niet
het geval, voorzie dan een thermische bescherming.

Vb : van mogelijk installaties

Bij achterafvoer zijn zelfde configuraties mogelijk als
boven afvoer
Voor iedere bocht 90° = - 1M Van de totale lengte
Voor iedere bocht 45° = - 0,5M Van de totale lengte

10
M

vertic

D1OO/150 1.5 VERTI ,3 HORIZ ,3,5M D130/200

6,5 m

3 m

D1OO/150 1M VERTI ,3 HORIZ
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Montage instructies :

Vergewis u voor de plaatsing, dat de lokale net druk en de gas type compatibel zijn.

UITRUSTING
Dit toestel is uitgerust met gasblok MERTIK-MAXITROL GV 36

HOE TOEGANG TE KRIJGEN AAN DE BINNENKANT VAN HET TOESTEL

- open de deur door middel van de hendel aan de linkerkant van de haard.
- sluit de haarddeur tijdens de werking van het toestel.
Opmerking:

- Het toestel mag niet functioneren indien de imitatie houtblokken gebroken en op de brander liggen.
- Toestel mag niet functioneren met de haarddeur openen.

Toegang tot de gasblok

De gasblok bevindt zich onderaan rechts.

Vervangen van de ruit

Categorie van toestel: I2E+ Aardgas G20/G25

Hoog calorisch debiet:

Nominaal vermogen (Max):

Rendement Categorie :

Classe van NOx :

G20 : 8,16 kW

G 20 : 7,17 kW

G20 : 1 (87,9%)

?

G25 : 6,96 kW

G25 : 5,98 kW

G25 : 1(86%)

4

Gas debiet (max.) : G20 : 0,86 m3/h G25 : 0,86 m3/h

Net druk : G20 : 20 mbar G25 : 25 mbar

Brander druk (max.) : G20 : 19,8 mbar G25 : 24,6 mbar

Gasblok merk en type:
(optie Afstandsbediening )

Mertik GV36

Gewicht ?

Afvoer verbrandingsgassen Boven en achteraan

Hoofdbrander:

Primaire verluchting hoofdbrander:

 brander sproeier:

Waakvlam:

Waakvlam sproeier:

Aansluiting van gas:

Aansluiting concentrische systeem:

Brander 450

2 mm

2,3 mm

Mertik GV 30-ZP2M

n° 272

3/8" Gas M

Ø100 mm – Ø150 mm



Deze interventie dient te gebeuren door een erkend vakman

NOTA: Het is verboden om het toestel te gebruiken met gebroken glas.

VERVANGEN VAN DE IMITATIE HOUTBLOKKEN
Dient te gebeuren bij koud en uitgeschakeld toestel
Open de haarddeur en verwijder indien nodig de imitatie houtblokken en vervang door de nieuwe set.
Het plaatsen van een niet originele houtblokken set is verboden en kan de correcte werking van het toestel verhinderen.
Het is noodzakelijk de imitatie houtblokken correct geplaatst worden.
NOTA :
Bij de eerste stookbeurten is het normaal dat er geurhinder ontstaat . Dit is normaal en verdwijnt na enkele malen te hebben
gestookt.
Na de eerste stookbeurt kan het nodig zijn om de ruit te reinigen, doe dit met een zachte doek en een standaard reiniging
product.

SAMENSTELLING VAN DE HOUTBLOKKEN

De set is samengesteld met 5 houtblokken en chips uit ceramische vezels vervaardigd. Deze zijn broos en breekbaar, werden
elk individueel verpakt om alle schade tijdens transport te vermijden. Het plaatsen van een niet originele houtblokken set is
verboden en kan de correcte werking van het toestel verhinderen.

A : Chips
B : houtblok smal (3 stuks)
C :houtblok dik (2 stuks)

C

A

B

C



Plaatsen van de imitatie houtblokken

Open de haarddeur om toegang te krijgen aan de binnenkant van de haard en plaats volgens de afbeeldingen.
Het is noodzakelijk de imitatie houtblokken correct te plaatsen.

Fig 1: Fig 3

Fig 2:



GEBRUIKERS

INSTALLATIE

Het toestel moet aangesloten worden op een afvoerkanaal en moet daarom in de buurt van de schoorsteen geplaatst worden.
Plaatsing en aansluiting vereisen vakkennis. Uw installateur zal erop toezien dat alles overeenkomstig de regels van de techniek en
de veiligheid gebeurt. Hij zal de goede werking van het toestel volgens het type gas controleren. Om de gaskachel op de leiding aan
te sluiten, zal hij zeker geen rubberslang gebruiken, want om veiligheidsredenen is dit ten strengste verboden.Respekteer de
minimum afstanden naar de wanden toe. Indien deze wanden uit ontvlambaar materiaal bestaan, verdient het aanbeveling een
geanodiseerde staalplaat (minstens 0,7 mm dik) van 600 mm breed en 800 mm hoog, op een afstand van 5 mm van de muur te
plaatsen. Deze plaat moet recht tegenover de stralende delen van het toestel geplaatst worden. Het toestel moet op minstens 40 cm
van alle brandbare materialen (gordijnen, overgordijnen, hout, ...) geplaatst worden.

