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WAARSCHUWINGEN1. 
De installatie moet door gekwalificeerd personeel en/of door 
de technische dienst van de constructeur uitgevoerd worden, 
die de aankoper een conformiteitverklaring van de installatie 
moet bezorgen, die de volledige verantwoordelijkheid voor de 
definitieve installatie en de daaruit volgende goede werking 
van het geïnstalleerde product impliceert. Het is noodzakelijk 
om ook alle wetten en de nationale, regionale, provinciale en 
gemeentelijke normen in beschouwing te nemen, die van kracht 
zijn in het land waar het toestel geïnstalleerd is. De constructeur is 
niet verantwoordelijk wanneer deze voorschriften niet nageleefd 
worden.

1.Elektrische aansluitingen: het bevoegde personeel wordt 
aanbevolen om na iedere interventie bijzondere aandacht te schenken 
aan de elektrische aansluitingen, vooral wat betreft het ontblote deel 
van de kabels, dat zeker niet uit het klemmenbord mag komen, om 
mogelijk contact met de blote delen van de kabel te vermijden.
2. Type gebruik: deze kachel dient bestemd te worden voor de 
toepassing waarvoor de kachel uitdrukkelijk ontworpen werd. 
3.Verantwoordelijkheid van de constructeur: Iedere contractuele 
en buitencontractuele verantwoordelijkheid van de constructeur is 
uitgesloten voor schade aan personen, dieren of voorwerpen, door 
installatiefouten, verkeerde afstelling of onderhoud, en door verkeerd 
gebruik.
4.Controle integriteit van het product: Neem de verpakking weg 
en verzeker u van de integriteit en de volledigheid van de inhoud. 
Indien dit niet overeenkomt, wendt u tot de verkoper waar het toestel 
aangekocht werd.
5.Elektrische componenten: Alle elektrische componenten waaruit 
de kachel bestaat, die de correcte werking ervan garanderen, mogen 
uitsluitend door originele stukken vervangen worden door een erkend 
bevoegd centrum voor technische dienst.
6.Onderhoud: Het onderhoud van de kachel moet minstens één 
keer per jaar worden uitgevoerd, geprogrammeerd in overleg met 
het gekwalificeerde personeel en/of met de technische dienst van 
de constructeur. Merk op: In geval van een warmteproducerend 
product of een ketel, valt de ontluchting niet binnen de 
waarborg.

VEILIGHEID2. 
Het is goed eraan te denken voor de veiligheid dat:

Het gebruik van de kachel door personen (met inbegrip  
van kinderen) met beperkte fysische, sensorische en mentale 
capaciteiten, of onervaren, is verboden in zoverre ze niet onder 
toezicht staan en ingelicht worden over het gebruik van het toestel 
door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

Kinderen moeten onder toezicht staan om zeker te zijn dat ze  
niet met het toestel spelen.

De kachel niet aanraken als men op blote voeten loopt of met  
natte of vochtige lichaamsdelen.

Het is verboden veiligheidsvoorzieningen of afstellingen te  
wijzigen zonder de toelating of aanwijzingen van de constructeur.

Niet aan de elektrische kabels die uit het toestel steken trekken,  
of deze afknippen of torsen, ook niet als het toestel niet onder 

elektrische stroom staat.
Het is aanbevolen om de voedingskabel zo te plaatsen dat deze  

niet in contact komt met warme onderdelen van het toestel.
De voedingsstekker moet toegankelijk zijn na de installatie. 
Vermijd om de verluchtingsopeningen van het lokaal  

van installatie af te sluiten of in grootte te verminderen, de 
verluchtingsopeningen zijn onontbeerlijk voor een correcte 
verbranding.

Laat geen verpakkingsmateriaal binnen het bereik van kinderen  
of niet-begeleide gehandicapten.

Tijdens de normale werking moet de deur van de vuurpot altijd  
gesloten blijven.

Wanneer het toestel in werking is, voelt het warm aan, vooral  
de externe oppervlakken daarom is het aanbevolen om goed op te 
letten

Controleer of er geen eventuele obstructies zijn vooraleer  
het toestel aan te zetten ten gevolge van een langere periode 
inactiviteit.

De kachel werd ontworpen om in alle weersomstandigheden  
(ook kritische) te werken, in geval van bijzonder barre 
omstandigheden (sterke wind, vorst) zouden veiligheidssystemen 
kunnen optreden die leiden tot het uitschakelen van de kachel. 
Indien dit het geval is, contacteer de technische dienst en zet in 
ieder geval de veiligheidssystemen niet uit.

In geval van brand in het rookkanaal, zorg voor adequate  
systemen om de vlammen te doven of vraag een interventie van de 
brandweerdienst.

Dit toestel mag niet gebruikt worden als afvalbrander 
Gebruik geen ontvlambare vloeistof voor het aanzetten 
Tijdens het vullen de zak met pellets niet in contact brengen  

met het product
De majolica’s zijn producten van hoogstaande handenarbeid  

en kunnen als dusdanig microkorrels, haarscheurtjes en 
kleuronvolkomenheden vertonen. Deze kenmerken getuigen 
van hun kostbare aard. Email en majolica produceren precies 
door hun verschillende uitzettingscoëffi  ciënt, microbarstjes 
(haarscheurtjes) die de werkelijke authenticiteit aantonen. 
Voor het schoonmaken van de majolica’s is het gebruik van 
een zachte, droge doek aanbevolen; indien men een detergent 
of vloeistof gebruikt, zou deze in de haarscheuren kunnen 
dringen en ze laten uitkomen.
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VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN   
Legende:  * = aanwezig,  
                    - = niet aanwezig KA
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Elektronische kaart: treedt onmiddellijk op en zet het product 
in alarm tot de volledige afkoeling in geval van: breuk motor 
rookgassen, breuk motor laden pellet, black-out (indien langer dan 
10 seconden), no ignition (aanzetten mislukt)

* *

Micro deur bovenaan (verbrandingskamer): indien de deur van 
de verbrandingskamer wordt geopend, wordt de werking van de 
motor voor het laden van pellets geblokkeerd (*elisir, duchessa, 
esmeralda tosca plus)

* _

Micro blokkering inbouwelement: indien de micro voor 
eindaanslag aangeeft dat het inbouwelement niet geblokkeerd is, 
komt er geen elektrische energie om te voeden

- *

Elektronische drukregelaar: in geval van onvoldoende 
drukvermindering brengt deze de machine in alarm * *

Zekering F2.5 A 250V (kachels): beschermt de machine tegen 
hevige stroomstoten * *

Mechanische bol afgesteld op 85°C met manuele ontgrendeling:  
treedt op door het laden van brandstof te blokkeren wanneer de 
t° van het pelletreservoir de limiet van 85°C bereikt. Het opnieuw 
instellen moet uitgevoerd worden door gekwalifi ceerd 
personeel en/of de technische dienst van de constructeur

* *

Sonde temperatuurcontrole pelletreservoir: in geval van 
oververhitting van het reservoir moduleert de machine automatisch 
om terug te keren naar normale temperatuurwaarden (* graziosa, 
esmeralda, irina, c. idro, c. P80, c. maxi)

* *

INSTALLATIE4. 
De installatie moet conform zijn met:

UNI 10683 (2005) warmtegeneratoren gevoed met hout of  
andere vaste brandstoff en: installatie.

De schoorstenen moeten conform zijn met:
UNI 9731 (1990) schoorstenen: klassering op basis van de thermische  

weerstand.
EN 13384-1 (2006) berekeningsmethode van de thermische en  

dynamisch vloeiende kenmerken van de schoorstenen.
UNI 7129 punt 4.3.3 voorzieningen, lokale regels en voorschriften van  

de VVFF.
UNI 1443 (2005) schoorstenen: algemene vereisten. 
UNI 1457 (2004) schoorstenen: interne leidingen in terracotta en  

keramiek.

GLOSSARIUM

TOESTEL MET GESLOTEN VUURPOT
Warmtegenerator die enkel geopend mag worden voor het laden van 
brandstof tijdens het gebruik.

BIOMASSA
Materiaal van biologische oorsprong, uitgezonderd materiaal uit 
geologische lagen en omgezet in fossiele brandstof.

BIOBRANDSTOF
Brandstofproduct rechtstreeks of onrechtstreeks uit biomassa.

SCHOORSTEEN
Verticale buis met als doel de verbrandingsproducten afkomstig van één 
enkel toestel samen te brengen en af te voeren, op voldoende hoogte 
boven de grond.

ROOKKANAAL OF KOPPELING
Buis of aansluitingselement tussen het toestel warmtegenerator en de 
schoorsteen voor de evacuatie van de verbrandingsproducten.

ISOLERING
Geheel van elementen en materialen gebruikt om de warmtetransmissie 
te verhinderen doorheen een wand die omgevingen met verschillende 
temperatuur verdeelt.

SCHOORSTEENPOT
Voorziening geplaatst boven op de schoorsteen met als doel het 
verspreiden van de verbrandingsproducten in de atmosfeer te 
vergemakkelijken.

CONDENS
Vloeibare producten die zich vormen wanneer de temperatuur van de 
verbrandingsgassen lager is of gelijk aan het dauwpunt van het water.

WARMTEGENERATOREN
Toestel dat toelaat om thermisch energie (warmte) te produceren via 
snelle transformatie door verbranding van de chemische energie zelf 
van de brandstof.

REGELKLEP
Mechanisme om de dynamische resistentie van de verbrandingsgassen 
te wijzigen.

ROOKEVACUATIESYSTEMEN
Installatie voor de evacuatie van rookgassen, onafhankelijk van het 
toestel, bestaande uit een koppeling of rookkanaal, schoorsteen of 
enkelvoudig rookkanaal, en schoorsteenpot.

GEFORCEERDE TREK
Luchtcirculatie door middel van een ventilator aangedreven door een 
elektrische motor.

NATUURLIJKE TREK
Trek die optreedt in een schoorsteen/rookkanaal door het eff ect van het 
verschil in massavolume dat bestaat tussen de (warme) rookgassen en 
de omgevingslucht, zonder mechanische hulp van aanzuiging binnenin 
of op de top.

STRALINGSZONE
Zone onmiddellijk palend aan de haard waarin zich de warmte verspreidt 
veroorzaakt door de verbranding, hier mogen zich geen materialen 
bevinden uit brandbaar materiaal.

REFLUXZONE
Zone waarin de verbrandingsproducten uit het toestel naar buiten 



INSTALLATIE6

komen naar het lokaal van installatie.

De installatie moet vooraf gegaan worden door een controle van de 
positionering van de schoorstenen, rookkanalen of afvoerstukken van de 
toestellen volgens:

Installatieverboden 
Wettelijke afstanden 
Beperkingen opgelegd door lokale administratieve  

reglementeringen of bijzondere voorschriften van de overheid.
het reglement van de huisvesting, erfdienstbaarheid of  

contracten.

