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EU no. 215/1186 - 24/04/2015  
Datasheet / Fiche Technique / Ficha técnica /  
Scheda dati / Datasheet / Datenblatt  
 

Requirements / Exigences / Requisitos / Requisiti / 
Vereisten / Forderungen 
 

 

 
Supplier /  
Fabricante /  
Fornitore /  
Vereisten /  
Lieferant: 
 

 
Jøtul AS 

 
Product models 
Produits concernés 
Modelos 
Modelli 
Product modellen 
Varianten der Feuerstelle 
 

 
Jøtul F 520 
Jøtul F 520 HT 

 
Energy efficiency class / Classe énergétique / Clase de 
eficiencia energética / Classe energetica / Energie 
efficiëncy klasse / Energieeffizienz-Klasse 
 

A 

 
Direct heat output / Puissance réelle de sortie / Potencia 
calorifica emitida / Emissione di calore diretta / Directe 
warmte afgifte / Nennwärmeleistung 
 

7,0 kW 

 
Energy efficiency index / Index de rendement énérgétique/  
Índice de eficiencia energetica / Indice di efficienza 
energetica / Energie efficiëncy index / Energieeffizienz-
Index 
 

102,7 

 
Efficiency at nominal heat output / Rendement à 
puissance nominale / Eficiencia al rendimiento nominal / 
Efficienza alla potenza nominale / Efficiency bij nominale 
warmte afgifte / Wirkungsgrad bei Nennheizleistung 
 

77 % 

 
 Any specific precautions that shall be taken when the 

local space heater is assembled installed or 
maintained. 

 Toutes les précautions spécifiques doivent être prises 
lors de l’assemblage, l’installation ou l’entretien de 
l’appareil. 

 Cualquier precaución específica que deba tenerse en 
cuenta durante el montaje, instalación o 
mantenimiento del equipo de calefacción 

 Precauzioni specifiche da prendere quando il 
riscaldatore viene assemblato, installato o mantenuto 
in uno spazio. 

 Eventuele specifieke voorzorgsmaatregelen die 
worden genomen wanneer de plaatselijke 
ruimteverwarming wordt gemonteerd, geïnstalleerd of 
onderhouden. 

 Besondere Maßnahmen bei Montierung, Installation 
und Wartung. 

 
 Fire safety precautions such as safety distances when 

installing, national standards, local codes and 
regulations. See the Instructions manual. 

 Les précautions d'incendie telles que les distances de 
sécurité lors de l'installation, le suivi des normes, les 
codes locaux et les règlementations nationales. Veuillez 
lire le manuel d’installation. 

 Precauciones frente a incendios como distancia de 
seguridad en la instalación, estándares nacionales, 
códigos locales y reglamentos. Lea el manual de 
instalación. 

  Precauzioni per la sicurezza antincendio come le distanze 
di sicurezza durante l'installazione, le normative nazionali 
e locali. Leggere il manual. 

  Brandveiligheidsmaatregelen, zoals veiligheids-
afstanden bij installatie, nationale normen, lokale 
codes en voorschriften. Lees de installatiehandleiding.  

 Für brenntechnische Verhältnisse, wie z.B. 
Aufstellbedingungen und nationale Forderungen. 
Siehe die Montage- und Bedienungsanleitung. 
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Meldeskjema og sjekkliste for montering av ildsted

Eiers navn Tlf.

Eiendommens adresse:

Post nr. Sted: Gnr. Bnr.

Ildstedets navn og type: Maks. effekt i kW Brenseltype

Skorsteinstype (eks. tegl, element eller stålskorstein):

Høyde fra røykinnføring til skorsteinstopp og innvendig diameter: Antall ildsteder på skorsteinen:

Stk.Meter Dia.  Ø                  mm

Er ildstedet montert etter monteringsanvisningen?
Er størrelsen/avstand til brannmur i henhold til mont. anvisningen?
Er avstand til brennbart materiale kontrollert?
Er avstand til tak kontrollert?
Er underlagsplate/forplatens størrelse i henhold til mont. anvisningen?
Tåler gulvet vekten av ildstedet med omramming?
Er røykinnføring/innmuringsstuss montert?
Er røykrøret montert med stigning fra ildsted mot skorstein?
Er ildstedet sikret tilstrekkelig tilførsel av forbrenningsluft?

Er ildstedet prøvefyrt og fungerer tilfredsstillende?

Installasjonen er utført av:

Sted Dato Eiers signatur

OBS! Husk at huseier plikter å melde fra til kommunen ved Brann- og Feiervesen om at ildsted er montert 
i følge norsk regelverk.

Sørg for at denne side blir utfylt og at en kopi sendes til det stedlige Brann- og Feiervesen. Ta godt vare 
på originalen da denne er et verdipapir for boligen.

Følgende punkter er sjekket under / etter installasjonen:

OK Ikke OK

  Er det fjernet et ildsted?
Er tidligere hull i skorsteinen forskriftsmessig fjernet?
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Al onze producten zijn voorzien van 
een label met een serienummer 
en een jaartal.  Noteer dit nummer 
op de daarvoor bestemde plaats, 
zoals aangegeven in de installatie-
instructies.
  
Houd dit serienummer bij de hand 
als u contact opneemt met uw 
leverancier of met Jøtul.

les combustibles recommandés.
Respectez les consignes d'utilisation. Utilisez uniquement
Verwenden Sie nur empfohlenen Brennstoffen.
Montage- und Bedienungsanleitung beachten. 

Follow user`s instructions. Use only recommended fuels.

standard
Certificate/

The appliance can be used in a shared flue.

