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VOORWOORD– KWALITEITSFILOSOFIE

U hebt gekozen voor een Spartherm pelletkachel. Wij danken u hartelijk voor 
uw vertrouwen.

In een wereld van overvloed en massaproductie verbinden wij onze naam met 
het credo van onze eigenaar, de heer Gerhard Manfred Rokossa:

„Hoge technische kwaliteit gecombineerd met actueel design en uitstekende 
service voor onze klanten, die hierdoor tevreden zijn en ons verder aanbeve-
len.“ Wij bieden u samen met onze handelspartners eersteklas producten die 
emotioneel raken en gevoelens aanspreken als geborgenheid, veiligheid en 
behaaglijkheid. 
Om dit ook waar te maken, adviseren wij u om de bedienings- en installatie-
handleiding aandachtig te lezen, om uw pelletkachel snel en grondig te leren 
kennen.
Naast informatie over de bediening bevat deze handleiding ook belangrijke 
aanwijzingen voor de opstelling en het onderhoud. Deze zijn bedoeld om de 
veiligheid tijdens het gebruik te verzekeren maar ook om de waarde van uw 
pelletkachel te behouden.

Als u nog vragen hebt, neem dan contact op met uw leverancier.

Wij wensen u steeds een mooi vuur.
Uw Spartherm team,

G.M. Rokossa
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1. INFORMATIE

1.1 ALGEMENE AANWIJZINGEN

Deze bedieningshandleiding beschrijft de bediening en de belangrijkste 
onderhoudsaanwijzingen voor de pelletkachel Mellino. Ze richt zich in de 
eerst plaats tot de gebruiker van de pelletkachel

Niet-naleving van de bedieningshandleiding kan leiden tot storingen 
tijdens de werking en zware schade aan het toestel en zelfs tot de 
vernietiging ervan. Bij niet-naleving van de bedieningshandleiding 
vervalt de garantie.

Aanwijzingen voor de installatie, ingebruikstelling en uitgebreide service-in-
formatie over de Mellino vindt u in de „Installatie- en servicehandleiding 
Mellino“.

Gebruik als brandstof alleen pellets van de beste kwaliteit die voldoen aan 
de normen die worden genoemd onder „1.5 Brandstoffen houtpellets“.

Niet toegestaan is het verbranden van::
• Vochtige (vochtgehalte > 20%) of nat geworden pellets
• houtblokken, spaanderplaten, houtsnippers, stro, enz.
• gelakt of met kunststof bekleed hout
• afval, restafaval, oude kleren
• papier, papierbriketten, karton
• alle kunst- of schuimstoffen
• overige vaste of vloeibare brandstoffen

Het is verboden deze materialen in uw pelletkachel te verbranden. 
De garantie vervalt wanneer de Mellino wordt gestookt met niet-toe-
gestane brandstoffen! 

In een pelletkachel zijn verscheidene bewegende onderdelen ingebouwd 
zonder dewelke functioneren onmogelijk is. Deze onderdelen kunnen gelui-
den veroorzaken. De aard van de geluiden kan veranderen na verloop van 
tijd. Een bepaald geluidsniveau is daarom onvermijdelijk zodra het toestel is 
ingeplugd en dit is geen reden voor een klacht.

1.2 TYPEPLAATJE

Het typeplaatje bevindt zich onder het pellettankdeksel.
Het serienummer staat links bovenaan en luidt V4-5-xxxx.

1.3 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Neem de volgende punten in acht, om probleemloos van uw Mellino te kun-
nen genieten:

• Lees de bedienings- en installatiehandleiding zorgvuldig en volg de 
gegeven aanwijzingen en tips op.

• Het toestel moet stevig en veilig worden opgesteld op een vuurvaste 
bodem. Het mag in geen enkele richting scheef staan.

• Tijdens de werking van de pelletkachel worden delen van de bekleding, 
de ruit en de schouwaansluiting erg heet. Aanraken van deze delen 
zonder geschikte beschermende uitrusting kan tot verwondingen 
leiden.

• Houd kinderen tijdens de werking weg van de haard en maak hen 
attent op de mogelijke gevaren. De pelletkachel is geen speelgoed - 
Gevaar voor brandwonden!

• OPGELET: De meegeleverde hittehandschoen is uitsluitend 
bestemd als bescherming tegen de hitte bij het bedienen van de 
kalte Hand-greep en het tilhulpgereedschap. De handschoen is 
niet vuurvast! 
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• De pelletkachel is niet bestemd om te worden gebruikt door personen 
met beperkte fysieke, sensorische of mentale capaciteiten, tenzij onder 
toezicht van een persoon die hun veiligheid waarborgt of als ze van 
deze persoon instructies krijgen over de bediening van het toestel.

• Leg geen voorwerpen op de pelletkachel of in het directe stralingsbe-
reik ervan - Brandgevaar! 

• Laat de stookplaats niet gedurende langere tijd zonder toezicht.
• Let er bij het vullen van de brandstofvoorraadtank op, dat geen pellets 

op de convectieribben of op hete bekledingsdelen vallen - Risico op 
rookontwikkeling! 

• Open de verbrandingskamerdeur alleen om de verbrandingskamer en de 
vuurpot te reinigen en alleen wanneer het toestel koud en uitgescha-
keld is. Openen van de verbrandingskamerdeur tijdens de werking leidt 
tot een foutmelding en tot het zelfstandig uitschakelen van de pelletka-
chel! Sluit de deur weer goed na het reinigen.

• Wanneer de stroomkabel van dit toestel beschadigd is, moet deze door 
de klantendienst of een gekwalificeerd persoon (bijv. een elektromon-
teur) worden vervangen, om risico‘s te vermijden.

• De buitentemperatuur ligt ongeveer boven 15°C. Er heersen ongunstige 
opvoerdruk- en weersomstandigheden (bijv. mist). Deze weerstoestand 
komt vooral in de lente en in de herfst voor. De verbranding kan erdoor 
enigszins ongelijkmatig zijn. 

• Uw houtkachel onttrekt de verbrandingslucht aan het vertrek (van de 
kamerlucht afhankeli jk gebruik). Er moet voor worden gezorgd dat 
het vertrek van voldoende frisse lucht wordt voorzien. (Raadpleeg de 
„Algemeen aanvaarde technische regels“ hierover of overleg met uw 
schoorsteenveger.) De installateur en de gebruiker moeten de toevoer 
van verse lucht controleren. Bij het gebruik van meerdere stookplaatsen 
in één ruimte of in ruimten met een samenhangende luchtvoorziening 
moet worden gezorgd voor voldoende verbrandingslucht. Bij afgedichte 
vensters en deuren (bijv. in combinatie met energiebesparende maat-
regelen) kan het zijn dat de toevoer van verse lucht onvoldoende wordt 
gewaarborgd. Hierdoor kan de trek van de houtkachel verslechteren. Dit 

kan uw gezondheid en eventueel ook uw veiligheid in gevaar brengen. 
Eventueel moet voor extra luchttoevoer een luchttoevoerklep nabij de 
pelletkachel worden ingebouwd of een verbrandingsluchtleiding naar 
buiten of naar een goed geventileerd vertrek (maar niet de verwarmings-
kamer) worden aangelegd. In het bijzonder moet worden gegarandeerd 
dat alle noodzakelijke verbrandingsluchtleidingen tijdens het gebruik 
van de stookinrichting open zijn. Bij gelijktijdig gebruik van een venti-
latiesysteem (bijv. afzuigkappen, badkamerventilatie, enz.) in dezelfde 
ruimte of ruimten de houtkachel minder goed kan functioneren (en zelfs 
rook of rookgas in de woonkamer kan komen, ondanks dat de deur van 
de verbrandingskamer gesloten is). Daarom is gelijktijdig gebruik van 
dergeli jke apparatuur met de houtkachel niet toegestaan zonder de 
passende maatregelen! Als u vragen hebt, neem dan contact op met uw 
schoorsteenveger.

