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Stockton 3/4/5/6/7/8/11
Vrijstaande haard

Models: 7118/7101/7102/7119/7160/7127/7130/7161/7100/7162/7117/7120/7163/7103/7104/
7105/7113/7113lC/7128/7114/7106/7106lC/7106HC/7116/7116lC/7116HC

Gebruikshandleiding 
Installatie en onderhoud 

Voor gebruik in Nl (Nederland)

BelANGRIJK
dit apparaat wordt heet tijdens het gebruik, het wordt daarom aanbevolen dat er een geschikt scherm gebruikt wordt ter 

bescherming van jonge kinderen, ouderen of minder validen. Niet proberen om afval in dit apparaat te verbranden. 

lees deze instructies zorgvuldig door vóórdat het apparaat geïnstalleerd of gebruikt wordt.  
op een veilige plaats bewaren voor toekomstig gebruik en wanneer u onderhoud pleegt aan de haard. 

Het ingebruiknamevel op pagina 3 van deze handleiding moet door de installateur ingevuld worden. 

Dit apparaat is goedgekeurd voor het gebruik in andere dan de vermelde landen. Om dit apparaat in deze andere landen te installeren, is het belangrijk om de 
vertaalde instructies te bemachtigen en in sommige gevallen zal het product aangepast moeten worden. Neem voor meer informatie contact op met Stovax. 
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CoNtRolelIJst INGeBRUIKNAMe AppARAAt  
Vul de volgende informatie in om ons te helpen bij het afhandelen van garantieclaims:

dealer waar het apparaat is gekocht 

Naam : ................................................................................................................................................................

Adres : .................................................................................................................................................................

 ............................................................................................................................................................................

Telefoonnummer : ...............................................................................................................................................

essentiële informatie – Moet ingevuld worden

Datum geïnstalleerd : ...........................................................................................................................................

Beschrijving model : ............................................................................................................................................

Serienummer : .....................................................................................................................................................

Installateur 

Bedrijfsnaam : ........................................................................................................................................................................

Adres: .....................................................................................................................................................................................

 ...............................................................................................................................................................................................

Telefoonnummer : ..................................................................................................................................................................

Controles ingebruikname (invullen en ondertekenen)

 
 Is het rookkanaalsysteem juist voor het apparaat ? JA  NEE  

 Rookkanaal geveegd en betrouwbaarheidstest uitgevoerd JA  NEE  

 Rooktest uitgevoerd op geïnstalleerd apparaat JA  NEE 

 Lekkagetest uitgevoerd JA  NEE 

 Gebruik en bediening apparaat uitgelegd JA  NEE 

 Handleiding aan klant gegeven JA  NEE 

Handtekening: ................................................................................ Naam ondergetekende  : ..........................................
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GeBRUIKsVooRsCHRIFteN

1. GÉNÉRAlItÉs

1.1 lees deze instructies volledig door voordat u dit product 
gebruikt.

1.2 Bij de installatie dient er aan alle lokale bepalingen, 
inclusief die verwijzen naar nationale en europese 
standaarden, voldaan te worden.

1.3 Alleen voor huishoudelijke verwarming volgens deze 
gebruikshandleiding

1.4 U mag alleen goedgekeurde brandstoffen gebruiken. Niet 
met vloeibare brandstoffen of als vuilverbrandingsoven 
gebruiken.

1.5 Het oppervlak van de apparaten wordt erg heet tijdens het 
gebruik. Gebruik een geschikt scherm als er jonge kinderen, 
ouderen of minder validen aanwezig zijn.

 Stovax biedt ter bescherming haardschermen, 
vonkenschermen en haardreksystemen aan*. Uw Stovax 
dealer kan u over deze producten adviseren.

1.6 Hang geen foto’s , TV’s, schilderijen, porselein of andere 
brandbare items aan de muur of in de buurt van het 
apparaat. Blootstelling aan hoge temperaturen zal schade 
veroorzaken.

1.7 Ventilators of afzuigkappen mogen niet in dezelfde kamer 
of ruimte worden geplaatst omdat het apparaat hierdoor 
rook de kamer in kan blazen.

1.8 Belemmer de ventilatie niet die nodig is voor het veilig 
gebruik van het apparaat, binnen of buiten de ruimte.

1.9 Het apparaat niet zonder toestemming wijzigen.

1.10 De schoorsteen moet ten minste één keer per jaar geveegd 
worden. Zie Sectie 12

1.11 Hetzelfde rookkanaal of schoorsteensysteem niet 
aansluiten of delen met een ander apparaat.

seRIeNUMMeR

1.12 Dit nummer is nodig bij het bestellen van 
reserveonderdelen   of het maken van een garantieclaim.

 stockton 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11
 Bij de meeste modellen van Stockton bevindt het 

gegevensplaatje zich onder de voorzijde van de asrand van 
de haard. Zie Afbeelding 1

Gegevensplaatje

PR7540

stockton 5 Midline
 Het gegevensplaatje kan er uit gedraaid worden en bevindt 

zich aan de linkerachterkant van de haard. Zie Afbeelding 
2

Gegevensplaatje

PR7541

lUCHtsYsteMeN  

drievoudige luchtsystemen

 Verschillende apparaten van Stovax hebben drievoudige 
luchtsystemen met een schonere verbranding en een 
betere efficiëntie en controle, zie Afbeelding 2

 1) Luchtreiniging – lucht die over het venster wordt 
gezogen reinigt het glas.

 De bron van de primaire verbrandingslucht bij het 
verbranden van hout.

 2) Primaire lucht – voor het gebruik bij vaste brandstoffen 
en in eerste instantie bij houtvuren.

 3) Schone verbranding - secundaire lucht wordt via een 
warmtewisselaar voorverwarmd voor het verbranden van 
niet verbrande koolwaterstoffen, waardoor een schonere 
en meer efficiënte verbranding wordt verkregen.

 Voor luchtcontrole, zie Afbeeldingen op de volgende 
pagina 
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GeBRUIKsVooRsCHRIFteN

lUCHtsYsteMeN
Bediening Lucht-reiniging

OPENEN                                             GESLOTEN

Primaire Bediening

OPENEN                                      GESLOTEN

1 DEUR

PR7213 PR7212

2 DEUR

deURKlINK

1.12 Met een vuurvaste handschoen bedienen.

de deUR NIet Met Blote HANdeN opeNeN

Om te openen en te sluiten: 

Laat gereedschap over knop zakken om het te 

plaatsen. Til omhoog en verwijder

1 DEUR 2 DEUR

PR7210 PR7209

WAARsCHUWING

 Indien dit apparaat op de juiste manier geïnstalleerd is, 
bediend en onderhouden wordt, zal het nooit rook de 
kamer in blazen.

 Er kan af en toe rook ontstaan bij het verwijderen van de as  
en het bijvullen van de brandstof.

 Aanhoudende rookvorming kan mogelijk gevaarlijk zijn 
en mag niet geaccepteerd worden.

 Indien rookvorming blijft aanhouden
	 •	Open	deuren	en	ramen	om	de	ruimte	te	ventileren	
	 •	Laat	het	vuur	uitgaan	of	verwijder	de	brandstof	op	een	

veilige manier uit het apparaat. 
 
	 •	Controleer	de	schoorsteen	op	verstoppingen	en	reinig	

indien nodig.

	 •	Niet	proberen	om	opnieuw	aan	te	steken	totdat	de	
rookbron geïdentificeerd en hersteld is.

 Zoek indien nodig vakkundig advies.

2. eeRste GeBRUIK VAN Het AppARAAt 

2.1 Hierdoor kan het apparaat zich goed zetten en kan alle 
bevestigingslijm en verf volledig opdrogen.

	 •	Het	apparaat	gedurende	de	eerste	paar	dagen	op	een	
lage stand gebruiken

2.2 Raak de verf gedurende de initiële gebruiksperiode niet 
aan.

2.3 Het apparaat kan gedurende deze tijd onplezierige geuren 
afgeven.

	 •	De	ruimte	goed	ventileren	om	de	opbouw	van	rook	te	
voorkomen

3. AANBeVoleN BRANdstoFFeN

3.1 Houtblokken:

	 •	Verstook	alleen	gedroogd	hout	met	een	vochtgehalte	
van minder dan 20%.

lengte hout

Apparaat lengte hout

Stockton 3 and 4 200mm

Stockton 5 and 5 Midline 330mm

Stockton 6 250mm

Stockton 7 325mm

Stockton 8 400mm

Stockton 11 500mm

	 •	Houtblokken	12	tot	18	maanden	laten	drogen	voordat	
deze gebruikt worden
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GeBRUIKsVooRsCHRIFteN
 Slechte kwaliteit hout.
 —  Veroorzaakt lage verbrandingsefficiëntie
 —  Produceert schadelijke condensatie
 —  Vermindert effectiviteit van de luchtreiniging en 

levensduur van het apparaat

 Geen bouwhout, geverfd, geïmpregneerd/behandeld 
hout, geproduceerde plaatproducten of hout van 
palletten gebruiken.

 3.2 Vaste brandstof.

	 •	Verstook	alleen	antraciet	of	uit	rookloze	brandstof	
gemaakte briketten, die als geschikt aangemerkt zijn voor 
het gebruik in gesloten haarden.

 Verstook geen vette kolen, ‘petro-coke’ of andere op 
aardolie gebaseerde brandstoffen, omdat dit de garantie 
van het product ongeldig maakt.

3.3 Brandstofverbruik.
 Zoals getest bij nominale warmteafgifte volgens de vereisten 

van EN 13240 2001 voor periodiek gebruik:

Beschrijving

Brandstofverbruik

Kg/uur
Hout

Kg/uur
Briketten

Stockton 3 1.4 0.7

Stockton 4 1.4 0.7

Stockton 5/5ML 1.5 0.7

Stockton 6/6HL 1.9 0.9

Stockton 7 2.4 1.1

Stockton 8 2.8 1.3

Stockton 11 3.5 N/A

3.4 Voor advies over geschikte vaste brandstoffen:
	 •	Neem	contact	op	met	uw	lokale	goedgekeurde	kolenboer

 Een aantal factoren kunnen de prestatie van uw apparaat 
beïnvloeden. Zie sectie 8 voor meer informatie.

4. lIGHtING tHe ApplIANCe4. de HAARd AANsteKeN    

4.1 Voor de beste resultaten:

	 •	Stel	de	luchtregeling	in,	zie	Afbeelding	6

PR8003

Luchtreiniging Volledig 
geopend

Primaire lucht. 
Volledig geopend

	 •	Plaats	de	aanmaakblokjes	of	papier	en	droog	
aansteekhout op het rooster

	 •	Steek	het	papier	of	de	aanmaakblokjes	aan,	zie	
Afbeelding 7

	 •	Laat	de	deur	iets	open	staan	terwijl	het	vuur	begint	
te branden en het glas warm wordt om de opbouw van 
condensatie te voorkomen

	 •	Voeg	grotere	stukken	hout	toe.	Het	vuur	kan	door	te	veel	
houtblokken verstikken.

 plaats geen brandstof boven het houtscherm en de 
secundaire onstekingsinlaten aan de achterkant van de 
vuurkist. Zie Afbeelding 8
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GeBRUIKsVooRsCHRIFteN
5.5 Roet en teer kunnen ook verminderd worden door tijdens 

het gebruik het apparaat een korte tijd op de hoogste stand 
te zetten.