Veiligheid

De waakvlam van de gaskachel is uitgerust met een thermo-elektrische veiligheid. Indien de waakvlam om een of andere reden
uitgaat, wordt de gastoevoer naar de brander en de waakvlam automatisch afgesloten. Er kan dus geen onverbrand gas ontsnappen.
Het toestel moet dan opnieuw worden aangestoken om weer te kunnen werken. U doet er goed aan enkele minuten te wachten
vooraleer de waakvlam opnieuw te ontsteken. Het toestel mag in geen geval binnen de drie minuten opnieuw aangestoken worden.
Onze toestellen zijn voorzien van een kijkvenster met een ruit in vuurvast glas. Wanneer de ruit gebroken of gebarsten is, mag het
toestel pas gebruikt worden nadat de herstelling is uitgevoerd. Bij onderbreking van de werking, het toestel laten afkoelen vooraleer
het opnieuw aan te steken. Indien de werking herhaaldelijk onderbroken wordt, moet de erkende vakman verwittigd worden.

ONDERHOUD
Enkele tips: om het vuil aan de buitenkant van de ruit te verwijderen, moet u het toestel uitzetten en wachten tot het volledig
afgekoeld is. Gebruik een vochtige of in alcohol gedrenkte doek en laat drogen (als u alcohol gebruikt: tien minuten wachten
vooraleer het toestel opnieuw aan te steken). De geëmailleerde en verchroomde onderdelen moeten koud gereinigd worden. Voor
email moet u een vochtige, lichtjes in zeepwater gedrenkte spons gebruiken. Spoel en droog zorgvuldig af. Laat nooit vlekken van
een zure vloeistof (azijn, citroen) op het email achter. Verwijder vetvlekken met heet water waaraan sodakristallen of een ander
product dat geschikt is voor het onderhoud van email werd toegevoegd. Gebruik nooit bijtende of schurende producten of
metaaldoekjes op de verchroomde of vergulde onderdelen, want deze zouden krassen kunnen veroorzaken. U hoeft niet te vrezen
voor vuil aan de binnenkant van uw gaskachel.



AANBEVELINGEN
Sluit het toestel alleen aan met behulp van metalen buizen. Het gebruik van een rubberslang is ten strengste verboden. Wanneer het
toestel buiten werking gesteld is, moet u de afsluitkraan op de gasleiding sluiten. We herinneren eraan dat gaslekken gekenmerkt
worden door een specifieke geur. Ga als volgt tewerk: sluit de hoofdtoevoerkraan; open deuren en vensters; controleer of geen
enkele kraan open is gebleven. Indien deze handelingen onvoldoende blijken, moet u de gasmeter afsluiten en de installateur of de
gasdienst verwittigen. Het is ten strengste verboden gaslekken door middel van een vlam op te sporen. De gasdichtheid van de
leidingen moet met zeepwater of een speciaal, in de handel verkrijgbaar product gecontroleerd worden.
Belangrijk: Bij het binnenkomen in een ruimte waar een gasreuk hangt, is het van vitaal belang niet te roken, geen vlam te doen
branden, geen schakelaar of eender welk ander elektrisch toestel te bedienen.
Het vermogen van het toestel mag niet overschat worden ten opzichte van de te verwarmen ruimte.

Na langdurige uitschakeling van het toestel

Verwijder de imitatie houtblokken & chips, en verwijder stof deze met de hoogste zorg.
Verwijder de vlamplat nadat u de blokken steun hebt verwijderd ( fig 1,2&3)
Verwijder alle stof op de brander en verbrandingskamer met een stofzuiger.
Een lichte oxidatie is normaal en heeft geen invloed op functioneren en levensduur.
Monteer alle componenten opnieuw.
Met de optie afstandsbediening ( vervang de batt eenmaal per seizoen) een led knippert indien de batt zwak zijn en aan
vervanging toe zijn.