• Uw pelletkachel wordt met Ø100 mm-verbindingsstukken van minstens 
2 mm dikke staalplaat met de schoorsteen verbonden. Deze moeten 
voldoen aan de „algemeen erkende technische regels“ en moeten dus 
correct op de schoorsteen worden aangesloten. De verbinding moet 
langs de kortste weg van de stookplaats naar de schoorsteen leiden. 
Daarbij mag de weg van het verbrandingsgas nooit omlaag voeren, 
maar moet deze indien mogelijk stijgend naar de schoorsteen worden 
uitgevoerd. Hierbij moeten zo weinig mogelijk bochten in de afvoerpijp 
worden gemaakt. De afvoerpijp mag niet kunnen losraken; eventueel 
moet deze met klemmen worden geborgd. Als de afvoerpijp door een 
brandbare wand of langs nabijgelegen brandbare componenten voert, 
moet de pijp overeenkomstig de voorschriften worden geïsoleerd. Het 
is essentieel dat de verbindingsleiding zo wordt gemonteerd, dat deze 
op ieder gewenst moment makkelijk en veilig kan worden gereinigd. 
Dit moet worden gegarandeerd door een passend aantal reinigings-
openingen. De minimumafstand van het verbindingsstuk tot brandbare 
onderdelen kan, afhankelijk van de informatie van de fabrikant van de 
afvoerpijp, de afstand van de houtkachel tot brandbare onderdelen ver-
groten. De vermelde minimumafstanden tot brandbare bouwelementen 
in deze handleiding hebben betrekking op de houtkachel en moeten 
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eventueel worden aangepast.
• Bij het verbranden van vaste brandstoffen kunnen vonken van de 

stookplaats de schoorsteen worden ingejaagd. Hierdoor zou de roetlaag 
in de schoorsteen in brand kunnen vliegen. (Bij regelmatige reiniging 
door de schoorsteenveger komt dit zeer zelden voor.) Een schoorsteen-
brand is te herkennen aan: 
• uitslaande vlammen uit de schoorsteenopening, 
• een hevige vonkenregen, 
• rook- en geuroverlast 
• voortdurend heter wordende schoorsteenmuren. 
In een dergelijk geval is het belangrijk om op de juiste wijze te 
handelen. Bel de brandweer via 112. Bovendien dient de schoorsteen-
veger geïnformeerd te worden. Brandbare voorwerpen dienen van de 
schoorsteen weggehaald te worden. Let op: ga in de tussentijd nooit 
met water blussen. De temperatuur bij een schoorsteenbrand kan 
oplopen tot 1300 °C. Het bluswater verandert onmiddellijk in stoom. 
Een emmer met 10 liter water wordt omgezet in 17 kubieke meter 
stoom. Door de enorme druk die daarbij ontstaat zou de schoorsteen 
kunnen openscheuren. Na de brand moet de hele stookinstallatie door 
een vakman op schade worden gecontroleerd en eventueel worden 
gerepareerd.

1.4 VEILIGHEIDSFUNCTIES

De regeling van de pelletkachel Mellino biedt veiligheidsfuncties, die bij een 
bedrijfsstoring automatisch in werking treden:
Als de pelletkachel zichzelf vanwege een storing uitschakelt, wordt op het 
bedieningspaneel aan de hand van een foutcode de oorzaak van de storing 
aangeduid (zie hoofdstuk 4. Ondersteuning bij storingen).
 
Te weinig brandstof
Als de pellettank leeg is, wordt het vuur gedoofd, omdat de minimumtem-
peratuur niet meer wordt bereikt. Er verschijnt een foutmelding die op het 
gebrek aan brandstof wijst. Na het vrijgeven, bijtanken en vullen van de 
vijzel kan opnieuw worden gestart.

Rookgasventilator
De rookgasventilator wordt bewaakt door de regeling. Bij het uitvallen van 
de rookgasventilator laat de pelletkachel zich niet meer inschakelen, er 
verschijnt een foutmelding. Bij een storing van de rookgasventilator moet 
de klantendienst worden verwittigd. Het toestel mag in dit geval niet verder 
worden gebruikt.

Zekering tegen elektrische overbelasting
Het pellettoestel is met een interne hoofdzekering beschermd tegen over-
stroom en interne kortsluiting.

Stroomuitval tijdens gebruik
Na een korte stroomuitval (tot ca. 30 s), wordt de verbranding voortgezet 
met de eerder ingestelde werkingsparameters.
Bij een langere stroomuitval start de regeling de ontstekingsprocedure 
opnieuw op zodra de stroom terug is, en gaat de pelletkachel werken met 
de eerder ingestelde werkingsparameters.

Stroomuitval tijdens de startfase
Bij een korte stroomuitval wordt de startprocedure voortgezet.
Bij een langere stroomuitval gaat de regeling zodra de stroom terug is in de 
uitschakelmodus, en aansluitend wordt de pelletkachel opnieuw opgestart 
met de eerder ingestelde werkingsparameters

Uitschakeling bij te lage temperatuur
Als tijdens de werking de gebruikelijke rookgastemperatuur gedurende een 
langere tijd wordt onderschreden of niet bereikt (bijv. wegens vochtige pel-
lets, een gebrekkige pelletkwaliteit of een ontoereikend(e) onderhoud, resp. 
reiniging), leidt de regeling de uitschakeling van het toestel in. 
Een nieuwe inbedrijfname kan alleen na het opheffen van de foutmelding.
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Uitschakeling bij te hoge temperatuur
Als tijdens de werking de gebruikelijke rookgastemperatuur gedurende een 
langere tijd wordt overschreden (bijv. wegens ongeschikte brandstof of een 
ontoereikend(e) onderhoud, resp. reiniging), schakelt de regeling het toestel 
uit.
Een nieuwe inbedrijfname kan alleen na het opheffen van de foutmelding.

Verbrandingskamerdeur open
Als de verbrandingskamerdeur tijdens de werking wordt geopend, wordt na 
20 – 30 s de uitdoofprocedure ingeleid, om ervoor te zorgen dat geen giftige 
gassen in gevaarlijke hoeveelheden in de opstellingsruimte kunnen geraken.

Oververhitting
De vijzel en de pellettank worden bewaakt door een STB (een veiligheid-
stemperatuurbegrenzer - SicherheitsTemperaturBegrenzer). Als de vooraf 
ingestelde veiligheidstemperatuur in de STB wordt overschreden, wordt het 
toestel door de regeling uitgeschakeld.
Opnieuw inschakelen is pas mogelijk na afkoeling van het toestel en door de 
foutmelding op het bedieningspaneel te bevestigen.

Opgelet:
Als het toestel wegens een te lage temperatuur, te hoge temperatuur of 
oververhitting is uitgeschakeld, moet voor het opnieuw inschakelen de oor-
zaak van de storing worden gevonden en opgelost!
Als het toestel ondeskundig verder wordt gebruikt of als de veiligheidsinrich-
tingen worden uitgeschakeld, vervalt de gebruikstoelating en de garantie!

1.5 BRANDSTOF HOUTPELLETS

Houtpellets is een brandstof die bestaat uit in staafjes geperst hout. De 
pellets worden overwegend gewonnen uit houtafval van zagerijen en uit 
resthout van bosbouwbedrijven.
In de Mellino mogen als brandstof alleen kwaliteitspellets worden gebruikt 
die voldoen aan DIN 51731 of EN 14941-2. Aanvullend moeten de houtpel-
lets voldoen aan de eisen van DINplus (HP5) of de ÖNorm M 7135 (HP1).

Let op deze symbolen: 

Brandstoffen zoals maïs, stro, houtsnippers, enz. zijn niet toegestaan!

Aanwijzing:
Het gebruik van minderwaardige of niet geschikte pelletbrandstof kan een 
nadelige invloed hebben op de werking van uw pelletkachel en leidt tot 
verval van de garantie. Het verbranden van pellets met een hoog schors-
aandeel (hars) kan tot een hoger verwarmingsvermogen leiden en bijgevolg 
tot activering van de overtemperatuurthermostaat. Bovendien kan een te 
hoog harsaandeel tot te sterke vervuiling van de ruit leiden. Wij bevelen 
het gebruik van zo helder mogelijk pellets aan. Vul de tank indien mogelijk 
steeds met volledige zakken. Laat de pelletzakken niet open staan, omdat 
de pellets dan vochtig kunnen worden.
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2. BEDIENING EN INGEBRUIKSTELLING

De ingebruikstelling van de pelletkachel mag alleen gebeuren wanneer deze 
volledig gemonteerd is.

Leef alle onderhouds- en reinigingsvoorschriften (hoofdstuk 4.0) na, om van 
een storingvrije verwarming te kunnen genieten.

2.1 INBEDRIJFSTELLING

1. Neem de pelletkachel alleen in bedrijf wanneer de dagelijkse onder-
houds- en reinigingswerken zijn uitgevoerd volgens hoofdstuk 3.1. Ook 
mag er voorafgaand aan de ingebruikname geen sprake zijn van schade 
aan de Mellino, zoals een defecte ruit.

2. Vergewis u ervan dat de vuurpot is gereinigd en precies in de voorziene 
houder ligt. De bovenkant van de pot ligt dan op net dezelfde hoogte als 
de omliggende houder. Neem hiervoor absoluut hoofdstuk 3.3 in acht.