TOEGELATEN INSTALLATIES4.1. 
In het lokaal waar de warmtegenerator geïnstalleerd moet worden, 
kunnen er al toestellen zijn of geïnstalleerd zijn die enkel werken wanneer 
het lokaal hermetisch afgesloten is of die het lokaal in onderdruk brengen 
ten opzichte van de buitenomgeving.
In lokalen gebruikt als keuken zijn toestellen toegelaten voor het koken 
van voedsel met dampkappen zonder extractor.

NIET TOEGELATEN INSTALLATIES4.2. 
In het lokaal waar de warmtegenerator geïnstalleerd moet worden, mag 
het volgende niet aanwezig zijn noch
geïnstalleerd:

kappen met extractor 
ventilatieleidingen van het verzameltype. 

Wanneer deze toestellen zich bevinden in aanpalende lokalen die 
communiceren met het lokaal van installatie, is het gelijktijdig gebruik 
van de warmtegenerator verboden, gezien het risico bestaat dat één van 
de twee lokalen in onderdruk komt te staan ten opzichte van het andere.

AANSLUITING OP HET SYSTEEM VOOR 4.3. 
EVACUATIE VAN ROOKGASSEN
norm UNI 10683 (2005)

ROOKKANALEN OF KOPPELINGEN4.3.1. 
Voor de montage van rookkanalen moeten elementen gebruikt 
worden in onbrandbaar materiaal, geschikt om te weerstaan aan de 
verbrandingsproducten en aan hun eventuele condensatie.
Het gebruik van fl exibele buizen in metaal en in cementvezel is verboden 
voor de aansluiting van de toestellen op het rookkanaal, ook op reeds 
bestaande rookkanalen.
Er moet continuïteit zijn tussen de buis voor de rook en het rookkanaal 
zodat het rookkanaal niet steunt op de generator. De buizen voor 
de rook mogen niet lopen door lokalen waar de installatie van 
verbrandingstoestellen verboden is.
De montage van de buizen voor de rook moet zo gebeuren teneinde 
de afsluiting van de rookgassen voor de werking van het toestel te 
verzekeren, de vorming van condens te vermijden en te voorkomen dat 
de rook weer naar het toestel terugkeert.
In de mate van het mogelijke moet de montage van horizontale stukken 
vermeden worden.
Voor toestellen waar men afvoerpijpen door het plafond of op de wand 
moet bereiken die niet in de lijn liggen met de uitgang van de rookgassen 
van het toestel, dienen de veranderingen van richting uitgevoerd te 
worden met gebruik van open bochtstukken van niet meer dan 45° (zie 
fi guren hieronder).
Voor de toestellen warmtegeneratoren voorzien van elektroventilatoren 
voor de uitstoot van rookgassen, moeten de volgende instructies 
nageleefd worden::

45°<

 fi guur 1

Isolering

45°<

 fi guur 2

Rookkanaal

Inspectie

De horizontale stukken moeten een minimum helling van 3%  
omhoog hebben

De lengte van het horizontale stuk moet zo kort mogelijk zijn en in  
ieder geval niet langer dan 3 meter

Het aantal veranderingen van richting met inbegrip van het eff ect  
door het gebruik van het “T” element mag niet meer dan 4 zijn (indien 
men 4 bochten gebruikt, gebruik dan leidingen met dubbele wand 
met een binnendiameter van 120 mm).

In ieder geval moeten de buizen voor de rook de verbrandingsproducten 
en condens binnen kunnen houden, en geïsoleerd wanneer ze buiten 
het lokaal van installatie passeren.
Het gebruik van elementen in tegenhelling is verboden.
De buis voor rookafvoer moet het weghalen van roet toelaten of uit te 
vegen zijn.
De buis voor rookafvoer moet een constante doorsnede hebben. 
Eventuele veranderingen van doorsnede zijn enkel toegelaten bij de 
koppeling op het rookkanaal.
Het is verboden om binnen de buizen voor rookafvoer andere kanalen 
voor afvoer van lucht of installatieleidingen te laten lopen, ook al is de 
buis ruim genoeg. De montage van voorzieningen voor het manueel 
regelen van de trek is niet toegelaten bij toestellen met geforceerde trek.
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SCHOORSTEEN OF ENKELVOUDIG 4.3.2. 
ROOKKANAAL
De schoorsteen of het rookkanaal moeten aan de volgende vereisten 
voldoen:

de verbrandingsproducten kunnen binnenhouden,  
hermetisch en voldoende geïsoleerd en afgeschermd volgens de 
gebruiksomstandigheden;

uitgevoerd in materiaal geschikt om te weerstaan aan normale  
mechanische belastingen, aan de warmte, aan de werking van de 
verbrandingsproducten en aan eventuele condens;

hoofdzakelijk verticale uitgang hebben met niet meer dan 45°  
afwijking ten opzichte van de as;

op voldoende afstand van brandbare of ontvlambare materialen  
door middel van luchtbuff ers of geschikte isolering;

REFERENTIES Ontvlambare
voorwerpen

Niet-ontvlambare 
voorwerpen

A 200 mm 100 mm
B 1500 mm 750 mm
C 200 mm 100 mm

bij voorkeur een ronde binnendoorsnede hebben: de vierkante  
of rechthoekige doorsneden moeten afgeronde hoeken hebben 
met een straal niet minder dan 20 mm;

een constante binnendoorsnede hebben, vrij en onafhankelijk; 
rechthoekige doorsneden hebben met maximum verhouding  

tussen de zijden van 1,5.

Het is aanbevolen dat het rookkanaal voorzien is van een opvangkamer 
voor vaste materialen en eventueel condens, onder de inlaat van de buis 
voor de rook, zodat deze gemakkelijk te openen is en inspecteerbaar 
via een luchtdicht luikje.

A

S

 fi guur 3                      S= vloerbescherming

Minimum 
80 cm2

B C

A

 fi guur 4

< 3 m

3 - 5 %

 fi guur 5

Inspectie

 fi guur 6   

Schoorsteenpot
windafwerend

Rookkanaal

Inspectie
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 fi guur 7

Externe buis
geïsoleerd

inspectie

< 3 m

45°
45°

 fi guur 8

inspectie

Aansluiting van het toestel op het rookkanaal en evacuatie van de 
verbrandingsproducten
Het rookkanaal moet de afvoer van één enkele warmtegenerator 
ontvangen.
De rechtstreekse afvoer naar gesloten ruimtes is verboden, alsook in 
de vrije lucht.
De rechtstreekse afvoer van de verbrandingsproducten moet voorzien 
zijn via het dak en het rookkanaal moet beschikken over de kenmerken 
voorzien in het hoofdstuk “Schoorsteen of enkelvoudig rookkanaal”.

SCHOORSTEENPOT4.3.3. 

De schoorsteenpot moet beantwoorden aan de volgende vereisten:
een binnendoorsnede hebben die overeenkomt met die van de  

schoorsteen;
een nuttige uitgangdoorsnede hebben die niet kleiner is dan  

het dubbele van de interne doorsnede van de schoorsteen;
zo gebouwd zijn dat regen, sneeuw en vreemde voorwerpen  

niet in de schoorsteen kunnen komen, en ook zo dat de afvoer van 
de verbrandingsproducten verzekerd is bij wind uit alle mogelijke 
richtingen en hoeken.

zo geplaatst zijn om een goede verspreiding en verdunning  
van de verbrandingsproducten te verzekeren, en in ieder geval 
buiten de refl uxzone waarin de vorming van tegendruk bevorderd 

wordt. Deze zone heeft verschillende afmetingen en vormingen in 
functie van de hoek van de helling van het dak, daarom moeten de 
minimum hoogtes in acht genomen worden zoals weergegeven in 
de fi guurschema’s hieronder.

De schoorsteenpot moet vrij zijn van mechanische  
afzuigsystemen.

PLAT DAK

50 cm

< 5 m
> 5 m < 5 m

50 cm

 fi guur 9

HELLEND DAK

H min

β

>A

<A

>50 cm
Z

Z=REFLUXZONE

 fi guur 10

SCHOORSTEENPOTTEN, AFSTANDEN EN PLAATSINGEN

Helling van 
het dak

Afstand tussen 
de nok en de 
schoorsteen

Minimum hoogte van de schoor-
steen (gemeten vanaf de uitlaat)

β A (m) H (m)

15°
< 1,85 0,50 m boven de nok
> 1,85 1,00 m vanaf het dak

30°
< 1,50 0,50 m boven de nok
> 1,50 1,30 m vanaf het dak

45°
< 1,30 0,50 m boven de nok
> 1,30 2,00 m vanaf het dak

60°
< 1,20 0,50 m boven de nok
> 1,20 2,60 m vanaf het dak

AANSLUITING OP EXTERNE 4.4. 
LUCHTTOEVOER

Het toestel moet beschikken over de nodige lucht om de normale 
werking te verzekeren via externe luchttoevoer. De luchttoevoer moet 
beantwoorden aan de volgende vereisten:

een totale vrije doorsnede van minstens 80 cm2 hebben. 
beschermd zijn met een rooster, metalen net of geschikte  

bescherming, zolang deze de minimum doorsnede vermeld onder 
het vorige punt niet vermindert en zo geplaatst dat ze niet verstopt 
geraken.

Als de lucht voor verbranding rechtstreeks van buiten via een buis wordt 
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aangevoerd, moet men buiten een bocht naar beneden monteren 
ofwel een bescherming tegen de wind. Er mogen geen roosters of 
gelijkaardig worden geplaatst (het is aanbevolen om de luchtaanvoer 
altijd rechtstreeks communicerend met de omgeving uit te voeren, ook 
als de lucht via een buis van buiten wordt aangevoerd). De aanvoer van 
lucht kan ook gebeuren vanuit een aanpalend lokaal mits de aanvoer 
vrij kan gebeuren via permanente openingen naar buiten.
Het aanpalende lokaal naast de installatie mag niet in onderdruk 
komen ten opzichte van de buitenomgeving omwille van het eff ect van 
omgekeerde trek veroorzaakt door de aanwezigheid in dit lokaal van 
andere gebruikstoestellen of afzuigsystemen. In het aanpalende lokaal 
moeten de permanente openingen beantwoorden aan de hierboven 
beschreven vereisten. Het aanpalende lokaal mag niet dienen als 
garage, opslagplaats voor brandbaar materiaal noch voor activiteiten 
met brandgevaar.