5.6 Vaste brandstof verstoken:

 De plaatsing van een gietijzeren multi-brandstof kit is vereist 
voor het verstoken van rookloze brandstoffen. Deze kit 
maakt ook het efficiënt verstoken van hout mogelijk. Zie 
Sectie 4, Installatie instructies.

Apparaat part No.

Stockton 5 7108

Stockton 6 7117

Stockton 7 7109

Stockton 8 7111

Stockton 8 Slimline 7111SL

 Alleen voor gebruik met aanbevolen brandstoffen, zie de 
Installatie Sectie voor meer informatie over de plaatsing.

	 •	Stel	de	luchtregeling	in,	zie	Afbeelding	10

PR8006
Primaire lucht 50% Openen

Luchtreiniging:: 
50% Openen

5.7 Verwijder de as uit het vuurbed voordat de brandstof 
aangevuld wordt, zie Verwijderen as, Sectie 7

	 •	De	Primaire	luchtregeling	volledig	openen	om	een	
gloeiend bed te creëren, alvorens nieuwe brandstof toe te 
voegen.

	 •	Verstook	de	nieuwe	brandstof	gedurende	een	paar	
minuten voordat de Primaire luchtregeling op de gewenste 
instelling afgesteld wordt.

	 •	Voeg	voor	schoon	en	efficiënt	stoken	regelmatig	een	klein	
beetje brandstof toe.

5.8 Op den duur zult u door het gebruik ervaren welke 
instellingen u persoonlijk verkiest.

PR8004

Luchtinlaten

Houtscherm

	 •	Sluit	de	deur
 laat de deur niet open staan omdat het vuur dan te hoog 

kan oplaaien en er een permanente beschadiging kan 
ontstaan.

5. Het AppARAAt GeBRUIKeN

5.1 Hout verstoken:

	 •	Sluit	de	Primaire	luchtregeling	(alleen	multi-brandstof	
versies) en gebruik de Airwash/Luchtreiniging om de 
verbrandings- snelheid te regelen wanneer het apparaat op 
een temperatuur van functioneert, zie Afbeelding 9  

PR8005

Luchtreiniging: Aanpassen

	 •	Hout	brandt	het	beste	op	een	laag	as

	 •	Hark	de	kooltjes	gelijkmatig	over	het	vuurbed	en	de	
Airwash / Luchtreinigingsregeling gedurende een paar 
minuten volledig openen voordat de brandstof bijgevuld 
wordt

5.2 Nieuwe houtblokken gedurende een paar minuten op 
een hoge stand laten branden voordat de Airwash regeling 
aangepast wordt. Voeg voor schoon en efficiënt stoken 
regelmatig een klein beetje brandstof toe.

5.3 Op den duur zult u door het gebruik ervaren welke 
instellingen u persoonlijk verkiest.

5.4 Geen grote hoeveelheden brandstof verstoken terwijl de 
Airwash regeling gedurende langere perioden gesloten is. 
Hierdoor wordt het glasreinigende effect vermindert en 
veroorzaakt het ophopen van teer en roet in het apparaat 
en het rookkanaalsysteem. 
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GeBRUIKsVooRsCHRIFteN
5.9 Geen grote hoeveelheden brandstof verstoken terwijl de 

Primaire luchtregeling gedurende langere perioden op een 
lage stand staat. Hierdoor wordt het glasreinigende effect 
van de air wash vermindert en veroorzaakt het ophopen 
van teer en roet in het apparaat en het rookkanaalsysteem.

5.10 Roet en teer kunnen ook verminderd worden door tijdens 
het gebruik het apparaat een korte tijd op de hoogste stand 
te zetten.

5.11 Verstook alleen antraciet of speciale rookloze 
brandstoffen die geschikt zijn voor het gebruik in 
gesloten apparaten.

5.12 Verstook geen vette kolen, ‘petro-coke’ of andere op 
aardolie gebaseerde brandstoffen, omdat dit de garantie 
van het product ongeldig maakt.

 Geen brandstof boven het houtscherm en de secundaire 
onstekingsinlaten aan de achterkant van de vuurkist 
plaatsen. Zie Afbeelding 8

6. tIps VooR Het VeRBRANdeN

6.1 Brandstofkwaliteit (Hout) 
 Gebruik hout met een vochtgehalte van minder dan 20%.
 Bij gedroogd hout begint de schors er af te bladderen en 

lopen er scheuren vanaf het midden. Zij voelen lichter aan 
dan vers gehakt hout van gelijke afmetingen en klinken hol 
wanneer deze tegen elkaar geslagen worden. Houtblokken 
moeten niet vochtig aanvoelen of onder mos en schimmel 
zitten.

 Symptomen die verband houden met nat hout:
 — Moeilijk een vuur te beginnen en goed te laten branden
 — Rook en kleine vlammen
 — Vuil glas en/of vuurvaste stenen
 —Snelle opeenhoping van roet in de schoorsteen
 — Lage warmteafgifte
 — Korte verbrandingsduur, extreme brandstofconsumptie 

en blauw/grijze rook van de schoorsteen
	 •	Iedere	dag	gedurende	een	korte	periode	op	de	hoogste	

stand stoken om grote opeenhoping van teer en roet in het 
apparaat en het rookkanaalsysteem te voorkomen

	 •	Gebruik	de	Stovax	Protector	schoorsteenreiniger	om	dit	
probleem te verminderen

6.2 Brandstofkwaliteit (Vaste brandstof)
	 •	Gebruik	alleen	aanbevolen	vaste	brandstoffen	die	

goedgekeurd zijn voor het gebruik met gesloten apparaten.
 Symptomen die verband houden met niet geschikte 

brandstoffen zijn o.a.:
 — Moeilijk een vuur te beginnen en goed te laten branden
 — Rook en kleine vlammen
 — Vuil glas en/of vuurvaste stenen
 — Korte levensduur van het rooster, vlamkeringen en 

interne vuurvaste stenen
 — Permanente aanslag op het glas
6.3 Rook uit de luchtinlaten
 Verbrandingsgassen hopen zich op in de vuurkist en 

ontbranden als kleine explosies, waardoor rook uit de 
luchtinlaten en andere openingen komt. Dit doet zich 

voor als de luchtregelingen afgesloten zijn nadat er 
nieuwe brandstof aan erg heet vuur is toegevoegd. Stop 
dit door de luchtregelingen te openen om de hoeveelheid 
verbrandingslucht en de verbrandingssnelheid te verhogen.

6.4 trek rookkanaal
 De schoorsteen heeft twee hoofdfuncties:
 1) Om rook, gassen en dampen veilig uit huis te 

verwijderen.
 2) Om voldoende trek aan het apparaat te leveren 

waardoor het vuur blijft branden.
 Trek wordt veroorzaakt door stijgende hete lucht in de 

schoorsteen wanneer het apparaat wordt aangestoken.
Symptomen van slechte prestaties die verband houden met trek in 

de schoorsteen zijn o.a.:
— Buitengewoon brandstofverbruik (grote trek)
— Weinig controle over het verbranden, oververhitting (grote trek)
— Windgeluiden van de luchtinlaten (grote trek) 

 — Moeite om het vuur aan de gang te krijgen en te houden 
(weinig trek) 

 — Lage warmteafgifte (weinig trek) 
 — Rook komt de kamer wanneer de deuren open staan 

(weinig trek) 
 De constructie, positie, afmeting en hoogte van de 

schoorsteen zijn allemaal factoren die de prestatie van de 
schoorsteentrek beïnvloeden. 

 Andere facton die de schoorsteentrek kunnen beïnvloeden 
zijn o.a.: 

 — Bomen of dichtbijstaande gebouwen die turbulentie 
veroorzaken 

 — Harde en vlagerige wind
 — Buitentemperatuur
 — Weersomstandigheden buiten
 — Incorrecte additionele ventilatie voor het gebouw
 — Verstopt rookkanaal/schoorsteen
 Raadpleeg voordat u het apparaat verder gebruikt een 

erkende verwarmingsingenieur voor vaste brandstof, voor 
advies over het herstellen van hardnekkige problemen met 
de schoorsteen.

6.5 Weersomstandigheden
 De weersomstandigheden buiten het gebouw kunnen 

een effect hebben op de verbrandingsprestaties van het 
apparaat. Deze zijn onder andere:

Weersomstandigh-
eden

probleem effect

Winderige dagen Gebouwen/Ob-
stakels veroorzaken 
turbulente wind 
rond de schoorsteen

Rokerig apparaat

Kalme dagen Te grote schoorsteen Rokerig apparaat

Vochtige /    
Regenachtige dagen

Temperatuur 
Rookkanaal niet 
heet genoeg. Regen-
water in de schoo-
rsteen

Ontsteking en 
Verbrandings 
Problemen
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 Om deze problemen te verminderen:
	 •	Gebruik	goede	kwaliteit	aanmaakhout	om	het	vuur	aan	te	

steken 
	 •	In	eerste	instantie	gedurende	een	korte	periode	op	hoge	

temperatuur stoken
	 •	Plaats	een	regenkap	op	de	schoorsteen
 Uw installateur moet u advies kunnen geven over mogelijke 

oplossingen.
 Wanneer het apparaat constant rook de kamer in blaast.
	 •	Sluit	de	luchtinlaten	en	laat	het	apparaat	uit	gaan
	 •	Ventileer	de	kamer	om	de	rook	af	te	voeren
 Het apparaat niet opnieuw aansteken tenzij het probleem 

opgelost is.

7. VeRWIJdeReN VAN As

7.1 Alle brandstoffen wanneer een multi-brandstof kit 
geïnstalleerd is:

	 •		Zeef,	zie	Afbeelding	11

PR7208

Zeef

	 •	Open	de	deuren,	zie	Afbeelding	12

PR7211 Openen

	 •	De	aslade	voorzichtig	verwijderen.	De	aslade	kan	na	het	
gebruik nog lang heet zijn

	 •	Gebruik	handschoenen,	of	plaats	de	aslade	in	een		Stovax	

GeBRUIKsVooRsCHRIFteN
Ash	Caddy.	(Stovax	Onderdeelnr.	4227)

	 •	De	as	minstens	één	keer	per	week	verwijderen

	 •	Geen	hete	as	in	een	plastic	vuilniszak	of	in	ander	
randbaar materiaal stoppen. 

8. tIJdeNs de NACHt lAteN BRANdeN

8.1 U kunt het apparaat de hele nacht laten branden.

 Om dit te kunnen doen:

	 •	As	verwijderen	voor	de	laatste	bijvulling	van	de	brandstof

	 •	Stel	de	luchtinlaten	in	op	een	lage	verbrandingsstand	
 Het glas zal hierdoor tijdens de nacht zwart worden, maar 

zal weer schoon worden wanneer het apparaat tijdens een 
korte periode op een hoge stand zal branden.