3. Controleer of er zich voldoende brandstof bevindt in de pellettank en 
dat het deksel van de tank gesloten is. Als dit niet het geval is, staat 
in hoofdstuk 2.2 hoe de tank wordt gevuld en in hoofdstuk 2.17 onder 
niveau [6] hoe de vijzel met brandstof wordt gevuld.

4. Vergewis u ervan dat op de display geen storingsmeldingen worden 
weergegeven.

5.  De pelletkachel kan nu in bedrijf worden gesteld met de aan/uit-schake-
laar op de display of met de afstandsbediening.

6. Na enkele seconden vallen er pellets in de vuurpot en na 5 tot 10 minu-
ten ontbranden deze in de vuurpot.

2.2 DE BRANDSTOFTANK VULLEN

Alleen houtpellets van de kwaliteit die wordt aangegeven onder 1.5 mogen 
als brandstof worden gebruikt.

Til het tankdeksel op aan de uitspa-
ringen en zet het verticaal. Vul nu 
de tank, in het optimale geval met 
een volledige zak pellets. Met name 
bij een brandende oven is het aan-
bevolen om de tank vanaf de zijkant 
te vullen. Sluit het tankdeksel na 
het vullen.

2.3 DE DISPLAY

De eerste 3 symbolen linksboven zijn waarschuwingsmeldingen. Daarnaast 
bevindt zich de ontvanger voor de afstandsbediening en een aanduiding of 
een timerprogramma actief is. De volgende 6 aanduidingen kunnen met de 
menuknoppen worden geselecteerd en vervolgens worden ingesteld.

1

2

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

14

15

16

18

19

17
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1 Aan/uit-schakelaar

2 ESC-knop (sprong terug), ook opvraging van foutcodes

3 Waarschuwingsmelding: Rookgastemperatuur te laag of te weinig pellets

4 Waarschuwingsmelding: Toestel reinigen of rookgaskanaal verstopt

5
Waarschuwingsmelding: Storing, neem contact op met de klanten-
dienst en vermeld de foutcode

6 Ontvanger voor de infrarood afstandsbediening

7 Brandt bij geactiveerd timerprogramma

8 Actueel verwarmingsvermogen (1, 2, 3, 4, Auto of Hi)

9 Verwarmingsniveau warmeluchtblazer (1, 2, 3, 4, 5 of Auto)

10 Kamertemperatuur en streeftemperatuur in °C

11 Keuze van de pelletsoort (1, 2 of 3)

12 Tijd en timerprogramma

13 Servicemenu

14
Instelknoppen

15

16 ENTER-knop

17
Menuknoppen

18

19 Statuslampje

2.4 DE AFSTANDSBEDIENING

De belangrijkste instellingen van de kachel kunnen ook met de meegele-
verde infrarood-afstandsbediening gebeuren.

Voor de aansturing van de kachel met de afstandsbediening is een vrij zicht 
op de display van de kachel vereist. De ontvanger bevindt zich in het boven-
ste deel van de display. De instructies van de afstandsbediening worden op 
de display weergegeven. Trek en houd om de batterij te vervangen het lipje 
naar het midden, trek vervolgens het batterijvak uit, zoals afgebeeld achter 
op de afstandsbediening. Batterijtype: knoopcel CR2032, 3 volt.

Aan/uit-schakelaar 
(knop 1)

Verwarmingsvermogen 
hoger (knop 2)

Streefkamertemperatuur 
hoger (knop 4)

Verwarmingsvermogen lager 
(knop 3)

…lager (knop 5)
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2.5 AAN- EN UITSCHAKELEN VAN DE PELLETKACHEL

De bediening van de pelletkachel gebeurt naar keuze met de in de zijbe-
kleding geïntegreerde display of met de meegeleverde afstandsbediening. 
De display heeft geen drukknoppen maar sensorknoppen. Het volstaat om 
de vingertop op de knop te leggen. Sterke druk leidt niet tot een bediening 
van de knop.

Aan/uit-schakelen via de display
• Door op de aan/uit-knop te drukken start de pelletkachel de ontstekings-

procedure.. De knop moet 2 seconden lang worden bediend, ook bij het 
uitschakelen. Kort daarop geeft de display ON of OFF, afhankelijk van 
wordt in- of uitgeschakeld. 

• Om uit te schakelen wordt de aan/uit-knop nog eens gedrukt

Aan- en uitschakelen met de afstandsbediening:
• Druk op knop 1 aan/uit-schakelaar van de afstandsbediening om de 

Mellino in of uit te schakelen. Hiervoor moet de display van het toestel 
in uw gezichtsveld liggen.

• Na het inschakelen, tijdens de ontstekingsfase, knippert de status-led 
in secondentempo. Als de kachel zijn bedrijfstemperatuur heeft bereikt, 
brandt deze doorlopend. Zodra de kachel uit staat, dooft de status-led.

2.6 WERKINGSMODI VAN DE PELLETKACHEL

De pelletkachel Mellino is een warmeluchtkachel. Dit wil zeggen dat het toe-
stel wordt gebruikt om de ruimte waarin hij staat te verwarmen. Het toestel 
kan manueel met een druk op de knop op de display, via de afstandsbedie-
ning of via een timerprogramma automatisch in werking worden gesteld.
Voor de werking is de instelling van de gewenste kamertemperatuur (streef-
kamertemperatuur) vereist. Als deze temperatur ti jdens de werking van 
de pelletkachel wordt bereikt, schakelt de pelletkachel automatisch een 
gereduceerd verwarmingsvermogen in (Modulatie-werking). De fabrieksin-
stelling is 24,0°C.

De kachel kan ook in de zogenaamde standby-modus worden gebruikt.

Aanwijzing:  Standaard is de werkingsmodus modulat ie ingesteld. 
Omschakelen naar de werkingsmodus Standby-werking is mogelijk via het 
servicemenu.

Werkingsmodus modulatie
Schakel de Mellino in met de Aan-knop op de display of de afstandsbe-
diening, zodat het brandproces wordt gestart. Wanneer de ingestelde 
kamertemperatuur wordt bereikt, vermindert de regeling automatisch het 
verwarmingsvermogen. Zodra de ingestelde kamertemperatuur (streef-
waarde) met meer dan het verschil (hysterese) van 2 °C daalt, verhoogt de 
regeling automatisch het verwarmingsvermogen tot de kamertemperatuur 
weer is bereikt. De ingestelde hysterese van 2°C verhindert daarbij het 
springen tussen de verwarmingsvermogensniveaus. In de modus Modulatie 
verwarmt de Mellino continu op verschillende verwarmingsniveaus, zodat 
de ingestelde streeftemperatuur in het vertrek grotendeels in stand wordt 
gehouden. Wanneer de Mellino niet meer hoeft te verwarmen, schakelt u 
deze uit met de Uit-knop.

De modulatiewerking is voordelig voor grote of slecht geïsoleerde opstel-
l ingsruimten, waarbi j  een permanente warmteafgifte nodig is om de 
gewenste kamertemperatuur op peil te houden.
In de werkingsmodus Modulatie vindt geen regeling van de kamertempe-
ratuur plaats, het toestel brandt constant in stand 1. Omdat het verwar-
mingsvermogen niet kleiner kan worden ingesteld dan stand 1, kan het 
voorkomen dat in modulatie de werkeli jke kamertemperatuur boven de 
streefkamertemperatuur uitstijgt. Dit is normaal in deze werkingsmodus en 
is geen reden voor een klacht. De effectieve gemeten temperatuur die wordt 
bereikt in de werkingsmodus modulatie, hangt af van de grootte van de 
opstellingsruimte.
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Werkingsmodus: Standby (intermitterend gebruik)
Schakel de Mellino in met de Aan-knop op de display of de afstandsbedie-
ning, zodat het brandproces wordt gestart. Als de ingestelde kamertempe-
ratuur (streefwaarde) met een verschil (hysterese) van 2°C wordt onder-
schreden, wordt het toestel met een nieuwe ontstekingsprocedure opnieuw 
in werking gezet. Daarna wordt opnieuw gestookt tot de streefwaarde is 
bereikt, waarna het toestel weer wordt gedoofd. De ingestelde hysterese 
van 2°C verhindert te vaak in- en uitschakelen.

Opgelet: In deze werkingsmodus wordt de pelletkachel steeds opnieuw 
ingeschakeld, zodra de kamertemperatuur min de hysterese wordt onder-
schreden! Om te verhinderen dat de standby-modus bijv. ook de hele nacht 
doorloopt, zet u de Mellino met de uit-knop uit. Als alternatief kan de instel-
ling van de streefkamertemperatuur zodanig ver worden gereduceerd, dat 
deze temperatuur ‚s nachts niet wordt onderschreden. Dit geldt ook wanneer 
de pelletkachel via de timer automatisch wordt aangestuurd. Aanwijzingen 
voor de instelling van de timer vindt u in Hoofdstuk 2.13.