ISOLATIES, AFWERKINGEN, 4.5. 
BEKLEDINGEN EN AANBEVELINGEN VOOR 
DE VEILIGHEID

Ongeacht het materiaal waaruit ze bestaan, moeten de bekledingen 
bestaan uit een constructie die zelfdragend is ten opzichte van de 
verwarmingsblok en mag er niet mee in contact zijn.
De balken en de afwerkingen in hout of brandbaar materiaal dienen 
geplaatst te worden buiten de stralingszone van de vuurpot of 
voldoende geïsoleerd zijn.
Indien er boven de generator afdekkingen zijn uit brandbaar of 
warmtegevoelig materiaal, moet er een beschermingsdiafragma 
tussen geplaatst worden in isolerend en onbrandbaar materiaal.
Elementen in brandbaar of ontvlambaar materiaal zoals houten 
meubels, overgordijnen enz. die rechtstreeks blootgesteld zijn aan 
de straling van de vuurhaard moeten op een veilige afstand geplaatst 
worden. De installatie van het toestel moet een gemakkelijke toegang 
garanderen voor de schoonmaak van het toestel, van de gasleidingen 
en van het rookkanaal.

NATIONALE, REGIONALE, PROVINCIALE 4.6. 
EN GEMEENTELIJKE REGLEMENTERINGEN
Men moet bovendien rekening houden met alle nationale, regionale, 
provinciale en gemeentelijke wetten en normen, van kracht in het 
land waar het toestel geïnstalleerd is.

INSTALLATIE 5. 
INBOUWELEMENTEN
Het model wordt geleverd met een uitschuifbaar onderstel in ijzer, 
dat toelaat om te installeren in een reeds bestaande haard, en 
toelaat om het element als het toestel uit staat eenvoudig uit te 
trekken zowel voor het laden van pellets in het reservoir als voor 
eventueel onderhoud of reinigingen op het einde van het seizoen. 
Indien men geen bestaande haard heeft, kan men er één bouwen 
met behulp van de sokkel om het inbouwelement te dragen 
(optionele kit); in feite dient deze om het inbouwelement aan de 
vloer te bevestigen.
Referentielegende afbeelding: primaire lucht (A), afvoer rookgassen 
(B), lijst (C), uitschuifbaar onderstel (D), kanalisering (F)

C

A

B

D

Comfort Maxi
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Comfort Plus
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A
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C

Comfort Mini/Mini Chrystal/P80

 fi guur 13

MINIMUMMATEN INBOUWKAMER5.1. 
Voor een correcte werking van het inbouwelement is het noodzakelijk 
om tijdens de bouw van de schoorsteen de maten te respecteren 
tussen inbouwelement en binnenwanden van de schoorsteen. 
Hou rekening bij de maten voor totaalafmeting van de kachel in de 
technische kenmerken met minstens 50 mm vrije ruimte bovenaan en 
aan de 2 zijkanten. De buis voor uitgang van de rookgassen moet 
steeds een minimum afstand van 50 mm tot ontvlambare delen 
behouden.

COMFORT/P80 

50
m

m

50 mm 50 mm
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 COMFORT MAXI

85 mm 85 mm

60
 m

m

50 mm 50 mm
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COMFORT PLUS /MINI/CRYSTAL

35 mm 35 mm

60
 m

m

 fi guur 16

LUCHTAANVOER5.2. 

Voor wat betreft de doos voor luchttoevoer is er de mogelijkheid om de 
aanzuigbuis te plaatsen ofwel boven het onderstel ofwel van onderen, 
naargelang de vereisten.
Deze werkzaamheden moeten uitgevoerd worden door een 
gekwalificeerde technicus en/of de technische dienst van de 
constructeur.

COMFORT MAXI - MINI

 fi guur 17
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COMFORT PLUS

 fi guur 19
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LUCHTCIRCULATIELEIDINGEN5.3. 

Voor een correcte werking is het noodzakelijk om een luchtcirculatie 
binnenin de structuur die het inbouwelement bekleedt te creëren, om 
eventueel oververhitten van het toestel te vermijden.
Hiervoor volstaat het om één of meerdere openingen te maken zowel 
in de onderkant als de bovenkant van de bekleding. 
De te respecteren maten zijn de volgende:

Onderkant (ingang koude lucht)   minimum 
totaaloppervlak van de openingen 600 cm2.

De openingen in de onderkant moeten gemaakt worden onder 
de steunbodem.
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Bovenkant (uitgang warme lucht)   minimum 
totaaloppervlak van de openingen 600 cm2.

De openingen in de bovenkant moeten gemaakt worden boven 
de bovenruimte van het inbouwelement.

Dit verluchtingssysteem is volledig onafhankelijk van de 
luchttoevoer voor de verbranding!

COMFORT MAXI - P80

50 mm

A

B

C
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COMFORT PLUS - MINI - CRYSTAL

86
 m

m

A

B

C

 fi guur 22

STANDAARDMONTAGE5.4. 

Controleer eerst en vooral of er een stopcontact aanwezig is aan de 
achterkant van het inbouwelement, zodat de stekker toegankelijk 
is eenmaal de installatie voltooid. Na het bepalen van de correcte 
positie, moet men de romp van de machine loshaken om verder te 
gaan met de bevestiging van het uitschuifbare onderstel: draai het 
blokkeerslot met de meegeleverde inbussleutel in wijzerzin 
(bevindt zich vooraan van onderen links of rechts, naargelang het 
model).
Bevestig het onderstel met behulp van de blokkeerschroeven.
Verbind nu de afvoerbuis op de leiding  voor afvoer van de rookgassen, 
de doos voor luchttoevoer op de betreff ende aanzuigleiding en in het 
geval van Comfort Plus ook de buis voor de kanalisering.
Plaats de romp van de machine terug door de handelingen te herhalen 
in omgekeerde volgorde.
Draai tenslotte met behulp van de inbussleutel het slot in tegenwijzerzin 
om de beweging te blokkeren.
Steek de stekker in het stopcontact en zet de hoofdschakelaar 
op 1 om te zien of het inbouwelement correct op het onderstel is 
vastgehaakt: het display moet aangaan. Het onderste rooster van 
het inbouwelement moet minstens 1 cm over het marmeren 
vuurvlak van de bekleding komen.

 fi guur 23
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MONTAGE LIJSTEN (BEHALVE MODEL 5.5. 
P80)

Lijst vooraan 
Zijlijsten  

Bevestig de zijlijsten met 2 meegeleverde zelftappende schroeven 
per zijkant: de zijpanelen rechts en links zijn al voorgeboord voor de 
bevestiging van de 2 lijsten.Eventuele houten balken boven het 
inbouwelement moeten met brandwerend materiaal worden 
beschermd. De montage van de lijsten is belangrijk omdat ze een 
correcte luchtcirculatie toelaten in het inbouwelement en zo een 
optimale werking van het product verzekeren.
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UITTREKKEN INBOUWELEMENT5.6. 

Het uittrekken van de Comfort laat toe om zowel pellets te laden in 
het reservoir, als het gewone onderhoud uit te voeren (reiniging van 
de asleiding op het einde van het jaar) of buitengewoon onderhoud 
(vervanging van mechanische delen in geval van breuk). De 
onderhoudswerkzaamheden moeten door een gekwalifi ceerde 
technicus en/of technische dienst van de constructeur uitgevoerd 
worden als het inbouwelement uit staat en de elektrische stekker 
uit het stopcontact gehaald

Voer de volgende procedure uit om het inbouwelement uit te trekken:
Neem de speciale inbussleutel en steek die in de schroef (zie  

vorige paragraaf)
Draai de sleutel in tegenwijzerzin 
Met de speciale poken de machine naar zich toe trekken tot ze  

automatisch blokkeert
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KANALISERING WARME LUCHT6. 
De buis bestemd voor de kanalisering van de warme lucht moet een 
binnendiameter van 80 mm hebben, geïsoleerd zijn of op zijn minst 
beschermd tegen warmteverspreiding. De lengte mag niet langer 
dan 2 meter zijn.De installatie van de betreffende buizen voor 
de kanalisering van de warme lucht moet uitgevoerd worden 
door gekwalificeerd personeel en/of de technische dienst van 
de constructeur

TOSCA PLUS - EMMA PLUS6.1. 
Het model Tosca Plus is voorzien van 2 buizen aan de achterkant voor 
de kanalisering van warme lucht. Het model Tosca Plus biedt bovendien 
de mogelijkheid om te beslissen hoe de warmeluchtstroom te richten 
dankzij 2 kappen die door 2 hendels vanbinnen in het pelletreservoir 
worden bewogen. Deze hendels moeten bediend worden met de 
meegeleverde pook (zie afbeeldingen hieronder). 

 fi guur 26  fi guur 27  fi guur 28

ELISIR6.2. 
Het model “Elisir” kan gekanaliseerd worden aan de achterkant of 
zijkant of bovenkant van de machine.

 fi guur 29  fi guur 30

 fi guur 31

COMFORT PLUS 6.3. 
Opgepast: voor dit product is het verplicht om de warme lucht te 
kanaliseren

 fi guur 32
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PELLETS EN TOEVOER7. 

De gebruikte pellet moet conform zijn met de kenmerken 
beschreven door de normen: 

Ö-Norm M 7135 
DIN plus 51731 
UNI CEN/TS 14961 

Extrafl ame raadt u aan om voor haar toestellen steeds 
pellets te gebruiken met een diameter van 6 mm.

WAARSCHUWINGEN!!!
HET GEBRUIK VAN VERVALLEN PELLETS OF EEN WILLEKEURIG ANDER 
MATERIAAL, BESCHADIGT DE WERKINGEN VAN UW KACHEL EN KAN 
ERVOOR ZORGEN DAT DE GARANTIE EN DE DAARAAN VERBONDEN 
VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE FABRIKANT VERVALLEN.

Om een verbranding zonder problemen te garanderen, moeten de 
pellets op een droge plaats opgeslagen worden. Voor onze producten 
raden wij aan om pellets te gebruiken met een diameter van 6 mm. 
Raadpleeg de afbeeldingen voor het laden van pellet. 
Open het deksel van het reservoir en laad de pellet met behulp 
van een vulschep. In het geval van inbouwelementen mag 
men de machine enkel laden als ze koud is en uit staat, door de 
kamer naar buiten te trekken. In geval van installatie met laadkit 
(optioneel) wordt de machine niet uitgetrokken.

 fi guur 35
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WERKING PRODUCT8. 

BESTURINGSPANEEL8.1. 

D1 D2

P1 P2 P3P4 P5
 fi guur 38

P1
  DRUKKNOP ON/OFF

P2
  

P3
  INSTELLING OMGEVINGSTEMPERATUUR

P4
  

P5
  AFSTELLING WERKINGSVERMOGEN

D1   WEERGAVE VAN DE VERSCHILLENDE TEKSTBERICHTEN

 D2   WEERGAVE VAN HET VERMOGEN

LEGENDE ICONEN DISPLAY8.2. 
Geeft de werking aan van de motor rookgassen.
Uit = motor voor rookgassen niet in werking
Aan = motor voor rookgassen in werking
Knipperend = defect

Duidt de functie weekprogrammering aan
Lampje aan = weekprogrammering on 
Lampje uit = weekprogrammering off 

Geeft de werking aan van de dwarsstroomventilator
Uit = niet aan het werk
Aan = aan het werk

geeft de functie stby aan
Uit = Stby uitgeschakeld
Aan = Stby geactiveerd

Geeft de werking aan van de kanaliseringventilator
Uit = niet in werking/Aan = in werking
Knipperend = motor op minimum (ingang op kaart 
supplementaire therm. open)

Geeft de communicatie aan tussen afstandsbediening en kachel.
Telkens men een toets op de afstandbediening indrukt moet 
het lampje oplichten.Als het lampje altijd aan blijft, betekent 
dit dat de communicatie tussen afstandsbediening en kachel 
geblokkeerd is.*

Status ingang externe extra thermostaat
Uit = contact open
Aan = contact gesloten

Geeft aan dat er een alarm is.
Aan: geeft aan dat er een alarm is
Uit: geeft aan dat er geen alarm is
Knipperend: geeft de de activering aan van de onderdruksensor.