	 •	Gebruik	rookvrije	brandstof	of	kleine,	dikke	houtblokken	
afhankelijk van de gewenste brandstof

9. oVeRVeRHItteN

9.1 Stop niet te veel brandstof het apparaat en gebruik het niet 
op de hoogste stand voor lange perioden omdat er dan 
oververhitting kan optreden. Als de pijp of de kraag van het 
rookkanaal of de bovenste plaat roodgloeiend zijn, dan is 
het apparaat oververhit.

	 •	Sluit	de	luchtinlaten	om	de	warmteafgifte	te	verminderen

9.2 Oververhitting kan het apparaat permanent beschadigen.  

10. sCHooRsteeNBRANd

10.1 Indien er een schoorsteenbrand voorkomt:

	 •	Onmiddellijk	alle	luchtinlaten	afsluiten
	 •	Het	gebouw	evacueren
	 •	Bel	de	brandweer
	 •		Ga	het	gebouw	niet	weer	binnen	totdat	bevestigd	is	dat	

dit veilig is.

10.2 Het apparaat na een schoorsteenbrand niet gebruiken 
totdat:

 a) dit door een erkende installateur geïnspecteerd is en 
bevestigt dat het apparaat veilig gebruikt kan worden*

 b) Het schoorsteensysteem door een schoorsteenveger 
geïnspecteerd en schoongeveegd is en dat hij voor het 
gebruik bevestigt dat het systeem structureel veilig is en 
geen verstoppingen bevat.

 c)  Het voor hergebruik zoals vereist gerepareerd is Er 
mogen alleen originele onderdelen van Stovax gebruikt 
worden om uw apparaat in een veilige en efficiënte 
conditie te houden.
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13.2 De schoorsteen, iedere aangesloten pijp van een rookkanaal 
en het rookkanaal van het apparaat, indien geïnstalleerd, 
moeten regelmatig worden schoongemaakt.

13.3 Zorg voor afdoende toegang tot de reinigingsdeuren daar 
waar het onmogelijk is om door de schoorsteen te vegen.

13.4 Indien u vermoedt dat het apparaat voorheen voor een 
open haard gebruikt is, dan moet de schoorsteen binnen 
een maand van regelmatig gebruik na de installatie een 
tweede keer schoongeveegd worden.

14. HAARdoNdeRHoUd

Stovax heeft een reeks reinigings- en onderhoudsproducten en 
accessoires om uw apparaat in goede conditie te houden. 
Uw Stovax-dealer kan u alle informatie geven, maar hier treft u een 
kort overzicht van bruikbare uitdrukkingen aan.

product code beschrijving

3047 Extra lange lucifers

5039 Aansteekapparaat gas

4052 Houtmandje

3048 Draagriem hout - voor het makkelijk vervoeren 
van houtblokken

3016 Houttangen

4027 Extra lange veiligheidshandschoenen

5038 Haardrooster - 5 sectie (voor gebieden 
1780x610 mm)

5044 Haardrooster - 7 sectie (voor gebieden 
1780x405mm)

4227 Aslade - 382x102x306mm

4228 Aslade - 446x102x306mm

4229 Aslade - 382x102x459mm

4230 Aslade - 637x127x408mm

4231 Aslade - 306x178x459mm

2091 Ashclean hulpstuk stofzuiger

4232 Stalen borstel

Uw dealer zal wanneer nodig ook originele reserveonderdelen 
kunnen leveren, zoals vervangend glas, afdichtingskoord voor 
de deur en vuurvaste stenen. Er wordt jaarlijks onderhoud door 
een ervaren installateur aanbevolen om uw apparaat in de best 
mogelijke conditie te houden

GeBRUIKsVooRsCHRIFteN

 11. stANdAARd ReINIGING

11.1 laat het apparaat volledig afkoelen om het risico van 
brandwonden te voorkomen.

 •	Regelmatig	schoonmaken,	op	basis	van	het	gebruik
	 •	Let	speciaal	op	het	zeefsysteem,	het	traject	van	het	

rookkanaal en het verwijderen van de as
 Regelmatig reinigen en onderhoud zullen leiden tot vele 

jaren veilig gebruik.
	 •	Maak	mat	zwarte	apparaten	schoon	met	behulp	van	

Stovax	Colloïdaal	zwart	of	Stovax	Grate	Polish
	 •	De	emaillen	afwerking	reinigen	met	behulp	van	een	

warm sopje en een zachte, schone doek.
	 •	Geen	spuitbussen	gebruiken	in	de	buurt	van	een	werkend	

apparaat.
 Veeg het apparaat droog met een zachte, schone doek 

voordat u het weer opnieuw aansteekt. Zorg ervoor dat de 
unit droog is, omdat er anders roestvorming kan ontstaan.

 Gebruik geen schuurmiddel of schuursponsjes om de 
emaillen afwerking te reinigen.

12. GlAs ReINIGeN

	 •	Hou	het	glas	schoon	door	het	Airwash-systeem	correct	
te gebruiken en het gebruik v an een goede kwaliteit 
brandstof.

 Er kan soms wat extra reinigen nodig zijn.

12.1 Dit kan op de volgende manier worden gedaan:
	 •	Laat	het	apparaat	volledig	afkoelen
 Het hete glas niet reinigen.
	 •	Gebruik	een	zachte	doek	en	de	Stovax	Glass	Cleaner	

(glasreiniger)

12.2 Vóór het opnieuw aansteken van het apparaat:
	 •		Het	glas	volledig	droogmaken

12.3 Gebruik geen schuurmiddel of schuursponsjes.

13. sCHooRsteeN VeGeN

13.1 Om het apparaat veilig en efficiënt te kunnen blijven 
gebruiken moet de schoorsteen/het rookkanaal ten minste 
één keer per jaar door een ervaren schoorsteenveger 
geïnspecteerd en schoongeveegd worden.**

 Als het apparaat het hele jaar door continue gebruikt wordt 
of het wordt gebruikt om hout of rookvrije brandstoffen te 
stoken, dan wordt aanbevolen dat de schoorsteen vaker 
wordt geveegd.

 Het beste moment om een schoorsteen te laten vegen 
is aan het begin van de periode waarin de verwarming 
gebruikt wordt.

 Het bovenstaande is ook van toepassing wanneer rookvrije 
brandstoffen gebruikt worden.
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Om dit te voorkomen:
	 •	De	binnenkant	van	uw	apparaat	regelmatig	reinigen
	 •	Het	zeefmechanisme	er	uit	tillen	en	alle	as	verwijderen
	 •	Plaats	het	zeefmechanisme	weer	terug	wanneer	het	

reinigen voltooid is

16.3 Barsten van het glas:
Draai de schroeven op de glasklemmen niet te strak aan wanneer 

het glas vervangen wordt, omdat dit spanning veroorzaakt 
en de grote temperatuurwijzigingen kunnen ervoor zorgen 
dat het glas barst. Neem contact op met uw lokale Stovax-
dealer voor het vervangen van het glas.

16.4 Het apparaat produceert teer:
Dit wordt vastgesteld door:
	 •	Een	hele	sterke,	scherpe	geur	kort	nadat	het	apparaat	

aangestoken is en warm wordt
	 •	Het	glas	wordt	zwart	
	 •	Dik,	bruin	en	kleverige	teer	stroomt	uit	de	lasnaden	van	

de pijp 

 Dit wordt veroorzaakt door het verstoken van vochtig hout 
en door uw apparaat op een te lage temperatuur te laten 
branden. 

	 •	Gebruik	goed	gedroogd	hout	en	laat	het	apparaat	in	het		
ideale temperatuurbereik functioneren 

 Teer is een belangrijke oorzaak voor schoorsteenbranden 
–  als u problemen heeft met het opeenhopen van teer,  
raadpleeg dan een schoorsteenveger voordat u doorgaat 
met het gebruik van uw apparaat. 

 Ideale werktemperatuur ligt tussen	130°C	en	240°C	
(270°F - 465°F). Door de primaire luchtinlaat niet af te 
sluiten zodra het apparaat de ideale werktemperatuur 
bereikt heeft, kan dit ertoe leiden dat het apparaat 
oververhit raakt en boven de ideale werktemperatuur 
uitstijgt. Oververhitting kan het apparaat permanent 
beschadigen en uw garantie ongeldig maken. 

GeBRUIKsVooRsCHRIFteN

15. seIZoeNsMAtIG GeBRUIK

15.1 Reinig en onderhoud het apparaat wanneer het tijdens de 
warmere perioden van het jaar niet gebruikt wordt, zoals 
aangegeven in de sectie Onderhoud.

15.2   De luchtinlaten dienen half geopend te worden om het 
apparaat te ventileren en de ophoping van vocht aan de 
binnenkant te stoppen.

15.3   Vóór het opnieuw aansteken van het apparaat:
	 •		Verwijder	de	vlamkeringen
	 •	Verwijder	opeengehoopt	vuil
	 •	Controleer	of	het	rookkanaal	niet	verstopt	is

16. tIps VooR FoUtopspoRING

16.1 Roetvorming op het glas van de haard:
Dit heeft vier mogelijke oorzaken:
1. Onjuist gebruik van de Airwash – zie secties 1, 4 en 5 voor 

het correcte gebruik van de luchtinlaten.

2. stoken niet gedroogd hout – zie sectie 3 om te bepalen of 
het hout gereed is om te verstoken.

3. Haard gebruiken op een te lage temperatuur – goede 
werk-	temperatuur	is	300	-	500°	F	(120	-	250°	C).			Een	
pijpthermometer voor de haard kan dit probleem 
identificeren (Stovax onderdeelnr. 3046)

	 •	Laat	branden	met	de	airwashregeling	volledig	open	voor	
ongeveer 20 minuten om dit probleem op te lossen.

 Het probleem kan veroorzaakt worden doordat uw 
apparaat ’s nachts gedoofd wordt.

4. problemen met rookkanaal - hoofdzakelijk onvoldoende 
trek. Als het rookkanaal niet efficiënt functioneert dan 
kan het glas zwart worden. Een rookkanaal dat te veel 
neerwaartse trek heeft kan te kort zijn, kan een voering 
nodig hebben of heeft te veel bochten. Hierdoor kan het 
glas van uw haard ook zwart worden. Neem voor advies 
contact op met de installateur of een rookkanaalspecialist.