2.7 INSTELLEN VAN HET VERWARMINGSVERMOGEN

Het verwarmingsniveau kan in 5 niveaus worden ingesteld en er zijn 6 
instelwaarden: niveau 1, 2, 3, 4, Auto en Hi. Auto en Hi verschillen alleen 
door de verschillende toerentallen van de optionele warmeluchtblazer. De 
pelletopvoervolumes zijn gelijk, zodat we over 5 vermogensniveaus spreken. 
Het verwarmingsvermogen is hetzelfde op de niveaus Auto en Hi.

In de stand Auto draait de warmeluchtblazer aan ca. 75% van zijn vermogen 
om het geluidsniveau laag te houden. In stand Hi bedraagt het vermogen 
100% en ligt de warmeluchtuitvoer hoger, het geluidsniveau ligt ook hoger. 
Wij bevelen aan om het verwarmingsvermogen in de stand auto te laten 
staan.

Belangrijke aanwijzing:
Het ingestelde verwarmingsvermogen is alleen rendabel zolang het toestel 
de vooraf ingestelde kamertemperatuur nog niet heeft bereikt. Wij bevelen 
nadrukkelijk aan om het verwarmingsvermogen in de stand auto te laten 
staan. Een langdurig gebruik met geringe verwarmingsniveaus (1, 2 of 3) 
leidt tot sterke vervuiling van de ruit en de verbrandingskamer.
Een hoog verwarmingsniveau brandt het toestel schoon, bereikt snel de 
streeftemperatuur en reinigt de verbrandingskamer zelfstandig. Wanneer 
de streeftemperatuur is bereikt, wordt het verwarmingsvermogen toch 
gereduceerd.

Met de afstandsbediening:
Het gewenste verwarmingsvermogen kan erg eenvoudig worden ingesteld 
met de knoppen 2 en 3 van de afstandsbediening. Hiervoor moet het display 
van het toestel in uw gezichtsveld liggen. Druk op de knoppen 2 of 3 tot 
het gewenste verwarmingsvermogen wordt weergegeven. De waarde wordt 
automatisch overgenomen en hoeft niet te worden bevestigd.

 
Direct op de display:
Blader met de menuknoppen naar het vlampictogram (zesde pictogram van 
links) Het actuele verwarmingsvermogen verschijnt. Druk nu op Enter, en 
het verwarmingsvermogen gaat knipperen. Stel de streeftemperatuur met 
de instelknoppen +/- in op de gewenste waarde en druk op ENTER om op 
te slaan.

Aanwijzing: als het verwarmingsvermogen op Hi of Auto wordt gezet, wordt 
automatisch ook het vermogen van de warmeluchtblazer op Hi of Auto gezet.
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2.8 INSTELLEN VAN DE WARMELUCHTVENTILATOR

Als optie kan de pelletkachel Mellino met een bijkomende warmeluchtblazer 
worden uitgerust. Daarmee kan de warmeluchtafgifte van het toestel wor-
den ondersteund. Het niveau kan in 5 niveaus worden ingesteld maar er zijn 
7 instelwaarden: niveau 1, 2, 3, 4, 5, Auto en Hi. De instellingen Auto en 
5 zijn wat prestaties betreft gelijk (circa 75% van het maximumvermogen). 
Stand 5 is een vaste waarde, terwijl in de stand Auto de warmeluchtblazer 
proportioneel ten opzichte van het actuele verwarmingsvermogen wordt 
ingesteld. Dus wanneer het verwarmingsvermogen 3 is, staat ook de war-
meluchtblazer in stand 3.

In de stand Hi loopt de warmeluchtblazer op vol vermogen.
IIn de stand Auto en 5 draait de warmeluchtblazer aan ca. 75% van zijn 
vermogen om het geluidsniveau laag te houden. In stand Hi bedraagt het 
vermogen 100% en ligt de warmeluchtuitvoer hoger, het geluidsniveau ligt 
ook hoger.

 
Direct op de display:
Blader met de menuknoppen naar het thermometerpictogram (het vijfde van 
rechts) Het actuele verwarmingsniveau verschijnt. Druk nu op Enter, en het 
verwarmingsniveau gaat knipperen. Stel het vermogen van de blazer met 
de instelknoppen +/- in op de gewenste waarde en druk op ENTER om op 
te slaan. Wij bevelen aan om de instelling in de stand auto te laten staan.

Aanwijzing: als het vermogen van de warmeluchtblazer op Hi of Auto wordt 
gezet, wordt automatisch ook het vermogen van het verwarmingsvermogen 
op Hi of Auto gezet.

2.9 INSTELLEN VAN DE STREEFKAMERTEMPERATUUR

Met de afstandsbediening:
De gewenste kamertemperatuur kan erg eenvoudig worden ingesteld met 
de knoppen 4 en 5 van de afstandsbediening. Hiervoor moet het display 
van het toestel in uw gezichtsveld liggen. Druk op de knoppen 4 of 5 tot de 
gewenste kamertemperatuur wordt weergegeven. De waarde wordt automa-
tisch overgenomen en hoeft niet te worden bevestigd.

 
Direct op de display:
Blader met de menuknoppen naar het thermometerpictogram (het vierde 
pictogram van rechts) De actuele kamertemperatuur verschijnt. Druk nu op 
Enter, en de streeftemperatuur gaat knipperen. Stel de streeftemperatuur 
met de instelknoppen +/- in op de gewenste waarde en druk op ENTER om 
op te slaan.

2.10 INSTELLEN VAN DE PELLETSOORT
De Mellino kan aan de gebruikte pelletsoort worden aangepast. Er zijn drie 
instellingen: 1, 2 en 3. De fabrieksinstelling is 1. In stand 2 worden de toe-
rentallen van de rookgasventilator in alle werkingsmodi met 8% verhoogd, in 
stand 3 met 20%. Bij erg donkere of licht vochtige pellets kan de instelling 
van de pelletsoort tot 2 of 3 worden gereduceerd. Wij bevelen aan om de 
instelling op 1 te laten staan en voor een. 
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Direct op de display:
Blader met de menuknoppen naar het pelletpictogram (het derde pictogram 
van rechts) De actuele instelling verschijnt. Druk nu op Enter, en de instel-
ling gaat knipperen. Stel de pelletsoort met de instelknoppen +/- in op de 
gewenste waarde en druk op ENTER om op te slaan.

Wij bevelen aan om de instelling in de stand auto te laten staan.

2.11 DATUM EN TIJD INSTELLEN

De tijd kan worden afgelezen, als het klokpictogram wordt gekozen.

 
Actuele tijd instellen, direct op de display:
Blader met de menuknoppen naar het klokpictogram (tweede pictogram van 
rechts) De actuele tijd verschijnt. Voor het instellen van de uren drukt u nu 
op Enter; dan knipperen de uren. Stel de uren met de instelknoppen +/- in 
op de gewenste waarde en druk op ENTER om op te slaan. Voor het instellen 
van de minuten drukt u op Enter en vervolgens op de menuknop rechts; dan 
knipperen de minuten. Stel de minuten met de instelknoppen +/- in op de 
gewenste waarde en druk op ENTER om op te slaan.

Actuele datum instellen, direct op de display:
Blader met de menuknoppen naar het klokpictogram, druk eerst op Enter en 
daarna 2 maal op de rechtermenuknop. De dag en de maand verschijnen. 
Het jaar verschijnt na een verdere druk op de menuknop rechts. Navigeer 
met de menuknoppen naar de te wijzigen waarde en verander deze met de 
instelknoppen +/-. Druk vervolgens op Enter om op te slaan.

2.12 WERKING VAN DE TIMER IN HET ALGEMEEN

De Mellino heeft 6 vooringestelde schakelprogramma‘s, verdeeld over de 
dag. Ieder schakelprogramma omvat het starttijdstip, het stoptijdstip en de 
streefkamertemperatuur die tijdens dit schakelprogramma dient te worden 
bereikt. Voor iedere dag van de week kunnen tot 3 schakelprogramma‘s 
worden geactiveerd. Als zich overlappingen in de tijd of onlogische con-
stellaties zouden voordoen, heeft het programma met de hoogste code 
voorrang.