Status ingang extra thermostaat voor besturing motor 
kanalisering (bij de voorziene modellen)
Uit = contact open
Aan = contact gesloten

geeft de status aan van de omg. T°.
Aan = T° omgeving lager dan de gewenste set
Uit=omgevingsT° hoger dan de ingestelde set

Sonde reservoir
Uit = normale werking
Knipperend = probleem

Ontstekingsbougie
Uit = ontsteking actief
Aan = ontsteking inactief
Knipperend = Ontstekingsfase
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WERKINGSCYCLUS  9. 

BASISINSTRUCTIES9.1. 

Tijdens de eerste ontstekingen van de kachel moet men de volgende 
tips indachtig zijn:

Er kunnen zich lichte geuren ontwikkelen, te wijten aan het  
drogen van de gebruikte verf en silicone. Vermijd langdurig 
inademen.

de oppervlakken niet aanraken, omdat ze nog onstabiel kunnen  
zijn.

Het lokaal meermaals goed verluchten. 
Het verharden van de oppervlakken stopt na enkele  

verwarmingsprocessen.
Dit toestel mag niet gebruikt worden als afvalbrander. 

AANZETTEN9.2. 

 OPGEPAST !

Het wegnemen van de scheidingswand doet afbreuk aan de 
veiligheid van het product en leidt onmiddellijk tot het vervallen 
van de waarborgperiode. In geval van slijtage of beschadiging, 
vraag vervanging aan de technische dienst (vervanging die niet 
onder de waarborg van het product valt aangezien het gaat om 
een onderdeel onderhevig aan slijtage).
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OPGEPAST!!!
GEBRUIK GEEN ONTVLAMBARE VLOEISTOF VOOR HET AANZETTEN
BRENG DE ZAK MET PELLETS NIET IN CONTACT MET DE KOKEND 
HETE KACHEL TIJDENS HET BIJVULLEN
WANNEER ER VOORTDUREND MELDINGEN ZIJN VAN NO IGNITION, 
MOET MEN EEN BEVOEGDE TECHNICUS CONTACTEREN.

Vooraleer verder te gaan met het aanzetten van de kachel, moet men 
de volgende punten controleren:

in het reservoir moet gevuld zijn met pellets 
de verbrandingskamer moet proper zijn 
de vuurpot moet volledig vrij zijn en proper 
controleer of de branddeur en de asbak hermetisch gesloten  

zijn
controleer of de voedingskabel correct aangesloten is 
de bipolaire schakelaar achteraan rechts moet op 1 staan 

Na controle van de punten hierboven, drukt men gedurende drie 
seconden op de toets P1  om de kachel aan te zetten.
Nadat er ontsteking is opgetreden, gaat de kachel over naar het 
opstarten om op vermogen te komen en gaat daarna over naar de 
normale werking.

WORK9.3. 
Nadat er ontsteking is opgetreden gaat de machine over naar work. 
Regel de gewenste omgevingstemperatuur via de toetsen P2  en P3
. 
Stel het werkingsvermogen in (van 1 tot 5) via de toetsen P4  en P5  .

OPGEPAST!!!
Het deksel van het pelletereservoir moet altijd gesloten 
blijven. Het wordt enkel geopend tijdens de fase waarin 
brandstof wordt geladen.
De zakken met pellets moeten ver uit de buurt worden 
gehouden van de kachel, minstens 1,5 meter.
Het is aanbevolen om het pelletreservoir altijd halfvol te 
houden.
Vooraleer het reservoir van de kachel te vullen met pellets, 
moet men er zich van verzekeren dat het toestel uit staat.

Het toestel heeft de mogelijkheid om de omgevingstemperatuur te 
controleren via een standaard digitale thermostaat (in de fabriek 
geïnstalleerd) die als functie heeft om het verwarmingsvermogen op 
minimum te brengen wanneer een vooraf ingestelde temperatuur 
wordt bereikt.
Opgepast: wanneer de instelling van de temperatuur “lou” is (set 
onder de drempel van 7°C) gaat de kachel altijd op minimum werken. 
Wanneer de instelling op “hot” is (set boven de drempel van 40°C) zal 
de kachel niet moduleren, maar zal enkel en alleen werken op het 
ingestelde vermogen.
Wat betreft de ventilatie van de warme lucht, regelt de kachel zichzelf 
automatisch. Er zijn twee verschillende werkwijzen van de kachel 
op basis van de functie Stand-by. Zie hoofdstuk “Stand-by”.

De werking van de modellen met kanaliseerbare lucht is analoog met 
de werking van de andere modellen met toevoeging van een tweede 
motor voor de kanalisering. Tijdens de normale werking van de kachel 
volgt de tweede ventilator de vooruitgang van de eerste ventilator. 
(Raadpleeg hoofdstuk “Werking extra thermostaat voor besturing motor 
kanalisering” voor het beheer van de tweede motor).
De werking van de kachel kan ook met de functie Stand-by worden 
ingesteld. Zie hoofdstuk “Stand-by”.

UITSCHAKELEN

Druk gedurende 3 seconden op de toets P1 .
Na deze handeling gaat het toestel automatisch naar de fase 
uitschakelen, en blokkeert de aanvoer van pellets.
De aanzuigmotor van de rookgassen en de motor van de 
warmeluchtventilatie blijven aan tot de temperatuur van de 
kachel gedaald is tot onder de fabrieksparameters.
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EXTRA THERMOSTAAT 10. 
N.B. : De installatie moet altijd door een bevoegde technicus worden 
uitgevoerd

De mogelijkheid bestaat om de thermostaat te plaatsen in een lokaal 
dat paalt aan de kamer waar de kachel staat: het volstaat om een 
thermostaat aan te sluiten volgens de procedure beschreven onder 
het volgende punt (het is aanbevolen de optionele mechanische 
thermostaat op een hoogten van 1,50 m boven de grond te plaatsen).
Er zijn twee verschillende werkwijzen van de kachel op basis van 
de functie Stand-by. Zie hoofdstuk “Stand-by”.

WERKING KACHEL MET EXTRA 10.1. 
EXTERNE THERMOSTAAT (OPTIONEEL)
Om de extra externe thermostaat te doen werken moet men de set 
temperatuur instellen op LOU door meermaals op de toets P2  te 
drukken. 
Nu wordt de standaard digitale thermostaat uitgesloten en zal 
de kachel werken door enkel de extra externe thermostaat te 
controleren.
De gewenste omgevingstemperatuur wordt ingesteld via de extra 
thermostaat; na het aanzetten (door op de toets P1  te drukken 
of via de chrono werkwijze) zal de kachel werken om de ingestelde 
set te bereiken en geeft WORK (contact gesloten) weer. Als de 
omgevingstemperatuur is bereikt (contact open) gaat de kachel naar 
minimum en geeft LOU weer.

INSTALLATIE 10.2. 
Schakel het toestel uit met behulp van de hoofdschakelaar aan  

de achterkant van de kachel.
Haal de stroomstekker uit het stopcontact. 
Verbind de twee kabeltjes van de thermostaat op de betreff ende  

klemmen aan de achterkant van de machine aan de hand van het 
elektrische schema, één rood en de andere zwart (met etiket STBY).
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WERKING EXTRA THERMOSTAAT 10.3. 
VOOR BESTURING MOTOR KANALISERING

Voor modellen met motor voor kanalisering bestaat er ook de 
mogelijkheid om een thermostaat op de motor zelf te plaatsen. De 
aansluiting van een externe thermostaat laat toe om de motor voor 
de kanalisering te controleren onafhankelijk van de werking van de 
kachel.
Nu volstaat het om de gewenste temperatuur op de thermostaat 
in te stellen; de thermostaat zal de werking van de tweede motor 
aansturen:

bij te bereiken temperatuur (contact gesloten) zal de tweede  
motor de vooruitgang van de kachel volgen

bij temperatuur bereikt (contact open), gaat de  motor voor  

de kanalisering naar 1^ snelheid en wordt weergegeven via het 
knipperen van het led overeenkomstig met de motor van de 

kanalisering .
Op het model Elisir en Comfort Plus zijn 2 externe klemmen voorzien. 
De klem voor de thermostaat van de kanalisering is deze die standaard 
is voorzien van een brug. Zie voorbeeldschets.
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DE AFSTANDSBEDIENING11. 
Via de afstandsbediening heeft men de mogelijkheid om het 
vermogen van de verwarming, de gewenste watertempera-
tuur en het automatisch aanzetten/uitzetten van het toestel 
te regelen.
S = Verlicht lampje dat de druk op iedere toets aangeeft.

Om de kachel aan te zetten drukt men gedurende 1 
seconde tegelijk op de toetsen 3 en 5; het toestel gaat 
automatisch naar de fase voor aanzetten.  Via de toetsen 
4 en 5 kan men het vermogen regelen, via de toetsen 2 en 
3 kan men de gewenste omgevingstemperatuur regelen.
Om de kachel uit te zetten houdt men de gedurende drie 
seconden de toetsen 3 en 5 tegelijk ingedrukt.

2

3

4

5

 fi gura 42

P1

P4
P5

P3
P2
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VERVANGING BATTERIJEN11.1. 
Openen door de hendel te bedienen zoals aangeduid met de 
pijlen.
De afstandsbediening werkt met een batterij type MN21 12volt 
(type afstandbediening om hekkens te openen).
Voor het vervangen van de batterijen, opent men het afdekplaatje 
achteraan zoals hierboven aangetoond.

 fi gura 44  fi gura 45
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VERVANGING BATTERIJEN11.2. 
Openen door de hendel te bedienen zoals aangeduid met de pijlen.
De afstandsbediening werkt met een batterij type MN21 12volt (type afstandbediening om hekkens te openen).
Voor het vervangen van de batterijen, opent men het afdekplaatje achteraan zoals hierboven aangetoond.

MENU SETTING12. 
Druk gedurende drie seconden op de toets P5  om naar het menu te gaan.