OPGEPAST: VOOR U VEILIGHEID
Laat u toestel plaatsen door een erkend vakman. In geval van storing neemt contact op met hem. Vraag hem originele
onderdelen van Godin te leveren en te plaatsen. Opgepast met namaak. Bij gebruik in kinderdag verblijf en ieder ander lokaal
waar kinderen, oudere, of personen met een handicap, is het aangeraden om een hitteschild te plaatsen rond de actieve
oppervlakken.

WERKING VAN HET TOESTEL

Opstarten

1. Open de gaskraan aan de achterzijde van het toestel geplaatst op de aardgasleiding.
2. Het is mogelijk dat er condensatie zichtbaar is aan de binnenzijde van de haard ,dit is normaal en verdwijnt

na enkele minuten

WERKING VAN HET TOESTEL

1. Het ontsteken van de waakvlam.

Draai de bedieningsknop voorzichtig naar links tot de stoppositie.

De bedieningsknop indrukken en draaien tot op de stand kleine vlam en vervolgens een heen-en-terug beweging uitvoeren
tussen de stand op kleine vlam en de stand, totdat de waakvlam zich ontsteekt.



Nog enkele seconden de bedieningsknop ingedrukt houden (eventueel herbeginnen indien de waakvlam uitdooft).

Indien er geen vonk ontstaat: geleider, aansluiting van de ontsteker en van de ontstekingselectrode nagaan alsmede de
ontstekingselectrode zelf.

Wanneer de waakvlam goed brandt, laat U de bedieningsknop zachtjes terugkomen en draait U hem vervolgens op de stand
grote vlam.

De gewenste temperatuur bepaalt U met de thermostatische bedieningsknop.



1. Hoe functioneert de thermostaat?
Met de optie afstandsbediening wordt temperatuur bepaald door de ontvanger en ingestelde waarde. Op elk van deze posities
bepaalt de thermostaat van de AB automatisch de werking van het apparaat om een bepaalde temperatuur te handhaven.
De thermostaat bepaalt de gang van de brander tussen maximum-minimum-stop volgens dat de temperatuur van het lokaal

onder, gelijk of boven de gekozen temperatuur ligt.

Opmerking: De waakvlam mag altijd blijven branden, zodat U op elk moment uw apparaat weer kunt laten functioneren met
een maximum aan beschikbare calorieën in een minimum aan tijd zodat uw verbruik altijd afhankelijk blijft van de thermostaat
– voordelig comfort.

Afzetten van het apparaat.

Ontstekingsknop draaien in wijzerzin.
Om de brander af te zetten, zet U de bedieningsknop op de stand kleine vlam.



Om het apparaat volledig af te zetten (brander en waakvlam) bedieningsknop indrukken en draaien tot de stand.

Ongeveer 25 seconden wachten alvorens het apparaat weer aan te stellen (na de klik van de kraan).

OPGEPAST: Bij accidenteel uitdoven van het toestel is het aanbevolen om minstens 3min te wachten alvorens het toestel
opnieuw te starten.

Indien langdurig buiten werking gaskraan achteraan het toestel dichtdraaien

Actieve oppervlakken

Alle delen van de behuizing worden als actieve oppervlakken beschouwd. De buis, de achterwand in plaatstaal, de bodem, de

vloerplaat, het deksel, de deur en de handgrepen worden ook als actieve oppervlakken aanzien. Daarom dienen

voorzorgsmaatregelen te worden getroffen bij eventueel contact met deze actieve oppervlakken.



OMSCHRIJVING VAN HET GASBLOK

GASBLOK MERTIK MAXITROL: GV 30 MET VOELER &GV36 ZONDER VOELER MANUEEL OF AFSTANSBEDIENING

1. bedieningsknop
2. thermostatische bedieningsknop
3. regelschroef min. debiet
4. max. debiet regelschroef
5. regelschroef voor waakvlam
6. temperatuurvoeler NIET AANWEZIG OP MODEL TUUR
7. drukopname voeding
8. drukopname brander

- Instelling van het nominale vermogen

Plaats de knop op stand max . Onder deze voorwaarden, schroef 4 in wijzerzin draaien indien de druk aan de brander lager ligt dan de druk die in
de tabel met de karakteristieken van de convector vermeldt staat. Indien de druk te hoog is, in tegenwijzerzin draaien.
N.B.: de afsluiter is voorzien van een debietregeling voor aardgas in de fabriek verzegeld op de overeenkomstige druk).
- Instelling van het beperkt vermogen
Deze stand wordt bepaald door regelschroef nr. 3. Vastschroeven = lager zetten en omgekeerd.
- Instelling van het waakvlam
Schroef 5 laat de afstelling toe van het waakvlamdebiet (losschroeven = debiet opdrijven - aanschroeven = debiet verminderen).
 de voor-afstellingen gebeuren in de fabriek. Een te klein debiet kan kleine ontploffingen veroorzaken, een te groot debiet heeft een te groot
verbruik tot gevolg.
Opmerking: wanneer het toestel buiten werking is omdat knop 6 is ingedrukt, blijven de twee knoppen 6 en 7 ingedrukt tijdens de inertieperiode
van het thermokoppel (30 tot 50 seconden), wat verhindert dat het toestel onmiddellijk opstart.

