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Met de aanschaf van deze gaskachel wensen wij u veel stookplezier. 
 

Lees deze instructies zorgvuldig voordat u de kachel plaatst en in gebruik neemt. Bewaar deze instructies goed. 
In geval van storing steeds opgeven: type en  serienummer . 
 

1.  ALGEMEEN 
 

Bij aflevering dient u direct het toestel op eventuele transportschade te controleren. Is dit het geval dan dient u dit on- 
middellijk en zo nauwkeurig mogelijk aan uw leverancier op te geven. 
 

1.1 De eerste keer stoken 
 

Uw kachel is gelakt met hittebestendige lak die bestand is tegen zeer hoge temperaturen. Tijdens de eerste gebruiks- 
uren de kachel op hoogstand laten branden en de kamer goed ventileren. In verband met het uitmoffelen van de lak 
kan er een, overigens onschadelijke, geur/walm verspreid worden. Wij adviseren om eventuele aanslag op het glas di- 
rect te verwijderen met behulp van een z.g.n. glasreiniger. 
 

1.2 Garantie (zie Pag.11 en 12) 
 

Vul altijd uw garantiekaart volledig in en stuur deze direct op na aankoop. Type en serienummer staan vermeld op het 
typeplaatje welke u aantreft op de achterzijde van het toestel.  
 

1.3 Inhoud verpakking: 
 

1 x kompleet gemonteerd toestel 
2 x voorpoot nr. 62 
2 x achterpoot nr. 63 
1 x bedienings- en installatievoorschriften 
 

2. Bedieningsvoorschriften   
 

De Rose heeft 2 branders. De achterste brander wordt bediend door de thermostaatknop. U kiest de gewenste 
stand en de modulerende thermostaat zorgt voor de juiste temperatuur. De voorste brander wordt bediend door de 
handkraan. U kiest zelf de gewenste vlamintensiteit en de brander blijft in die stand branden tot u de gekozen 
stand wijzigt. 
 

2.1 Werking Gasregelblok (Zie Pag. 7 ) 
 

Aansteken 
 

• Open de gas afsluitkraan die in de gasleiding naar het toestel is gemonteerd. 
• Zorg ervoor dat in de uitgangspositie de thermostaatknop (A) staat op positie      . 
• Draai de thermostaatknop naar de ontstekingspositie. 
• Druk de thermostaatknop in en houd deze ingedrukt. 
• De ontstekingsknop (C) geheel indrukken tot u een “klik” hoort, dit is de vonkontsteking. 
• Via het glasraam kunt u zien of de waakvlam brandt. Zonodig enkele malen opnieuw “klikken” tot de 

waakvlam ontsteekt. 
• Wanneer de waakvlam brandt, de thermostaatknop nog ca. 30 seconden ingedrukt houden  
            en daarna loslaten. 
• Blijft de waakvlam niet branden, dan 5 minuten wachten en de procedure herhalen. 
• Door de thermostaatknop in de gewenste stand te draaien (tussen stand 1 en 7 afhankelijk van de gewens-

te temperatuur) ontsteekt de brander. 
• Om het toestel met de sfeerbrander te ontsteken de schuif (B) vanuit stand    verschuiven al naar gelang 

de gewenste vlamhoogte . 
• De sfeerbrander functioneert alleen wanneer de thermostaatknop staat tussen stand 1 en 7 (stand 1 = 

kleinstand, stand 7 = volstand).Als de sfeerbrander aanstaat is de thermostaat functie uit. 
 

Opmerking 
 

De stand 1 op de thermostaatknop is de waakvlamstand als de kamertemperatuur 10°C of hoger is. Als de kamertem- 
peratuur lager dan 10°C is, zal de achterste brander ook op stand 1 gaan branden tot de temperatuur is gestegen tot 
10°C. 
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Waarschuwing:  Als de waakvlam uitgaat, dan moet u minstens 5 minuten wachten voor u het toestel weer aansteekt. 
 

2.2 Werking thermostaat 
 

De modulerende thermostaat zorgt ervoor dat de met de thermostaatknop gekozen temperatuur nauwkeurig wordt 
gehandhaafd. Als u de thermostaatknop instelt, gaat de brander eerst volop branden. Daarna gaat de brander lager 
branden en zoekt de evenwichtsstand. Daalt de kamertemperatuur, dan gaat de brander hoger branden tot de juis-
te temperatuur weer is bereikt. De thermostaat regelt dit automatisch. 
Let op: Plaats de thermostaat voeler buiten het toestel b.v. op een nabijgelegen plint. 
 