MENU
 D1  

FUNCTIE

LOPENDE TEKST WAARDE

SET 
CLOCK

DAY MON...SUN Instelling van de dag van de week
HOURS 00...24: Instelling van het uur
MINUTES :00...59 Instelling van de minuten
DATE 1...31 Instelling van de datum
MONTH 1...12 Instelling van de maand
YEAR 00...99 Instelling van het jaar

SET CHRONO

ENABLE CHRONO OFF Activering / deactivering weekprogrammering
START - PRG1 OFF - 00:00 Uur 1^ aanzetten
STOP - PRG1 OFF - 00:00 Uur 1^ uitzetten
MONDAY PRG1 OFF ...SUNDAY PRG1 OFF ON/OFF Activering aanzetten / uitzetten voor de verschillende dagen
SET PRG1 07 -  35 Instelling omgevingstemperatuur voor de 1^ bundel
START - PRG2 00:10 OFF - 00:00 Uur 2^ aanzetten
START - PRG2 00:10 OFF - 00:00 Uur 2^ uitzetten
MONDAY PRG2 OFF ...SUNDAY PRG2 OFF ON/OFF Activering aanzetten / uitzetten voor de verschillende dagen
SET PRG2 07 -  35 Instelling omgevingstemperatuur voor de 2^ bundel
START - PRG3 00:10 OFF - 00:00 Uur 3^ aanzetten
STOP - PRG3 00:10 OFF - 00:00 Uur 3^ uitzetten
MONDAY PRG3 OFF ...SUNDAY PRG3 OFF ON/OFF Activering aanzetten / uitzetten voor de verschillende dagen
SET PRG3 07 -  35 Instelling omgevingstemperatuur voor de 3^ bundel
START - PRG4 00:10 OFF - 00:00 Uur 4^ aanzetten
START - PRG4 00:10 OFF - 00:00 Uur 4^ uitzetten
MONDAY PRG4 OFF ...SUNDAY PRG4 OFF ON/OFF Activering aanzetten / uitzetten voor de verschillende dagen
SET PRG4 07 -  35 Instelling omgevingstemperatuur voor de 4^ bundel

LANGUAGE NED - ENGL - DEUT - FRAN - ESPA Selectie van de taal

USER

DISPLAY 1...20 Selectie helderheid van het display
PELLET -30...+30 Selectie laadpercentage van de pellets
V1-FAN -10...+10 Afstelling van het luchtpercentage frontaal
STAND-BY OFF - ON Activering of uitschakeling van de functie stand-by
KEYS LOCKED OFF - ON Activering of uitschakeling van de functie keys locked
V2-FAN -10...+10 Afstelling van het percentage gekanaliseerde lucht
ENABLE V2 ON / OFF Laat toe om de motor voor kanalisering te deactiveren (enkel 

bij voorziene modellen)
TECHNICUS Het volgende menu is gereserveerd voor het personeel van de technische dienst

SET CLOCK12.1. 

Met set clock kan men het uur en de datum instellen

   Procedure commando’s

Druk vanuit status OFF gedurende 3 seconden op de toets  P5

De kachel geeft  SET CLOCK weer
Druk op de toets  P5 , DAY wordt weergegeven 
wijzig de dag door op de toets  P2  of de toets P3  te drukken, druk op de toets P5  om verder te gaan, HOURS wordt weergegeven, de 

waarde met de toetsen P2  of P3  wijzigen
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als de uren zijn, ingesteld, op de toets  P5  drukken
ga voor de andere waarden tewerk zoals hierboven aangegeven,  

raadpleeg de tabel hieronder

SET CLOCK
day Mon, Tue, Wed, ...Sun
hours 0...23
minutes 00...59
date 1...31
month 1...12
year 00...99

Om terug te keren naar de selectie van de uren, opnieuw op knop P4  
drukken, ofwel bevestigen en verlaten via knop P1 .

CHRONO12.2. 
De chrono laat toe om 4 uurbundels te programmeren binnen een dag, 
te gebruiken voor alle dagen van de week. In ieder bundel kan men 
uur voor aanzetten en uitzetten, de dagen dat de geprogrammeerde 
bundel wordt gebruikt en de gewenste temperatuur instellen. 

AANBEVELINGEN12.2.1. 

De uren voor aanzetten en uitzetten moeten begrepen zijn  
binnen de tijdsspanne van één enkele dag, van 0 tot 24 uur, en mag 
niet over meerdere dagen gespreid zijn:

 Vb. aanzetten om 07:00
 uitzetten om 18:00  OK

 aanzetten om 22:00
 uitzetten om 05:00:00 FOUT

vooraleer de functie chrono te gebruiken moet men de dag en  
het huidige uur instellen, daarom moet men nagaan of de punten 
opgesomd in de paragraaf “Set clock” gevolgd werden

om ervoor te zorgen dat de functie chrono werkt, moet men  
naast het programmeren ook eraan denken om de functie te 
activeren.

VOORBEELD PROGRAMMERING12.2.2. 
Laat ons nu veronderstellen dat we de functie Weekprogrammering 
willen gebruiken en de 3 uurbundels willen gebruiken op de volgende 
manier:
1^ uurbundel: van 08:00 u tot 12:00 u alle dagen van de week met 
omgevingstemperatuur op 19°C, behalve zaterdag en zondag
2^ uurbundel: van 15:00 u tot 22:00 u enkel op zaterdag en 
zondag met omgevingstemperatuur 21°C
3^ uurbundel: niet gebruikt
4^ uurbundel: niet gebruikt

We gaan daarna verder met de instelling van de weekprogrammering 
zoals in het voorbeeld.

ACTIVERING VAN DE CHRONO
Druk gedurende drie seconden op de toets  P5 , het opschrift 

SET CLOCK verschijnt

Druk eenmaal op de toets   P3  , het lopende opschrift SET 
CHRONO verschijnt

Druk eenmaal op de toets   P5 , het lopende opschrift ENABLE 
CHRONO en OFF verschijnt

Druk eenmaal op de toets   P3 , het lopende opschrift ENABLE 
CHRONO en ON verschijnt

Merk op: Wanneer de Weekprogrammering actief is, gaat op het 
schakelbord het led van het betreff ende icoon   aan.

Druk nu op de toets P5  om te bevestigen en verder te gaan met 
de programmering, het lopende opschrift START PRG1 OFF 
verschijnt. 

We gaan daarna verder met de instelling van de uurbundels zoals in 
het voorbeeld.

INSTELLING UUR AANZETTEN EERSTE UURBUNDEL

Via de toetsen  P2  of P3  het uur “08:00” instellen, wat 
overeenkomt met het uur voor aanzetten van de 1^ uurbundel, het 
lopende opschrift START PRG1 verschijnt, gevolgd door het 
ingestelde uur

 Druk op de knop  P5  om te bevestigen en verder te gaan met 
de programmering, druk op de knop P4  om terug te keren naar de 
vorige parameter.

INSTELLING UUR UITZETTEN EERSTE UURBUNDEL

Via de toetsen P2  of P3  het uur “12:00” instellen, wat overeenkomt 
met het uur voor uitzetten van de 1^ uurbundel, het lopende 
opschrift STOP PRG1 verschijnt, gevolgd door het ingestelde 
uur

Druk op de knop  P5  om te bevestigen en verder te gaan met 
de programmering, druk op de knop P4  om terug te keren naar de 
vorige parameter.

ACTIVERING VAN DE BUNDEL VOOR DE GEKOZEN DAGEN ZOALS IN 
HET VOORBEELD

De 1^ uurbundel voor alle weekdagen activeren behalve zaterdag 
en zondag. Gebruik om dit te doen de toetsen P2  , P3  en P5  op 
de volgende manier:

toets  P5  - loopt door de verschillende dagen, het opschrift met 
de dag van de week verschijnt, gevolgd door OFF

toets  P2  en P3  - activeert/deactiveert (ON/OFF) de 1^ 
uurbundel van die dag

om van dag te veranderen, druk op de toets  P5

De tabel hieronder geeft de activeringen en deactiveringen 
van de week aan voor de eerste uurbundel
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LDag Begin-

waarde
Functie toets 

P2  of  P3

Eind-
waar-

de

Functie 
toets P5

MONDAY OFF OFF  naar ON  
en omgekeerd

ON 
(bundel 
actief )

Gaat naar 
de volgende 
dag

TUESDAY OFF OFF  naar ON  
en omgekeerd

ON 
(bundel 
actief )

Gaat naar 
de volgende 
dag

WEDNESDAY OFF OFF  naar ON  
en omgekeerd

ON 
(bundel 
actief )

Gaat naar 
de volgende 
dag

THURSDAY OFF OFF  naar ON  
en omgekeerd

ON 
(bundel 
actief )

Gaat naar 
de volgende 
dag

FRIDAY OFF OFF  naar ON  
en omgekeerd

ON 
(bundel 
actief )

Gaat naar 
de volgende 
dag

SATURDAY OFF OFF  naar ON  
en omgekeerd

OFF 
(bundel 
uitge-
scha-
keld)

Gaat naar 
de volgende 
dag

SUNDAY OFF OFF  naar ON  
en omgekeerd

OFF 
(bundel 
uitge-
scha-
keld)

Gaat naar 
de volgende 
dag

INSTELLING VAN DE TEMPERATUUR VAN DE EERSTE UURBUNDEL

druk op de toets  P5 , het opschrift SET PROG1  verschijnt, 
gevolgd door een temperatuur

regel de temperatuur via de toetsen  P2  of P3 , het opschrift 
SET PRG1 verschijnt, gevolgd door de ingestelde temperatuur

druk op de toets  P5  om over te gaan naar de tweede 
uurbundel

Nu moet men de tweede uurbundel programmeren

INSTELLING UUR AANZETTEN TWEEDE UURBUNDEL

Via de toetsen  P2  of P3  het uur “15:00” instellen, wat 
overeenkomt met het uur voor aanzetten van de 2^ uurbundel, het 
lopende opschrift START PRG2 verschijnt, gevolgd door het 
ingestelde uur

 Druk op de knop  P5  om te bevestigen en verder te gaan met 
de programmering, druk op de knop P4  om terug te keren naar de 
vorige parameter.

INSTELLING UUR UITZETTEN TWEEDE UURBUNDEL

Via de toetsen P2  of P3  het uur “22:00” instellen, wat overeenkomt 
met het uur voor uitzetten van de 2^ uurbundel, het lopende 
opschrift STOP PRG2 verschijnt, gevolgd door het ingestelde 
uur

Druk op de knop  P5  om te bevestigen en verder te gaan met 
de programmering, druk op de knop P4  om terug te keren naar de 
vorige parameter.

