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Kalfire is niet verantwoordelijk voor het niet opvolgen van de voorschriften en of gevolgschade als 

gevolg van een foutieve installatie. 
Een Kalfire gesloten gashaard mag enkel door een erkend installateur volgens de nationaal of lokaal 

geldende voorschriften worden ingebouwd. Voor de installatie en de werking van de installatie dienen 

de regels van de techniek, de bepalingen van het bouw- en woningtoezicht alsmede de Nationale en 

Europese normen in acht te worden genomen.  

 

Belangrijke algemene gebruiksaanwijzingen!  

 De haard en afstandsbediening  uitsluitend gebruiken overeenkomstig zijn doel en met 

inachtneming van deze gebruiksinstructie. 

 De onderhoud- en reparatiewerkzaamheden mogen uitsluitend door bevoegd technisch 

personeel worden uitgevoerd. 

 Deze handleiding is in verschillende talen verkrijgbaar op www.kalfire.com 
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1 Veiligheidsvoorschriften 

Dit toestel mag alleen geïnstalleerd worden in een ruimte met voldoende ventilatie volgens 

de geldende norm. Neem de volgende veiligheidsmaatregelen in acht: 

In geval van gasgeur (explosiegevaar!) of In geval van lekkage van 

rookgassen (CO (koolmonoxide)-vorming): 

1 Schakel de gashaard uit! 

2 Sluit de hoofdgaskraan. 

3 Open ramen en deuren! 

4 Informeer een erkend installateur. 

Indien tijdens het functioneren van de haard, de vlammen plotseling doven, door 

wat voor oorzaak dan ook, dient 3 minuten gewacht te worden, voordat de haard 

weer ingeschakeld wordt. 

   Brandgevaar 

Zorg ervoor dat gordijnen en/of andere brandbare materialen minstens 50 cm van 

de gashaard verwijderd zijn.  
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2 Verbrandingsgevaar  

 

Bij alle zichtbare delen van de haard kan de temperatuur hoog oplopen, 

waardoor verbrandingsgevaar aanwezig is. Zorg voor extra 

beveiligingsmaatregelen, indien mindervalide, ouderen en of kinderen zich in de 

nabijheid van de haard bevinden. Enkel de technische box kan veilig  bedient 

worden zonder gevaar van verbranding. 

 

Stel de haard ogenblikkelijk buiten werking, als de glasruit gescheurd is of in zijn 

geheel (nog) niet gemonteerd of geplaatst is. 

 

Stofdeeltjes, deeltjes van sigarettenrook, kaarsen en olielampen kunnen, na 

verhitting via het convectiesysteem van de gashaard, verkleuring van wanden en 

plafonds veroorzaken. Zorg er daarom voor dat de ruimte waarin de haard is 

opgesteld altijd voldoende geventileerd wordt.  
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De gashaard is uitsluitend bedoeld als sfeerverwarming en kan niet worden 

ingezet als hoofdverwarming voor een gedeelte of het gehele huis.  
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3 Drie veiligheidsvoorzieningen van de Kalfire gashaard 
 

1.  De vlamdetectie vindt plaats door elektronische ionisatiemeting. 

Indien de gashaard geen vlam detecteert, wordt de gastoevoer gedurende één minuut 

onderbroken, voordat er automatisch een nieuwe ontsteek poging volgt. 

Indien de haard direct uitgezet moet worden, zonder verdere ontsteek pogingen, de knop 

op de afstandsbediening gedurende ca. 10 seconden ingedrukt houden. De warmtevraag is 

nu definitief verwijderd (noodstop) 

 

2.  Een 24h beveiliging 

Nadat automatisch driemaal een ontsteekpoging heeft plaatsgevonden en geen 

vlamdetectie wordt waargenomen, volgt een blokkering (code A08). Met de afstands- 

bediening kan daarna nog 2x ontgrendeld worden alvorens een vergrendeling (lock-out, met 

code F08) van 24 uur volgt. Dit betekent, dat u de gashaard gedurende 24 uur niet kunt 

gebruiken. Dit in belang van uw eigen veiligheid.  
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3.  Overdrukbeveiliging 