Minimum distance to adjacent combustible materials:

Emission of CO in combustion products

Lot no: Y-xxxx, Year: 200x

Manufacturer:

N-1602 Fredrikstad
Norway

Jøtul AS
POB 1441

Sweden

EUR Intermittent

Nominal heat output      

Norway

Country

Operational type
Fuel type
Operation range
Efficiency

Klasse II

Classification

Standard

Flue gas temperature             

Room heater fired by solid fuel

Product:

Jøtul

SP Sveriges Provnings- och

221546

Forskningsinstitut AB
SP Swedish National 
Testing and Research
Institute

:

Approved by

:
:

:
:

:
:

:

Minimum distance to adjacent combustible materials:

OGC SP 

EN 

Lot no.                       Pin.

1.0 Wettelijke 
voorschriften
Een haard moet in overeenstemming met de in uw land 
geldende wet- en regelgeving worden geïnstalleerd. 

Bij het installeren van de producten moeten alle lokale 
voorschriften die betrekking hebben op nationale en 
Europese normen, worden nageleefd.

Bij het product horen een installatiehandleiding met 
technische gegevens en een algemene gebruikers- en 
onderhoudshandleiding. De installatie kan pas in gebruik 
worden genomen nadat deze door een gekwalificeerde 
technicus is gecontroleerd.

Op het hitteschild is een typeplaatje van hittebestendig materiaal 
bevestigd. Hierop staat informatie over de identifi catie en 
documentatie van het product.  

2.0 Technische gegevens 
Materiaal:  Gietijzer
Afwerking:  Verf
Type brandstof:  Hout
Max. lengte van blokken:  50 cm
Rookuitlaat:  Boven 
Afmeting kachelpijp: Ø 150 mm
Gewicht:  
Jøtul F 520: Ongeveer 170 kg
Jøtul F 520 + Jøtul F 520 High Top: Ongeveer 201 kg
Productafmetingen, afstanden: Zie afb. 1

Technische gegevens conform EN 13240 
Nominale warmteafgifte:  7 kW
Effi  ciëntie: 77%
CO-uitstoot (13% O2): 0.07%
CO-uitstoot (13% O2): 884 mg/Nm3
OGC-uitstoot (13% O2): 60 mg/Nm3
Stofuitstoot (13% O2): 14 mg/Nm3
Temperatuur rookgas: 305 °C
Debiet rookgas: 7,1 g/s
Schoorsteentrek, EN 13240: 12 Pa
Aanbevolen trek met rookkanaal: 16-18 Pa
Brandstofverbruik: 2,3 kg/u
Hoeveelheid aanmaakhout: 1,7 kg
Max. aanmaakhout: 3,4 kg per keer en 3,8 kg kg/u
Bedrijf: cyclisch

Onder “cyclische verbranding” wordt normaal gebruik 
van een kachel verstaan. Met andere woorden: als u met 
het produceren van warmte wilt doorgaan, voegt u meer 
brandstof toe zodra de vorige lading hout tot sintels is 
verbrand. 

Registreer uw haard op jotul.com met het 
oog op de garantie van 25 jaar.
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3.0 Veiligheid 
NB! Om optimale prestaties en veiligheid te garanderen, 
raadt Jøtul aan haar kachels te laten monteren door een 
gekwalifi ceerd installateur (zie www.jotul.com voor een 
volledige dealerlijst).

Aanpassingen aan het product door de distributeur, installateur 
of consument kunnen ertoe leiden dat het product en de 
beveiligingen niet naar behoren functioneren. Hetzelfde geldt 
voor de installatie van niet door Jøtul geleverde accessoires of 
optionele extra’s. Dit kan ook het geval zijn indien essentiële 
onderdelen voor het functioneren en de veiligheid van de 
haard gedemonteerd of verwijderd worden.

In al deze gevallen is de fabrikant niet verantwoordelijk of 
aansprakelijk voor het product en het recht op reclamatie komt 
hierdoor te vervallen.

Let op! Bepaalde onderdelen van de kachel, met name de 
externe oppervlakken, worden erg heet tijdens de verbranding! 
Wees uitermate voorzichtig!

3.1  Maatregelen op het gebied van 
brandpreventie
Elk gebruik van de haard brengt een zeker risico met zich mee. 
Neem daarom de volgende instructies nauwkeurig in acht: 
• De minimale veiligheidsafstanden tijdens het gebruik van 

de haard zijn weergegeven in afb. 1.
• Zorg ervoor dat er geen meubels of andere brandbare 

materialen te dicht bij de haard staan. Brandbare 
materialen mogen nooit binnen 900 mm afstand van de 
haard geplaatst worden. 

• Laat het vuur vanzelf uitgaan. Blus het vuur nooit met water.
• De haard wordt tijdens gebruik warm en kan bij aanraking 

brandwonden veroorzaken.
• Verwijder de as niet voordat de haard koud is. De as 

kan smeulende resten bevatten en moet daarom in een 
onbrandbare bak worden bewaard.

• De as moet naar buiten worden afgevoerd of worden 
weggegooid op een plek waar geen brandgevaar bestaat.

Bij brand in de schoorsteen
• Sluit alle luiken en ventilatieopeningen.
• Houd de deur van de vlamkast gesloten.
• Controleer of er rook is op zolder en in de kelder.
• Bel de brandweer.
• Voordat u de haard opnieuw in gebruik neemt na een 

brand, moet een deskundige de haard en de schoorsteen 
controleren om na te gaan of deze goed werkt.