7

8



AFSTANDSBEDIENING GV36

Gebruik instructies voor standaard model

OPGEPAST
Risico op brandgevaar en explosie. Iedere poging tot demontage of reparatie van de afstandsbediening kan beschadigingen
veroorzaken aan bezittingen, ernstige letsels of de dood. Demonteer het gasblok niet hij heeft is onderhoudsvrij.
Lees volledig en aandachtig de handleiding voor de installatie en de in dienststelling. Iedere niet naleving van deze instructies
kan houd volgende risico’s: brand, explosie, beschadigingen veroorzaken aan bezittingen en ernstige letsels of de dood.
Onderhoud of reparaties dienen te gebeuren door een erkend vakman.(opgeleid en ervaren).

WAT TE DOEN BIJ GASREUK
• NOOIT eender welk toestel starten.
• NOOIT raak geen schakelaars aan, gebruik nooit een telefoon binnen de woning.
• Verlaat onmiddellijk de woning en neem contact met de gasleverancier en volg hun instructies nauw op.
• Indien u geen contact krijgt met de gasleverancier, neem dan contact op met de brandweer.
Bedien de gasblok enkel met de hand, gebruik nooit gereedschap om indien er een bedieningsknop niet kunt indrukken of wil
draaien. Probeer geen reparaties zelf uit te voeren maar neem contact met de erkende vakman.
Door geweld of een niet goed uitgevoerde reparatie kan brand of een explosie tot gevolg hebben.
GEBRUIK HET TOESTEL NOOIT: indien u vermoedt dat gasregelblok onderwater of dat er een vloeistof is ingelopen.
Eender welk van deze incidenten, kan lekken of de goede werking en slechte verbranding van het toestel veroorzaken, die
mogelijks gevaarlijk kunnen zijn.
.

TOEPASSINGEN
GV34 is een gemotoriseerde gasklep met een optie AB die een oneindige regeling van het vuur doet tussen hoogvlam en laagvlam en terug
keert naar de waakvlam bij bereiken temperatuur.

ALGEMENE SPECIFICATIES
Radio gestuurde AB
868 MHz voor Europa ; 915 MHz voor de verenigde staten (FCC ID:UX5- R300) en voor Canada (IC: 4943B-R300).
Dit toestel is conform aan de reglement part 15 van FCC. De werking is onderworpen aan twee volgende condities:
(1) Dit toestel mag geen schadelijk interferenties hebben, en (2) Dit toestel moet iedere interferentie ontvangen zelf die die een ongewenste
werking van het toestel te weeg brengen. Modificaties en wijzigingen niet erkend door het keuringsorganisme kunnen tot gevolg hebben dat
het toestel niet meer mag gebruikt worden en de volle aansprakelijkheid valt ten laste de persoon die de wijzigingen aanbracht.
Batt – afstandsbediening
2 x 1,5 «AAA» (aangeraden alkaline kwaliteit )
Batt – Ontvanger
4 x 1,5 «AAA» (aangeraden alkaline kwaliteit)
Er mag enkel adapter op AC stroom gebruikt worden om de batt te vervangen( enkel deze (Mertik Maxitrol of goedgekeurde van Mertik
Maxitrol mogen gebruikt worden).
Vervangen van de BATT
De vervanging van de batt wordt aanbevolen aan het begin van ieder seizoen. Gebruik geen metalen voorwerpen om de batt te verwijderen.
Het gebruik van metalen voorwerp kan een kortsluiting en beschadiging van de ontvanger teweeg brengen.
Plaat van de ontvanger
Wanneer de ontvanger in het toestel geplaatst wordt kan het metaal rondom het signaal sterk verzwakken.
OPMERKING: tijdens stroom panne, moet de stroom adapter uit het stopcontact verwijderd worden, zo dat het toestel verder kan werken
op de Batt.

SPECIFICATIES &FUNCTIES VAN HET STANDAARD GEHEEL
Standaard model R300, gebreveteerd

Icone LCD Specificaties en omschrijving

Icoon waakstand modus . Bij ontbreken van signaal na 8 uren
tussen zender &ontvanger, Gaat de gasklep naar waakvlam en

verschijnt het icoon waakstand.