De gashaard is voorzien van een overdrukbeveiliging om de kans op beschadiging als gevolg 

van een explosieve ontsteking te minimaliseren.  
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4 Bediening van iMatch afstandsbediening 

De iMatch afstandsbediening communiceert met de haard via een 

zogenaamd Radio Frequentie signaal (RF-signaal). Dit signaal 

heeft een reikwijdte van ongeveer 10 meter, maar kan korter zijn, 

indien zich tussen de haard en de afstandsbediening obstakels als 

muren meubilair e.d. bevinden. Het RF-signaal is een bijzonder 

veilig signaal, dit betekent echter wel dat de haard in sommige 

gevallen een vertraagde reactietijd heeft. Indien na het bedienen 

van een knop of toets de achtergrondverlichting op de 

afstandsbediening oplicht, is het RF-signaal verstuurd. 

 

4.1 Batterijen plaatsen 

Aan de achterzijde van de afstandsbediening is een opbergvak aanwezig voor de twee 

bijgeleverde batterijen (type AA). Schuif het deksel van het vak naar beneden, waardoor het 
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vak bereikbaar is. Plaats de twee batterijen, volgens de tekening op de bodem van het 

opbergvak. Het display aan de voorzijde dient nu op te lichten zodra  wordt ingedrukt. 

 

4.2 Uitleg symbolen 

1) Tijdsaanduiding, WAIT, WARM of OK symbool 

2) Dag van de week (nr.) 

3) Radio Frequentie signaal (RF-signaal Een knipperend 

RF-signaal geeft aan dat de afstand tot de haard te 

groot is geworden of wordt belemmerd. 

4) Weergave van de vlamhoogte/lichtsterkte (hybride-

haard) 

5) De haard is ontstoken; indien dit symbool knippert, is 

er een warmtevraag en een ontsteekpoging – ook een 

herontsteek poging – actief 

6) De ECO-stand is geactiveerd 

1 2 

3 

8 

4 

5 

6 

11 

10 

9 

7 
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7) Batterijen vervangen 

8) Kamertemperatuur en andere meldingen zoals storingen 

9) Waarschuwingsaanduiding bij storingen 

10) Thermostaat programma  

11) Handmatig programma (standaard geactiveerd) 
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A) Knop + en - 

B) Knop links    en rechts   

C) Middenknop  

D) Aan/Uit  

E) Programmeerknop P  

  

  

B 

D 

A 

C 

E 
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4.3 Tijd instellen 

 

1) Druk  P  in, tot de tijdsweergave linksboven in het display knippert.  

2) Wijzig de uren met + of - en  bevestig de nieuwe waarde met indrukken . Hierna 

knippert de minuten opgave: wijzigen met + of - en bevestigen met  . 

3) Hierna knippert de opgave van de dag van de week, waarbij “zondag” dag 1 is etc., 

bevestiging met . Verlaat het menu instellingen door op P te drukken. Daarna  

30 sec. wachten, om de gegevens te laten overbrengen.   
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4.4 In- en uitschakeling van de vlammen in handbedieningsprogramma 

1. Druk   in, totdat linksboven in het display >OK< knippert 

2.   ingedrukt houden en   kort indrukken, hiermee wordt het 

automatische ontsteek programma geactiveerd. 

 Linksboven in het display knippert >Warm<, dit is de 

bevestiging van de opdracht. 

 Na een aantal seconden zal er een pieptoon volgen, het 

ontsteek programma start en het woord >Wait< verschijnt. 

Na ca. 20 seconden wordt de brander ontstoken. 

 Zodra het ontsteek programma is afgerond, wordt een 

pieptoon hoorbaar en het knipperende >Wait< zal stoppen. 

 Hierna kan de haard verder bediend worden. 

3. Om de haard uit te schakelen dient gedurende ca. 2 seconden  ingedrukt te worden.  
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4.5 Vlamhoogte instellen in handbedieningsprogramma 

Indien de haard functioneert kan het vlamprogramma gebruikt 

worden. 