Stalen schoorsteen
Als een aan de bovenkant gemonteerde stalen schoorsteen 
wordt gebruikt, moet er een niet-geïsoleerde pijp geplaatst 
worden van de verbrandingskamer tot ongeveer 10 mm over 
het toprooster. Zorg ervoor dat de pakking juist gepositioneerd 
is tussen de kachelpijp en de rookuitlaat. Bevestig daarna de 
stalen schoorsteen volgens de installatie-instructies van de 
schoorsteenleverancier.

3.2 Vloer

Fundering
Controleer of de fundering geschikt is om een haard te dragen. 
Zie “2.0 Technische gegevens” voor het gespecifi ceerde gewicht.
 

Wij raden aan om vloeren die niet aan de fundering zijn 
bevestigd (zgn. “zwevende vloeren”) uit het installatiegebied 
te verwijderen. 

Eisen met betrekking tot het 
beschermen van een houten vloer 
onder de haard 
Het is de functie van een vloerplaat om de vloer en brandbare 
materialen te beschermen tegen gloeiend hout. De voorplaat 
moet aan nationale wet- en regelgeving voldoen.

Jøtul raadt aan dat alle vloeren van brandbaar materiaal, 
zoals linoleum, tapijt, enz. onder de vloerplaat verwijderd moet 
worden.

Eisen met betrekking tot het 
beschermen van brandbare vloeren 
vóór de haard  
De voorplaat moet aan nationale wet- en regelgeving voldoen.
Neem contact op met de plaatselijke bouwtoezichtinstanties 
voor informatie over beperkingen en installatievereisten.

3.3 Vand 
Afstand tot muren van brandbaar materiaal - zie afb. 1a.

Minimale afstand tot brandbare muur beschermd door brandmuur: 
zie afb. 1b. 

De haard mag worden gebruikt met een niet-geïsoleerde 
kachelpijp op voorwaarde dat de afstanden tussen de haard 
en de muren van brandbare materialen overeenkomen met de 
gegevens uit afb. 1.

Let op! Plaats het product dusdanig dat het mogelijk is de 
kachel, de kachelpijp en de schoorsteendoorgang schoon 
te maken.

Let op! Zorg ervoor dat meubilair en andere 
huishoudartikelen niet zo dicht bij de kachel staan dat ze 
kunnen uitdrogen.

3.4 Plafond
De afstand tot een brandbaar dak boven de haard moet 
minimaal 750 mm zijn.

NEDERLANDS
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 Toevoer van frisse lucht
De lucht die gebruikt wordt voor verbranding in een goed 
geïsoleerd huis moet worden ververst. Dit is met name 
van belang voor huizen met mechanische ventilatie. Deze 
luchtverversing kan op een aantal manieren worden bereikt. 
Het belangrijkste is dat er lucht wordt aangevoerd naar 
de ruimte waar de kachel geplaatst is. Plaats de klep in de 
buitenmuur zo dicht mogelijk bij de kachel en zorg ervoor dat 
deze gesloten kan worden als de kachel niet gebruikt wordt.

Volg de nationale en lokale bouwvoorschriften voor het 
aansluiten van de toevoer van frisse lucht.

Gesloten verbrandingssysteem
Gebruik het gesloten verbrandingssysteem van de kachel als 
u in een recent gebouwde, luchtdichte woning woont. Sluit de 
externe verbrandingslucht aan via een ventilatiepijp door de 
muur of de vloer.

Luchttoevoer
De hoeveelheid verbrandingslucht voor Jøtul-producten is 
ongeveer 20-40 m3/h. De externe luchtaansluiting kan direct 
op de Jøtul F 105 worden aangesloten door middel van:
• de bodem
• door een fl exibele toevoerslang van buitenaf/schoorsteen 

(alleen als de schoorsteen een eigen kanaal heeft voor 
externe lucht) op de externe luchtaansluiting van het 
product.

Afb. 2A, via een buitenmuur

Afb. 2B, via de vloer en grondplaat

Afb. 2C, via de vloer en kelder
  

Afb. 2D, indirect via een buitenmuur
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4.0 Installatie
NB: Controleer voordat u met de installatie begint of de haard 
onbeschadigd is.

NB: Het product is zwaar! Zorg voor hulp bij het plaatsen 
en installeren. 
De verbrandingskamer is zwaar. Zorg dat het product niet 
kantelt.

NB: Zet niets op de bovenplaat van de kachel, aangezien 
dit de verf/het email permanent kan beschadigen.

NB: Lees de installatie- en bedieningsinstructies aandachtig 
door voordat u de haard plaatst!
 

4.1 Voorbereidingen voor de Jøtul F 520
Afb. 3

A

1. Verwijder de 2 transportschroeven (A) waarmee de kachel 
is vastgezet op de houten pallet.

2. Laat de kachel op de transportpallet staan.
3. Controleer of de bedieningshendel (B) makkelijk beweegt.

Afb. 4

 
4. Til de kachel van de pallet.
5. Zet de kachel neer en stel de horizontale positie met 

behulp van een dopsleutel en de 4 stelschroeven af. Teken 
de positie op de muur af als er gebruik wordt gemaakt 
van een achteruitlaat voor de kachelpijp en de externe 
luchttoevoer. Let op! Houd rekening met de hoogte van 
de vloerplaat.

Goedkeuringsetiket

Afb. 5

NEDERLANDS
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4.2 Externe luchttoevoer

Via een achteruitlaat
Jotul F 520 wordt geleverd met de buitenluchtaansluiting 
aan de onderzijde van het products. Wanneer gewenst, 
de buitenluchtaansluiting kan worden gemonteerd aan de 
achterzijde van het product.