Lcd toont omgevinstemperatuur : toont de huidige
kamertemperatuur in. ºF of ºC

kinderslot: wanneer actief (het icoon staat ON), de rechter knop
moet tweemaal ingedrukt worden binnen de 0,5 seconden om de

vlam te verhogen.



Iconen van het standaard model R300

INITIELE CONFIGURATIE

Afstandsbediening op radio frequentie
Een code wordt automatisch gekozen tussen 65000 verschillende en willekeurige codes voor ieder elektronica van Mertik Maxitrol.
Tijdens het vervangen van de initiële Batt en volgens ontvanger, moet deze laatste de code aanleren van de AB:
• plaats de AB onder spanning
• Plaats de ontvanger onder spanning (de LED knippert).
• druk op eender welke toets tijdens het knipperen.
• wanneer de LED van de ontvanger stopt met knipperen is de code aangeleerd.

OPMERKING: Deze afstandsbediening en ontvanger zijn niet verwisselbaar met vorige versies. Voor iedere instructie betreffende de start
procedure ,refereer u naar de instructies van de fabrikant.
OPGEPAST :
• gelieve deze nota zorgvuldig en volledig te lezen alvorens de initiële of eender welke poging tot programmeren of configureren.
• Een cijfer /rode icoon toont een dat het icoon knippert. Dit zal helpen om te weten welk element van het menu werd ingesteld of
geprogrammeerd is.
• gebruik enkel de bovenste rechtertoets om een element uit het menu te programeren. Als u de onderste linker toets gebruikt, zal u naar de
volgende stap gaan in het menu. Indien u ongewenst naar het volgende menu gaat, dan moet u door het gehele menu gaan om zo terug te
komen naar het gewenste onderdeel.
• bij het instellen van het menu gaan de cijfers enkel naar boven(1, 2, 3 ...) om erna terug te beginnen bij het laagste.
• bij het niet aanraken van een toets tijdens het instellen ,zal na 1( sec het toestel automatich terug keren naar de werkings menu. Volg stap 1 .
INITIELE CONFIGURATIE MODUS – MODUS PROGRAMEREN (prog. 3) om terug te keren naar de programatie modus. Alle
wijzigingen worden behoudeniedere keer u programmering modus verlaat.

INITIELE CONFIGURATIE –MODUS PROGRAMEREN
• Druk (op de twee knoppen) en houd ze ingedrukt gedurende 5 sec (tot wanneer het scherm knippert) om toegang te krijgen in het menu
programmeren.
• Druk op knop (onderaan) om te scrollen in de verschillende elementen.
• Druk op knop (bovenaan) om de elementen in te stellen van het menu.

KEUZE ºF OF ºC
1. Druk op knop (bovenaan) om te kiezen tussen ºF of ºC.
2. Druk op knop (onderaan) om te scrollen naar het volgend element van het menu.

KEUZE 12 H OF 24 H FORMAAT
1. Druk op knop (bovenaan) om te kiezen tussen «12» oF «24».
2. Druk op knop (onderaan) om te scrollen naar het volgend element van het menu.

INSTELLEN VAN HET UUR
1. Druk op knop (bovenaan) om uur te kiezen tussen, 1-12 ou 0-23.
OPMERKING: Gebruik enkel de bovenste rechtertoets om te wijzigen de cijfers gaan enkel naar boven(1, 2, 3 ...) tot 12 of 23 en komen
erna naar 1 of 0.
2. Druk op knop (onderaan) om te scrollen naar het volgend element van het menu.

INSTELLEN VAN DE MINUTEN
Druk op knop (bovenaan) om minuten te kiezen tussen, 00-59. OPMERKING: Gebruik enkel de bovenste rechtertoets om te wijzigen de
cijfers gaan enkel naar boven(1, 2, 3 ...) tot 59 en komen erna naar 0.
Druk op knop (onderaan) om te scrollen naar het volgend element van het menu.

INSTELLEN KINDERSLOT

Indicator batt niveau: 4 balkjes duid op geladen batt.

Uur modus: instelling 12h of 24 h.

Verbinding Indicator: toont dat de AB verbinding maakt met de
ontvanger



1. Stel kinderslot in op ON (AAN) of OFF (UIT).
2. Druk op knop (bovenaan) om het kinderslot in te schakelen op ON (aan) icoon op het scherm zichtbaar of OFF (uitgeschakeld).

Tot hier de basis instellingen. De AB bewaart de wijzigingen die werden aangebracht na 15 sec en keert terug naar de
werkingsmodus.

INSTELLEN VLAMHOOGTE
• Om de brander aan te zetten en de hoogte van de vlam te regelen, druk op de bovenste knop.
• Om de brander uit te zetten of de vlam te verminderen, druk op de onderste knop.