ACTIVERING VAN DE BUNDEL VOOR DE GEKOZEN DAGEN ZOALS IN 

HET VOORBEELD

De 2^ uurbundel voor zaterdag en zondag activeren. Gebruik om 
dit te doen de toetsen P2  , P3  en P5  op de volgende manier:

toets  P5  - loopt door de verschillende dagen, het opschrift met 
de dag van de week verschijnt, gevolgd door OFF

toets  P2  en P3  - activeert/deactiveert (ON/OFF) de 2^ 
uurbundel van die dag

om van dag te veranderen, druk op de toets  P5

INSTELLING VAN DE TEMPERATUUR VAN DE TWEEDE UURBUNDEL

druk op de toets  P5 , het opschrift SET PROG2  verschijnt, 
gevolgd door een temperatuur

regel de temperatuur via de toetsen  P2  of P3 , het opschrift 
SET PRG2 verschijnt, gevolgd door de ingestelde temperatuur

druk op de toets  P5  om over te gaan naar de tweede 
uurbundel

De programmering volledig verlaten door meermaals op de toets P1  
te drukken.

DEACTIVERING VAN DE CHRONO
Druk gedurende drie seconden op de toets  P5 , het opschrift 

SET CLOCK verschijnt
Druk eenmaal op de toets   P3  , het lopende opschrift SET 

CHRONO verschijnt
Druk eenmaal op de toets   P5 , het lopende opschrift ENABLE 

CHRONO en ON verschijnt
Druk eenmaal op de toets   P3 , het lopende opschrift ENABLE 

CHRONO en OFF verschijnt
De manuele commando’s via display of via afstandsbediening blijven 
altijd prioritair ten opzichte van de programmering.
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TABEL CHRONO MENU 12.2.3. 
De volgende tabel geeft alle parameters van de functie 
weekprogrammering weer.

MENU

 
D1  

TO
ET

SE
N

 
AF

ST
EL

LI
NG

TO
ET

S 
BE

VE
ST

IG
EN

SET 
CHRONO

ENABLE CHRONO OFF

P2

P3
P5

START - PRG1 OFF - 00:00
STOP - PRG1 OFF - 00:00
MONDAY PRG1 OFF 
...SUNDAY PRG1 
OFF

ON/OFF

SET PRG1 07 -  35
START - PRG2 00:10 OFF - 00:00
START - PRG2 00:10 OFF - 00:00
MONDAY PRG2 OFF 
...SUNDAY PRG2 
OFF

ON/OFF

SET PRG2 07 -  35
START - PRG3 00:10 OFF - 00:00
STOP - PRG3 00:10 OFF - 00:00
MONDAY PRG3 OFF 
...SUNDAY PRG3 
OFF

ON/OFF

SET PRG3 07 -  35
START - PRG4 00:10 OFF - 00:00
START - PRG4 00:10 OFF - 00:00
MONDAY PRG4 OFF 
...SUNDAY PRG4 
OFF

ON/OFF

SET PRG4 07 -  35

LANGUAGE12.3. 

Het is mogelijk om de taal van uw voorkeur te selecteren voor de 
weergave van de verschillende berichten. 

   Procedure commando’s

Druk gedurende drie seconden op de toets P5 . Het lopende 
opschrift SET CLOCK verschijnt Druk op de toets P3  tot aan 
de weergave LINGUAGE. druk eenmaal op de toets P5  en 
selecteer de taal met de toetsen  P2  en P3 . Bevestig uw keuze 
met de toets P1 . Druk meermaals op dezelfde toets om het 
menu volledig te verlaten.

USER12.4. 

Het menu USER biedt de eindklant verschillende instellingen van de 

kachel.

DISPLAY12.4.1. 

Dit menu laat toe om de intensiteit van verlichting van het display te 
regelen.

   Procedure commando’s

Druk gedurende drie seconden op de toets P5 . Het lopende 
opschrift SET CLOCK verschijnt Druk op de toets P3  tot aan 
het display USER. Druk op de toets P5  tot aan de weergave 
DISPLAY en selecteer de intensiteit van de helderheid van 
het display met de toetsen  P2  en  P3 . Bevestig uw keuze met 
de toets P1 . Druk meermaals op dezelfde toets om het menu 
volledig te verlaten.

PELLET12.4.2. 

Het volgende menu laat de procentuele afstelling toe van het laden 
van pellets.
Indien de kachel werkingsproblemen heeft te wijten aan de 
hoeveelheid pellets, kan men rechtstreeks van op het besturingspaneel 
het laden van pellets bijregelen.
De problemen in verband met de hoeveelheid brandstof kunnen 
tweeërlei zijn:

GEBREKKIGE VERBRANDING
de kachel slaagt er nooit in om een voldoende vlam te  

ontwikkelen en neigt altijd laag te blijven, ook bij hoog vermogen.
bij minimum vermogen neigt de kachel haast uit te gaan en  

brengt de kachel in alarm “NO PELLETS”.
wanneer de kachel het alarm “ NO PELLETS” weergeeft, is 

het mogelijk dat er onverbrande pellets binnenin de vuurpot zijn
EXCESS PELLET:

de kachel ontwikkelt een veel te hoge vlam, ook bij laag  
vermogen.

het panoramisch glas neigt zeer vuil te worden en bijna helemaal  
zwart te worden.

de vuurpot neigt aan te koeken en verstopt de openingen voor  
aanzuiging van de lucht omdat er teveel pellets worden geladen die 
slechts gedeeltelijk verbrand geraken.

Als het probleem zich pas voordoet na enkele 
maanden werking, moet men nagaan of de 
gewone reinigingen, vermeld in de handleiding 
van de kachel, correct uitgevoerd werden.

De uit te voeren regeling is van het procentuele type, bijgevolg zal een 
wijziging van deze parameter een proportionele verandering op alle 
snelheden van toevoer van de kachel met zich meebrengen.

   Procedure commando’s

Druk gedurende drie seconden op de toets P5 . Het lopende 
opschrift SET CLOCK verschijnt Druk op de toets P3  tot aan 
het display USER. Druk op de toets P5  tot de weergave PELLET 
en selecteer de waarde met de toetsen  P2  en P3 . Bevestig uw 
keuze met de toets P1 . Druk meermaals op dezelfde toets om 
het menu volledig te verlaten.

Voorbeeld van afstelling
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TE WEINIG BRANDSTOF: De procentuele waarde met 5 punten 
vermeerderen en de kachel met de nieuwe afstelling gedurende 
minstens een half uur uitproberen. Indien het probleem verbe-
terd is, maar niet opgelost, nog eens met 5 punten vermeerde-
ren. Herhaal de handeling tot het probleem opgelost is. Wanneer 
het niet opgelost raakt, moet men zich wenden tot de techni-
sche dienst.
TEVEEL BRANDSTOF:  De procentuele waarde met 5 punten 
verminderen en de kachel met de nieuwe afstelling gedurende 
minstens een half uur uitproberen. Indien het probleem verbe-
terd is, maar niet opgelost, nog eens met 5 punten verminderen. 
Herhaal de handeling tot het probleem opgelost is. Wanneer het 
niet opgelost raakt, moet men zich wenden tot de technische 
dienst.

STAND-BY12.4.3. 

De functie Stby wordt gebruikt wanneer men wenst dat de kachel 
onmiddellijk uitgaat als de temperatuur is bereikt.
De functie STBY kan op ON of op OFF worden ingesteld via de 
procedure die we hierna beschrijven. 
Standaard is de functie STBY altijd in de fabriek ingesteld op OFF 
(lampje  uit)

STAND-BY MET DIGITALE THERMOSTAAT 12.4.3.1. 
(STANDAARD)

FUNCTIE STBY INGESTELD OP ON

Wanneer de functie Stby geactiveerd is (ON), zal de kachel wanneer 
de  ingestelde omgevingstemperatuur met 2°C overschrijdt 
naar uitschakelen overgaan na een in de fabriek ingestelde vertraging; 
en geeft STAND-BY weer. 
Wanner de omgevingstemperatuur 2°C lager is dan de ingestelde set, 
zal de kachel opnieuw beginnen werken op het ingestelde vermogen 
en verschijnt op het display WORK.

FUNCTIE STBY INGESTELD OP OFF (FABRIEKSINSTELLING)

Wanneer de functie Stby niet geactiveerd is (OFF), zal de kachel wanneer 
de ingestelde omgevingstemperatuur wordt bereikt overgaan naar 
het minimum, door te moduleren en verschijnt MODULATION. 
Wanneer de omgevingstemperatuur lager is dan de ingestelde set 
herbegint de kachel te werken op het  ingestelde vermogen op het 
display en verschijnt WORK.

S12.4.3.2. TBY MET EXTRA EXTERNE THERMOSTAAT

Als we een extra externe thermostaat gebruiken (zie hoofdstuk 
“Optionele extra externe thermostaat”) gedraagt de kachel zich zoals 
hierboven beschreven. Denk eraan dat eenmaal het display is 
ingesteld op LOW de standaard digitale thermostaat uitgesloten 
wordt en de kachel werkt door enkel de extra externe thermostaat 
te controleren.

FUNCTIE STBY INGESTELD OP ON

Met de functie stby ingesteld op ON: op het moment dat de extra 
thermostaat een aanvraag heeft (contact gesloten) gaat de kachel 

automatisch aan en werkt om de ingestelde temperatuur te bereiken, 
er verschijnt WORK. Wanneer de extra externe thermostaat 
detecteert dat de temperatuur is bereikt (contact open) gaat de kachel 
uit na een in de fabriek vooraf ingestelde vertraging, en er verschijnt 
STAND-BY EST.

FUNCTIE STBY INGESTELD OP OFF

Met de functie stby ingesteld op OFF werkt de kachel op de volgende 
manier: na het aanzetten (door op de toets 1 te drukken of via de 
werkwijze chrono) gaat de kachel werken om de set ingesteld in 
de thermostaat te bereiken en verschijnt WORK. Wanneer de 
omgevingsthermostaat detecteert dat de omgevingstemperatuur 
is bereikt (contact open) gaat de kachel over naar het minimum en 
verschijnt LOW.

STAND-BY ACTIVEREN OF DEACTIVEREN12.4.3.3. 

   Procedure commando’s

Druk gedurende drie seconden op de toets P5 . Het lopende 
opschrift SET CLOCK verschijnt Druk op de toets P3  tot 
aan het display USER. Druk op de toets P5  tot de weergave 
STAND-BY en selecteer ON of OFF met de toetsen P2  en P3 . 
Bevestig uw keuze met de toets P1 . Druk meermaals op dezelfde 
toets om het menu volledig te verlaten.

KEYS LOCKED12.4.4. 
Via dit menu man men de toetsen van het display blokkeren (zoals bij 
een gsm).

   Procedure commando’s

Druk tegelijk op de toets P1  en de toets P5 . Om de functie te 
deactiveren, moet men opnieuw op beide toetsen drukken. Als de 
functie is ingeschakeld verschijnt er telkens men op een toets druk het 
opschrift “keys locked”.

   Procedure commando’s

Druk gedurende drie seconden op de toets P5 . Het lopende 
opschrift SET CLOCK verschijnt Druk op de toets P3  tot aan 
het display USER. Druk op de toets P5  tot de weergave KEYS 
LOCKED en selecteer ON of OFF met de toetsen P2  en P3 . 
Bevestig uw keuze met de toets P1 . Druk meermaals op dezelfde 
toets om het menu volledig te verlaten.