Afb. 6

1. Gebruik een scherpe tang and snij langs de «knock out» 
gaten

Alternatief via een achteruitlaat
Afb. 6b

Afb. 7

Click

2. Verplaatst de luchtaansluiting van de onderzijde naar de 
achterzijde van de kachel

3. Voor het bevestigen van een Ø80 / Ø100 inlaatkanaal voor 
frisse lucht (optionele uitrusting – artikelnr. 51047509 / 
51012164), zie de handleiding (artikelnr. 10047508) bij de 
externe luchtaansluiting. Sluit de slang met een slangklem 
op de externe luchtaansluiting aan. De isolatie van de 
externe luchtslang eindigt ongeveer 100 mm onder de 
verbrandingskamer.

Afb. 8

4. Installeer dan de afdekplaat voor de buitenlucht aan de 
onderzijde van de kachel.
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Door de vloer

Afb. 9

100

1. Gebruik een zware hamer en sla hard in het midden van 
de «knock out»

2. Plaats een fl exibele slang door de vloer tot aan de 
luchtaansluiting.

3. Bevestig de fl exibele slang aan de luchtaansluiting met een 
slangenklem

4. Voor het bevestigen van een Ø80 / Ø100 inlaatkanaal voor 
frisse lucht (optionele uitrusting – artikelnr. 51047509 / 
51012164), zie de handleiding (artikelnr. 10047508) bij de 
externe luchtaansluiting. Sluit de slang met een slangklem 
op de externe luchtaansluiting aan. De isolatie van de 
externe luchtslang eindigt ongeveer 100 mm onder de 
verbrandingskamer.

4.3 Schoorsteen en kachelpijp
• De haard mag uitsluitend worden aangesloten op een 

schoorsteen en kachelpijp die zijn goedgekeurd voor 
haarden op vaste brandstof met rookgastemperaturen 
zoals gespecifi ceerd in «2.0 Technische gegevens». 

• De doorsnede van de schoorsteen moet geschikt zijn voor 
een haard. Zie «2.0 Technische gegevens» om de juiste 
doorsnede van de schoorsteen te berekenen. 

• Als de doorsnede van de schoorsteen groot genoeg 
is, kunnen er meerdere kachels op vaste brandstof op 
dezelfde schoorsteen worden aangesloten. Let op! Lees 
de toepasselijke voorschriften door om na te gaan wat 
is toegestaan. Zelfs een goede schoorsteen kan slecht 
functioneren als deze niet correct wordt gebruikt.

• De schoorsteen moet worden aangesloten in 
overeenstemming met de installatie-instructies van de 
schoorsteenleverancier. 

• Voordat u een opening in de schoorsteen maakt, moet het 
product als proef worden gemonteerd om de juiste positie 
van de haard en het gat in de schoorsteen te kunnen 
markeren.  Zie Fig. 1. voor de minimale afmetingen. 

• Zorg ervoor dat de kachelpijp omhoog wijst in de richting 
van de schoorsteen.

• Zorg ervoor dat er naast de achteruitlaat en de uitlaat 
bovenin kan worden geveegd. Indien nodig moet u een 
kachelpijp met een veegluik gebruiken.

• Let op: het is zeer belangrijk dat de aansluitingen enigszins 
fl exibel zijn. Zo voorkomt u dat kleine verplaatsingen 
tijdens de installatie tot vervorming of barsten leiden. 

• Zie «2.0 Technische gegevens» voor de aanbevolen 
schoorsteentrek. Voor afmetingen van de kachelpijp met 
de relevante doorsnede, zie “2.0 Technische gegevens”

Bediening onder verschillende 
weersomstandigheden
Het eff ect van de wind op de schoorsteen kan een aanzienlijke 
impact hebben op de manier waarop de kachel reageert 
onder verschillende windbelastingen. Het kan nodig zijn de 
luchttoevoer aan te passen om een goede verbranding te 
bereiken 
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4.4 Een kachelpijp met een 
bovenuitlaat verbinden 
Het product wordt door de fabriek geleverd met een 
rookuitlaat als bovenuitlaat.

Afb. 10

A

B

1. Leid de kachelpijp (A) door de bovenplaat en plaats 
deze vervolgens in de bovenste rookuitlaat.

2. Goed afdichten met een pakking (B).

4.5  Prestatiecontrole
Als het product is gemonteerd, moet u altijd de bedieningshendel 
controleren. Deze behoort makkelijk te bewegen en goed te 
werken.

Afb. 11

A
B

De Jøtul F 520 is voorzien van de volgende 
bedieningsopties:
• Trek de ontstekingsopening naar buiten (A) (de 

luchtopening (B) volgt automatisch). 

4.6 As lippen

5.0 Dagelijks gebruik
Geur bij eerste gebruik van de haard
Als de haard voor de eerste keer wordt gebruikt, kan irriterend 
gas vrijkomen dat onaangenaam kan ruiken. Dit gebeurt 
omdat de verf opdroogt. Het gas is niet giftig, maar toch is 
het beter om de ruimte goed te ventileren. Stook het vuur fl ink 
op totdat alle sporen van gas zijn verdwenen en geen rook of 
geuren meer zijn waar te nemen.

Brandadvies
NB: Blokken hout die buiten of in een koude ruimte zijn 
opgeslagen moeten 24 uur voor gebruik naar binnen worden 
gehaald zodat ze op kamertemperatuur kunnen komen.
Er zijn verschillende manieren waarop in de kachel gestookt 
kan worden, maar het is belangrijk dat u altijd voorzichtig bent 
met het materiaal dat u in de kachel stopt. Zie het hoofdstuk 
“Houtkwaliteit”
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Houtkwaliteit
et kwaliteitshout bedoelen we de meest bekende soorten 
hout zoals berk, spar en den.