2.3 Werking sfeerbrander 
 

De brander gaat alleen op de sfeerstand branden als u de schuif (B) opent; de sfeerbrander werkt alleen als de 
thermostaatknop is ingesteld tussen stand 1 en 7. De gewenste vlamhoogte kunt u traploos regelen. 
 

2.4 Uitzetten van de kachel 
 

*          Om de kachel helemaal uit te zetten de thermostaatknop in de positie       draaien;  de  waakvlam  gaat dan  
            uit. Tijdens de gebruiksperiode adviseren wij echter om het toestel op de waakvlam te laten branden. 
*          Wordt de kachel voor langere tijd niet gebruikt, dan is het raadzaam ook de gas afsluitkraan in de  toevoer
            leiding dicht te draaien. 
 

2.5 Onderhoud 
 

*          De kachel kan met een zachte vochtige doek worden afgenomen. Indien op de kachel is gemorst dient het 
            toestel direct uitgezet te worden. Als de kachel is afgekoeld, kan men de vlekken met een sopje van zach-
            te zeep verwijderen.Gebruik nooit een schuurmiddel !!! 
*          Eventuele aanslag op het glas kunt u verwijderen met behulp van een glasreiniger. 
*          Het verdient aanbeveling voor elk stookseizoen de kachel en de schoorsteen door een installateur te laten 
            controleren en te reinigen. Indien het speciale glas gebroken of gescheurd is, laat dat dan direct vervangen 
            voor u het toestel weer in werking stelt. 
 

Waarschuwing: Gaskachels worden heet als ze in bedrijf zijn. Dienovereenkomstig moet voorzichtigheid wor-
den betracht en b.v. kinderen en hulpbehoevenden uit de buurt van brandende kachels worden geweerd. Ook mo-
gen kachels niet op of tegen brandbare materialen worden geplaatst (gordijnen enz.). 
 

Waarschuwing 
 

Kachels worden heet als ze in bedrijf zijn. Dienovereenkomstig moet voorzichtigheid worden betracht en b.v. kinde- 
ren en hulpbehoevenden uit de buurt van brandende kachels worden geweerd. Ook mogen kachels niet op of tegen 
brandbare materialen worden geplaatst (gordijnen enz.). 
 

3.  AFVOERBEVEILIGING 
 

Deze mag nooit buiten werking worden gesteld. 
 

Doel: het toestel is uitgerust met een thermische afvoerbeveiliging die de waakvlam en daarmee de branders uitscha-
kelt in geval van lekkage van verbrandingsgassen uit de trekonderbreker. 
 

Werking: het waarnemend orgaan is een thermostaat welke bij overschrijden van een bepaalde temperatuur een elek- 
trisch contact opent en daarmee de thermokoppelstroom onderbreekt. Hierdoor schakelt het regelblok de gastoevoer  
naar de hoofd- en waakvlambrander uit. Het toestel kan na 5 minuten wachten opnieuw ontstoken worden na afkoe- 
ling van het waarnemend orgaan. 
 

Schakelt het toestel door ingrijpen van de afvoerbeveiliging weer uit, laat dan door een erkend installateur het afvoer- 
systeem (schoorsteen) controleren. Deze beveiliging mag nooit buiten werking worden gesteld, noch gewijzigd wor- 
den, daar anders het systeem niet goed functioneert. In geval van vervangen mogen alleen originele ThermoCet onder- 
delen gebruikt worden. Dit geldt ook voor de bevestigingsartikelen en bedrading. 
 
Mogelijke oorzaken die kunnen leiden tot het ingrijpen van de afvoerbeveiliging zijn: 
• Een slechte verbinding tussen de kachel en het afvoerkanaal. 
• Het afvoerkanaal is geheel of gedeeltelijk afgedicht door vallend puin o.i.d. 
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• Een te geringe schoorsteentrek. 
• Een open keuken met een te sterke afzuigkap. 
Raadpleeg in voorkomend geval uw installateur 
 

4 INSTALLATIEVOORSCHRIFTEN 
 

4.1 Algemeen voorschrift. 
 

• Laat het toestel alleen door een erkende installateur plaatsen en aansluiten volgens de plaatselijk geldende gasin-
stallatievoorschriften. 

• Plaats het toestel nooit tegen of in een brandbare wand. 
• Plaats het toestel op een niet-brandbare vloer. Plaatst u het toestel op een houten vloer of op vloerbedekking, 

maak dan bij voorkeur gebruik van een stalen vloerplaat welke als accessoire bij onze groothandel verkrijgbaar 
is. 