WAAKSTAND
Bij ontbreken signaal tussen ontvanger en zender gaat het toestel automatisch naar de waakvlam terug en het icoon
verschijnt op het scherm.

Afzetten van het apparaat.

•Ontstekingsknop draaien in wijzerzin.
•Om de brander af te zetten, zet U de bedieningsknop op de stand kleine vlam.
• Om het apparaat volledig af te zetten (brander en waakvlam) bedieningsknop indrukken en draaien(in wijzerzin) tot de stand
.

MANUELE WERKING VAN DE GASBLOK
Toegang tot de waakvlam is enkel nodig om deze met behulp van een lucifer op te starten.( indien er een defect zou zijn met het
elektronische ontsteking of ontstekingskaars)

1. STOP! Lees deze instructie voor te handelen.
2. Draai de hoofd knop van de gasblok in wijzerzin tot de stand OFF.
3. Draai de knop MANUEEL van het gasblok volledig in wijzerszin tot deze niet verder kan.
4. Wacht minstens 5 minuten alvorens de gasleiding te ontkoppelen en verzeker u ervan dat er geen gas is in de zone rondom en onder het
toestel. Indien u toch gas detecteerde STOP DE INSTALLATIE en zie rubriek AANBEVELINGEN (zie pag 6). Indien u geen gas

detecteerd, zie rubriek werking van het toestel pag 7 tot 10 .

Waakstand
Draai de hoofdknop in wijzers zin tot de stand kleine vlam zo zal enkel de waakvlam op branden.

Opgepast
Om het geheel ontvanger, zender zuiver te houden, laat u deze best zolang mogelijk in de plastic verpakking tot alle werkzaamheden
klaar zijn.

MONTAGE VAN GEHEEL ZENDER ONTVANGER

1) Verwijder de schroef van deksel

2) Verwijder het deksel

3) Plaats het eindloop contact met bijgeleverd vijsje en de tekst naar boven.

4) Plaats de motor zie afbeelding



5) Monteer deksel opnieuw

6) Monteer bekabeling zie afb

7) Monteer ten slotte de beugel onder de gasblok en leg er de ontvanger in.



EXPLOSIE BEELD BRANDER GEHEEL

N° Nb
Aantal

Désignation
Benaming

Codificati
on

Code
1 1 Support boîtier piles

Steun ontvanger
1 4780
965205

2 4 Ecrou H M5
Bout

000013059
50

3 1 Support mural G300 W
Muur steun (zender)

000013082
94

4 4 Vis TRL M5 x 8
Schroef

000013054
75

5 1 Ensemble télécommande, recepteur, moteur, cablage
Geheel AB, ontvanger, motor & bekabeling

5



EXPLOSIE BEELD TOESTEL

N° Nb
Aan

Désignation Benaming Codification Code N° Nb
Aan

Désignation Benaming Codification Code

1 1 3147 obturateur de dessus Blindplaat 1 1154 3147 13 2 Ecrou carré M5 moer 00001300269
2 4 366101 pied poot 1 2208 366101 14 2 Ecrou carré M6 moer 00001300270
3 1 366102 dessus bovenplaat 2 1101 366102 15 6 Rondelle 16x8,2x1,5 00001300885
4 1 366402 gond supérieur bovenste

scharnier
1 2933 366402 16 4 Rondelle 22x10,5x2 wascher 00001300886

5 1 366402 obturateur de dessus reductie 1 2430 366402 17 2 Rondelle 24x6,5x1,2 wascher 00001301704
6 1 366402 socle bodem 2 2215 366402 18 16 Rondelle JZC D8 wascher 00001300901
7 1 366402 fixe cote extérieur bevestiging 2 2371 366402 19 2 Vis TFHC M6x20 schroef 00001306081
8 1 366402 plaque protection derrière

achter beschermer
1 2420 366402 20 2 Vis TF M5x16 schroef 00001305315

9 2 366412 cote extérieur zijkanten 1 2304 366412 21 4 Vis TF M8x30 schroef 00001304678
10 1 366412 façade front 1 2101 366412 22 2 Vis TH M6x30 schroef 00001304229
11 2 Bout fileté M8x165 draadstang 00001308378 23 4 Vis TH M8x30 schroef 00001301241
12 16 Ecrou H M8 moer 00001305951 24 2 Vis TH M8x40 schroef 00001307190