16.2 Zeefmechanisme loopt vast:
 Dit gebeurt wanneer er fijn as opeenhoopt onder de 

zeefspijlen, waardoor er geen beweging meer mogelijk is. 
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teCHNIsCHe speCIFICAtIes  

stoCKtoN

   Uitvoering:

Stockton 3 - 7118

Stockton 4 - 7101/7102

Stockton 5 - 7119/7160/7108/7127/Stockton 5ML - 7130

Stockton 6 - 7100/7162/Stockton 6HL - 7117

Stockton 7 - 7120/7163

Stockton	8	-	7103/7104/7105/7113/7113LC/7113HC/7114/7128

Stockton	11	-	7106/7106LC/7106HC/7116/7116LC/7116HC
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Nominale warmteafgifte
Hout

Hout

Vaste 
brandstof

Vaste 
brandstof

Hout

Hout Gedroogd hout (minder dan 20% vocht)

Briquetvormige rookloze brandstof geschikt voor gesloten apparaten
(Ancit - Phurnacite - Taybrite - Homefire ovalen)

Vaste 
brandstof

Vaste 
brandstof

kW

g/s

kW

mm Wg

inch Wg

g/s

°C

°C

mm

inch

kg

4.0

3.8

4.0

1.25

0.05

2.9

369

369

125

83

3.75

3.8

3.75

1.25

0.05

2.9

408

408

125

76

4.9

2.6

4.9

1.25

0.05

3.2

369

369

125

120

6.0

5.2

6.0

1.25

0.05

6.2

427

427

125

140

6.0

5.2

6.0

1.25

0.05

6.2

427

427

125

150

7.0

6.1

7.0

1.25

0.05

6.8

446

446

150

130

7.0

7.0

7.0

1.25

0.05

7.3

446

446

150150

120

11.40

N/A

1.25

0.05

N/A

453

N/A

180

55 5 6 6 6 66 7

160

8.0

7.0

8.6

1.25

0.05

7.3

446

446

140

AllesSchoorsteentrek bij nominale 
warmteafgifte

Rookgasstroom

Rookgastemperatuur bij tapkraan/
aansluiting 

Rookafvoer Zes(Optie bovenkant of 
achterzijde)

Gewicht

Aanbevolen brandstoffen

Zoals getest volgens de vereisten van EN 13240 voor periodiek gebruik.
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M

L

11.04.9

2.6

4.9

1.25

0.05

3.2

369

369

125

5

Bouwkundige	=	CH
12mm Haard = 12mmMinimum Vereiste de Haard

100

CH CH CH 12
mm

CH 12
mm

CH CH CH CH
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teCHNIsCHe speCIFICAtIes  

1. stANdAARd KeNMeRKeN

•	 Primaire	lucht	(onder	rooster	lucht	voor	volledig	multi-
brandstofgebruik) – (alleen multi-brandstof apparatuur)

•		 Airwash	(voor	stoken	van	hout	/	reinigen	glas)
•		 Vooraf	ingestelde	secundaire	luchtinlaat	(om	ervoor	te	

zorgen dat de rookgassen volledig verbranden)
•		 Grof	zeefsysteem	voor	het	schoon	verwijderen	van	de	as	–	

(Alleen voor multi-brandstof apparatuur)
•		 Verwijderbaar	gereedschap	voor	handvat	deur
•		 Optie	bovenste	of	achterste	rookuitgang

2. pAKlIJst

•		 Instructies
•		 Garantiekaart
•	 Een	paar	leren	handschoenen
•	 Vuurvaste	stenen
•	 Aslade	(Alleen	voor	multi-brandstof	apparatuur)
•	 Bedieningsgereedschap	(Alleen	voor	multi-brandstof	

apparatuur)

PR7206

PR7233

PR7539

A
A

A

A

A

B

B

B C

C

C

D

D

D

E

E

E

F

F

F

G

G

G

H (dia)

H (dia)

H (dia)

H (dia)

H (dia)

stockton 6 Highline

stockton 5 Midline

AFMetINGeN stoCKtoN

Afmetingen op de volgende pagina
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teCHNIsCHe speCIFICAtIes  

AFMetINGeN stoCKtoN

 Beschrijving Model A B C d e F G H (dia)

 stockton 3 7118 510 389 291 90 405 338 96 125 

 stockton 4
7101

572 389 291 90 465 338 112 125
7102

 stockton 5
7119

544 481 294 90 436 335 120 125
7127

 stockton 5 lC
7160

684 503 294 90 436 335 120 125
7161

 stockton 5Ml 7130 600 481 294 90 493 294 175 125

 stockton 6
7100

609 456 339 90 501 380 120 125
7162

 stockton 6 Hl 7117 1020 456 338 90 913 380 263 125

 stockton 7
7120

580 536 341 105 455 385 121 150
7163

 stockton 8 Ft
7103

620 603 366 105 495 411 141 150
7128/7113

 stockton 8 lC
7104

758 624 366 105 495 411 141 150
7113LC

 stockton 8 HC
7105

911 624 366 105 495 411 141 150
7113HC

 stockton 8 sl 7114 589 603 288 105 474 338 119 150

 stockton 11 Ft
7106

678 723 403 117 541 467 162 180
7116

 stockton 11 lC
7106LC

870 759 403 117 541 467 162 180
7116LC

 stockton 11 HC
7106HC

1100 759 403 117 541 467 162 180
7116HC

Alle afmetingen in mm. (25.4 mm = 1”) 
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1. RooKKANAAl oF sCHooRsteeN

1.1 Het rookkanaal of schoorsteensysteem moet in goede staat 
verkeren.

 Het dient voor de installatie door een vakman geïnspecteerd 
en voor gebruik met het apparaat goedgekeurd te worden

 ontbrandingsproducten die de ruimte binnenkomen 
kunnen een serieus gevaar voor de gezondheid vormen.

1.2 U moet het volgende controleren:

 — De constructie van stenen schoorstenen, schoorsteenblok 
schoorstenen en aansluitende rookkanaalsystemen moeten 
voldoen aan de bouwvoorschriften†

 — Er kan een flexibel voeringssysteem voor het rookkanaal 
gebruikt worden, indien dit gecertificeerd is voor het gebruik 
met vaste brandstofsystemen en de installatie voldoet aan de 
voorschriften van de fabrikant en de bouwvoorschriften.

 De voering moet worden vervangen wanneer een apparaat 
vervangen wordt, tenzij bewezen wordt dat deze recentelijk 
geplaatst is en in een goede staat verkeert.

 — Indien het nodig is dat een registerplaat geplaatst wordt, 
dan dient dit volgens de bouwvoorschriften te gebeuren†

 — De minimum lengte van het rookkanaal of de 
schoorsteen dient 4.5 m vanaf de haardstede tot aan de top 
van het rookkanaal te zijn, zonder horizontale secties en met 
maximaal 4 bochten onder een hoek van minder dan 45 
graden.

 — Zorg ervoor dat de aansluitende pijp van het rookkanaal 
op een geschikte afstand van brandbaar materiaal gehouden 
wordt en geen onderdeel vormt van de ondersteunende 
structuur van het gebouw

 — Tref voorzieningen voor het verwijderen van het apparaat 
zonder dat de schoorsteen ontmanteld hoeft te worden

 — Ieder bestaand rookkanaal moet als geschikt worden 
bevestigd voor het nieuwe, bestemde gebruik, zoals 
aangegeven in de bouwverordeningen.

 — Het rookkanaal of schoorsteensysteem moet 
geïnspecteerd en schoongeveegd worden, om te bevestigen 
dat het systeem structureel in orde is en niet verstopt is

 — Wanneer vermoed wordt dat het apparaat voorheen voor 
een open haard gebruikt is, dan moet de schoorsteen binnen 
een maand van regelmatig gebruik na de installatie een 
tweede keer schoongeveegd worden om roet te verwijderen 
als gevolg van het verschil in ontbrandingsniveaus.

 — De schoorsteenpijp uit het gebouw moet voldoen aan de 
lokale bouwverordeningen.

 — Hetzelfde rookkanaal of schoorsteensysteem niet 
aansluiten of delen met een ander verwarmingsapparaat.

1.3 Niet op systemen aansluiten die grote ruimten bevatten van 
meer dan 230mm2.

1.4 U dient een geschikte toegang te creëren voor het 
verzamelen en het verwijderen van afval..

1.5 Wanneer het apparaat geïnstalleerd wordt dient u het 
rookkanaal schoon te vegen en te inspecteren.

1.6 U moet de trek van het rookkanaal controleren met alle 
ramen en deuren gesloten en afzuigventilatoren in deze of 
aansluitende ruimtes op de hoogste stand. (Zie de volgende 
sectie voor additionele ventilatievereisten)

Max. trek = 2.0mm Wg
Min. trek = 1.0mm Wg

plAAtsINGsVeReIsteN
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2.1  Met uitzondering van de Stockton 5 Midline en de Stockton 
6 Highline dient het apparaat op een geconstrueerde 
haarstede staan die ten minste 125mm dik is met 

plAAtsINGsVeReIsteN

2. AFMetINGeN HAARdstede

positie op het dak Minimale vrije ruimte

A Op de nok of binnen 600mm 600mm boven de nok

B Ergens anders op het 2300mm horizontale afstand van het dakoppervlak en:
a) 1000mm boven het hoogste punt waar 

    het rookkanaal uit het dak komt of
b)  zo hoog als de  nok

C Op dakkapel, binnen 2300 mm afstand                                                                                  1000mm boven de bovenkant van de opening

d (horizontaal) van te openen raam 600mm boven de nok van het gebouw

1. posItIes UItGANG RooKKANAAl

150mm 
max

Verticale
Meting

Uiteinde

Isoleren

Schoorsteen

Horizontale
Meting

Aangrenzend
Bouw

De verticale meting is de laagste van of het
 afvoerpunt of 150mm boven de isolatie.

PR7216

150mm
minimum

Bouwkundige haard 
840mm minimum

Bouwkundige haard  
840mm minimum

150mm
minimum

150mm
minimum225mm

minimum

minimale afmetingen zoals aangegeven in de nevenstaande 
afbeelding.

 Voor de Stockton 5 Midline en de Stockton 6 Highline 
is er alleen een niet-ontvlambare haardstede nodig die 
minstens 125mm dik is en minimale afmetingen heeft zoals 
aangegeven in de nevenstaande afbeelding.

2.2 Het gebouw moet een voldoende dragend vermogen 
hebben voor de haardstede en het apparaat.

	 •	Raadpleeg	een	bouwkundig	ingenieur	voordat	u	verder	
gaat

2.3 Bij plaatsing in een bestaande haardstede controleer:
	 •	Of	het	apparaat	voldoet	aan	de	huidige	

bouwvoorschriften en minstens de getoonde afmetingen 
heeft

2.4 Als er geen bestaande haard of schoorsteen is dan is het 
mogelijk om een geschikte niet-brandbare behuizing en 
ondergrond te construeren.

 Het rookkanaal moet geïnstalleerd worden in 
overeenstemming met alle lokale en nationale regelgeving 
en huidige geldende wetgeving voorschriften

	 •	Controleer	of	u	voor	het	construeren	van	een	nieuwe	
schoorsteen in uw gebouw een bouwvergunning nodig
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plAAtsINGsVeReIsteN

2. MUReN NAAst eeN HAARdstede  

Solide, niet-brandbaar
materiaal, bijv. 
metselwerk of beton 

Dikte W

C150mm
minimum

150mm
minimum

C

H

PR7217

positie apparaat & haardstede in relatie tot de muren Vereiste voor de muren

Afstand haardstede tot muur
'C'

Afstand apparaat tot muur Min. dikte muur
'W'

Min. hoogte muur
'H'

0mm 0mm - 50mm 200mm Hoogte apparaat + 300mm
Of

1200mm afstand van haardstede  
(neem grootste afmeting)0mm 51mm - 300mm 75mm

0 - 150mm 150mm + 75mm 1200mm

150mm + 300mm + Geen minimale vereiste

er moet voldoende speling rond de haard aangehouden worden om de juiste plaatsing en onderhoud van het apparaat mogelijk te 

maken. spelingen dienen bevestigd te worden door een site survey en een fysieke controle van de dikte en afmetingen van de muur. 