Vooraf opgeslagen programma‘s (fabrieksinstelling) :

Schakelprogramma Inschakelen Uitschakelen Streeftemperatuur

1 05:00 08:30 24,0°C

2 08:15 11:30 24,0°C

3 11:15 15:00 24,0°C

4 14:30 18:15 24,0°C

5 16:15 20:00 24,0°C

6 17:30 22:00 24,0°C

Voorbeeld: wanneer voor een bepaalde dag de programma‘s 1 en 2 worden 
geactiveerd, dan wordt de kachel om 08:30 NIET uitgeschakeld, maar blijft 
deze branden omdat het programma 2 voorrang heeft bij overlappingen met 
programma 1.
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De schakeltijden en streeftemperaturen kunnen individueel worden gewij-
zigd en aangepast.

2.13 TIMER ACTIVEREN/UITSCHAKELEN

De werking van de timer kan worden geactiveerd of uitgeschakeld. Dat gaat 
als volgt:

Navigeer naar het klokpictogram met de menuknoppen. Druk op de instel-
knop +‘ (On of Off wordt weergeven), druk vervolgens op Enter en stel 
met de instelknoppen +/- de gewenste functie in (On = timer activeren, 
Off = timer deactiveren). Druk nogmaals op Enter om de veranderingen 
op te slaan. Druk afsluitend 1 maal op de ESC-knop linksboven om naar 
het hoofdniveau terug te keren Als de functie wordt ingesteld op On (Timer 
geactiveerd), dan zijn de opgeslagen schakelprogramma‘s (zie hoofdstuk 
2.15) actief en brandt het pictogram voor de werking van de timer continu. 
Bij Off is de timer uitgeschakeld, de ingevoerde programma‘s en schakelti-
jden blijven behouden.

Let op: Het timerpictogram brandt ook wanneer de timer actief is, maar 
voor de dagen van de week geen schakelprogramma‘s zijn ingevoerd (pro-
gramma’s d1 tot d7 allemaal op Off, zie hoofdstuk 2.15). In dit geval wordt 
geen inschakeling doorgevoerd.

Aanwijzing: Zolang het timerpictogram brandt, worden de ingevoerde 
schakelprogramma‘s uitgevoerd; ook wanneer de kachel met de aan/
uit-schakelaar is uitgeschakeld. Om ongewenst schakelen te voorkomen 
moet de timer apart worden uitgeschakeld!

2.14 SCHAKELPROGRAMMA SELECTEREN

Ga als volgt tewerk om een schakelprogramma te selecteren: 
Navigeer naar het klokpictogram met de menuknoppen. Druk nu 3 x op de 
instelknop +; er verschijnt [ 4 ]. Druk op Enter en kies de gewenste weekdag 
[ dn ] met de instelknoppen +/-.

Daarbij geldt:
d1 = maandag
d2 = dinsdag
d3 = woensdag
d4 = donderdag
d5 = vrijdag
d6 = zaterdag
d7 = zondag

Druk na selectie van de weekdag nogmaals op Enter. Off wordt weer-
gegeven of een schakelprogramma. Ga met de menuknoppen naar het 
gewenste schakelprogramma (P1 tot P6 of Off) en bevestig uw keuze met 
Enter. Selecteer indien gewenst verdere schakelprogramma‘s (max. 3) voor 
de betreffende dag, en druk hiervoor opnieuw op Enter. U kunt hier ook 
schakelprogramma‘s instellen voor de andere weekdagen. Druk afsluitend 
2 maal op de ESC-knop linksboven om naar het hoofdniveau terug te keren.

2.15 SCHAKELPROGRAMMA OPVRAGEN/WISSEN

Ga als volgt te werk om te controleren welke schakelprogramma‘s zijn inge-
steld voor alle dagen van de week: 
Navigeer naar het klokpictogram met de menuknoppen. Druk nu 3 x op 
de instelknop +; er verschijnt [  4 ]. Druk op Enter en kies de gewenste 
weekdag [    dn ] met de instelknoppen +/-.
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d1 = maandag  
d2 = dinsdag 
d3 = woensdag
d4 = donderdag 
d5 = vrijdag
d6 = zaterdag  
d7 = zondag

Bevestig met Enter, er verschijnt OFF of een schakelprogramma. Wanneer 
voor een bepaalde dag van de week de instelling OFF wordt gekozen, wor-
den alle schakelprogramma‘s voor die dag gewist. Druk afsluitend 2 x op de 
ESC-knop linksboven om naar het hoofdniveau terug te keren.

2.16  SCHAKELPROGRAMMA: GEGEVENS 
VERANDEREN

Ga als volgt tewerk om de ingestelde programmagegevens (zie hoofdstuk 
2.13) te veranderen: 
Navigeer naar het klokpictogram met de menuknoppen. Druk nu 2 x de 
instelknop +; er verschijnt [  3 ]. Druk op Enter en kies het te wijzigen 
programma (P1 tot P6) met de instelknoppen +/-. Druk op Enter: de inscha-
keltijd verschijnt. Met de menuknoppen bladert u ook naar de uitschakeltijd 
en de streeftemperatuur. Stel de gewenste waarden in met de instelknoppen 
+/-. Druk tot slot op Enter om de waarden op te slaan.

2.17 SERVICEMENÜ

Het Service-menu is verdeeld in 13 niveaus en bevindt zich helemaal rechts 
in de display. Het niveau wordt weergegeven als een getal tussen vierkante 
haken [   5  ]. De niveaus 1 tot 6 zijn altijd toegankelijk; niveau 7 bevat een 
wachtwoordverzoek om de niveaus 8 – 13 vrij te schakelen.

Niveau Functie

[1] Knoppenblokkering (OFF, Lo of Hi)

[2] Helderheid van de display (1 tot 5)

[3] Display-instelling stationair (1, 2, 3 en OFF)

[4] Volume van de signaalgever (1 tot 5)

[5] Software-versies van de display (d…) en de regeling (c…)

[6] Manuele continuloop van de vijzel (knopfunctie)

[7]
Wachtwoordverzoek (r--0) voor het vrijschakelen van 
hogere niveaus

[8] Parameters, oproepbaar en instelbaar

[9] Statusweergave van alle digitale ingangen

[10] Statusweergave van alle analoge ingangen

[11] Statusweergave van alle digitale uitgangen

[12] Teller voor diverse gebeurtenissen, bijv. bedrijfsuren

[13] Registratie van diverse gebeurtenissen, bijv. foutmeldingen

Niveau 1: Knoppenblokkering
Hiermee kan de display worden geblokkeerd tegen onbevoegde bediening of 
voor reinigingsdoeleinden. De knoppenblokkering kan op meerdere standen 
worden ingesteld.
• OFF: alle display-knoppen zijn geactiveerd en bruikbaar
• Lo: de Enter-knop is geblokkeerd, d.w.z. er kunnen geen waarden wor-

den versteld, zoals bijv. de streefkamertemperatuur.
• Hi: de Enter- en de Aan/uit-knop zijn geblokkeerd. Het toestel kan niet 

meer via de display worden bediend of versteld.

Aanwijzing: de displayblokkeringen werken niet met de afstandsbediening! 
Deze werkt onafhankelijk van de knoppenblokkering.
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Niveau 2: Helderheid van de display
Zodra een knop is aangeraakt, licht de display met volle helderheid op. Als 
circa 30 seconden lang geen enkele knop wordt aangeraakt, wordt de dis-
play opnieuw gedimd. Deze helderheid kan op vijf niveaus worden ingesteld.

Met de instelknoppen +/- naar niveau 2 in het service-menu navigeren; [   
2  ] verschijnt en vervolgens de actuele instelling. Druk op Enter; de actuele 
instelling knippert. Kies de gewenste helderheid met de instelknoppen +/-.
Druk opnieuw op Enter om uw selectie te bevestigen. Druk 2x op de ESC-
knop linksboven om terug te keren naar het hoofdmenu.

Niveau 3: Displayweergave stationair
Afhankelijk van de instelling geeft het display ca. 2 minuten na de laatste 
knopdruk verschillende informatie weer. 

OFF:  Display blijft staan in de laatste gekozen categorie
1:  Display geeft elke 5 - 6 seconden afwisselend de tijd en de 

actuele kamertemperatuur weer
2: Display geeft de actuele kamertemperatuur aan
3: Display geeft de actuele tijd aan

Ga als volgt tewerk om de instellingen te veranderen:
Met de instelknoppen +/- naar niveau 3 in het service-menu navigeren; 
[  3  ] verschijnt en vervolgens de actuele instelling. Druk op Enter; de 
actuele instelling knippert. Kies de gewenste werkingsmodus met de 
instelknoppen +/-. Druk op enter om te bevestigen. Druk 2 x op de ESC-
knop boven links om terug te keren naar het hoofdmenu. 