EXPLOSIE BEELD EXPLOSIE BEELD DEUR

EXPLOSIE BEELD HAARD

N° Nb Désignation BENAMING Codification Code
1 1 Ecusson logo 1 8501 366412 098
2 1 Poignée porte foyer deurhendel 1 2878 366412 098
3 1 Fixe vitre pyrex spanner 1 2078 366412
4 1 Porte foyer haarddeur 1 2861 366412
5 1 Goupille cannelée 6x40 gekerfde stift 00001305127
6 1 Ressort RS6 starlock 00001307254
7 1 Rivet acier TR 6x40 rivet 00001305507
8 2 Tresse D5 autocollante lg 2000

zelfklevend lint D5 Lengte 2000
00001304860

9 1 Verre réfractaire ép. 529x329 ruit 00001307864
10 1 Vis HC M5x6 pointeau borg schroef 00001304206
11 2 Vis TH M8x10 schroef 00001304738
12 3 Vis TH M8x15 schroef 00001306106

N° Nb Désignation Benaming Codification Code
1 1 Déflecteur Vlamgelijder 2 0131 366402
2 1 Chicane boîte à fumées reductie 1 4302 366412
3 1 Joint foyer droit rechtersteun 1 0345 366412
4 1 Joint foyer gauche linkersteun 1 0344 366412
5 1 Corbeille houtblokken steun 1 0201 366412
6 2 Ecrou H M6 moer 00001305951
7 2 Rondelle 16x8,2x1,5 wascher 00001300885



EXPLOSIE BEELD HAARD

N° Nb Désignation Benaming Codification
Code

1 1 Base admission ventouse buismond
ingang

1 4035 366402

2 1 Base sortie ventouse buismond
uitgang

1 4037 366402

3 1 Boîte à fumée rookgasgeleider 1 4301 366402
4 1 Boîte conduit air rookgasgeleider 1 3906 366402
5 1 Conduit air luchtgeleider 1 0317 366402
6 1 Cote droit foyer rechter zijkand 1 0121 366402
7 1 Cote gauche foyer linker zijkand 1 0122 366402
8 1 Derrière foyer rugplaat 1 0130 366402
9 1 Dessus foyer rugplaat (bovenstedeel) 1 1112 366402

10 1 Fond de foyer rugplaat (onderstedeel) 1 0111 366402
11 8 Ecrou H M8 moer 00001305951
12 4 Ecrou carré M5 moer 00001300269
13 4 Ecrou carré M6 moer 00001300270
14 6 Rondelle 16x8,2x1,5 wascher 00001300885
15 6 Rondelle JZC D8 wascher 00001300901
16 1 Tresse D5 autocollante boîte air lg 1m

Zelfklevend lint D5 lengte 1M
00001304860

17 1 Tresse D5 autocol boîte fumées0,75m
Zelfklevend lint D5 lengte 0,75m

00001304860

18 1 Tresse D5 autocollant buse air lg0,5m
Zelfklevend lint D5 lengte 0,5 m

00001304860

19 1 Tresse D5 autoc sortie fumées lg0,5m
Zelfklevend lint D5 lengte 0,5 m

00001304860

20 8 Vis TF M6x16 schroef 00001305965
21 6 Vis TF M8x30 schroef 00001304678
22 2 Vis TH M8x20 schroef 00001301145
23 2 Vis TH M8x30 schroef 00001301241
24 2 Vis TH M8x40 schroef 00001307190
25 4 Vis TRL M5x20 schroef 00001301156



EXPLOSIE BEELD BRANDERBED



N° Nb Désignation benaming Codification code N° Nb Désignation benaming Codification code
1 1 Tube acier 8x10 lg 25 mm stalen buis 00002304789 19 1 Joint de veilleuse ZPS2 dichting

waakvlam
00001308389

2 2 Tube acier 8x10 lg 27 mm stalen buis 00002304789 20 1 Joint pyroseal larg 8 lg 1000mm
dichting 8 br en lengte 1000 mm

00001308198

3 1 Tube acier 8x10 lg 40,5 mm stalen 00002304789 21 1 Olive 12mm bicone 00001306009
4 1 Clapet klep 1 4166 366402 22 1 Pilote brûleur G30 ZPF06 waakvlam 00001308388
5 1 Devant support brûleur brandersteun 1 5019 366402 23 1 Raccord compression 6mm

klemverbinding
00001306010

6 1 Tube alim veilleuse leiding waakvlam 1 5290 366412 24 1 Raccord laiton 12mm klemverbinding 00001306008
7 1 Tube alim brûleur leiding brander 1 5289 366412 25 1 Raccord laiton N°61 3/8 8

klemverbinding
00001306135

8 1 Tube alim vanne thermostatique
leiding gasblok

1 5297 366412 26 1 Olive D8 bicone 00001306184

9 1 Support brûleur brander steun 1 5180 366412 27 1 Raccord laiton D12 3/8
klemverbinding