De blokken moeten goed worden gedroogd zodat er niet 
meer dan 20% vocht in zit.
Om dit te bereiken moet het hout aan het einde van de winter 
worden gehakt. De blokken moeten worden gekloofd en 
dusdanig worden gestapeld dat er voldoende ventilatie is. 
De houtstapel moet worden afgedekt om de blokken tegen 
regen te beschermen. De blokken moeten begin herfst naar 
binnen worden gehaald en worden gestapeld/opgeslagen 
voor gebruik in de komende winter.

Let er goed op dat u de volgende materialen nooit als 
brandstof voor uw haard gebruikt:
• Huishoudelijk afval, plastic tassen, enz.
• Geverfd of geïmpregneerd hout (dat is uiterst giftig).
• Gelamineerde houten planken.
• Drijfhout
Deze kunnen schade toebrengen aan het product en zijn ook 
vervuilend.

NB: Gebruik nooit benzine, paraffi  ne, methylalcohol of 
dergelijke vloeistoff en om het vuur aan te steken. Dit kan 
leiden tot ernstig persoonlijk letsel en schade aan het 
product.

De blokken moeten het volgende formaat 
hebben:
Aanmaakhout (fi jngehakt hout):
Lengte: 30 - 50 cm
Diameter: 6 - 10 cm
Hoeveelheid aanmaakhout: 3 blokken van elk 0,6-0,8 kg en 10 
tot 12 stukken hout van ongeveer 1 kg in totaal.

Het vuur stoken:
Hout (gekloofd hout):
Lengte: 30 - 50 cm
Benodigd aantal per keer: 2 of 3 blokken van elk 0,7 kg, d.w.z. 
1,5-2,0 kg per keer.
Stookfrequentie: Ongeveer elke 50 minuten

De nominale warmteafgifte wordt bereikt wanneer de 
luchtopening ongeveer 40% tot 70% is geopend en de 
ontstekingsopening 0% tot 50% is geopend.

Eerste keer stoken

Afb. 12

• Open de luchtopening
• Plaats twee blokken op de bodem van de verbrandingskamer 

en stapel het aanmaakhout hier in lagen op. 
• Plaats tenslotte een middelgroot blok op deze stapel. 
• Plaats 2 of 3 briketten of aanmaakblokken onder de 

bovenste laag aanmaakhout en steek het vuur aan. 
NB: De maximale hoogte van de stapel hout moet net 
onder de horizontale gaten blijven. De gaten mogen 
niet worden bedekt.

• Regel de ontstekingsopening (Afb. 32) als het hout goed 
brandt. 

• Controleer of de naverbranding (secundaire verbranding) 
goed op gang komt. Dat is het geval als er gele, fl ikkerende 
vlammen voor de gaten onder het schot op gang komen.  

• Als de luchtstroom normaal is, kunt u de deur sluiten en zal 
het vuur automatisch branden.

Houtblokken toevoegen
Stook de kachel regelmatig op, maar gebruik alleen kleine 
hoeveelheden brandstof tegelijk. Als de kachel te vol is, kan 
de hitte voor extreme druk in de schoorsteen zorgen. Voeg 
altijd met mate brandstof bij. Vermijd smeulend vuur omdat 
dit het meest vervuilend is. Het vuur is het beste als het goed 
brandt en de rook uit de schoorsteen nauwelijks zichtbaar is. 
Het vuur is het beste als het goed brandt en de rook uit de 
schoorsteen nauwelijks zichtbaar is. Let op! Het is belangrijk 
de deur dicht te houden tijdens de verbranding.

Houtblokken stapelen

Afb. 13
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• Het hout mag niet hoger dan 100 mm van de onderkant 
van de verbrandingskamer worden opgestapeld.
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5.1 Gevaar van oververhitting
De haard mag nooit zo gebruikt worden dat er oververhitting 
ontstaat.
Oververhitting treedt op als de haard te veel brandstof bevat 
en/of de luchtopening te ver openstaat zodat er te veel hitte 
wordt ontwikkeld. Een duidelijk teken van oververhitting is dat 
er onderdelen van de haard rood gloeien. Als dat gebeurt, 
moet u de luchtopening direct verkleinen. 

Vraag om professioneel advies als u vermoedt dat er geen 
goede trek in de schoorsteen zit (te veel of te weinig trek). 
Voor meer informatie, zie «4.0 Installatie» (Schoorsteen en 
kachelpijp)

5.2 As verwijderen
• Belangrijk! U mag de as alleen verwijderen als de 

haard koud is.
• Gebruik een schep of iets dergelijks om de as via de deur 

te verwijderen.
• Laat altijd een laagje as als beschermlaag op de bodem 

van de haard liggen.

6.0 Onderhoud
6.1 Glas reinigen
De haard is uitgerust met een ventilatieopening voor het glas. 
Lucht wordt aangezogen door de luchttoevoer boven de haard 
en stroomt langs de binnenkant van het glas naar beneden.

Toch zal zich altijd wel roet op het glas ophopen. De 
hoeveelheid is afhankelijk van de luchtstroom ter plaatse en de 
stand van de ventilatieopening. De roetlaag wordt gewoonlijk 
grotendeels weggebrand wanneer de ventilatieopening 
helemaal open staat en de haard fl ink brandt.