V2-FAN12.4.5. 
Via dit menu kan men procentueel de snelheid van de ventilator 
bedoeld voor de kanalisering regelen.

   Procedure commando’s

Druk gedurende drie seconden op de toets P5 . Het lopende 
opschrift SET CLOCK verschijnt Druk op de toets P3  tot aan 
het display USER. Druk op de toets P5  tot de weergave V2 
-FAN en regel de procentuele waarde met de toetsen  P2  en P3
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. Bevestig uw keuze met de toets P1 . Druk meermaals op dezelfde toets om het menu volledig te verlaten.

ENABLE V212.4.6. 
Met dit menu kan men de motor voor kanalisering deactiveren (bij de voorziene modellen)

    Procedure commando’s

Druk gedurende drie seconden op de toets P5 . Het lopende opschrift SET CLOCK verschijnt Druk op de toets P3  tot aan het 
display USER. Druk op de toets P5  tot aan de weergave ENABLE V2.

ON instellen om de motor te activeren of OFF om te deactiveren met de toetsen  P2  en P3 . 
Bevestig uw keuze met de toets P1 . Druk meermaals op dezelfde toets om het menu volledig te verlaten.
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SCHOONMAAK DOOR DE GEBRUIKER13. 
Sommige afbeeldingen kunnen afwijken van het oorspronkelijke model.

DAGELIJKS

 fi guur 46  fi guur 47  fi guur 48  fi guur 49

Vuurpot: neem de vuurpot uit 
de speciale houder en maak 
de gaten vrij met de speciale 
meegeleverde pook, verwijder 
de as uit de vuurpot met behulp 
van een stofzuiger. Zuig de as 
weg die zich in de houder van de 
vuurpot afgezet heeft. 

Schrapers : gebruik de schrapers en voer een beweging uit van beneden naar boven (voor de 
modellen met schrapers bovenaan) of trek en duw de schrapers (voor de inbouwelementen en de 
modellen met frontale schrapers).

WEKELIJKS Schoonmaak van de asbak: wekelijks of telkens dit nodig is de as uit de voorziene asbak halen. Voor de inbouwelementen 
uitzuigen met een speciale aszuiger. 

1
3

2
4

 fi guur 50
 fi guur 51

Verzeker u ervan dat de as volledig koud is vooraleer leeg te maken in een speciale container
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MAANDELIJKS 

Reiniging thermische warmtewisselaar:Maandelijks moet men de kamer van de warmtewisselaars reinigen omdat het roet dat zich afzet op 
de achterkant van de vuurwand in gietijzer de normale afvoer van rookgassen belemmert. Het is aanbevolen om minstens eenmaal per week 
de assen uit de verbrandingskamer weg te zuigen met een speciale stofzuiger.
Om de gietijzeren wand weg te nemen moet men het lipje naar boven draaien

 fi guur 52
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JAARLIJKSE SCHOONMAAK DOOR DE TECHNICUS14. 
A Motor rookgassen 

(demontage 
en reiniging 
rookgassenkanaal), 
nieuwe silicone op de 
voorziene punten

B Dichtingen
inspecties, asbak en 
deur (vervangen en 
silicone aanbrengen 
waar voorzien)

C Verbrandingskamer 
(volledige schoonmaak 
van de hele kamer)

D Reservoir (volledig 
leegmaken en reinigen). E Demontage 

luchtventilator 
omgeving en 
verwijdering stof en 
eventuele pelletresten

F Controle buis voor 
luchtaanvoer en 
eventuele reiniging van 
de stroomsensor

A

B

C

D

E

B

F
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WEERGAVES15. 
Display Motivering Oplossing

IGNITION De fase aanzetten is bezig -

START-UP De fase opstart is bezig -

COOLING 
STAND-BY

Er is een poging om opnieuw te starten 
net nadat de kachel werd uitgezet

Wanneer de kachel een uitschakeling uitvoert moet men wachten 
tot de motor voor de rookgassen volledig uit is, daarna de vuurpot 
reinigen.
Pas na het uitvoeren van deze handelingen zal het mogelijk zijn de 
kachel weer aan te zetten.

COOLING STAND-
BY - BLACK OUT

De kachel is aan het afkoelen omwille 
van een black-out Na de afkoelingsfase zal automatisch opnieuw worden opgestart.

PELLET LOADING Het laden van pellets is bezig tijdens de fase aanzetten

HOT Set omgevingstemperatuur ingesteld 
op de maximum waarde.

De kachel werkt volgens de ingestelde werkwijze, zonder ooit te 
veranderen. Om deze functie te verlaten volstaat het om de set 
temperatuur via toets 2 te verlagen.

WORK De fase normale werking is bezig -

LOW
Omgevingsthermostaat ingesteld op de 
minimum waarde.

In deze werkwijze werkt de kachel enkel op het 1^ vermogen, 
onafhankelijk van het ingestelde vermogen. Om deze functie te 
verlaten volstaat het om de omgevingstemperatuur via de knop 3 
te verhogen.

MODULATION De kachel is aan het moduleren -

STAND-BY Kachel uit omdat de temperatuur is 
bereikt en wacht om weer op te starten.

Om de functie STAND-BY te deactiveren, raadpleeg het betreff ende 
hoofdstuk.

STAND-BY EXT
Kachel uit veroorzaakt door een externe 
thermostaat, in afwachting om weer aan 
te gaan

Om de functie STAND-BY te deactiveren, raadpleeg het betreff ende 
hoofdstuk.

START De fase start is bezig -

BURN POT 
CLEANING

De automatische reiniging van de 
vuurpot is bezig.

De automatische reiniging (niet in 1^ vermogen) van de vuurpot 
wordt op vooraf bepaalde intervallen uitgevoerd bij continue 
werking. 

FINAL CLEANING Wanner de kachel wordt uitgezet is de eindreiniging bezig. De fase voor eindreiniging duurt ongeveer 10 
minuten.
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ALARMEN16. 
DISPLAY VERKLARING OPLOSSING

Geeft aan dat er een alarm is. Aan: geeft aan dat er een alarm is
Uit: geeft aan dat er geen alarm is
Knipperend: geeft de de activering aan van de onderdruksensor.
Het alarm kan enkel gereset worden als de motor van de 
rookgassen is stilgevallen en er 15 minuten verlopen zijn sinds de 
weergave van het alarm, door gedurende 3 seconden op toets 1 te 
drukken.

FUMES FAILURE Defect bij de motor voor uitstoot van 
rookgassen.

De handelingen voor het terug instellen moeten door een 
erkende technicus uitgevoerd worden.

FUMES PROBE Defect bij de sonde voor rookgassen. De handelingen voor het terug instellen moeten door een 
erkende technicus uitgevoerd worden.

ALARM 
FUMES OVERTEM-

PERATURE

De temperatuur van de rookgassen 
heeft 310°C overschreden

Controleer de aanvoer van pellets (zie “Afstelling pellettoevoer”).
Controleer of de machine proper is, met inbegrip van de doorgang 
voor rookgassen.
Vermijd absoluut om kleren op de machine te leggen.
Andere handelingen voor het terug instellen moeten door een 
erkende technicus uitgevoerd worden.

NO FLOW ALARM

De deur is niet correct gesloten.
De aslade is niet correct gesloten.
De onderdruksensor is defect.
De verbrandingskamer is vuil.
De buis voor uitstoot van rookgassen is 
verstopt.
Installatie niet correct

Controleer of de deur hermetisch gesloten is.
Controleer het hermetisch sluiten van de aslade.
Controleer de reiniging van zowel het rookgassenkanaal als de 
verbrandingskamer.
Andere handelingen voor het terug instellen moeten door een 
erkende technicus uitgevoerd worden.

DEPR ALARM de mechanische onderdruksensor is 
doorgeslagen

contacteer het centrum voor technische dienst

NO IGNITION

Het pelletreservoir is leeg.
Onvoldoende afstelling voor laden van 
pellet.
Installatie niet correct

Controleer of er al of niet pellets in het reservoir aanwezig zijn.
Regel de aanvoer van pellets (zie “Afstelling pellettoevoer”).
Controleer de procedures beschreven in het hoofdstuk “Aanzetten”.
Andere handelingen voor het terug instellen moeten door een 
erkende technicus uitgevoerd worden.

NO ACC BLAC OUT

Geen stroom tijdens de fase aanzetten. Zet de kachel op OFF via toets 1 en herhaal de procedures 
beschreven in het hoofdstuk “Aanzetten”.
Andere handelingen voor het terug instellen moeten door een 
erkende technicus uitgevoerd worden.

NO PELLETS

In werkfase is de t° van de rookgassen 
onder de fabrieksparameters gedaald

Controleer of er al of niet pellets in het reservoir aanwezig zijn.
Regel de aanvoer van de pellet.
Andere handelingen voor het terug instellen moeten door een 
erkende technicus uitgevoerd worden.

COOLING 
STAND-BY

Poging tot deblokkering alarm met de 
kachel nog in afkoeling.

Telkens de kachel één van de hierboven opgesomde alarmen 
weergeeft, gaat ze automatisch over naar het uitzetten.
De kachel zal iedere poging tot deblokkering van een alarm tijdens 
deze fase blokkeren, en geeft op het display afwisselend het alarm 
zelf en WAIT weer.
Het alarm kan enkel gereset worden als de motor van de 
rookgassen is stilgevallen en er 15 minuten verlopen zijn sinds de 
weergave van het alarm, door gedurende 3 seconden op toets 1 te 
drukken.

DEPR SENSOR
 DAMAGE

component losgekoppeld of defect contacteer de technische dienst
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 VOORWAARDEN VOOR 17. 
WAARBORG 
EXTRAFLAME  S.p.A., met zetel te via dell’Artigianato 10 Montecchio 
Precalcino (VI), garandeert dit product gedurende 2 (twee) JAAR vanaf 
de datum van aankoop tegen fabricatiefouten en materiaaldefecten. De 
waarborg vervalt wanneer het conformiteitdefect niet gemeld wordt aan 
de verkoper binnen de twee maanden na het vaststellen ervan.

De verantwoordelijkheid van EXTRAFLAME  S.p.A. beperkt zich tot het 
leveren van het toestel, dat geïnstalleerd dient te worden volgens de 
regels van de kunst, volgens de aanwijzingen vermeld in de speciale 
handleidingen en folders in bijlage bij het aangekochte product, conform 
met de wetten die van kracht zijn. De installatie moet uitgevoerd worden 
door gekwalifi ceerd personeel en onder de verantwoordelijkheid van 
de lastgever, die de volledige verantwoordelijkheid op zich neemt 
voor de defi nitieve installatie en daaruit voortvloeiend de goede 
werking van het geïnstalleerde product. EXTRAFLAME  S.p.A. is niet 
verantwoordelijk ingeval deze voorzorgen niet nageleefd worden.