• Een schoorsteentrek van ca. 0,5 mm w.k. is reeds voldoende, te meten bij volle belasting van de kachel.  
           Bij een schoorsteentrek van meer dan 2 mm w.k. is het aan te raden   de trek te verminderen. 
• Is in het vertrek een raamventilator geplaatst, of wordt het toestel geplaatst in een kierdichte woning, dan moe-

ten druk vereffenings openingen met de buitenlucht aangebracht worden. Een en ander om te voorkomen dat 
door een eventueel optredende onderdruk de schoorsteen niet meer werkt.  

• Verder adviseren wij bij plaatsing van gaskachels, gas inzethaarden en gas inbouwhaarden deze aan te sluiten op 
een volledig aluminium dan wel r.v.s. afvoerkanaal f 100 mm. Dit om problemen met o.a. de thermische afvoer-
beveiliging te voorkomen. 

• Bij aansluiting op een bestaand afvoerkanaal waarop voordien met hout, kolen of olie werd gestookt adviseren 
wij dit ook te voor zien van voornoemde aluminium dan wel  r.v.s. schoorsteenvoering. 

 

4.2 Voorbereiding voor het plaatsen van de kachel 
 

Montage van de poten 
 

Daar de poten i.v.m. mogelijke beschadigingen tijdens transport los bijgeleverd worden, dienen deze vóór het plaatsen 
van de kachel te worden gemonteerd. De poten worden aan de binnenzijde van de onderrand bevestigd. Daartoe het 
toestel voorzichtig horizontaal leggen. De daarvoor bestemde M6-bouten zijn reeds in de draadgaten aangebracht. De 
poten met nr. 63 aan de achterzijde en met nr. 62 aan de voorzijde. 
 

4.3 Plaatsen van het kolenrooster ( zie pagina 7 ) 
 

• Verwijder de twee schroeven links bij de deurknevel (zie afb. A). 
• Open de deur en neem de verpakte kolenroosters uit de kachel en haal ze uit de verpakking.  
          Doe dit voorzichtig, omdat de kolenroosters zeer breekbaar zijn !!! 
• Leg de kolenroosters in de kachel op de daarvoor bestemde kolen oplegrand; deze bevindt zich op de achter-

wand in het toestel ca. 8,5 cm boven de brander. 
• Sluit de deur en breng de twee schroeven weer aan. 
Belangrijk !!!  
De deur dient altijd met de twee schroeven weer geborgd te zijn voordat de kachel in bedrijf gesteld wordt. 
 

4.4 Plaatsen van de kachel 
 

Plaats de kachel zo dicht mogelijk bij de schoorsteen, zodat door een korte, niet corroderende, verbinding de aanslui- 
ting tot stand komt. Het liefst zonder bochten. Een en ander volgens de plaatselijk geldende gas installatievoorschrif- 
ten. De gasaansluiting dient spanningsvrij te geschieden, ter voorkoming van beschadiging aan de gas regelapparatuur. 
 

Controle 
Controleer met zeepwater of lekzoekspray de gemaakte gasaansluitingen op gasdichtheid. Steek de kachel volgens be- 
dieningsvoorschrift aan. 
 

4.5 Plaatsing thermostaatvoeler 
 

Plaats de thermostaatvoeler buiten de kachel op een zo koud mogelijke plaats (b.v. op de plint aan de achterzijde van 
 het toestel). 
 
                                                   Wij wensen u veel stookplezier! 
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5. Illustraties  
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Borgschroef. 
2. Knevel. 
3. Glasdeur. 
4. Onderdeur. 

                             Voorkant kachel 
 
                   Inlegsituatie kolenrooster 
 

1 

2 3 

4 
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6. Gastechnische gegevens 

 
7. Algemene artikel nummers 

        ROSE CLASSIC NL Aardgas 
I2L / G25 

België Aardgas 
I2E+ / G20 

Propaan 
I3B/P / I3+ 

 Voordruk Mbar 25 20 50 
 Branderdruk Mbar 13.3 10.6 26 
 Nominale belasting ow kW 9.9 10.8 8.4 

 Nominaal vermogen kW 8.3 9.0 7.1 
 Gasaansluiting  3/8”G 3/8”G 3/8”G 
 Schoorsteenaansluiting ∅ mm 100 100 100 
 Boring hoofdinspuiter 2x ∅ mm 2.2 2.2 1.15 
 Code waakvlaminspuiter  51 51 30 