Goed advies! Maak voor een gewone schoonmaakbeurt 
een papieren handdoek nat met warm water en voeg er wat 
as uit de stookplaats aan toe. Wrijf met het papier over het 
glas en neem het glas daarna af met schoon water. Laat het 
glas goed drogen. Wanneer het glas grondig moet worden 
gereinigd, adviseren wij om glasreiniger te gebruiken (volg de 
gebruiksaanwijzing op de verpakking).

6.2 Schoonmaken en verwijderen van 
roet
Tijdens gebruik kan zich roet afzetten op de binnenwanden 
van de haard. Roet werkt isolerend en kan daardoor de 
warmteafgifte van de haard verminderen. Als er zich te veel 
roet ophoopt, kunt u dit met een roetverwijderaar eenvoudig 
verwijderen.
Als u wilt voorkomen dat zich roet of een teerlaag ophoopt 
in de haard, moet u regelmatig fl ink stoken om de gevormde 
laag te verwijderen. Een jaarlijkse schoonmaakbeurt van de 
binnenkant is nodig voor een optimale warmteafgifte van 
uw product. Het is verstandig dit gelijktijdig te doen met het 
schoonmaken van de schoorsteen en de kachelpijp

6.3 Kachelpijpen vegen tot aan de 

schoorsteen
Kachelpijpen moeten worden geveegd via een veegluik voor 
de kachelpijp of via de deuropening.

Eerst moet een van de schotten worden verwijderd om dit te 
kunnen doen.  

6.4 Inspectie van de haard
Jøtul raadt u aan om na het reinigen/vegen zelf een grondige 
inspectie van de haard uit te voeren. Controleer alle 
zichtbare oppervlakken op scheuren. Controleer ook of alle 
verbindingsstukken goed zijn afgesloten en of de pakkingen 
zich in de juiste positie bevinden. Een pakking die tekenen 
van slijtage of vervorming vertoont, moet worden vervangen. 

Maak de groeven van de pakking grondig schoon, breng 
keramische lijm aan (verkrijgbaar bij uw lokale Jøtul-dealer) 
en druk de pakking stevig aan.  De lijm heeft een korte 
droogtijd 

6.5 De buitenkant onderhouden
Bij gelakte producten kan er na een paar jaar verkleuring 
optreden.  Voordat u een nieuwe laag verf aanbrengt, moet u 
het oppervlak reinigen en alle losse deeltjes wegvegen. 

Geëmailleerde haarden moet u alleen met een schone, 
droge doek afnemen. Gebruik geen water en zeep. Eventuele 
vlekken kunt u met een vloeibaar reinigingsmiddel verwijderen 
(zoals een ovenreiniger).

7.0 Groot onderhoud
Waarschuwing! Er mogen geen wijzigingen aan het product 
worden uitgevoerd die niet door ons zijn goedgekeurd! 

Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen!

7.1 De branderplaten, keerplaat en 
uitlaatplaat vervangen
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NB: Wees uiterst voorzichtig met het gereedschap! De 
vermiculietplaten kunnen beschadigd raken als u ze ruw 
behandelt.

Afb. 14

1. Verwijder eerst de blokhouder . 

Afb. 15

A B

2. Til eerst de keerplaat (A) op. Draai de sleutel (B) 90° en 
verwijder deze dan.  Trek de achterkant van de keerplaat 
naar beneden.

Afb. 16

3. Draai één hoek naar u toe en trek deze zijdelings naar 
buiten.

Afb. 17

A

4. Verwijder daarna de uitlaatplaat (A) door deze eerst een 
klein stukje op te tillen. Duw de uitlaatplaat daarna naar 
achteren.
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Afb. 18

5. Laat de uitlaatplaat zakken en til deze eruit. 
6. Volg voor het installeren dezelfde procedure in omgekeerde 

volgorde.

7.2 Het luchtkanaal en de 
binnenste bodemplaat vervangen
Het is van belang dat het element waterpas wordt geïnstalleerd 
in een gemetselde of geprefabriceerde ombouw en haard.

Afb. 19

A

1. Til het luchtkanaal (A) op en verwijder het.

Afb. 20

A

B

2. Pak het gat (B) vooraan in de binnenste bodemplaat vast 
(A) en til deze op.

Afb. 21

3. Draai één hoek naar u toe en trek de binnenste bodemplaat 
naar buiten.

4. Volg voor het installeren dezelfde procedure in omgekeerde 
volgorde.
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NEDERLANDS
7.3 Zelfsluitende deur 
Door deze wijziging aan te brengen, maakt u de deur 
zelfsluitend.

Afb. 22

1

2

3

3

1

1. Draai de twee inbusbouten los. 
2. Draai de schroef aan de onderkant vast. 
3. Draai de inbusbout weer vast. 

NB! Deze bewerking moet meerdere keren worden 
uitgevoerd om het gewenste eff ect te bereiken. 

8.0  Gebruiksproblemen - 
problemen oplossen

Slechte trek
Controleer de lengte van de schoorsteen en of hij voldoet aan 
de geldende wetten en voorschriften.

Zorg ervoor dat de minimale afmetingen van de schoorsteen 
overeenkomen met de beschrijving in «2.0 Technische 
gegevens». 
Controleer of de afvoer van gassen niet wordt belemmerd, 
zoals bijvoorbeeld door  takken of bomen, enzovoort.

Als u vermoedt dat de schoorsteen overmatig of onvoldoende 
trekt, neemt u contact op met een deskundige die maatregelen 
kan nemen.

Het vuur gaat na enige tijd uit
• Controleer of het brandhout droog genoeg is.
• Controleer of er onderdruk is in de woning, sluit 

mechanische ventilatiesystemen en open een raam dicht 
bij de haard.