18

AAN de INstAllAtIe VooRAFGAANde 
CoNtRoles   
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Zonder voering rookkanaal
Rond (diameter)

mm

mm

inch

mm

inch

inch

m

feet

150

‡150

6

135

51/2

‡6

150

‡150

6

135

51/2

‡6

4

13

4

13

4

13

4

13

4

13

4

13

4

13

4

13

150

150

6

135

51/2

6

150

150

6

135

51/2

6

150

150

6

135

51/2

6

150

150

6

135

51/2

6

180

180

7

165

61/2

7

150

150

6

135

51/2

6

Zonder voering rookkanaal
Vierkant systeem

(diameter)

Met voering of fabrieksmatig
systeem (diameter)

Geïnstalleerd volgens de instructies  van de fabrikant

Afmeting 
rookkanaal/
schoorsteen

Rookkanaal/
schoorsteen 
(*minimale hoogte)

* Wanneer gemeten vanaf de top van de haard naar de top van het rookkanaal, zonder horizontale secties en maximaal 4 bochten onder 
een hoek van minder dan 45 graden 

†Kan 125mm (5") zijn als er alleen niet vluchtige (rookvrije) brandstoffen gestookt worden die goedgekeurd 
zijn voor gebruik in rookvrije ruimten.  

Zie website http://uksmokecontrolareas.co.uk vor meer informatie over goedgekeurde brandstoffen. 

Model

Stockton 3 - 7118

Stockton 4 - 7101/7102

Stockton 5 - 7119/7160/7161/7127/Stockton 5ML - 7130

Stockton 6 - 7100/7162/Stockton 6HL - 7117

Stockton 7 - 7120/7163

Stockton	8	-	7103/7104/7105/7113/7113LC/7113HC/7114/7128

Stockton	11	-	7106/7106LC/7106HC/7116/7116LC/7116HC
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1. VeNtIlAtIe

1.1 1.1 Dit apparaat heeft ventilatie nodig voor de aanvoer 
van lucht voor de verbranding. Iedere ruimte waarin het 
apparaat staat moet een permanente ventilatie opening 
hebben met een totale vrije ruimte van minstens 550mm2 
per kW voor goedgekeurde output per apparaat van meer 
dan 5kW.

1.2 Vergroot de toevoer wanneer een ruimte meerdere 
apparaten bevat.

1.3  Indien ventilatie openingen naar een andere ruimte leiden 
dan dient er een ventilatie opening van gelijke grootte te 
zijn die in directe verbinding met de buitenlucht staat. 

1.4  Permanente ventilatieopeningen dienen niet-instelbaar 
te zijn en zo gepositioneerd te zijn dat deze niet verstopt 
kunnen raken. 

1.5  Positioneer de ventilatie dusdanig dat de koude tocht geen 
ongemak kan veroorzaken. Dit kan voorkomen worden 
door ventilatieopeningen tegen het plafond te plaatsen of 
dicht bij het apparaat,  \ie tegenoverstaande Afbeelding. 

Alle producten

Goed geventileerde 
dakruimte

Goed geventileerde dakruimte

Zwevende vloer

Woonkamer 
(voorbeeld)

Hal
Verbrandingsapparaat
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AAN de INstAllAtIe VooRAFGAANde 
CoNtRoles   

2.1 Er is additionele ventilatie nodig om te voldoen aan 
de vereisten van de bouwverordening. Deze ventilatie 
dient verkregen te worden door een permanent open 
ventilatieopening, ter grootte van de aangegeven afmeting, 
deze dient op een dusdanige wijze gepositioneerd te zijn 
dat hij niet binnen of buiten het gebouw verstopt kan raken

2.2  Ventilators of afzuigkappen mogen niet in dezelfde kamer 
of ruimte worden geplaatst omdat het apparaat hierdoor 
rook de kamer in kan blazen.

2.3  Indien deze controles problemen aan het licht brengen, ga 
dan niet verder met de plaatsing van het apparaat totdat 
deze gerectificeerd zijn. 

2. AddItIoNele VeNtIlAtIe 

Additionele ventilatie 

Model

Stockton 3 - 7118

Stockton 4 - 7101/7102

Stockton 5 - 7119/7160/7161/7127/Stockton 5ML - 7130

Stockton 6 - 7100/7162/Stockton 6HL - 7117

Stockton 7 - 7120/7163

Stockton	8	-	7103/7104/7105/7113/7113LC/7113HC/7114/7128

Stockton	11	-	7106/7106LC/7106HC/7116/7116LC/7116HC
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mm2

cm2

in2 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.85

5.5

550

1.70

11

1100

2.56

16.5

1650

2.56

16.5

1650

5.12

33

3300
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WettelIJKe VeReIsteN  

lees deze instructies geheel door voordat u dit product 
installeert. 
Het is erg belangrijk dat u de vereisten en standaarden van de 
nationale bouwverordeningen begrijpt, naast de lokale bepalingen 
en praktijken die van toepassing kunnen zijn. Indien er conflicten 
ontstaan tussen deze instructie en deze vereisten, dan prevaleren 
de vereisten.

Uw lokale afdeling bouwtoezicht kan advies geven voor wat 
betreft de vereisten van de bepalingen.

Het apparaat moet door een erkende installateur geplaatst 
worden†, of goedgekeurd worden door uw lokale 
bouwinspecteur.

Werk dient uitgevoerd te worden in overeenstemming met en 
voldoen aan de vereisten van de ARBO-wetgeving ‡ en nieuwe 
regelgeving die tijdens de levensduur van deze instructies 
geïntroduceerd is. U dient speciaal op het volgende te letten:
 •	Transport: Het apparaat is zwaar. Er dienen adequate 

hulpmiddelen beschikbaar te zijn voor het laden, uitladen 
en vervoer ter plekke.

 •	Vuurbestendig	cement: Sommige vuurbestendig 
cementen kunnen bijtend zijn en mogen niet met de 
huid in contact komen. Dragen van beschermende 
handschoenen is verplicht. Na contact met de huid moeten 
handen grondig met voldoende water worden gewassen.

 •	Asbest: Dit apparaat bevat geen asbest. Indien er de 
kans bestaat dat men tijdens de installatie met asbest in 
aanraking kan komen, win dan specialistisch advies in en 
gebruik geschikte apparatuur.

 •	Metalen	onderdelen: Wees voorzichtig bij het installeren 
of onderhouden van de haard zodat er geen persoonlijke 
verwondingen worden opgelopen.

een gebrekkige installatie kan de bewoners en de structuur van 
het gebouw in gevaar brengen.

Voor de gebruikers van dit apparaat:
Uw verzekeringsmaatschappij kan eisen dat u hen informeert 
wanneer u een nieuw verwarmingsapparaat heeft geïnstalleerd. 
Controleer	of	uw	verzekering	nog	steeds	geldig	is	na	het	
installeren van het apparaat.

1. Het AppARAAt INstAlleReN

Iedere installatie is uniek voor het gebouw waarin het geplaatst 
wordt en het is daarom niet mogelijk om informatie te geven die 
voor iedere situatie van toepassing is. De installatie moet voldoen 
aan de bouwvoorschriften en worden uitgevoerd volgens de 
gangbare bouwmethoden.

Veel openingen van haardsteden bevatten een steundorpel. Niet 
verwijderen zonder de resterende structuur van het gebouw 
te ondersteunen. de structuur niet met het apparaat of het 
rookkanaalsysteem ondersteunen.

1.1 Wees voorzichtig bij de installatie van het apparaat. 
onachtzaamheid of het gebruik van gereedschap kan de 
afwerking en/of de directe omgeving beschadigen.

	 •	Kies	bovenste	of	achterste	rookuitgang:

INstAllAtIe-INstRUCtIes    

Bovenkant AchterzijdePR8007 PR8008

Hexagonale
bouten

Hexagonale
bouten

	 •	Plaats	kraag	rookkanaal	en	stansplaat	naar	eigen	inzicht
	 •	Bevestig	kraag	rookkanaal	aan	de	boven-	of	achterkant	

m.b.v. hexagonale bouten, zie Afbeelding 2
	 •	Indien	nodig	afdichten	met	vuurbestendig	cement
	 •	Bevestig	stansplaat	met	klembalk,	Afbeelding	2

PR8008

Hexagonale
bouten

1.2 Installatie bovenste pijp rookkanaal

	 •	Indien	nodig	afdichten	met	vuurbestendig	cement
	 •	Til	het	apparaat	op	de	plaats
 Pas op dat u de finish van de haardstede niet beschadigt.
	 •	Sluit	apparaat	op	de	schoorsteen	aan	m.b.v.	de	pijp	van	

het rookkanaal
	 •	Maak	vast	met	zelftappende	schroef
	 •	Dicht	de	aansluitlassen	af

PR8009

 Het rookkanaal moet geïnstalleerd worden volgens de 
instructies van de fabrikant.
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PR7218

De kraag met vuurbestendig cement afdichten

Zelftappende schroef 

T-stuk

Afm. Stovax  Onderdeelnr.

5" 4516*

6" 4616

Dop

PR7195

600mm min
1000mm max

niet ondersteund

Coude	avec	trappe	d’accès	

 Afm. Stovax  Onderdeelnr.

5" 4512

6" 4612

7" 4712

Pijp rookkanaal 915mm (3ft)

 Afm. Stovax  Onderdeelnr.

5" 4502*

6" 4602

7" 4702

Naar de schoorsteen-
aansluiting, zoals aangegeven 
in de bouwverordening 

2. Het HoUtsCHeRM VeRWIJdeReN

2.1 Om het houtscherm te verwijderen:

	 •	Til	het	houtscherm	uit	de	ondersteunende	beugels

	 •	Draai	de	zijkanten	weg	van	de	deuropening.
 Het apparaat niet gebruiken zonder dat het houtscherm 

bevestigd is.

3. plAAtsING eN VeRWIJdeRING VAN de 
VUURVAste steNeN

3.1 Verwijder de vuurvaste stenen als onderdeel van het routine 
onderhoud.

 Dit kan zonder gereedschap gedaan worden.

3.2 Laat het apparaat volledig afkoelen voordat de vuurvaste 
stenen verwijderd worden.

3.3 Wees voorzichtig omdat de vuurvaste stenen na gebruik erg 
kwetsbaar worden. De levensduur hangt af van het type 
brandstof dat gestookt wordt en het gebruiksniveau.

	 •	Vervang	beschadigde	stenen	zo	snel	mogelijk

PR7196

Zelftappende
schroef achterkant 

Pijp rookkanaal 
915mm (3ft)

Afm Stovax 
Onderdeelnr.

*5" 4502

6" 4602

Kraag van het 
rookkanaal afdichten
met vuurbestendig 
cement.

PR7193

600mm min
1000mm max

niet ondersteund

Coude	avec	trappe	d’accès	

 Afm. Stovax  Onderdeelnr.