1. Druk + of - in. Hierbij wordt de vlamhoogte op het display 

getoond, van het cijfer 8 (9 indien “ECO-stand” is ingeschakeld) 

tot 1, waarbij 8 de hoogste en 1 de laagste stand is.  

2. Door + of - in te drukken kan de vlamhoogte gewijzigd 

worden.Nadat de knop is losgelaten, wordt de hoogte van de 

vlam  aangegeven door een aantal horizontale streepjes. De 

“ECO-stand”, waarmee een modulerend effect van de 

vlamhoogte wordt bedoeld, kan gekozen worden door met de + 

knop, de stand “9” in te stellen. Na het instellen van de gewenste vlamhoogte, zal het 

display nog enige seconden knipperen om de opdracht aan de haard te bevestigen. 
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4.6 De “ECO-stand” (stand 9) in handbedieningsprogramma 

De ECO-stand laat met een bepaalde regelmaat, de vlammen hoger en lager branden, 

waardoor het visuele effect van de vlammen en het comfort versterkt wordt, terwijl de 

warmteontwikkeling en het gasverbruik van de haard met ca. 40% wordt teruggebracht.  

 

Er kan voor dit zogenaamde modulerende effect gekozen worden, door met behulp van de 

afstandsbediening, het cijfer “9” te kiezen voor de vlamhoogte: het dubbele vlamicoon  zal 

nu op het display getoond worden.  
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4.7 Keuze thermostaat- of handbedieningsprogramma 

1. Druk kort P, totdat het symbool thermostaat  of 

handbediening  gaat knipperen.  

2. Druk P totdat het gewenste symbool knippert.  

3. Druk kort   in om het menu te verlaten.  

4. Indien de thermostaat stand gekozen is kan met + en - de 

gewenste temperatuur worden ingesteld.  

De afstandsbediening meet de temperatuur en hierop wordt 

het vuur gemoduleerd. Plaats de afstandsbediening buiten het 

stralingsbereik van de haard voor een correcte meting. 
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5 Bediening van Hybride ledverlichting en NSG 

De Kalfire gashaard met Prestigebrander kan optioneel worden voorzien van ledlampen die 

een gloeiend vuurbed te simuleren (hybride-functie) en een vonkenmodule (NSG) Er zijn er 

een aantal mogelijkheden om het effect van deze lampen en vonkenmodule te variëren en 

te programmeren.  

5.1 Ledverlichtingsprogramma wijzigen 

Bij de verschillende ledverlichtingsprogramma's varieert de fluctuatie, 

intensiteit en kleur van de ledlampen. Kies het programma van uw 

voorkeur. 

1. Druk  totdat een “P1, P2 of P3” in het midden van het display 

verschijnt. 

2. Druk  een aantal malen in, totdat het gewenste “P” programma 

getoond wordt. Wacht totdat het basisscherm getoond wordt. 
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5.2 Ledlampen activeren/deactiveren en lichtsterkte aanpassen.  

De ledlampen worden automatisch geactiveerd zodra de haard 

wordt ontstoken. Deze kunnen ook geactiveerd worden indien de 

haard niet brandt.  

1. Druk   om het scherm te activeren 

2. Druk  totdat “P1, P2 of P3” in het midden van het display 

verschijnt.  

3. Druk  om de lichtsterkte toe te laten nemen, Hiermee kan de 

ledverlichting ook worden geactiveerd. 

4. Druk   in om de lichtsterkte te laten afnemen. Hiermee kan de 

ledverlichting ook worden gedeactiveerd. 

Het aantal horizontale streepjes in het onderste deel van het display 

geeft de helderheid van de ledlampen aan. In ieder programma zullen de led’s steeds 

automatisch hoger en lager opgloeien en of van kleur veranderen, afhankelijk van het 

gekozen programma; waarbij “AUTO” de hoogste meest heldere lichtsterkte geeft. 
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5.3 Instelling van vonken interval (NSG) 

De haard dient goed op temperatuur te zijn voordat de NSG naar behoren functioneert. De 

haard zal derhalve pas na 10 minuten de NSG functie activeren.   