• Controleer of de ventilatieopening is geopend.
• Controleer of de kachelpijp niet verstopt is met roet.

Als er zich een ongebruikelijke 
hoeveelheid roet ophoopt op het glas
Er zal zich altijd roet ophopen op het glas, maar de hoeveelheid 
is afhankelijk van:
• De vochtigheid van de brandstof.
• De luchtstroom ter plaatse.
• De instelling van de ventilatieopening. 
De roetlaag wordt gewoonlijk grotendeels weggebrand wanneer 
de ventilatieopening helemaal open staat en de haard fl ink 
brandt.

9.0 Optionele extra’s
9.1 Dekken voor inlaatkanaal voor 
frisse lcht
Artikelnr.  51049688

9.2 inlaatkanaal voor frisse lucht Ø80
Artikelnr.  51047509

9.3 inlaatkanaal voor frisse lucht Ø100
Artikelnr.  51012164

9.4 Jøtul F 520 High Top
Artikelnr. 51053360

9.5 Warmteopslagsysteem
Artikelnr. 10026701

9.6 Deurvergrendeling, compleet, 
links
Voor een deur met scharnieren rechts

Artikelnr. 50045754
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10.0 Recycling
10.1 Recyclen van de verpakking
• Uw kachel wordt in de volgende verpakking geleverd:
• Een houten pallet dat in stukken gesneden en in de kachel 

verbrand kan worden.
• Een kartonnen verpakking die naar een plaatselijke faciliteit 

voor recyclen van materialen gebracht moet worden.
• Plastic zakken die naar een plaatselijke faciliteit voor 

recyclen van materialen gebracht moet worden.

10.2 Recyclen van de kachel
De kachel is gemaakt van:
• Metaal dat naar een plaatselijke faciliteit voor recyclen van 

materialen gebracht moet worden.
• Glas dat afgedankt moet worden als gevaarlijk afval. Het 

glas van de kachel mag niet  via het normale gescheiden 
afval worden afgedankt. 

• Platen in de verbrandingskamer van vermiculiet die via het 
normale afval mogen worden afgedankt.  

11.0 Garantievoorwaarden
1. Onze garantie dekt:
Jøtul AS garandeert dat de externe gietijzeren onderdelen 
vrij zijn van materiaal- en fabricagefouten op het moment 
van aankoop. U kunt de garantie op de externe gietijzeren 
onderdelen verlengen tot 25 jaar na de leverdatum door het 
product te registreren op jotul.com en het bewijs van deze 
verlengde garantie binnen drie maanden na aankoop uit 
te printen. We adviseren u het garantiebewijs samen met 
de aankoopbon te bewaren. Jøtul AS garandeert tevens 
dat de staalplaten onderdelen vrij zijn van materiaal- en 
fabricagefouten op het moment van aankoop en tot 5 jaar na 
de leverdatum.

Deze garantie geldt op voorwaarde dat de kachel is 
geïnstalleerd door een erkende installateur, overeenkomstig 
de geldende wet- en regelgeving en Jøtul’s installatie- en 
gebruiksinstructies.  Gerepareerde producten en vervangende 
onderdelen vallen onder de garantie gedurende het resterende 
deel van de oorspronkelijke garantieperiode.

2. De garantie dekt niet:
2.1. Schade aan verbruiksonderdelen zoals brandplaten, 

vuurroosters, keerschotten, ringen en vergelijkbare 
onderdelen, aangezien deze onderhevig zijn aan normale 
slijtage.

2.2. Schade veroorzaakt door onjuist onderhoud, oververhitting, 
gebruik van ongeschikte brandstof (waaronder begrepen 
maar niet beperkt tot drijfhout, geïmpregneerd hout, 
houtafval, spaanplaat) of te vochtig hout.

2.3. Installatie van optionele extra’s teneinde de trek, 
luchttoevoer en andere externe factoren buiten de 
invloedssfeer van Jøtul te verbeteren.

2.4. Aanpassingen of wijzigingen aan de haard zonder 
toestemming van Jøtul of het gebruik van niet-originele 
onderdelen.

2.5. Schade veroorzaakt tijdens opslag bij een distributeur, 
transport vanaf een distributeur of tijdens de installatie

2.6. Producten verkocht door niet-erkende verkopers in regio’s 
waar Jøtul met een selectief distributiesysteem werkt.

2.7. Bijbehorende kosten (waaronder begrepen maar niet 
beperkt tot transport-, arbeids- en reiskosten) of indirecte 
schade.

Voor pelletkachels, glas, steen, beton, email en lak 
(waaronder begrepen maar niet beperkt tot breuken, 
scheuren, barsten, blaasjes, verkleuring of craquelé) geldt 
de nationale wetgeving die van toepassing is op de verkoop 
van consumentengoederen. Deze garantie is geldig voor 
aankopen gedaan binnen de Europese Economische Ruimte. 
Alle garantieaanspraken dienen binnen een redelijke termijn te 
worden gericht aan uw lokale erkende Jøtul-dealer, uiterlijk 14 
dagen nadat de fout of het gebrek is geconstateerd. Zie onze 
website www.jotul.com voor een overzicht van importeurs en 
dealers.

Wanneer Jotul niet is staat is om zijn verplichtingen na te 
komen zoals vermeldt in bovenstaande garantie voorwaarden, 
Jotul zal dan een alternatief product kosteloos aanbieden met 
gelijke verwarmingscapaciteit.

