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NEDERLAND-NL

BELGIE-BE
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Informeer bij uw producent.
Fur Belgien ist diese Bedienungsanleiting auch in deutcher sprache erhaltlich.
Informieren sie bei Ihren producent.
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Met de aanschaf van deze gashaard wensen wij u veel stookplezier. Lees deze instructies zorgvuldig voordat u de haard installeert en in gebruik neemt. Bewaar deze instructies goed. In geval van storing steeds
opgeven: type en serienummer dat u aantreft op het toestel. Uw aankoopnota is uw garantiebewijs.

1. Algemeen
Het complete toestel wordt geleverd met de door u uitgekozen mantel en of toebehoren. Zie hiervoor de installatie voorschriften van de desbetreffende mantel en of toebehoren welke separaat van toestel verpakt zijn. Bij
aflevering dient u direct het toestel op eventuele transportschade te controleren. Is dit het geval dan dient u dit
onmiddellijk en zo nauwkeurig mogelijk aan uw leverancier door te geven.
Attentie
Het toestel dient geplaatst, aangesloten en gecontroleerd te worden door een erkend installateur, volgens de nationale, regionale, lokale normen en voorschriften. Het toestel dient door de installateur gecontroleerd te worden
op gasdichtheid van gas en verbrandingsproducten en de juiste werking van de diverse onderdelen en functies.
Ook het afvoersysteem en de uitmondingen in gevel of dakvlak dienen te voldoen aan de geldende voorschriften.
Het toestel valt in de categorie gesloten toestellen, in een opstellingsruimte zonder ventilator en met een schoorsteenverlies groter dan 17 % (niet condenserend).
Waarschuwing.
Gaskachels worden heet als ze in bedrijf zijn. Dienovereenkomstig moet voorzichtigheid worden betracht en b.v.
kinderen en hulpbehoevenden uit de buurt van brandende kachels worden geweerd. Ook mogen kachels niet op
of tegen brandbare materialen worden geplaatst (gordijnen enz .).
Inhoud verpakking
1 x Kompleet gemonteerd toestel:
I-Frame 100 (1036) of I-Frame 120 (1037) of I-Frame Tunnel 120 (1038) of I-Frame 140 (1039)
1 x Convectieset
1 x Afstandsbediening
2 x Restrictie plaatje
1 x Batterij 9 Volt
4 x Batterij AA 1.5V
1 x Bediening en installatievoorschriften
1 x Hout imitatie set
2 x Zuignap
1 x Boezemijzer
Additioneel
Lamellen Set
Pebbles Set
Carrara stenen
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2. BEVEILIGING VAN HET TOESTEL
Het toestel is volledig beveiligd door middel van een thermo-elektrische waakvlambeveiliging ter voorkoming
van het onvoorzien uitstromen van gas uit de hoofdbrander.
2.1 Veiligheid
Plaats geen keramisch brander decoratiemateriaal of houtstammen tegen de waakvlambrander. Zorg ervoor dat
de waakvlam te allen tijde vrij over de hoofdbrander kan branden. Alleen dan is een goede ontsteking van de
hoofdbrander gewaarborgd. Het zich niet houden aan deze voorschriften kan tot een gevaarlijke situatie leiden.
Het is noodzakelijk dat het toestel, het complete concentrische kanalensysteem en de uitmonding jaarlijks
door een erkend gasvakman/installateur worden gereinigd en gecontroleerd. De veilige werking van het
toestel blijft hierdoor gewaarborgd. Zie voor aanvullende instructie Hoofdstuk 10: Onderhoud.
Wanneer door welke oorzaak dan ook de waakvlam dooft, 5 minuten wachten alvorens de waakvlam
opnieuw aan te steken.
Het toestel mag niet in gebruikt gesteld worden zonder dat de ruit geplaatst is.
Het is niet toegestaan om brandbare stoffen op de keramische hout stammenset te leggen.
De inrichting van de hoofdbrander met keramisch brander decoratiemateriaal en houtstammen mag onder
geen beding worden veranderd of aangevuld.
Er mogen geen licht ontvlambare materialen, zoals nylon kleding of brandbare vloeistoffen in de nabijheid
van het toestel worden gebracht.
Zorg er te allen tijde voor dat kinderen en andere personen die niet op de hoogte zijn van de werking van
een gastoestel, zich uitsluitend onder toezicht, in de nabijheid van het toestel begeven.
Gebruik een haardscherm tegen verbranding en ter bescherming van de hierboven vermelde kinderen en
personen.
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3.

AFSTANDSBEDIENING

3.1

Algemeen

*
*

Het toestel wordt bediend met een radiografische afstandsbediening. Deze bestaat uit een handzender en
een ontvanger. De ontvanger is gekoppeld met het gas regelblok.
De ontvanger en het gas regelblok bevinden zich in de bedieningskast.

3.2

Handzender

*

De bediening is door middel van een radiografisch signaal. De signaalcode is af fabriek ingesteld

3.3

Scherm instellen

*

Na het plaatsen van de batterijen kan door gelijktijdig indrukken van OFF

en

(klein) gewisseld worden van °F (en 12 uur aanwijzing) of naar °C (en 24 uur
instelling), en omgekeerd.

230 °C
20.59

*

Wacht een ogenblik of druk op OFF om terug te schakelen naar MAN modus.