 

De hoeveelheid vonken neemt toe naarmate de vlammen hoger zijn. In hoogstand zullen 

dus meer vonken gegenereerd worden dan in laagstand. Af fabriek 

staat het NSG programma op SP0 (NSG uitgeschakeld). Daarna zal 

de haard de laatst gekozen NSG stand onthouden.  

 

Door  op de pijl ( ) toetsen te drukken komt u in het NSG 

programma. Links bovenin het display staat SP0 aangeduid. Door 

op de + of – te drukken kunt u het NSG programma wijzigen van 

SP0 naar SP8. 
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Programma’s: 

SP0 = NSG is uitgeschakeld 

SP1=  1x per uur vonken 

SP2=  2x per uur vonken 

SP3=  3x per uur vonken 

SP4=  4x per uur vonken 

SP5=  5x per uur vonken 

SP6=  6x per uur vonken 

SP7=  10x per uur vonken 

SP8=  Random vonken 1x per minuut 
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6 Natural Spark Generator (NSG) 

De NSG unit is gevuld met Natural Spark Powder. Afhankelijk van de gebruiksfrequentie 

van de gashaard en het gekozen NSG programma loopt de poeder cartridge langzaam 

leeg. Navulling (Natural Spart Powder) is bij Kalfire verkrijgbaar. Eén fles Natural Spark 

Powder is voldoende om de cartridge geheel te vullen.  

De navulopening van de NSG bevindt zich rechtsvoor (onder een stukje keramische 

houtskool) of rechtsachter (onder een keramische stam); de plaats hangt af van de haard. 

Zie onderstaande tabel.  
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Haarden Plaats van de navulopening NSG: 

Kalfire GP75/59F, GP80/55C, GP90/55S 

Kalfire GP 105/59F, GP110/55C, GP115/55S 

Kalfire GP 105/79F, GP110/75C, GP115/75S 

Rechtsvoor onder een stuk keramische 

houtskool  

 

Kalfire GP60/59F, GP65/55C, GP70/55S 

Kalfire GP60/79F, GP65/75C, GP70/75S 

Kalfire GP80/54T en GP85/50R 

Rechtsachter onder een keramische stam

 



 

25 
 

  

Voor het navullen hoeft u dus enkel het frontglas te verwijderen, de betreffende 

keramische stam of houtskool uit de haard te nemen, het metalen dopje te verwijderen en 

vervolgens de aanwijzingen op de (navul) verpakking te volgen. 

 

Geen vonken, mogelijke oorzaken 

Indien geen vonken (meer) zichtbaar zijn kan dit de volgende oorzaken hebben: 

-NSG cartridge is leeg 

-Geen spanning op de NSG -> controleer of de NSG correct is aangesloten (zie schema 

hoofdstuk 13) 

-NSG pomp / of spoel is defect -> neem contact op met Kalfire  
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7 Bediening van App via iMatch interface 

De Kalfire gashaard kan optioneel worden uitgevoerd 

met een iMatch interface (art. nr. 91019999903340). 

Dit is een wifi interface waarmee de haard via een App 

kan worden bediend.  De App is te bedienen vanaf 

Iphone, Ipad of android en is gratis te downloaden uit 

de betreffende appstore. 

1. Keuze haard  

2. Lagere vlamhoogte 

3. Hogere vlamhoogte 

4. Hybride LED verlichting (enkel Hybride haard) 

5. Naam van de haard 

6. Configuratiemenu 

7. Ontsteken 

8. Eco-stand 

9. Haard toevoegen  

5 

1 

3 

9 

7 

2 

8 
4 

6 
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8 Storingen 

Er wordt onderscheid gemaakt tussen vijf soorten storingen permanente storingen 

(aangeduid met >F<) deze storing wordt niet automatisch hersteld, de haard is 24 uur 

geblokkeerd.  