Jøtul behoudt zich het recht voor af te zien van reparatie of 
vervanging van onderdelen in het geval dat de garantie niet 
online is geregistreerd. Deze garantie doet geen afbreuk 
aan enig recht krachtens de geldende nationale wetgeving 
van toepassing op de verkoop van consumentengoederen. 
Het nationale reclamerecht geldt vanaf de aankoopdatum 
en uitsluitend onder overlegging van een aankoopbon/
serienummer.
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NO | Kvalitet- og sikkerhetskontroll 

Siden 1853 har Jøtul vært kjent for å produsere ovner og peiser av høy kvalitet og med lang levetid. Vi ønsker å 
tilby våre kunder de absolutt beste produktene og gir derfor også markedets lengste garanti. Gjennom vår pro-
dukt- og kvalitetskontroll vektlegges nettopp dette – trygghet og sikkerhet. Kontrollen forsikrer deg som forbru-
ker et sikkert og godt kvalitetsprodukt gjennom hele produktets levetid. Velger du en Jøtul gjør du et trygt valg. 

EN | Quality and safety control 

Since 1853 Jøtul has been known for manufacturing stoves and fireplaces of high quality and long lifetime. We 
want to offer our customers the absolute best products and therefore we have the longest guarantee on the mar-
ket. Through our product and quality control, we emphasize this - safety and security. Our control assures you, 
the consumer a safe and good quality product throughout its lifetime. By choosing Jøtul, you have made a safe 
choice.  

Utført/ 

Checed 
Kvalitet- og sikkerhetskontroll av 
Jøtul F 520   

Quality and safety check of Jøtul F 520  

 Overflater er i henhold til Jøtuls kvalitetsstandard 
Surfaces are according to Jøtul workmanskship     
standard 

 Glass er kontrollert, og frie uten hakk,                 
merker, riper 

The Glass is inspected and without any marks and 
scratches.  

 Synlige skruer, glassklips og hengsler er montert          
riktig, og etter sjekket. 

All visible screws, hinges and  clips are checked 
and assembled correctly. 

 Pakninger er riktig lagt, godt limt og med riktig          
pakningstrykk. 

Ropes are correct, fastened and assembled with 
correct pressure. 

 Innvendig deler er lagt ved i produktet: Hanske, 
mappe m/4 stk M&B, Br.anv og pose pakket. 

Additional Components are included:Glove,    
4PCS M&B, manual, and accessory bag. 

 Glass dekker lisser, og spalte er lik mot dør på alle  
sider. Sideglass sjekkes at er montert riktig vei. 

The glass, and side glass, are assembled correct. 
Glass over the rope and with the same distance   
to the door an all sides. 

 Lukkemekanismen er funksjons testet, og fungerer 
som den skal.  

Locking mechanisms and valves are controlled   
and adjusted to the product.  

 Håndtak og ventiler er riktig justert og tilpasset til  
produktet. 

Handel and air valves are adjusted accordantly    
to the prouct. 

 2 stk trekkventiler er montert og funksjons testet. Air valves are controlled, and tested. 

 Dør er riktig justert: -Opp/ned The door is adjusted correctly, up/down. 

 1 stk hvelv er fri for skader, festet m/hvelvlås og    
tre-kloss, og folie er montert.  

The baffle plate is free for marks, dents and 
scratches. Locked with baffle lock, Wood piece, 
and foil. 

 Bakre brennplate er fri for hakk, merker og riper. Burn plate is free for marks, dents and scratches. 

 Topp plate øvre ligger stødig på produktet. Top plate is stady on the product. 

 Produktet er fritt for utvendig kitt– mellom        
frontsider/ topp-sider. 

The product is checked for cement, outside, and 
between front and top sides. 

 Godkjenningsskilt er sjekket mot ordrenummer og 
serienummer på produktet. 

Approval sign: Checked against order number    
correspond with this product. 

 Målt verdi for lekkasjekontroll:            m³/t Leakage test complete, measured value.             m³/t 

Lot#/Serie nr. Checked by/Kontrollert av Date/Dato 

   



Jøtul arbeider kontinuerlig for om mulig å forbedre sine produkter, og vi forbeholder oss retten til å 
endre spesifi kasjoner, farger og utstyr uten nærmere kunngjøring. 

Jøtul bemüht sich ständig um die Verbesserung seiner Produkte, deshalb können Spezifi kationen, 
Farben und Zubehör von den Abbildungen und den Beschreibungen in der Broschüre abweichen.

Jøtul pursue a policy of constant product development. Products supplied may therefore diff er in 
specifi cation, colour and type of accessories from those illustrated and described in the brochure.

Jøtul vise sans cesse à améliorer ses produits. C’est  pourquoi, il se réserve le droit de modifi er les 
specifi cations, couleurs et  équipements sans avis prélable

Kvalitet
Jøtuls kvalitetspolitikk skal gi kundene den trygghet og kvalitetsopplevelse som Jøtul har stått for siden 
bedriftens historie startet i 1853.

Qualität 
Unsere Qualitätspolitik vermittelt den Kunden ein Gefühl von Sicherheit und Qualität, für das Jøtul mit 
seiner langjährigen Erfahrung seit der Firmengründung im Jahre 1853 steht.

Quality
Our policy gives the customers quality and safety piece of mind as a result of Jøtul’s vast experience 
dating back to when the company fi rst started in 1853.

Qualité 
Cette politique nous permet d’off rir à nos clients une qualité et une sécurité reposant sur la vaste 
expérience accumulée par Jøtul  depuis sa création en 1853.

Jøtul AS, 
P.o. box 1411
N-1602 Fredrikstad, 
Norway
www.jotul.com

C
at.no. 10049414 -P12
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ars, 2021