5" 4512

6" 4612

7" 4712

Pijp rookkanaal 915mm (3ft)

Size Stovax  Onderdeelnr.

5" 4502*

6" 4602

7" 4702

Naar de schoorsteen-
aansluiting, zoals aangegeven 
in de bouwverordening 

1.3 Installatie pijp achterste rookkanaal

	 •	Steek	een	T-stuk	in	de	kraag	van	het	rookkanaal	
 Het T-stuk wordt gebruikt voor toegang bij het 

schoonmaken.
	 •	Til	het	apparaat	op	de	plaats
 Pas op dat u de afwerking van de haardstede niet 

beschadigt.
	 •	Op	gelijke	hoogte	brengen	m.b.v.	instelbare	bouten,	zie	

Afbeelding 1
	 •	Sluit	het	T-stuk	op	de	schoorsteen	aan	m.b.v.	de	pijp	van	

het rookkanaal
	 •	Maak	vast	met	zelftappende	schroef
	 •	Dicht	de	aansluitlassen	af

 Gebruik geen bochtstuk met een hoek van 90° om deze 
aansluiting te maken.

 Het rookkanaal moet volgens de instructies van de 
fabrikant worden geïnstalleerd.
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3.4 Indien uw haard gevuld is met 4 bovenste vuurvaste stenen:
 
	 •	Verwijder	eerst	de	onderste	twee	stenen
	 •	Verwijder	de	bovenste	stenen	uit	de	geleidingen

PR7211a
 
	 •		Zet	in	de	omgekeerde	volgorde	weer	in	elkaar
 

4. plAAtseN eN VeRWIJdeReN VAN 
    de VlAMKeRING

4.1 Om een efficiënte verbranding te handhaven is het 
apparaat uitgerust met een vlamkering aan de bovenkant 
van de vuurkast.

	 •		Laat	het	apparaat	volledig	afkoelen	voordat	het	
vlamkeersysteem verwijderd wordt.

	 •		Haal	het	houtscherm	van	het	apparaat	af	om	toegang	te	
krijgen tot de vuurkast.

4.3 Voor het verwijderen van de vlamkering:
	 •	Verwijder	het	houtscherm	uit	de	haard	om	toegang	te	

verkrijgen
	 •	Til	de	voorste	rand	van	de	vlamkering	omhoog	om	de	

steunbalken vrij te maken  
	 •	Trek	de	vlamkering	naar	voren	om	de	achterste	rand	van	

de plek boven de luchtinlaten los te maken
	 •	Roteer	de	vlamkering	om	de	vuurkist	door	de	

deuropening te kunnen verwijderen.
	 •		Weer	in	omgekeerde	volgorde	in	elkaar	zetten

PR7214
Steun speld

	 •		Zet	in	de	omgekeerde	volgorde	weer	in	elkaar

PR7076

Voorzijde

4.6 Verwijder en reinig het vlamkeersysteem om ervoor te 
zorgen dat de rookkanalen geen roet en rommel bevatten 
en om voor een veilige en efficiënte werking van de haard 
te zorgen. De frequentie van het reinigen hangt af van 
werkomstandigheden van de haard.

4.7 Het vlamkeersysteem is ontworpen voor een veilige en 
efficiënte werking van de haard. Iedere beschadigde 
vlamkering onmiddellijk vervangen. 

4.8 Het vlamkeersysteem niet modificeren.

5A. MUltI-BRANdstoF KIt AAN 
HoUtKACHel BeVestIGeN(optIoNeel) 

stoCKtoN 5/6/7/8

5.1 Deze instructies zijn van toepassing op de plaatsing van de 
optionele multi-brandstof kit op een houtgestookt apparaat, 
om het verstoken van rookloze brandstoffen mogelijk te 
maken, zoals vermeld in de Gebruikshandleiding.

5.2 Voor het bevestigen van een multi-brandstof kit:

	 •	Verwijder	de	borging	van	het	houtblok,	indien	geplaatst.
	 •	Verwijder	de	vuurvaste	stenen	
						•	Verwijder	de	stansbout	die	aan	de	voorkant	van	de	haard	

in de stangopening voor de bediening van het rooster 
bevestigd is (Bij de linker benedenhoek van de deur)
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stockton 5/6/7/8

Middelste rooster

Bedieningsstang

Borgmoer

Bedieningsknop

Hoofdrooster

Afdichting deur

Bevestigingsbouten

Aslade

Gereedschap aslade

Bedieningsgereedschap

PR7207

	 •	Plaats	het	middelste	rooster	op	de	stalen	geleiders
 Het rooster moet plat liggen en in de bevestigingssleuven in 

de ondersteuning grijpen.
	 •	Plaats	de	vuurvaste	stenen	weer	boven	het	rooster	terug
	 •	Verwijder	de	bedieningsknop	en	moer	van	het	uiteinde	

van de stang
	 •	Bevestig	de	bedieningsstang	aan	het	middelste	rooster	
•	Voer	de	bedieningsstang	door	de	opening	aan	de	voorkant	van	

de vuurkist en laat het middelste rooster tegelijkertijd op de 
plaats zakken in het hoofdrooster

	 •	De	bedieningsknop	opnieuw	bevestigen	en	met	de	moer	
op de plaats vergrendelen

	 •		Plaats	de	borging	van	de	houtblokken	weer	terug
	 •	Plaats	de	aslade	onder	het	rooster.
	 •	Bevestig	de	additionele	afdichting	voor	de	deur	zoals	

aangegeven aan de achterkant van de deur
	 •	Verwijder	de	bevestigingsbouten	van	de	afdekkap	van	de	

luchtinlaat
 Let op hoe de luchttransporteur in elkaar gezet is, zodat 

deze weer gemakkelijk terug in elkaar gezet kan worden

	 •	Bevestig	de	additionele	afdichting	aan	de	achterkant	van	
de deur 

 Gebruik de nieuwe, langere, bevestigingsbouten om de 
afdekkap van de luchtinlaat weer terug te plaatsen De 
afdichting moet uitgelijnd zijn met de voorkant van het 
hoofdrooster.

	 •	Controleer	of	de	deur	op	de	juiste	wijze	sluit.	

5B. eeN MUltI-BRANdstoF KIt AAN 
eeN HAARd BeVestIGeN (optIoNeel) 

stoCKtoN 8 slIMlINe

stockton 8 slimline

Linker gietstuk
Rechter gietstuk

Hoofdrooster

Afdichting deur (x2)

Aslade

Gereedschap 
aslade PR7500

5.1 Deze instructies zijn van toepassing op de plaatsing van de 
optionele multi-brandstof kit op een houtgestookt apparaat, 
om het verstoken van rookloze brandstoffen mogelijk te 
maken, zoals vermeld in de Gebruikshandleiding.

5.2 Voor het bevestigen van een multi-brandstof kit:
	 •	Bevestig	de	vuurvaste	stenen	aan	de	zijkant,	zoals	

aangegeven In sectie 3
	 •	Schuif	de	linker	en	rechter	gietstukken	op	de	plaats	tegen	

de stenen aan de zijkant
	 •	Plaats	het	hoofdrooster	op	de	gietstukken	aan	de	

zijkanten
 Zorg ervoor dat de twee kleine uitsparingen zich aan de 

voorkant bevinden.
	 •		Plaats	de	borging	van	de	houtblokken	weer	terug
	 •	Plaats	de	aslade	onder	het	rooster.
	 •	Bevestig	de	additionele	afdichtingen	aan	de	achterkant	

van iedere deur
 Gebruik de ene lange bevestigingsbout (nieuw) en één 

bestaande bevestigingsbout. Let er op hoe de afdekkap en 
de luchtinlaat geplaatst zijn om het terugplaatsen mogelijk 
te maken.

	 •	De	additionele	afdichting	onder	de	voorste	rand	van	het	
hoofdrooster doorvoeren.

 Aanpassen om ervoor te zorgen dat deze correct passen.
	 •	Controleer	of	de	deur	goed	sluit.
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INGeBRUIKNAMe

1.1 Voor de ingebruikname:

	 •	Plaats	de	vuurvaste	stenen,	vlamkering	en	het	houtscherm	
weer terug.

	 •	Controleer	de	uitlijning	van	de	deur	en	de	werking	
van het sluitmechanisme, pas dit indien nodig aan, zie 
Installatiesectie 6. Aanpassen Deurscharnieren

	 •	Controleer	of	de	afdichtingen,	de	gietstukken	en	de	
verbindingen in goede orde zijn

	 •	Controleer	de	werking	van	de	luchtinlaten

1.2 Voer nu een laatste rooktrektest uit

	 •	Verwarm	het	rookkanaal	eerst	gedurende	10	minuten	met	
een soldeerlamp, of iets gelijkaardigs

	 •	Plaats	vervolgens	een	rookpatroon	in	het	midden	van	het	
rooster, met de luchtinlaat op open

	 •	Sluit	de	deur
 De rook moet nu het rookkanaal ingezogen worden en u 

moet dit nu uit de schoorsteen zien komen.

	 •	Voltooi	de	test	met	alle	deuren	en	ramen	afgesloten	in	de	
ruimte waarin het apparaat geplaatst is.

	 •	Als	er	in	de	naastgelegen	kamers	ventilatoren	zijn,	herhaal	
de test dan terwijl de ventilatoren op de hoogste stand 
staan met de tussendeuren geopend.

	 •	Controleer	tijdens	de	test	het	effect	van	de	
plafondventilators

 Als deze test faalt, dan moet de geschiktheid van het 
schoorsteensysteem en de ventilatie opnieuw gecontroleerd 
worden. Onvoldoende aanvoer van verse lucht is potentieel 
gevaarlijk.

	 •	Steek	het	apparaat	aan	en	laat	de	temperatuur	langzaam	
oplopen tot de werktemperatuur bereikt is.

	 •	Controleer	of	er	geen	verbrandingsgassen	de	kamer	
binnenstromen.

	 •	Open	de	hoofddeur	van	de	haard	wanneer	het	apparaat	
de werkstand bereikt en voer met een rookpatroon een 
lekkagetest uit rond de deuropening

1.3 Indien er een buitengewone lekkage optreedt:

	 •	Laat	het	apparaat	afkoelen	en	controleer	nogmaals	het	
rookkanaalsysteem en de ventilatie

1.4 Als laatste:

	 •	Leg	de	veilige	werking	van	het	apparaat	en	het	gebruik	
van de inlaten aan de gebruiker uit en het belang van het 
gebruik van geschikte brandstoffen

INGeBRUIKNAMe

	 •	Leg	de	vereisten	van	de	reiniging-	en	
routineonderhoudswerkzaamheden uit.

 
 •	Leg	uit	waarom	een	geschikt	brandscherm	moet	

worden gebruikt ingeval er zich kinderen, ouderen, of 
invaliden in de buurt van het apparaat bevinden.

 •	Leg	de	gegevens	van	de	dealer/leverancier	en	de	
installateur in de gebruikshandleiding vast.

 •	Het	serienummer	opschrijven	op	pagina	3	van	de	
gebruikshandleiding. Dit nummer is nodig bij het bestellen 
van reserveonderdelen of het maken van garantieclaims.