1. herstellende storingen: storingen die automatisch hersteld worden, indien de 

storingsoorzaak is opgespoord en verholpen (aangeduid met >ALARM< of >A<). 

2. communicatie storingen: storingen die betrekking hebben op communicatie tussen de 

diverse printplaten en de afstandsbediening (aangeduid met >E<) – deze storingen 

worden automatisch hersteld indien de afstandsbediening dichter bij de technische box 

van de haard geplaatst wordt. Druk 1 x . 

3. signaal storingen: de afstandsbediening communiceert niet met de haard (aangeduid 

met >NOLK 0 of 1< of een knipperend RF-symbool ). Deze storing wordt niet 

automatisch hersteld. 

4. Uitval van de haard. De branderautomaat dient (volgens bestaande keuringseisen) eens 

in de 16 uur een “time out” te hebben. Gedurende deze “time out “ tijd, worden alle 
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functies van de branderautomaat getest. De haard wordt hiertoe automatisch “uit” gezet 

en blijft uit, totdat deze handmatig weer “aan” gezet wordt. 

 

8.1 Opheffen of resetten van een storing 

De branderautomaat wordt afhankelijk van de gassoort ingesteld: op aardgas of op 

propaan/butaan. Bij aardgas zijn er 3 automatische ontsteek pogingen en bij 

propaan/butaan gas is er slechts één ontsteek poging om de brander te ontsteken. Mocht 

deze poging(en) mislukken, dan wordt direct een storing code gegeven: A08, terwijl aan de 

linkerbovenzijde de letters >ER< (Error) wordt weergegeven. Hierna kan via ontgrendeling 

met de afstandsbediening 2x maal opnieuw ontstoken worden (bij propaan/butaan 

éénmaal). Bij een wederom niet geslaagde ontsteking volgt vergrendeling (storingscode 

08F).  
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8.2 Ontgrendeling van een “A” code (bijvoorbeeld 08A) 

Druk ca. 5x op , waarna de “A” code verdwijnt. Hierna kan een 

nieuwe ontsteek poging gestart worden.  

(Druk , totdat linksboven in het display >OK< knippert).  
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8.3 Ontgrendeling van een “F” code (bijvoorbeeld 08F) 

Een automatische ontgrendeling wordt verkregen, na een wachttijd van 24 uur. Indien u het 

toestel spanningsloos maakt omzeilt u deze beveiliging. Dit is ten strengste verboden en 

brengt uw veiligheid in gevaar! 

 

8.4 Foutcodes Imatch 

 

 

Foutcode Oorzaak Oplossing 

 
Batterij is leeg Batterij vervangen (zie 2.1) 

NOLK 0 in 

het midden 

van het 

display 

Bedieningsfout  

 

Druk kort op   >NOLK< zal nu linksboven in het 

display verschijnen 
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Foutcode Oorzaak Oplossing 

NOLK 

links- 

boven in 

het display 

Geen 

communicatie 

tussen 

afstandsbedienin

g en haard (b.v. in 

geval van een 

nieuwe 

afstandsbedienin

g) 

Synchroniseren: 

Open het deurtje van de technische box, 

gemonteerd in de nabijheid van de haard en zoek 

het knipperende (gele) lampje op de 

branderautomaat, met daarnaast een klein zwart 

knopje: dit knopje dient later ingedrukt te worden. 

Druk   tot >NOLK 0< getoond wordt in het 

display; daarna   loslaten; wordt >NOLK 1< 

getoond, druk dan opnieuw   in tot >NOLK 0< 

wordt getoond. Druk op het zwarte knopje in de 

technische box totdat het gele lampje ernaast snel 

gaat knipperen. Druk direct (binnen 10 seconden) 

  en houd deze ingedrukt totdat het woord 

>LINK< gaat knipperen op het display. Wacht tot 

>LINK 1<verschijnt en laat   los. Druk  . Het 
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normale display met een stilstaand RF-symbool  

verschijnt. 