Nominale belasting bw kW 11 12 9.3 

ARTIKEL NR’S  
 OMSCHRIJVING POS.NR MAAT ARTIKEL NR. 
 VOORPOOT ROSE     GY 4306208 
 ACHTERPOOT ROSE    GY 4306308 
 SIERDEKSEL ROSE     GY 4305118 
 KOLENSETJE ROSE     HM 3223100 
 GLASSET ROSE 4 DELIG     HM 3233006 
 EURO SIT  630.705 GASBLOK    RA 3023051 
 SPUITSTUK 2.3    DD 2252300 
 SPUITSTUK 1.15 PROPAAN    DD 2251152 
 WAAKVLAM INSPUITER CODE 30     RA 3074030 
 WAAKVLAM INSPUITER CODE 51     RA 3074049 
 WAAKVLAM BRANDER SIT 3 FLAMS    RA 3041608 
 THERMO KOPPEL   600 mm  RA 3031603 
 ELEKTRODE  4mm  RA 3074915 
 THERMOSTAAT 130°    EM 2600130 
 BRANDER ROSE   BM 2013109 
     
SPUITSTUK 2.2 ROSE 9    DD 2252201 
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Dit deel door koper te bewaren                                                           Dit deel door koper in te zenden (zie achterzijde) 

Belangrijke tips voor het stoken met gas of hout gestookte kachels en haarden. 
 

Voorkom verkleuring van wanden en plafonds! 
In elke woonruimte bevinden zich altijd stofdeeltjes in de lucht ook als er regelmatig gestofzuigd wordt! Deze deeltjes zijn goed 
zichtbaar in binnenvallende zonnestralen. Zolang de hoeveelheden stofdeeltjes in de lucht beperkt blijven, zult u hiervan geen last on-
dervinden. Alleen als deze deeltjes door welke oorzaak dan ook in grotere hoeveelheden door de kamer zweven en vooral als de lucht 
extra verontreinigd is door roet en teerdeeltjes, veroorzaakt door b.v. het branden van kaarsen of olielampjes en het roken van sigaretten 
of sigaren, kan men spreken van een slecht binnenklimaat! In een verwarmde woonruimte stroomt afgekoelde lucht langzaam over de 
vloer naar het verbrandingtoestel. In het convectiesysteem van de haard of kachel wordt deze lucht verwarmd, waardoor een snel opstij-
gende warme luchtkolom ontstaat, die zich dan weer door de ruimte verspreidt. In deze lucht bevinden zich dus altijd stof en andere ver-
vuilende deeltjes die zich zullen afzetten of koude en vaak vochtige vlakken. Vooral in een nog niet droge nieuwbouw ( bouwvocht ) zal 
zich dit probleem kunnen voordoen. Een ongewenst resultaat van dit fenomeen zou een verkleuring van muren en of plafond kunnen 
zijn! 
Hoe kunt u deze problemen voorkomen? 
Indien men het gas of houtgestookte toestel voorziet van een isoleren bekleding, dan uitsluitend een van de onderstaande materialen toe-
passen: 

  Witte ongebonden isolatiewol (hittebestendig tot 1000°C) 
  Rocktherm 180.012 isolatiewol (700°C) van Rockwool of gelijkwaardig 
  Andere minerale isolatiewol zonder bindmiddelen (kunstharsen) of waterafstotende middelen (minerale oliën). 

Bij een nieuw gemetselde schouw of na een verbouwing minimaal 6 weken wachten voordat met gaat stoken. Het bouwvocht moet na-
melijk geheel verdwenen zijn uit wanden, vloer en plafond.Het vertrek waar het toestel staat dient goed te worden geventileerd. De be-
nodigde luchtverversing moet in acht worden genomen volgens het lokaal Bouwbesluit. Maak zo weinig mogelijk gebruik van kaarsen 
en olielampjes en houd het verbrandingslont zo kort mogelijk. Deze beide “sfeerbrengers” zorgen voor aanzienlijke hoeveelheden ver-
vuilende en ongezonde roetdeeltjes in uw woning. Rook van sigaretten en sigaren bevat o.a. teerstoffen, die bij verhitting eveneens op 
koudere en vochtige muren zullen neerslaan.Bij een slecht binnenklimaat zal het verschijnsel zich, weliswaar in mindere mate, eveneens 
boven radiatoren en verlichtingsarmaturen en bij ventilatieroosters kunnen voordoen. 