 •	Geef	de	kopie	van	de	gebruikshandleiding	aan	de	
klant. 
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INstAllAtIe en oNdeRHoUd 
Contact stovax voor een volledige lijst van reserveonderdelen en accessoires bel  

+44 (0)1392 474011

1. JAARlIJKs oNdeRHoUd

1.1 Haal het apparaat aan het einde van het 
verwarmingsseizoen uit elkaar, inspecteer en reinig het zoals 
aangegeven:

	 •	Laat	het	apparaat	volledig	afkoelen
	 •	Verwijder	alle	volgende	interne	onderdelen;	vlamkering,	

vuurvaste stenen, het complete rooster en de aslade. 
Verwijder voor multi-brandstof versies het complete rooster 
en de aslade.

 Zie sectie 5 en 6 over hoe de vlamkeringen en de vuurvaste 
stenen verwijderd moeten worden. Wees voorzichtig 
met de vuurvaste stenen, omdat deze na enige tijd heel 
breekbaar kunnen worden.

	 •	 Zuig	de	achtergebleven	as	en	rommel	uit	de	binnenkant	
van het apparaat.

 Stovax heeft een filter/verzamelstuk voor uw stofzuiger om 
deze	tegen	brandende	as	te	beschermen.	Ash	Clean	(Stovax	
Onderdeelnr. 2091)

	 •	Reinig,	indien	nodig,	de	interne	oppervlakte	van	het	
apparaat met behulp van een staalborstel en schraper.

 Stofzuig en borstel de resulterende rommel uit het apparaat.

	 •	Reinig	de	roosteronderdelen	met	een	staalborstel	en	
controleer de onderdelen op beschadigingen.

	 •	Vervang	de	beschadigde	onderdelen.
	 •	De	vuurvaste	stenen	met	een	zachte	borstel	controleren	

en reinigen.
	 •	Vervang	gebroken	stenen.
 De oppervlakte zal tijdens het gebruik iets beschadigd    

worden. De levensduur van de stenen hangt af van het 
soort brandstof dat verstookt wordt en de intensiteit van 
het gebruik. Beschadigde stenen moeten zo snel mogelijk 
worden vervangen.

	 •	Plaats	de	gereinigde	interne	onderdelen	weer	terug.
	 •	Haal	het	glas	uit	de	deur,	zie	sectie	7	pagina	20,	en	gooi	

alle oude koordafdichtingen weg.

	 •	Haal	de	koordafdichting	van	de	buitenste	rand	van	
de deur en verwijder de oude lijm uit de groef van de 
koordafdichting.

	 •	Reinig	het	glas	van	de	deur	met	behulp	van	Stovax	Stove	
Glass cleaner en een zachte doek.

 Geen schuurmiddelen gebruiken om teer of roetaanslag van 
het glas te verwijderen.

	 •	Vervang	de	afdichting	rond	de	rand	van	het	glas	met	
nieuwe afdichting en plaats glas terug in de deur.

	 •	Breng	een	nieuwe	koordafdichting	op	de	deur	aan,	lijm	
deze met Stovax Thermic Seal koordlijm vast.  

	 •		Plaats	het	nieuwe	afdichtingskoord	van	de	deur	in	
de plaatsingsgroef, plaats de naad in het midden van de 
onderste rand van de deur. Wanner nieuwe afdichtingen 
voor de deur geplaatst worden, sluit dan het apparaat en 
ten minste 12 uur niet gebruiken. Hierdoor kan de lijm zich 
volledig aan de afdichting hechten voordat de deur gebruikt 
wordt.

	 •	Het sluitmechanisme en de scharnierpennen van de 
deur lichtelijk oliën. Zorg ervoor dat er geen olie op de 
afdichtingen van deur en het glas terechtkomt.

 Gebruik Stovax Thermolac verf voor het opknappen van 
geverfde oppervlakken.

1.2 Gebruik originele reserve onderdelen van Stovax om uw 
apparaat in een veilige en efficiënte conditie te houden. Uw 
lokale Stovax-dealer kan de onderdelen leveren die u nodig 
heeft.

 Dit is een lijst met onderhoudsproducten die u wellicht 
moet gebruiken

taak Naam product stovax 
Nummer

Reinigen glas

Stove glasreiniger 500ml 
(vloeibaar) 4111

Glasreiniger haard
(spuitbus) 4103

prévention de 
l’accumulation de 
créosote dans le 
conduit

Protector (15 sachets) 7002

Protector (1kg blik) 7025

pijpnaden van het 
rookkanaal dichten

Vuurvast	Cement	(500g	blik) 2020

Vuurvast	Cement	(600g	
patroon) 2021

opnieuw verven

Thermolac Black
(400ml spuitbus) 2019

Thermolac Zwart
(200ml emulsie) 2057

Reinigen 
matzwarte      
apparatuur 

Colloïdaal	zwart	(85ml) 7000

Uw handen 
beschermen

Warmtebestendige leren 
handschoenen 4008

Afdichtingskoord 
deur

14mm Zwart afdichtings-
koord. (handige verpakking) 5000

14mm Zwart afdichtings-
koord (25m rol) 4670

Afdichtingstape 
glas

3mm Zwart afdichtingskoord
(handige verpakking) 4975

3mm Zwart afdichtingskoord
(25m rol) 4974

lijm thermische  
afdichting (50ml fles) 5037

Zacht koord 10mm diameter 4965

Asschoonmaker Hulpstuk stofzuiger 2091

     Deze producten zijn allemaal bij uw lokale Stovax-dealer te 
verkrijgen, zij zorgen er samen met regelmatig onderhoud 
en het gebruik van de juiste brandstoffen voor dat uw 
apparaat in de best mogelijk conditie blijft. 
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 Ga naar onze website op www.stovax.com als u meer 
informatie wilt krijgen over de producten van de Stovax 
groep.

1.3 Het apparaat voor de eerste keer gebruiken:

	 •	Gedurende	de	eerste	dag	van	het	gebruik	op	een	lage	
stand laten branden. Hierdoor kunnen de afdichtingen, 
bevestigingslijm en de verf zich volledig zetten.

1.4 Het apparaat kan gedurende deze tijd onplezierige geuren 
afgeven.

	 •	De	ruimte	goed	ventileren	om	de	opbouw	van	rook	te	
voorkomen.

1.5 Uw Stovax-dealer kan service en onderhoud uitvoeren.

2. Het HoUtsCHeRM VeRWIJdeReN

2.1 Voor het verwijderen van het houtscherm:

	 •	Til	het	houtscherm	uit	de	ondersteunende	beugels

	 •	Draai	de	zijkanten	weg	van	de	deuropening. 
Het apparaat niet gebruiken zonder dat het houtscherm 
bevestigd is.

3. plAAtseN eN VeRWIJdeReN VAN de 
VUURAste steeN

3.1 Zie sectie 3 Plaatsing & verwijdering van de vuurraste steen 
in de sectie Installatie

4. plAAtseN eN VeRWIJdeReN VAN de 
VlAMKeRING

4.1 Zie sectie 4 Plaatsing & verwijdering van de vlamkering in de 
sectie Installatie

5. eeN MUltI-BRANdstoF KIt AAN eeN 
HAARd BeVestIGeN (optIoNeel)

5.1 Zie sectie 5A and 5B Fitting Multi-fuel Kit in de sectie 
Installatie.

 

6. FIttING A NeW dooR GlAss

6.1 Om uw haard veilig te kunnen blijven gebruiken kan het 
nodig zijn dat u het beschadigde glas van een deur moet 
vervangen. 

6.2 Om dit te doen doet u het volgende:

 •	Verwijder	de	deur	door	deze	te	openen
	 •	 Til de deur uit haar scharnierblokken
	 •	Leg deze dan op een zachte ondergrond, met de voorkant 

naar beneden, om de verflaag en het glas te beschermen

INstAllAtIe en oNdeRHoUd

Bevestigende 
schroeven (x4)

Bevestigende 
klem (x4)

Glas

Glas verbinding

Deur

PR7080

1 DEUR

Bevestigende 
schroeven (x10)

Bevestigende 
klem (x4)

Bevestigend lange 
klem (x2)

Glas (x2)

Glas verbinding 
(3mm)

Deur (x2)

PR7081

2 DEUR

 •	Verwijder de bevestigingsschroeven van de glasklem Het 
oude glas kan dan uit de deur worden getild. (Let op hoe het 
3mm afdichtingskoord tussen het glas en de deur is geplaatst.) 
Gooi het oude glas op een verantwoorde wijze weg.

	 •	Indien	nodig,	reinig	achterkant	van	de	deur	en	verf	
opnieuw.

 Reinig de schroeven met een lichte olie en breng een 
deklaag aan van hittebestendig vet dat vastlopen voorkomt. 
Dit zal het verwijderen in de toekomst vergemakkelijken.

	 •	Breng	een	nieuw	afdichtingskoord	aan	tussen	het	nieuwe	
glas en de deur en plaats het glas in de deur.

 
 •	Plaats	de	bevestigingsklemmen	voor	het	glas	en	maak	deze	

opnieuw vast met de schone bevestigingsschroeven, draai 
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	 •	Breng	een	ruime	hoeveelheid	verse	Stovax	Thermic	Seal	
lijm in de plaatsingsgroef van het koord aan.

	 •	Druk	het	nieuwe	Stovax-koord	in	de	plaatsingsgroef,	
plaats de naad in het midden van de onderste rand van de 
deur.

	 •	Plaats	de	deur	weer	terug	en	sluit	de	deur	door	druk	op	
het nieuwe koord uit te oefenen.

	 •	Laat	het	apparaat	minimaal	12	uur	gesloten,	voordat	
dit opnieuw wordt aangestoken en gebruik het apparaat 
gedurende ongeveer een dag op een lage stand.

7.2 Een apparaat met een beschadigd glas gebruiken kan ertoe 
leiden dat er gevaarlijke gassen in de kamer komen, of dat 
het apparaat oververhit raakt waardoor er beschadigingen 

8. sCHARNIeReN deUR AANpAsseN

8.1 De scharnieren van de deur kunnen aangepast worden 
zodat de deur veilig en op de juiste manier gesloten kan 
worden. 

8.2 Voor het voltooien van deze handeling doet u het 
volgende:

	 •	Open	de	deur	om,	zoals	aangegeven,	toegang	te	krijgen	
tot het vaste gedeelte van het deurscharnier 

Bevestigingsmoeren

Borgmoer

PR7087 PR7086

	 •	Gebruik	een	19mm	A/F	sleutel	om	de	bevestigingsmoeren	
wat losser te maken

	 •	De	scharnierblokken	opnieuw	plaatsen	zodat	deze	
precies passen.

          Er kunnen verschillende aanpassingen nodig zijn om de 
juiste positie te vinden.

de schroeven gelijkmatig aan totdat de klemmen het glas 
vasthouden.

 Draai de klemmen niet te vast aan omdat dit het glas kan 
breken.

6.2 Plaats alleen het originele Stovax keramische glas dat geschikt 
is om in toepassingen met hoge temperaturen gebruikt te 
worden.