02F 

Temperatuur van 

de printplaat is te 

hoog 

Schakel de haard gedurende gedurende ca. 30 min. 

uit. Daarna de haard inschakelen. Indien de code 

opnieuw verschijnt is de ventilatie in de boezem 

van de haard te gering. Installateur inschakelen 

06E 

of 

 

knippert 

Geen 

communicatie 

tussen 

afstandsbedienin

g en haard 

 

Indien lampje op branderautomaat (in de 

technische box) niet knippert  

Controleer de spanning op de huisinstallatie. Indien 

deze correct is dient u contact op te nemen met uw 

installateur in verband met mogelijk defecte 24V 

transformator of branderautomaat. 

Indien lampje op branderautomaat (in de 

technische box) knippert: 

Plaats de afstandsbediening zo dicht mogelijk bij de 

haard en druk kort op   wacht ca. 60 seconden. 
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Indien het signaal blijft knipperen ->synchroniseren 

(zie pagina 25). 

15A gasklep 

probleem  

Installateur inschakelen 

 

08A 

 

Geen ionisatie- 

meting tijdens 

opstarten. 

Er is wel een vlam zichtbaar tijdens de ontsteking  

1. Controleer in de haard of de ionisatie-pen 

(symbool || bij de brander) geheel vrij ligt van 

vulling of Kal-Glow.  

2. Controleer in de technische box of de stekker 

goed is aangesloten (zie 10. aansluitschema, 

"ionisation"). 

Blijft de foutcode bestaan, schakel dan de 

installateur in.  Mogelijk is de ionisatiekabel 

beschadigd of niet goed verbonden met de 

ionisatiepen.  

 

Geen ionisatie- 

meting tijdens 

opstarten. 

Er is geen vlam zichtbaar tijdens de ontsteking, 

maar wel een vonk bij de ontstekingspen 

(symbool V bij brander in de haard). 
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Er is onvoldoende gasdruk vanuit de huisinstallatie 

of sprake van een defecte gasklep. Schakel in beide 

gevallen uw installateur in. 

 

08A 

 

Geen ionisatie 

meting tijdens 

opstarten. 

Er is geen vlam zichtbaar tijdens de ontsteking en 

geen zichtbare vonk bij de onstekingspen 

(symbool V bij brander in de haard). 

1. Controleer in de haard of de ontstekingspen 

(symbool V bij brander) helemaal vrij ligt. 

2. Controleer in de technische box of de stekker 

goed is aangesloten (zie 10. aansluitschema, 

"ionisation"). 

Blijft de foutcode bestaan, schakel dan de installateur 

in.  Mogelijk is de ontstekingskabel beschadigd, niet 

goed verbonden met de brander, of is de 

ontstekingstransformator defect.  

51A 

 

Wegvallen van 

het 

 Controleer in de haard of de ontstekingspen 

(symbool V bij brander) helemaal vrij ligt. 
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ionisatiesignaal 

tijdens branden. 

Blijft het probleem bestaan: installateur inschakelen 

 

 

 

8.5 Foutcodes I-Match interface 

 

Foutcode Oorzaak Oplossing 

Rode lampje op  iMatch 

interface blijft statisch rood 

Onvoldoende dekking in 

het Wifi netwerk 

Plaats uw Wifi punt dichter 

bij de iMatch interface 

(technische box) of plaats 

een Wifi repeater. 
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Leds op iMatch interface 

knipperen rood/groen 

Afstand tussen WiFi punt 

en iMatch interface is té 

groot 

Plaats uw Wifi punt dichter 

bij de iMatch interface 

(technische box) of plaats 

een Wifi repeater.  

Controleer de Wifi 

instellingen. Wis de 

toegevoegde kamer uit de 

App. Reset de iMatch 

interface en probeer 

opnieuw.  

U heeft de Wifi instellingen 

niet goed ingevoerd in de 

App 
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9 Onderhoud 

 

9.1 Frequentie onderhoud 

Voor een optimale, duurzame en veilige werking van het toestel dient het toestel eenmaal 

per jaar door een erkend installatiebedrijf te worden geïnspecteerd. Gebreken dienen 

onmiddellijk te worden verholpen. Informeer bij uw installateur naar de mogelijkheden van 

een onderhoudscontract.  