Niveau 4: Volume signaalgever
Hier kan het volume van de signaalgever worden aangepast. Het instelbereik 
gaat van 1 tot 5 en OFF (uit). Wij bevelen aan om het volume niet te zacht 
te zetten, zodat het signaal nog hoorbaar is.
Met de instelknoppen +/- naar niveau 4 in het service-menu navigeren; [   
4  ] verschijnt en vervolgens de actuele instelling. Druk op Enter; de actuele 

instelling knippert. Kies het gewenste volume met de instelknoppen +/-. 
Druk op enter om te bevestigen. Druk 2 x op de ESC-knop boven links om 
terug te keren naar het hoofdmenu.

Niveau 5: Software-versies
Hier kan de software-versie van de sturing en de display worden opge-
vraagd. Deze informatie kan belangrijk zijn voor de installateur van de 
klantendienst. Deze waarde kan niet worden versteld.

Met de instelknoppen +/- naar niveau 5 in het service-menu navigeren;  
[ 5] verschijnt en vervolgens de actuele versie van de regelingsoftware  
(c ...) .Druk op Enter; de actuele versie van de displaysoftware verschijnt  
(d …). Met de Enter-knop kan tussen de beide informaties worden gescha-
keld. Druk 2 x op de ESC-knop boven links om terug te keren naar het 
hoofdmenu

Niveau 6: Continuloop vijzel
Met deze functie kan men de vijzel continu laten draaien. Dit is nodig wan-
neer de vijzel is geleegd.
De vijzel schuift de pellets uit de tank naar voren in de richting van de 
vuurpot. Wanneer niet op tijd wordt bijgevuld, leegt de vijzel eerst de tank 
en daarna de eigen schroef. Wanneer bijvoorbeeld de tank niet op tijd wordt 
bijgevuld, leegt de vijzel eerst de tank en daarna de eigen schroef in de 
vuurpot. Het vuur dooft bij gebrek aan brandstof, en de kachel geeft een 
waarschuwingsmelding (temperatuur te laag) en het waarschuwingslampje 
helemaal links op de display gaat branden. Voor opnieuw wordt gestart, 
moet de schroef van de vijzel opnieuw met pellets worden opgevuld, zodat 
bij het aansturen van de pelletmotor ook onmiddellijk pellets in de vuurpot 
vallen. De vuurpot moet worden gereinigd voordat deze functie wordt 
uitgevoerd!
Ga als volgt tewerk om de schroef van de vijzel op te vullen: 
Met de instelknoppen +/- naar niveau 6 in het service-menu navigeren; [   6  
] verschijnt en vervolgens OFF. Druk op Enter en houd deze knop ingedrukt; 
er verschijnt een animatie. 
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De pelletmotor loopt zolang de Enter-knop wordt ingedrukt. Na 30 seconden 
wordt de opvoer uit veiligheidsoverwegingen automatisch onderbroken en 
moet opnieuw op Enter worden gedrukt Bij het afbreken weerklinkt een 
geluidssignaal.
Houd de Enter-knop ingedrukt tot de eerste pellets in de vuurpot vallen. 
Laat de Enter-knop dan los om de pellettoevoer te stoppen. Druk 2 x op de 
ESC-knop boven links om terug te keren naar het hoofdmenu. Nu kan het 
toestel worden gestart.

Niveau 7: Wachtwoordverzoek
Het wachtwoord geeft de niveaus 8 - 13 vrij. Deze zijn voorbehouden voor 
de klantendienst en specifiek geschoold personeel.

Er verschijnt een waarschuwing voor het verstellen van de instellin-
gen van deze niveaus. Verkeerde instellingen kunnen zware schade 
aan materiaal en personen veroorzaken.

Er verschijnt een waarschuwing voor het verstellen van de instellingen van 
deze niveaus. Verkeerde instellingen kunnen zware schade aan materiaal en 
personen veroorzaken.

3. REINIGING EN ONDERHOUD

Voor alle onderhouds- en reinigingswerken alleen door wanneer de Mellino 
koud en uitgeschakeld is.

Aanwijzing: Onderdelen in de verbrandingskamer kunnen nog heet zijn. 
Gebruik het meegeleverde werktuig om de vuurpot op te tillen. Trek voor de 
zekerheid de stekker van het toestel uit het stopcontact. Gebruik voor het 
uitzuigen van de verbrandingskamer, de aslade en de askast uitsluitend een 
daarvoor geschikte aszuiger. Bij een normale stofzuiger bestaat het gevaar 
op zelfontbranding van eventueel nog warme assen in de stofzuigerzak.

Opgelet: Schud geen onverbrande pellets uit de verbrandingskamer terug 
in de pellettank. Ook hier is er een risico op zelfontbranding. Ook kan hier-
door de toevoer van pellets worden verstoord doordat ze de vijzel blokkeren.

3.1 ONDERHOUDSINTERVALLEN

Dagelijks of voor iedere inbedrijfname:
• Reiniging van de vuurpot (zie 3.3)
• Reiniging van de pelletgoot (zie 3.4)
• Reiniging en controle van de ontstekingsinrichting (zie 3.5)

Wekelijks (elke 5 - 7 gebruiksdagen):
• Reiniging van de verbrandingskamer (zie 3.6)
• Legen van de aslade (zie 3.7)
• Reiniging van de rookgaskanalen (zie 3.8)

Maandelijks (elke 30 gebruiksdagen):
• Reiniging van de rookgascollector (zie 3.9)
• Reiniging van de askast (zie 3.10)

Jaarlijks
• Onderhoud door een geschoolde vakman (zie 3.11)

3.2 REINIGING VAN DE RUIT

Reinigingsinterval: wanneer nodig.
Afhankelijk van de gebruiksduur, het verwarmingsniveau en de pelletkwa-
liteit kan zich aanslag vormen op de ruit. Dit is normaal bij de verbranding 
van houtpellets en is geen gebrek. Let ook op de aanwijzingen in verband 
met het verwarmingsvermogen in hoofdstuk 2.7.

De afzetting kan in het algemeen worden weggewist met een vochtige doek 
(keukenrol).
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Tip: Bevochtig bij sterke vervuiling de doek met water of glasreiniger, dop 
de doek in assen en wrijf de ruit daarmee schoon.

Aanwijzing: Veeg de ruit voor ieder gebruik schoon met een droge doek. 
Op deze manier wordt de vorming van hardnekkige aanslag van in het begin 
vermeden.

OPGELET: De meegeleverde hittehandschoen is uitsluitend bestemd als 
bescherming tegen de hitte bij het bedienen van het tilhulpgereedschap en 
de „koude hand“-greep. De handschoen is niet vuurvast!

3.3 REINIGING VAN DE VUURPOT

Reinigingsinterval: dagelijks of voor iedere inbedrijfname 
Neem de vuurpot weg met het meegeleverde tilhulpgereedschap en doe de 
asresten in de aslade. Uitzuigen van de vuurpot zonder deze te verwijderen 
volstaat niet! Borstel de vuurpot schoon met de meegeleverde reinigings-
borstel. De gaten in de pot moeten vrij zijn van afzetting. Let er bij het 
plaatsen van de vuurpot op dat deze steeds vlak in de houder ligt. Vuil kan 
ertoe leiden dat de vuurpot verkeerd staat. Een foutief geplaatste vuurpot 
kan zware schade aan materiaal en personen veroorzaken!

Aanwijzing: Schud geen onverbrande pellets terug in de pellettank..

Open de verbrandingskamerdeur 
met de „koude hand“

Reinig de ruit met een droge doek Uitnemen van de vuurpot Legen van de vuurpot in de aslade.

JUIST FOUT
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3.4 REINIGING VAN DE PELLETGOOT

Reinigingsinterval: dagelijks of voor iedere inbedrijfname
Controleer de pelletgoot op vervuiling, vreemde voorwerpen en afzetting 
Verwijder indien nodig korstvorming op de goot met de meegeleverde rei-
nigingsborstel. Reinig het met de borstel goed bereikbare bereik van de 
pelletschuif zorgvuldig.

Aanwijzing: Afzettingen en korstvorming op de goot kunnen een gelijk-
matige verdeling van de pellets in de vuurpot verhinderen en daardoor de 
verbranding nadelig beïnvloeden.

 
Reiniging van de pelletgoot

3.5 REINIGING VAN DE ONTSTEKINGSINRICHTING

Reinigingsinterval: dagelijks of voor iedere inbedrijfname
Neem de vuurpot weg met het meegeleverde tilhulpgereedschap. Verwijder 
asresten en aanslag van de ontstekingsbuis. Het ontstekingselement moet 
vrij in de ontstekingsbuis liggen. Gebruik daarvoor de reinigingsborstel. Let 
er bij het plaatsen van de vuurpot op dat deze steeds vlak in de houder ligt.