00001308390

10 1 Ecran de chaleur hitte schild 1 3311 366412 28 1 Ressort veer 00001301991
11 1 Protection veilleuse waakvlam kapje 1 4798 366412 29 4 Rondelle LL6 24x6.5x1.2 wascher 00001301704
12 1 Support fixe conduit alim steun 1 5065 366412 30 2 Rondelle 22x8.2x0.5 wascher 00001308309
13 2 Bouchon 3/8 G30 ZSR stop 00001308277 31 1 Thermocouple Thermokoppel G30

ZPT600
00001308282

14 1 Brûleur 450 (366412) brander 00001308403 32 1 Tresse autocollante D5 clapet lg 0,5m
Zelfklevend lint D5 lengte 0,5 m

00001304860

15 1 Ecrou mazout M 4697 moer 00001305049 33 1 Tresse autocol D5 sup.brûleur lg 1,5m
Zelfklevend lint D5 lengte 1,5 m

00001304860

16 1 Ecrou raccord bicone 6mm G30 moer
klemverbinding

00001308287 34 1 Vanne GV36 C5AODCL 0001
Gasblok

00001308276

17 1 Injecteur sproier 2,25 mm
98.092/0570 GN

00001308399 35 1 Vis ép. H M10x32 moer 00001308030

18 1 Injecteur veill sproeier waakvlam G30
ZP1M1 272 GN

00001308280



GARANTIE CONTRACTUELLE GODIN
Contractuele Garantie Godin

Al onze toestellen genieten van twee jaar garantie ( met uitzondering van inbouwhaarden en gesloten haarden op hout)tegen ieder
constructie fout en dit vanaf de aankoop datum, indien geplaatst,onderhouden volgens de richtlijnen van de geleverde handleiding door
een erkend vakman volgens de regels der kunst en correct gebruikt door de eindgebruiker.
Met uitzondering van de stukken direct in contact met de vuurhaard.
Stukken onderworpen aan slijtage met 1 jaar garantie of standaard ruil, zoals :
- De panelen indien ze te demonteren zijn ,
- De asbak , de chicanes, de kleppen,
- De scharnieren,de klinken
- De thermostaat
- De brander
Onze onderdelen werden in die mate gefabriceerd dat ze gemakkellijk te installeren zijn tijdens een onderhoudsbeurt.

Onze garantie bestaat eruit dat we het onderdeel toeleveren.. Alle andere zaken,zoals reparaties die niet eigen zijn aan het
toestel,transport worden uitgesloten.
Mocht de reparatiekost hoger zijn dan he waarde van het toestel zelf dan kan er eventueel een ruil voorzien worden. Deze beslissing valt
onder de verantwoordelijkheid van S.A. GODIN.

Vallen niet onder garantie : DE RUITEN VAN ONZE TOESTELLEN

Onze vitrokeramische ruiten kunnen temperaturen aan tot 750°. Mocht er eventueel een breuk ontstaan dan is dit te wijten door een
handeling die niks te maken heeft met de resisitentie van de ruit. Ook de dichtingen vallen buiten garantie aangezien ze beschouwd
worden als een slijtageonderdeel.

Er is geen sprake van garantie als:

- Als de defekte onderdelen te wijten zijn aan zaken die geen relatie hebben met de kachel (verkeerde installatie,vochtigheid,…)

- Als de schade te wijten is door een verkeerde handeling van de gebruiker zelf ( toestel laten vallen b.v.)

- Als er wijzigingen werden aangebracht door niet erkende vakmannen met niet originele onderdelen.

De isntallatie,de montage,en alle andere zaken diegerelateerd zijn aan de immobiliteit van het toestel vallen buiten de verantwoordelijkheid
van S.A. GODIN.
S.A. GODIN kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade die te wijten is aan het niet naleven van de correcte installatie,
aansluiting,…
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen toe te brengen aan het toestel , op voorwaarde dat dit voor optimalisering zorgt. Alle
afmetingen en technische kenmerken kunnen ook gewijzigd wrden bij aanpassingen.
Bij een geval van garantie : zorg voor een copie van uw faktuur ,noteer de referentie en contacteer uw dealer.

Chaudières – Cuisinières – Appareils de chauffage – Fonderie
GODIN S.A. – 532, rue Sadi Carnot – 02120 GUISE – France

Wij herinneren u eraan dat we niet rechtstreeks communiceren met de eindverbruiker. Dit gebeurt door de erkende dealer zelf.
Mocht u ons toch rechtstreeks willen contacteren dan wordt u automatisch doorverwezen naar de erkende dealer..