 

9.2 Onderhoudsinstructie en QR code 

Deze kan worden gedownload via de QR code die zich bij het typeplaatje bevindt. Hier wordt 

het jaarlijks onderhoud en plaatsing van de vulling uitvoerig beschreven.  

 

9.3 Vóór en tijdens het stookseizoen 

Aan de binnenkant van de ruit kan na enige tijd aanslag ontstaan. Deze kan met een 

vochtige doek of niet krassend reinigingsmiddel (keramische glasreiniger) verwijderd 
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worden. Gebruik voor het reinigen van de haard geen bijtende of schurende middelen. 

Lakbeschadigingen vallen buiten de garantie. Kleine beschadigingen kunnen met 

hittebestendige lak worden bijgewerkt. Deze Kalfire lak is 

bij uw installateur verkrijgbaar.  

 

9.4 Ruit verwijderen 

Stap 1, Klap de metalen afdeklijst aan de  bovenzijde naar 

boven. Geldt niet voor hoek- en 3-zijdige haarden. 

 

Stap 2, Ontgrendel de handvaten die nu in het zicht of, in 

geval van een hoek- en  

3-zijdige haard, onder de mantel zitten door ze licht naar 

voren omhoog te trekken  
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Stap 3, Duw de metalen afdekstrip links en rechts naar 

binnen. Heeft u een hoekhaard, dan hoeft u alleen de 

afdekstrip van de grote voorruit naar binnen te duwen. In 

geval van een 3-zijdige haard, kunt u deze stap overslaan.  

Stap 4, De ruit is nu ontgrendeld. Pak de ruit vervolgens 

op twee plaatsen vast aan de daarvoor bestemde 

handgrepen. Til de ruit vervolgens iets omhoog uit de 

sponning en beweeg de hele ruit iets naar links of rechts. 

Draai de ruit aan één kant naar buiten en til hem 

voorzichtig helemaal uit de haard. Bij een 3-zijdige haard 

valt de ruit iets naar voren en kunt u hem recht uit de 

sponning tillen. 

  



 

40 
 

9.5 Ruit terugplaatsen 

Plaats de ruit terug in omgekeerde volgorde zoals beschreven in stap 4. Vergrendel nu de 

hendels beschreven in stap 2. De metalen afdekstrips (stap 3) klappen automatisch naar 

buiten. Klap de metalen afdeklijst naar beneden (geldt niet voor hoek- en 3-zijdige 

haarden)  zoals beschreven in stap 1. 

 

10 Ombouw gassoort 

Op het typeplaatje is aangegeven voor welke gassoort het toestel is ingesteld. Voor ombouw 

naar een andere gassoort, dient de fabrikant geraadpleegd te worden. 
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11 Garantiebepalingen 

Kalfire producten, waarop de garantie van toepassing is, zijn nauwkeurig vervaardigd uit 

hoogwaardige materialen. Mochten desondanks toch fouten of gebreken optreden, dan 

zijn onderstaande garantiebepalingen van toepassing: 

1. De erkende installateur zal zich, alvorens tot plaatsing over te gaan, moeten 

vergewissen van de goede kwaliteit en de goede werking van het 

rookgasafvoerkanaal. Gastoestellen moeten door een erkend installateur volgens de 

landelijke en eventueel regionaal geldende normen, en volgens de bij de haard 

geleverde installatievoorschriften worden ingebouwd. 

2. De Firma Kalfire B.V. is niet aansprakelijk voor de installatie van de Kalfire gashaard. 

3. De garantieperiode voor Kalfire gastoestellen bedraagt twee jaar, ingaand vanaf de 

aankoopdatum, die duidelijk en onmiskenbaar op het aankoopbewijs vermeld moet 

staan. 

4. Keramisch glas, koord en rubbers evenals fysieke en chemische inwerking van buitenaf 

tijdens transport, opslag of montage vallen buiten de garantie. 
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5. De garantie geeft geen enkel recht op schadeloosstelling bij het niet kunnen 

gebruiken van de haard. 