Aanwijzing: Een verstopte ontstekingsbuis verhindert dat ontstekingslucht 
door het pelletontstekingselement kan stromen. Ook de warmteafgifte van 
de pellets wordt verhinderd. Daardoor duurt de ontsteking langer of kan het 
tot een foutieve ontsteking komen. Bovendien wordt de levensduur van het 
ontstekingselement aanzienlijk verkort.

Reiniging ontstekingselement Het ontstekingselement moet vrij 
zijn van afzettingen.
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3.6 REINIGING VAN DE VERBRANDINGSKAMER

Reinigingsinterval: wekelijks (elke 5-7 gebruiksdagen) 
Neem de vuurpot weg om deze te reinigen. Zuig de volledige verbrandings-
kamer, inclusief de verbrandingsluchtdoos, met een aszuiger leeg.

Aanwijzing: Een sterk vervuilde verbrandingskamer of verbrandingslucht-
doos kan de vrije toevoer van de verbrandingslucht verhinderen en tot 
storingen leiden.

Reiniging verbrandingskamer Reiniging van de 
verbrandingsluchtdoos

3.7 LEGEN VAN DE ASLADE

Reinigungsintervall: wekelijks (elke 5-7 gebruiksdagen)
Til de aslade op en trek ze uit. Leeg de inhoud in een daarvoor voorziene 
houder (aston). Reinig de aslade met een borstel of een aszuiger.

Aanwijzing: Leeg de inhoud van de aslade niet in de pellettank. Naast 
het risico op brand in de tank door gloeiende resten, kunnen de resten 
leiden tot aantasting van de vijzel en bijgevolg tot het uitvallen van de 
brandstoftoevoer.

Opgelet:  Die geen hete assen bi j  het restafval. Er is een risico op 
zelfontbranding.

De aslade lichtjes optillen ... ... en uittrekken
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3.8. REINIGING VAN DE ROOKGASKANALEN

Door afzetting van as in de verwarmingsgaskanalen gaat na verloop van 
tijd de warmte-overdracht van de verwarmingsgassen aan de corpuswan-
den achteruit. Hierdoor wordt ook de warmteafgifte van het toestel aan de 
opstellingsruimte gereduceerd.

Reinigingsinterval: wekelijks (elke 5-7 gebruiksdagen) 
Haal de bovenste plaat van het toestel. Schuif de linker en rechter reini-
gingsinrichting meermaals omhoog en omlaag. De in de rookgaskanalen 
gereinigde as valt in de asverzamelaar onder de aslade, zie 3.10.

Aanwijzing: Als de rookgaskanalen gedurende langere tijd niet worden 
gereinigd, kan het eveneens tot werkingsstoringen (veiligheidsuitschake-
ling) komen wegens hoge rookgastemperaturen.

3.9 REINIGING VAN DE ROOKGASCOLLECTOR

Reinigingsinterval: maandelijks (elke 30 gebruiksdagen)
Til de keerplaat op en leid ze naar linksboven. Kantel de keerplaat naar 
onderaan rechts en trek ze voorzichtig uit. Borstel de as van de keerplaat. 
Zuig de bovenste rookgascollector uit met een aszuiger. Verwijder de as en 
vervuiling van de bekleding van de verbrandingskamer. Het plaatsen van de 
keerplaat gebeurt in omgekeerde volgorde.

Afnemen van de bovenplaat Reiniging van de rookgaskanalen

Optillen van de plaat Uittrekken van de plaat

Uitzuigen van de rookgascollecto Reiniging van de bekleding van de 
verbrandingskamer
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3.10 REINIGING VAN DE ASHOUDER

Reinigingsinterval: maandelijks (elke 30 gebruiksdagen)
Zet de beide vleugelmoeren los en neem de afdekplaat weg. Controleer de 
afdichtband op schade. Zuig de as met een aszuiger uit de askast. Breng 
het deksel van de askast aan.

Opgelet: Vergeet niet de askast opnieuw met het deksel af te sluiten, omdat 
het rookgassysteem anders valse lucht trekt.

3.11 JAARLIJKSE INSPECTIE

Zoals gebruikelijk bij een verwarming op gas of olie is ook bij een pellet-
kachel een jaarlijkse inspectie door een vakman nuttig om in het volgende 
stookzeizoen een veilige werking zonder storingen te garanderen.

Om aanspraak te blijven maken op de volledige garantie moeten deze onder-
houdswerken worden uitgevoerd door geschoold gespecialiseerd personeel.

• Functiecontrole van de veiligheidsinrichtingen (deurcontactschakelaar, 
STB)

• Reiniging van de rookgastemperatuursensor
• Uitbouw en reiniging van de rookgasventilator
• Reiniging en controle van de rookgaskanalen (verbindingsstuk)
• Controle en evt. vervangen van dichtingen (deurdichting, askastdichting, 

tankdichting, rookgaskanalen)
• Controle van tankdeksel en tankdichting
• Reiniging van de verbrandingskamer
• Controle van de bekleding van de verbrandingskamer
• Reiniging van de pellettank langs binnen
• Uitbouw en reiniging van de vijzel
• Reiniging van het aanzuigkanaal
• Werkingstest rookgasventilator, ontstekingselement, vijzel
• evt. software-update

Aanwijzing: Het jaarlijkse serviceonderhoud moet worden gedocumenteerd 
in het serviceprotocol van deze handleiding onder 8.0 Inbedrijfstelling en 
serviceprotocol.

Toegang tot de askast via 2x 
vleugelmoeren

Uitzuigen van de ashouder
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4. ONDERSTEUNING BIJ STORINGEN

Beschrijving van 
het probleem:

Mogelijke oorzaak/oplossing:

Er verschijnt niets 
op de display

• Controleer of er stroom uit het stopcontact komt 
en steek dan de stekker van het netsnoer in het 
stopcontact.

• Ga na of de displaykabel met de regeling is 
verbonden

• Neem contact op met de bevoegde klantendienst 
als de storing niet kan worden opgelost.

Display reageert 
niet meer

• Trek de stroomstekker uit en steek deze direct 
opnieuw in. Dit is ook mogeli jk t i jdens het 
gebruik.

• Als alternatief kunt u de achterwand verwijderen 
en de clip van de displaykabel losmaken, en de 
kabel van de regeling uittrekken en opnieuw 
insteken.

Lampje „Te weinig 
pellets“ brandt 

 

• Vul de tank en de vijzel, zie hoofdstuk 2.17 [6] 
• Neem contact op met de bevoegde klantendienst 

als de storing niet kan worden opgelost.

Lampje „Reinigen“ 
brandt

• Voer alle reinigingen door van 3.3. tot en met 
3.10

• Controleer de rookgasaansluit ing tot aan de 
schoorsteen op dichtheid

• Neem contact op met de bevoegde klantendienst 
als de storing niet kan worden opgelost.

Lampje „Service“ 
brandt   • Neem contact op met de bevoegde klanten-

dienst. Trek de stekker uit het stopcontact en 
neem het toestel NIET opnieuw in gebruik

Display toont 
foutcode E…

• Schrijf de foutcode op en deel ze mee aan de 
klantendienst

5.  ALGEMENE GARANTIEVOORWAARDEN

5.1 TOEPASSINGSBEREIK

Deze Algemene garantievoorwaarden gelden in relatie met de  producent, 
Spartherm Feuerungstechnik GmbH, t.o.v. de dealer/speciaalzaak. Deze 
voorwaarden zijn niet identiek met de contract- en garantie voorwaarden 
die de dealer/speciaalzaak aan zijn klanten doorgeeft, resp. kan doorgeven.

5.2 ALGEMENE INFORMATIE

Dit product is een volgens de stand van de techniek vervaardigd kwaliteitspro-
duct. De toegepaste materialen werden zorgvuldig geselecteerd en worden, 
zoals ons complete productieproces, continue getest en gecontroleerd. Voor 
het opstellen of inbouwen van dit product is speciale vakkennis nodig. Daarom 
mogen onze producten alleen door vakkundige bedrijven met inachtneming van 
de geldende wettelijke voorschriften worden ingebouwd en in bedrijf worden 
gesteld.
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5.3 GARANTIEPERIODE

De Algemene Garantievoorwaarden gelden alleen binnen de Bondsrepubliek 
Duitsland en de Europese Unie. De garantieperiode en de omvang van de 
garantie wordt in het kader van deze voorwaarden verleend buiten de wet-
telijke garantie, die onaangetast blijft. Spartherm Feuerungstechnik GmbH 
verleent 5 jaar garantie voor

• Basiscorpus inbouwhaarden
• Basiscorpus haardkachels
• Basiscorpus haardcassetten
• Basiscorpus haarddeuren

Spartherm Feuerungstechnik GmbH verleent 24 maanden garantie voor 
de l i ftdeurtechniek, bedieningselementen en handgrepen, stelhendels, 
dempers, elektronische en elektrische componenten zoals ventilatoren, 
toerental regelaar, originele vervangingsonderdelen, alle bijgekochte artike-
len en veiligheidsrelevante inrichtingen.