6.3 Gebruik van het apparaat met een beschadigd glas kan ertoe 
leiden dat gevaarlijke gassen in de kamer komen, of dat de 
haard oververhit raakt, waardoor er beschadigingen kunnen 
optreden.

7. NIeUWe deURAFdICHtING 
AANBReNGeN Alle ModelleN

7.1 Om uw apparaat veilig te kunnen blijven gebruiken moet u 
het beschadigde of versleten afdichtingskoord van de deur 
vervangen. Om dit te doen doet u het volgende:

	 •	Haal	de	deur	uit	het	apparaat	door	deze	te	openen,	
verwijder de scharnierpennen en til de deur uit haar 
scharnierblokken.

	 •	Leg	deze	dan	op	een	zachte	ondergrond	met	de	voorkant	
naar beneden, om de verflaag en het glas te beschermen

Gezamenlijk

Verbinding 14mm

Verbinding 14mm

Verbinding 10mm 
x 2mm

PR7084

PR7085

1 Deur

2 Deur

	 •	Verwijder	het	oude	koord	en	schraap	de	oude	lijm	uit	de	
plaatsingsgroef.

 Reinig de plaatsingsgroef met een schone, droge doek om al 
het oude stof en rommel te verwijderen.

INstAllAtIe en oNdeRHoUd
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lIJst stANdAARd ReseRVe oNdeRdeleN

1

2

6
8

7

9
10

12

13

11

4

5

3

stockton 6 
Highline Multi-fuel 

Warming Shelf

diagram 
No.

description part 
No.

1 Door Glass GL0233

2 Log Guard SMN25

3 Clean	Burn	Chamber S3.27

4 Baffle SMN26

5 Side Fire brick (x2) SMN31

6 Ashpan Tool SM55

7 Ashpan SMN28

8 Main Grate SMN36

9 Centre	Grate SMN37

10 Riddling Rod SMN35

11 Riddling Knob SMN34

12 Operating Tool SM63

diagram 
No.

description part 
No.

1 Door Glass GL0100

2 Log Guard SS25

3 Clean	Burn	Chamber SS27

4 Baffle SS26

5 Side Fire brick (x2) SM24

diagram 
No.

description part 
No.

1 Door Glass GL0100

2 Log Guard SS25HL

3 Clean	Burn	Chamber SS27

4 Baffle SS26

5 Side Fire brick SS24

6 Ashpan Tool SM55

7 Ashpan SS28

8 Main Grate SS36

9 Centre	Grate SMN37

10 Riddling Rod SMN35

11 Riddling Knob SMN34

12 Operating Tool SM63

diagram 
No.

description part 
No.

1 Door Glass GL0226

2 Log Guard SMN25

3 Clean	Burn	Chamber SMN27

4 Baffle SMN26

5 Side Fire brick SMN31

Multi-fuel additions

5 Side Fire brick SMN24

6 Ashpan Tool SM55

7 Ashpan SMN28

8 Main Grate SMN36

9 Centre	Grate SMN37

10 Riddling Rod SMN35

11 Riddling Knob SMN34

12 Operating Tool SM63

diagram 
No.

description part 
No.

1 Door Glass GL0235

2 Log Guard S7.25

3 Clean	Burn	Chamber S7.27

4 Baffle S7.26

5 Side Fire brick S7.24

Multi-fuel additions

6 Ashpan Tool SM55

7 Ashpan S7.28

8 Main Grate SMN36

9 Centre	Grate SMN37

10 Riddling Rod SMN35

11 Riddling Knob SMN34

12 Operating Tool SM63

diagram 
No.

description part 
No.

* Pin for door handle FA0012

* Glass	Clamp	Screw SM29

* Glass clip SM16

* Door Tool SM23

diagram 
No.

description part 
No.

1 Door Glass GL0234

2 Log Guard S5.25

3 Clean	Burn	Chamber S5.27

4 Baffle S5.26

5 Side Fire brick S5.24

Multi-fuel additions

5 Side Fire brick S5.24

6 Ashpan Tool SM55

7 Ashpan S5.28

8 Main Grate SMN36

9 Centre	Grate SMN37

10 Riddling Rod SMN35

11 Riddling Knob SMN34

12 Operating Tool SM63

stoCKtoN 3 MUltI-FUel

stoCKtoN 6 Wood

stoCKtoN 6 HIGHlINe MF

stoCKtoN 4

stoCKtoN 7

AddItIoNAl pARts

stoCKtoN 5
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GeGeVeNs oNdeRHoUdsBeURteN 

1e	SERVICE
Service datum:………………………………………………......
Datum volgende service:…………………………………….....
Handtekening:…………………………………………….........
Dealer Stempel

3e	SERVICE
Service datum:………………………………………………......
Datum volgende service:…………………………………….....
Handtekening:…………………………………………….........
Dealer Stempel

5e	SERVICE
Service datum:………………………………………………......
Datum volgende service:…………………………………….....
Handtekening:…………………………………………….........
Dealer Stempel

7e	SERVICE
Service datum:………………………………………………......
Datum volgende service:…………………………………….....
Handtekening:…………………………………………….........
Dealer Stempel

9e	SERVICE
Service datum:………………………………………………......
Datum volgende service:…………………………………….....
Handtekening:…………………………………………….........
Dealer Stempel

2e	SERVICE
Service datum:………………………………………………......
Datum volgende service:…………………………………….....
Handtekening:…………………………………………….........
Dealer Stempel

4e	SERVICE
Service datum:………………………………………………......
Datum volgende service:…………………………………….....
Handtekening:…………………………………………….........
Dealer Stempel

6e	SERVICE
Service datum:………………………………………………......
Datum volgende service:…………………………………….....
Handtekening:…………………………………………….........
Dealer Stempel

8e	SERVICE
Service datum:………………………………………………......
Datum volgende service:…………………………………….....
Handtekening:…………………………………………….........
Dealer Stempel

10e	SERVICE
Service datum:………………………………………………......
Datum volgende service:…………………………………….....
Handtekening:…………………………………………….........
Dealer Stempel
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eG Verklaring van conformiteit 

De ondergetekende, vertegenwoordigen de navolgende: 

Fabrikant 

stovax ltd 
Falcon Road, Sowton Industrial Estate, Exeter, Devon, Engeland EX2 7LF 

Verklaart hierbij dat de producten:  

Productbeschrijving: 

Huntingdon huishoudelijke hout en multi-brandstof kachel productenreeks

Gietijzeren kachel gebruikt met gietijzeren deuren Wordt in meerdere afmetingen geleverd voor een keuze 
uit verschillende warmteafgifte opties. 

voldoen aan de bepalingen van de volgende EG richtlijn(en) wanneer geïnstalleerd volgens de 
installatiehandleiding in de productdocumentatie: 

'98/106/EEC	Richtlijn	bouwproducten	

en de onderstaand vermelde standaarden zijn toegepast:
 
EN	13240	;	200	1	Op	vaste	brandstof	gestookte	kachels	–	Vereisten	en	testmethoden	

description productcode Beschrijving productcode

Stockton 3 m/f 7118 Stockton 7 Bois 7120

Stockton 4 Bois 7101 Stockton 7 m/f 7163

Stockton 4 m/f 7102 Stockton 8 Bois - 1 Door 7103/7104/7105

Stockton 5 Bois 7119/7160 Stockton 8 Bois - 2 Door 7113/7113LC/7113HC

Stockton 5 m/f 7127/7161 Stockton 8 Slimline 7114

Stockton 6 Bois 7100 Stockton 8 m/f 7128

Stockton 6 m/f 7162 Stockton 11 Bois - 1 Door 7106/7106LC/7106HC

Stockton 6 Highline 7117 Stockton 811 Bois - 2 Door 7116/7116LC/7116HC
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Bepalingen waar de producten aan voldoen: 

Testlaboratorium: 1641 

Naam : D. J. Saunders      Handtekening : 

Functie : Ingénieur du bureau d’études   Datum : 01 /12 /2005 

Product: Met vaste brandstof gestookte huishoudelijke kachel, zoals vermeld onder het bereik van de vermelde standaarden. 
Beoogd gebruik: Verwarming van ruimten in woonpercelen. 

Karakteristiek Prestaties Rapport 

Sécurité anti-incendie Normes respectées  

Afgifte van verbrandingsstoffen 
 

Stockton 3 (7118)
 co @ 13% 02 Hout 0,27% - Briquetvormige brandstof 0,20% 2005	PMC/173	

Stockton 4 (7101/7102)
 co @ 13% 02 Hout 0,27% - Briquetvormige brandstof 0,28% 2005	PMC/174	

Stockton 5 (7119/7160/7127/7161)
 co @ 13% 02 Hout 0,22% - Briquetvormige brandstof 0,28% 2005	PMC/175	

Stockton 6 (7100/7162/7117)
 co @ 13% 02 Hout 0,20% - Briquetvormige brandstof 0,48% 2005	PMC/176	

Stockton 7 (7100/7163)
 co @ 13% 02 Hout 0,20% - Briquetvormige brandstof 0,47% 2005	PMC/	177	

Stockton	8	(7103/7104/7105/7113/7113LC/7113HC/7128)
 co @ 13% 02 Hout 0,08% - Briquetvormige brandstof 0,25% 2005	PMC/179	

Stockton 8sl (7114)
 co @ 13% 02 Hout 0,25% - Briquetvormige brandstof 0,47% 2005	PMC/178

Stockton	11	(7106/7106LC/7106HC/7116/7116LC/7116HC)
 co @ 13% 02 Hout 0,07% 2005	PMC/180

Afgifte gevaarlijke stoffen Geen 

Oppervlakte temperatuur Acceptabel 

Mechanische weerstand (voor gewicht van 
Schoorsteen/Rookkanaal) Max. te ondersteunen gewicht 25 Kg 

Warmteafgifte / Efficiëntie 

Stockton 3 (7118)
Hout 3.75kW @ 77% - Briquetvormige brandstof 3.75kW @ 86% 2005	PMC/173

Stockton 4 (7101/7102)
Hout 4.00kW @ 77% - Briquetvormige brandstof 4.00kW @ 85% 2005	PMC/174	

Stockton 5 (7119/7160/7127/7161)
Hout 5.00kW @ 80% - Briquetvormige brandstof 5.00kW @ 85% 2005	PMC/175	

Stockton 6 (7100/7162/7117)
Hout 6.00kW @ 79% - Briquetvormige brandstof 7.00kW @ 80% 2005	PMC/176

Stockton 7 (7120/71637)
Hout 7.00kW @ 77% - Briquetvormige brandstof 6.00kW @ 80% 2005	PMC/177	

Stockton	8	(7103/7104/7105/7113/7113LC/7113HC/7128)
Hout 8.00kW @ 76% - Briquetvormige brandstof 6.00kW @ 81% 2005	PMC/179

Stockton 8sl (7114)
Hout 7.00kW @ 78% - Briquetvormige brandstof 7.00kW @ 81% 2005	PMC/178

Stockton	11	(7106/7106LC/7106HC/7116/7116LC/7116HC)
Hout 11.00kW @ 76% 2005	PMC/180
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