  

GARANTIEBEWIJS 
 

REGISTRATIEKAART 
 

Type openhaard/ verwarmingstoestel 
 

Model 
 

Serienummer 
 

Uitvoering 
 

Naam koper 
 

Straat 
 

Postcode/plaats 
 

telefoon 
 

Aaankoopdatum 
 

Naam leverancier/installateur 
 

Straat 
 

Postcode/plaats 
 
 

Handtekening en stempel Leverancier/installateur  

Type openhaard/ verwarmingstoestel 
 

Model 
 

Serienummer 
 

Uitvoering 
 

Naam koper 
 

Straat 
 

Postcode/plaats 
 

Telefoon 
 

Aaankoopdatum 
 

Naam leverancier/installateur 
 

Straat 
 

Postcode/plaats 
 
 

Handtekening en stempel Leverancier/installateur  
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GARANTIE BEPALINGEN 
 
1.           Alle toestellen worden geleverd onder garantie tegen materiaal en fabricage fouten. De garantie is beperkt tot maximaal de levering van een ver-
              vangend onderdeel en is alleen van toepassing indien de bij het apparaat gevoegde installatie en bedieningsvoorschriften zijn opgevolgd en het product onder 
              normale omstandigheden wordt gebruikt, zulks ter beoordeling van de dealer en of BosNed. 
2.           De garantie voor chamotte bedraagt 5 jaar te rekenen vanaf de datum van aankoop. Uitgesloten van garantie zijn krimpscheuren en verkleuring na verhitting. 
3.           De garantie op gietijzeren haarden, gietijzeren kachels en gietijzeren inzethaarden bedraagt 5 jaar. Op de onderdelen van deze toestellen, zoals b.v. keramische 
              afdichtings materialen, moeren, bouten, schroeven, sluitringen, kit, knoppen veren, lagers, ventilatoren, vonkenscherm, en plaatstalen onderdelen e.d. geldt een 
              garantie van 2 jaar. 
4.           De garantie voor gastoestellen bedraagt 2 jaar met uitzondering van thermokoppels en zekeringen. Het toestel dient door een erkend installateur volgens de gel-
              dende normen geïnstalleerd te zijn. 
5.           De garantiebepalingen zijn uitsluitend van toepassing indien, de aangehechte garantiekaart op de aankoopdatum volledig wordt ingevuld en binnen 10 dagen 
              wordt geretourneerd aan BosNed. Dit is tevens de garantie ingangsdatum. 
6.           De garantie vervalt, indien aan het apparaat, zonder voorkennis en schriftelijke toestemming van BosNed veranderingen zijn aangebracht, en wanner een toe
              stel zonder deugdelijke verpakking en transportbeveiliging werd vervoerd. 
7.           Van garantie worden uitgesloten; 
-             Gebreken ontstaan door ondeskundig montage en/of behandeling. 
-             Kosten van transport, montage en demontage. 
-             Glas, stookroosters, vuurvaste stenen, rookgas keerschotten, hitteschilden en regelaars. 
-             Lakverkleuringen die na verhitting kunnen optreden. 
-             Oververhitte onderdelen door ondeugdelijke installatie en/of inbouw. 
8.           Gezien de enorme variatie aan mogelijkheden ten aanzien van de bouw van het schoorsteenkanaal kunnen wij geen garantie geven omtrent de trek van de schoor
              steen waardoor eventueel rookklachten zouden kunnen ontstaan. Het rookkanaal dient door een vakman te worden gebouwd, hetgeen de garantie voor het goed 
              functioneren van dit apparaat bepaalt. 
9.           Voor elk onderdeel dat binnen de garantietermijn defect raakt wordt via de dealer door BosNed een nieuw onderdeel gratis ter beschikking gesteld. Het defecte 
              onderdeel moet door de dealer aan BosNed retour worden gezonden onder vermelding van aankoopdatum, toesteltype en serienummer. 
10.         Het vernieuwen of herplaatsen van onderdelen welke onder garantie vallen, kan de totale garantieduur niet verlengen. De garantie geeft geen enkel recht op scha-
              deloosstelling bij het niet kunnen gebruiken van de haard. 
11.         Wanneer de storing aan het apparaat van dusdanige aard is dat de installateur deze storing niet kan opheffen, dan is BosNed bereid na schriftelijk verzoek van 
              de dealer hier zorg voor dragen. 
12.         Aansprakelijkheid voor schade, in welke vorm dan ook, direct of indirect door het product toegebracht aan koper of derden of hun eigendommen, kan nimmer 
              worden aanvaard. 
13.         Reclames worden uitsluitend in behandeling genomen, indien de koper heeft voldaan aan al zijn verplichtingen waaronder die van betaling. 
14.         Voor de overige bepalingen verwijzen wij u naar onze algemene verkoopvoorwaarden welke zijn gedeponeerd bij het Handelsregister van de Kamer van Koop
              handel te Haarlem op 23 september 1999. 

 G A R A N T I E K A A R T 
 
 
 

De garantiekaart versturen in een envelop 
met voldoende frankering 
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