Spartherm Feuerungstechnik GmbH verleent 6 maanden garantie op 
sli jtageonderdelen uit de stookplaats, zoals chamottesteen, vermiculiet, 
stookroosters, afdichtingen en vitrokeramiek.

5.4 FUNCTIEVOORWAARDEN VOOR DE GARANTIE

De garantieperiode begint met de datum van aflevering aan de dealer/spe-
ciaalzaak. Dit dient met een schriftelijk bewijs, bijvoorbeeld een factuur met 
afleverbon van de dealer/speciaalzaak te worden voorgelegd. Het garantie-
certificaat voor het betreffende product dient door de eiser bij het indienen 
van de garantieclaim te worden getoond. 
 
Zonder dit bewijs is Spartherm Feuerungstechnik GmbH voor garantieclaims 
niet aansprakelijk.

5.5 GARANTIE-UITSLUITING

Onder de garantie valt niet:
• slijtage van het product
• chamottesteen/vermiculiet: zijn natuurlijke producten die bij elke ver-

hitting uitzetten en krimpen. Hierbij kunnen scheuren ontstaan. Zo lang 
de voeringen in de verbrandingskamer op hun plaats blijven en niet 
breken, vervullen ze hun functie.

• de oppervlakken: verkleuringen in het lakwerk of op de galvanische opper-
vlakken, die te wijten zijn aan thermische belasting of overbelasting.

• het liftdeurmechanisme: bij niet-inachtneming van de installatie voorschriften 
en daarmee gepaard gaande oververhitting van de geleiderollen en lagers.

• de afdichtingen: verminderde dichtheid door thermische belasting en 
verharding.

• de vitrokeramiek: vervuiling door roet of ingebrande resten van verbrand 
materiaal en verkleuringen of andere optische veranderingen door de 
thermische belasting.

• foutief transport en/of foutieve opslag
• ondeskundig hanteren van breekbare delen zoals glas en keramiek
• ondeskundige behandeling en/of ondeskundig gebruik
• nalaten van onderhoud
• foutieve inbouw of aansluiting van de haard
• niet-naleving van de montage- en gebruikshandleiding
• technische wijzigingen aan het toestel door niet geautoriseerde personen

5.6 VERHELPEN VAN GEBREKEN / REPARATIE

Onafhankelijk van de wettelijke garantieverplichtingen die binnen de wette-
lijke garantietermijnen voorrang hebben op deze garantieverleningen, worden 
alle gebreken gratis verholpen die aantoonbaar het gevolg zijn van materiaal- 
of productiefouten en waarbij de overige voorwaarden van deze garantie zijn 
vervuld. In het kader van deze garantie behoudt  Spartherm Feuerungstechnik 
GmbH zich het recht voor de gebreken te verhelpen of de haard gratis te 
vervangen. Hierbij heeft het verhelpen van gebreken voorrang.
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Verdergaande claims die boven de garantieverplichting uit gaan, zijn hierbij 
uitdrukkelijk uitgesloten.

5.7 VERLENGING VAN DE GARANTIEPERIODE

Indien een onderdeel van de haard wordt gerepareerd of vervangen of de 
haard compleet wordt vervangen, wordt de garantieperiode van dit onder-
deel/deze haard verlengd.

5.8 ONDERDELEN

Bij vervanging van onderdelen mogen uitsluitend originele onderdelen van 
de producent of de door hem aanbevolen vervangingsonderdelen worden 
gebruikt.

5.9 AANSPRAKELIJKHEID

Schade en claims die niet werden veroorzaakt door een defecte haard gele-
verd door Spartherm Feuerungstechnik GmbH, zijn uitgesloten van en zijn 
geen bestanddeel van deze garantievoorwaarden.

Hiervan uitgesloten zijn wettelijke garantieverplichtingen indien deze zich in 
specifieke gevallen zouden voordoen.

5.10 OPMERKING

Naast deze garantievoorwaarden en toegekende garanties staat uw vak-
handelaar met alle plezier met raad en daad ter beschikking. Het is ten 
zeerste aanbevolen haardinstallaties en haardkachels regelmatig door een 
schoorsteenbouwer te laten controleren durch einen Ofensetzer überprüfen 
zu lassen.

6. TECHNISCHE GEGEVENS

Netaansluiting 230V AC / 50Hz

Beschermingsklasse I 

elektrische vermogensopname in standby ca. 2 W

elektrische vermogensopname bij de start 
(ontsteking)

ca. 265 W

elektrische vermogensopname tijdens de werking ca. 20 W

Zekering (10,3x38mm) 2 A traag

Afmetingen (BxHxD) 560mm x 1241mm x 510mm

Totaalgewicht leeg 178 kg

Rookgasafvoerbuis Ø 100 mm

Aansluiting voor de verbrandingsluchttoevoer Ø 100 mm

Brandstof Houtpellets conform DINplus of ÖNorm

Capaciteit pellettank 22 kg

Nominaal verwarmingsvermogen (vollast) 8,4 kW

Ruimteverwarmingsvermogen
71 tot 182 m3 (afhankelijk van de isolatie van 
het gebouw)

Vermogensniveau 1
  2
  3
  4
  5 en  Hi

2,5 kW
4,0 kW
5,5 kW
7,0 kW
8,4 kW

Rendement > 86 %

Gemiddelde rookgastemperatuur 140°C

Gemiddelde benodigde opvoerdruk 12 Pa

CO-emissie m.b.t. 13% O2 63 mg/Nm3 

Stofemissie 26 mg/Nm3

Rookgasdebiet 9,6 g/s

Technische wijzigingen en mogelijke fouten voorbehouden.
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7. CONFORMITEITSVERKLARING
8.   RAPPORT VAN INGEBRUIKNAME EN 

SERVICEPROTOCOL
Rapport van ingebruikname:
Het rapport van ingebruikname maakt deel uit van de garantie en de garan-
tievoorwaarden; het dient te worden ingevuld bij de eerste ingebruikstelling 
van de pelletkachel. Voer het serienummer van het typeplaatje in. Het type-
plaatje bevindt zich achteraan op de pellettank. Als u bij storingen of pro-
blemen een beroep doet op de klantendienst, moet u dit protocol absoluut 
meesturen met de service-aanvraag. Dit vergemakkelijkt de foutopsporing 
en een snelle oplossing van het probleem.

Serviceprotocol/checklist:
Het serviceprotocol dient voor de documentatie van de jaarlijks door de 
gespecialiseerde firma doorgevoerde onderhoudswerken.

Rapport van ingebruikname voor Mellino V4_5-__________(serienr.)

Installatie-adres (klant):

Naam:

Straat:

Postcode:

Plaats:

Tel.:

Handelaar/installateur

Naam:

Straat:

Postcode:

Plaats:

Tel.:
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Bij levering: JA NEE

Ruit van verbrandingskamerdeur onbeschadigd

Bekleding onbeschadigd

Accessoires volledig volgens leverbon

Rookgasaansluiting:

Lengte van het rookgaskanaal tot de kachelaansluiting (doorvoer)_____m

Aansluiting aan schoorsteen uitgevoerd met ________90°-bochten

Schouwdiameter____________

Opvoerhoogte van de schouw____________m

JA NEE

Controle van de effectieve opvoerdruk uitgevoerd?

Een onderdruk van meer dan 20-25 Pa kan van invloed zijn op de correcte werking. Hierbij 
kan de vuilafzetting op de ruiten of de geluidsvorming worden versterkt.

Elektrische aansluiting: JA NEE

Aansluiting aan geaard stopcontact

Inbedrijfstelling:

Toestelfunctie Display

Toestelfunctie pellettoevoer, ontsteking

Instructies voor de bediening

Instructies voor reiniging en onderhoud

Garantievoorwaarden

Software-versie (productcode)

Datum/handtekening klant                                                Handtekening installateur

Serviceprotocol voor Mellino V4_5-____________( serienr.)
Onderhoudswerken jaarlijks doorgevoerd conform 4.11:

Datum Firma/handtekening Opmerking
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