WAARSCHUWING

Het is onontbeerlijk om een functionele test van het product uit te voeren 
vooraleer de voltooiing uit te voeren met de bijhorende metselwerken 
(schoorsteenmantel, buitenbekleding, penanten, schilderwerken op de 
muren, enz). EXTRAFLAME  S.p.A. acht zich niet verantwoordelijk voor 
eventuele schade en daaruit voortvloeiend onkosten voor herstelling van 
de afwerkingen hierboven vermeld, zelfs al zou die voortvloeien uit de 
vervanging van slecht werkende onderdelen.

EXTRAFLAME S.p.A. verzekert dat alle producten vervaardigd zijn met 
materialen van de beste kwaliteit, aan de hand van bewerkingstechnieken 
die volledige effi  ciëntie garanderen. Indien men tijdens het normale gebruik 
defecte of slecht werkende onderdelen zou vaststellen, worden deze stukken 
gratis vervangen franco bij de verkoper die de verkoop bewerkstelligde.

TERRITORIAAL BEREIK VAN DE WAARBORG 

Italiaans grondgebied

GELDIGHEID

De waarborg wordt als geldig erkend op voorwaarde dat:
De aankoper binnen 8 dagen na aankoop de invulstrook opstuurt, die 
volledig ingevuld werd. De datum van aankoop moet bekrachtigd zijn door 
het bezit van een geldig fi scaal document afgegeven door de verkoper.
Het toestel geïnstalleerd is conform met de geldende normen in deze 
materie, met de voorschriften vermeld in de meegeleverde handleiding en 
door professioneel gekwalifi ceerd personeel.
Het toestel gebruikt wordt zoals beschreven in de instructiehandleiding, 
meegeleverd bij alle producten.
Het waarborgcertifi caat ingevuld en ondertekend werd door de klant, 
bekrachtigd door de verkoper.
Het document dat de waarborg verklaart, ingevuld en vergezeld van het 
fi scale aankoopdocument afgegeven door de verkoper, goed bewaard 
wordt en voorgelegd aan het  personeel van het Centrum voor Technische 
Dienst EXTRAFLAME  S.p.A. in geval van interventie.

De waarborg wordt niet als geldig erkend in de volgende gevallen:
De voorwaarden voor de waarborg, hierboven beschreven, werden niet 
nageleefd.
De installatie werd niet uitgevoerd volgens de geldende normen in deze 
materie, noch volgens de voorschriften beschreven in de handleiding/
folder meegeleverd met het toestel.
Nalatigheid van de klant door geen of verkeerd onderhoud van het 
product

Aanwezigheid van elektrische en/of hydraulische installaties die niet 
conform zijn met de geldende normen.
Schade veroorzaakt door atmosferische, chemische of elektrochemische 
invloeden, verkeerd gebruik van het toestel, wijzigingen of openbreken van 
het product, ineffi  ciëntie en/of ongeschiktheid van het rookkanaal en/of 
andere oorzaken die niet te wijten zijn aan de fabricatie van het product.
Verbranding van materialen die niet conform zijn met de types en met de 
hoeveelheden aangegeven in de meegeleverde handleiding/folder
Alle schade veroorzaakt door het transport, daarom is het aanbevolen om 
de goederen zorgvuldig te controleren bij ontvangst, en onmiddellijk iedere 
eventuele schade te melden aan de verkoper, met vermelding van een nota 
op het transportdocument en op de kopie die bij de transporteur blijft.

EXTRAFLAME  S.p.A. staat niet in voor eventuele schade die rechtstreeks of 
onrechtstreeks kan voorvallen aan personen, voorwerpen en huisdieren 
ten gevolge van het niet naleven van de voorschriften vermeld in de 
meegeleverde handleiding/folder.
Alle onderdelen onderhevig aan normale slijtage zijn uitgesloten van deze 
waarborg:
Maken deel uit van deze categorie:
De dichtingen, alle keramisch glas en gehard glas, de bekledingen in gietijzer 
of porselein, de gelakte, verchroomde of vergulde onderdelen, de majolica, 
de handgrepen en de elektrische kabels.
Kleurvarianten, haarscheurtjes en lichte afwijkingen in de afmetingen 
van de delen in majolica vormen geen reden voor een klacht, omdat dit 
natuurlijke eigenschappen zijn van deze materialen.
De onderdelen in hittebestendig materiaal
De metselwerken
De systeemonderdelen voor de productie van sanitair water die niet door 
EXTRAFLAME  S.p.A. geleverd zijn (enkel producten met water).
De warmtewisselaar valt buiten de waarborg wanneer er geen adequaat 
anticondenscircuit wordt uitgevoerd, die een terugkeertemperatuur van 
het toestel garandeert van minstens 55°C (enkel producten met water).

Verdere clausules:
Eventuele interventies voor het afstellen of bijregelen van het product met 
betrekking tot het type brandstof of het type  installatie zijn uitgesloten uit 
de waarborg.
In geval van vervanging van onderdelen wordt de waarborg niet verlengd.
Er wordt geen vergoeding erkend voor de periode dat het product 
ineffi  ciënt is.
Deze waarborg geldt enkel voor de aankoper en kan niet overgemaakt 
worden.

Aanbevolen proef (tegen betaling):
EXTRAFLAME  S.p.A. raadt aan om een werkingsproef te laten uitvoeren door 
een Centrum voor Technische Dienst, die alle inlichtingen zal verschaff en 
voor een correct gebruik.

INTERVENTIES ONDER WAARBORG

Het verzoek voor een interventie moet geformuleerd worden naar de 
verkoper.
De interventie onder waarborg voorziet de herstelling van het toestel 
zonder kosten zoals voorzien door de wet die van kracht is.

VERANTWOORDELIJKHEID

EXTRAFLAME  S.p.A. erkent geen enkele schadevergoeding voor 
rechtstreekse of onrechtstreekse schade te wijten aan of te maken met het 
product.

RECHTBANK

Voor ieder geschil wordt als bevoegde rechtbank de rechtbank van Vicenza 
gekozen.
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EXTRAFLAME S.p.A.
Via Dell’Artigianato, 12

36030 MONTECCHIO PRECALCINO
Vicenza - ITALY

Tel. 0445/865911
Fax 0445/865912

http://www.lanordica-extraflame.com
E-mail: info@extraflame.com

Dit document staat ter uwer beschikking op het adres www.extraflame.it/support
Этот документ имеется в вашем распоряжении также по интернет-адресу www.extraflame.it/support

Tento doklad je k vašej dispozícii na internetovej stránke www.extraflame.it/support
Ovaj dokument Vam stoji na raspolaganju na adresi www.extraflame.it/support

Ta dokument je na voljo na spletni strani www.extraflame.it/support
Este documento encontra-se à sua disposição no endereço www.extraflame.it/support
Niniejszy dokument jest dostępny na stronie internetowej www.extraflame.it/support

Το έγγραφο αυτό είναι στη διάθεσή σας στη διεύθυνση www.extraflame.it/support
Detta dokument fi nns tillgängligt på sidan www.extraflame.it/support

Dette dokument er til rådighed på adressen www.extraflame.it/support
Dette dokumentet er til disposisjon på adressen www.extraflame.it/support
Tämä asiakirja on käytettävissänne osoitteessa www.extraflame.it/support

Extrafl ame behoudt zich het recht voor om de kenmerken en de gegevens te wijzigen in de volgende folder op ieder moment en zonder voorafgaande verwittiging, teneinde de eigen producten te 
verbeteren.
Deze handleiding kan daarom niet als een contract ten overstaan van derden beschouwd worden.

Компания Extrafl ame сохраняет за собой право на изменение характеристик и данных, имеющихся в данной документации, в любой момент и без предварительного предупреждения, с 
целью улучшения своей продукции.
Поэтому данное руководство не может приниматься, как контракт, в отношении третьих лиц.

Extrafl ame si vyhradzuje právo meniť charakteristiky a údaje nachádzajúce sa v tejto príručke v ktoromkoľvek momente a bez predchádzajúceho upozornenia s cieľom zdokonaľovať vlastné výrobky.
Táto príručka preto nemôže byť považovaná za zmluvu voči tretím osobám.

Poduzeće Extrafl ame ostavlja sebi na pravo da izmijeni karakteristike i podatke koji su navedeni u ovoj brošuri u bilo kojem trenutku i bez davanja prethodnog obavještenja sa ciljem poboljšanja vlastitih 
proizvoda.
Stoga se ovaj priručnik ne smije smatrati  ugovornim u odnosu na treća lica.

Extrafl ame si pridržuje pravico do spremembe značilnosti in podatkov v tem priročniku, kadarkoli in brez vnaprejšnjega obvestila, z namenom izboljšanja lastnih izdelkov.
Tega priročnika ni mogoče šteti kot pogodbo s tretjimi osebami.

Extrafl ame S.p.A. reserva-se o direito de alterar, em qualquer momento e sem prévio aviso, as características e os dados do presente documento para aprimorar seus produtos.
Portanto, este manual não pode ser considerado um contrato que possa produzir efeitos em relação a terceiros.

Firma Extrafl ame zastrzega sobie prawo do zmiany charakterystyk i danych zawartych w niniejszej instrukcji, w każdym momencie i bez uprzedzenia, w celu ulepszenia swoich produktów.
Dlatego też, niniejsza instrukcja nie może być uważana jako umowa w stosunku do osób trzecich.

Η Extrafl ame διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει τα χαρακτηριστικά και τα στοιχεία που αναφέρονται στο ακόλουθο φυλλάδιο, οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση, προκειμένου να βελτιώσει τα 
προϊόντα της.
Το εγχειρίδιο αυτό, επομένως, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως μια σύμβαση με τρίτα μέρη.

Extrafl ame förbehåller sig rätten att när som helst och utan föregående meddelande utföra ändringar på de egenskaper och uppgifter som anges i detta dokument i syftet att förbättra produkten.
Detta dokument kan därför inte betraktas som ett kontrakt i förhållande till tredje man.

Extrafl ame forbeholder sig ret til at ændre funktioner og data indeholdt i nærværende brugermanual, på et hvilket som helst tidspunkt og uden forudgående varsel, med henblik på at forbedre sine 
produkter.
Denne manual kan derfor ikke betragtes som en kontrakt med tredjepart.

Extrafl ame beholder rettigheten til å forandre egenskapene og informasjonen i dette heftet når som helst og uten forvarsel. Dette for å kunne forbedre produktene.
Denne manualen kan ikke betraktes som en kontrakt med tredjepart. 

Extrafl ame pidättää itsellään oikeuden muuttaa tässä ohjekirjassa annettuja ominaisuuksia ja tietoja milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta tuotteiden suorituskyvyn parantamista varten.
Tämän vuoksi tätä ohjekirjaa ei voi pitää kolmansien osapuolien kanssa solmittavana sopimuksena.