6. Het vernieuwen of herplaatsen van onderdelen, welke onder garantie vallen, kan de 

totale garantieduur niet verlengen. 

7. Mocht binnen de garantieperiode toch een storing optreden als gevolg van een 

fabricagefout of materiaalgebrek, dan stuurt Kalfire kosteloos het te vervangen 

onderdeel naar de installateur, zonder vergoeding voor (de)montage. Transportkosten 

zijn voor rekening van de gebruiker. 

8. Mocht de installateur de storing zelf níet kunnen verhelpen, dan kan hij op zijn 

uitdrukkelijke wens Kalfire verzoeken dit te doen (alléén in de BENELUX-landen, 

Duitsland en Frankrijk). 

9. Enkel na voorafgaand overleg kan het gehele toestel of onderdelen ervan ter controle 

of reparatie opgestuurd worden 

10. Bij eventuele aan huis service (alléén in de BENELUX-landen, Duitsland en Frankrijk) 

door Kalfire tijdens de garantieperiode moet het gedateerde aankoopbewijs worden 

voorgelegd. 
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11. Bij serviceverlening aan huis, buiten de garantieperiode, worden materiaalkosten, 

werkuren en voorrijkosten in rekening gebracht. 

 

De garantie is niet van toepassing: 

1. als niet, of slechts gedeeltelijk, aan bovenstaande punten wordt voldaan. 

2. als zonder toestemming van Kalfire wijzigingen aan de toestellen zijn aangebracht. 

3. als de haard bezit wordt van een andere eigenaar. 

4. als de haard niet volgens de installatievoorschriften is ingebouwd en/of niet volgens 

de instructies uit de bedieningshandleiding gebruikt is. 

5. als u de haard niet met het Kalfire concentrisch rookgasmateriaal heeft aangesloten. 

6. als er meer, minder of andere dan de voorgeschreven keramische houtstammen op 

het branderbed liggen. 

7. beschadigingen veroorzaakt door oorzaken van buitenaf (schokken, blikseminslag, 

vallen, overstroming, oververhitting van de haard) tijdens transport, opslag of 

montage. 
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8. bij foutieve handelingen, slecht gebruik en/of verwaarlozing van de haard. 

9. als reparatie of levering van afzonderlijke onderdelen uitgevoerd werden door een 

andere fabrikant of door een niet door ons erkende handelaar. 

  



 

45 
 

12 Verklaring van overeenstemming: 

Kalfire B.V. - Geloërveldweg 21 - NL – 5951 DH, Belfeld 

 

Verklaart, dat de toestellen van het merk Kalfire met volgende types overeenkomen met de toestellen 

zoals beschreven in het “EG-type-onderzoekcertificaat” N°E1398/5643 en voldoen aan de toepasselijke 

fundamentele voorschriften van de richtlijn 2009/142 

GP75/59F, GP80/55C, GP85/55S 

GP105/59F, GP110/55C, GP115/55S 

GP105/79F, GP110/75C, GP115/75S 

GP60/59F, GP65/55C, GP70/55S 

GP60/79F, GP65/75C, GP70/75S 

GP80/54T, GP85/50R 

Datum: 1 November 2016 

 

 

 

Drs. Ing Beijko van Melick Msc - Algemeen Directeur - Kalfire BV  
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13 Aansluitschema 
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Alle rechten zijn voorbehouden. Niets uit deze handleiding mag worden gekopieerd, gedistribueerd of 

vertaald in andere talen, geheel of gedeeltelijk, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 

Kalfire. Kalfire houdt zich het recht voor wijzigingen in de handleiding aan te brengen. Kalfire kan echter 

geen garantie geven, impliciet noch expliciet, voor deze handleiding. Het risico hiervan ligt volledig bij 

de gebruiker.  

Copyright  2016 Kalfire B.V. Geloerveldweg 21, Belfeld, Nederland



 

 
 

 

 

 