3.4

Tijd instellen

*

Door gelijktijdig indrukken van

(groot) en

(klein) komt men in de SET

modus of programmeermodus.
*

Zolang het scherm knippert kan de tijd ingesteld worden.

*

Druk op

*

Wacht een ogenblik of druk op OFF om terug te schakelen naar MAN modus.

3.5

Programmeren van de timer: P1 en P2

*

Druk kort op SET -toets om de gewenste modus

*

Houdt de SET -toets ingedrukt tot het beeldscherm begint te knipperen.

*

Druk daarna op

*

Wacht een ogenblik of druk kort de OFF -toets in om de MAN modus in te schakelen.

*

Als de temperatuur-instelling bij

om de uren in te stellen en op

of

Handzender

voor de minuten.

of

te selecteren.

om de gewenste temperatuur in te stellen.

uit moet (laag verbruik batterij), dan

verlagen tot er

op

het beeldscherm verschijnt.
*

*
*

Nadat de temperaturen zijn ingesteld kan het programma ingesteld worden door de SET toets in te drukken.
Hierna verschijnt het P1 programma. Houd de SET toets ingedrukt om de tijd in te stellen voor het eerste aan en uit programma.
Bepaal de tijd van inschakeling toestel. Hierna SET toets indrukken voor uitschakeling van toestel.
Druk nogmaals op SET voor het P2 programma.
Bepaal de tijd van inschakeling toestel. Hierna SET toets indrukken voor uitschakeling van toestel.
Door nogmaals op SET te drukken verschijnt op de display het actuele programma.
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3.6
*
*
*
*

Bediening (Afstandsbediening)
Aansteken van het vuur
Open de gas afsluitkraan die in de gasleiding naar het toestel is gemonteerd.
Druk de “O I” schakelaar, op het gas regelblok, in de “I” positie.
Draai de bedieningsknop, op het gas regelblok, in de ON positie.
Druk op de handzender de toetsen OFF
en
(groot) gelijktijdig in. Een kort geluidssignaal zal de
start bevestigen.
Daarna zullen korte geluidssignaaltjes volgen totdat de waakvlam en hoofdbrander worden ontstoken.
Nadat de hoofdbrander is ontstoken gaat de vlamhoogte automatisch naar de maximale stand.

Piëzo connector
(Bij handbediening)

Bedieningsknop

Motorknop
(in maximale stand)

“O I” schakelaar

Microswitch
Aansluiting 8-polige
kabel ontvanger

Gasregelblok (Bedieningsknop in ON-positie

3.7
*
*
*

Mogelijke foutmeldingen
Lange geluidssignalen tijdens de ontsteking: Batterijen van de ontvanger zijn bijna leeg. (Nadat dit signaal
optreedt kan men nog ongeveer 10x het toestel inschakelen.)
5 seconden continu geluidssignaal: Foutmelding. Bijvoorbeeld; een van de kabels is niet verbonden, de
“O I” schakelaar staat niet in de “I” positie.
5x kort geluidssignaal : Ontsteking van waakvlam en hoofdbrander is niet gelukt.
Mogelijke oorzaak: lucht in de waakvlamleiding.

Belangrijk

Gaat de waakvlam uit, dan dient men minimaal 5 minuten te wachten voordat
men de bovenstaande handelingen herhaalt.

3.8 Instellen van de vlamhoogte / Doven van het vuur
*
Na ontsteking van de brander gaat de vlamhoogte automatisch naar de maximale stand.
*

Druk op toets
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(klein) om het vlambeeld te verlagen en om de brander uit te schakelen.

(Doven van het vuur: “STAND BY”). (Kort op toets drukken verlaagt het vlambeeld geleidelijk.)
*

Druk op

(groot) toets om het vlambeeld te verhogen. (Kort op toets drukken verhoogt het vlambeeld

geleidelijk.)
3.9 Uitschakelen van het toestel.
*

Druk op

*

Druk daarna op toets OFF

*

Wordt het toestel langere tijd niet gebruikt, dan kunt u de “O I” schakelaar, op het gas regelblok, in
de “O” positie zetten, hiermee bespaart u op de batterijen.
Ook is dan tevens aan te bevelen om de gas afsluitkraan in de toevoerleiding dicht te draaien.
Storing:
Als blijkt dat de signalen van de handzender niet goed bij de ontvanger aankomen, kan dit veroorzaakt
worden door:
1. Lege batterijen: batterijen vervangen.
2. Een elektronisch probleem: oplossen door de “RESET” knop op de ontvanger in te drukken.
3. Indien het toestel zich regelmatig uitschakelt dient u contact met uw installateur op te nemen.

*
*

toets om het vlambeeld te verlagen en om de brander uit te schakelen ( “STAND BY” ).
om het gehele toestel, inclusief de waakvlam, uit te schakelen.

Belangrijk: Wanneer door welke oorzaak dan ook de waakvlam dooft, 5 minuten wachten alvorens de
waakvlam opnieuw aan te steken.
3.10 Batterijen plaatsen en vervangen
*
De batterijen van de handzender en ontvanger hebben een levensduur van ongeveer één jaar. Gebruik van
alkaline batterijen wordt aanbevolen.
*
Vervangen is noodzakelijk wanneer bij de:
1. Handzender: BATT verschijnt in het display.
2. Ontvanger: lange geluidssignalen tijdens de ontsteking hoorbaar zijn.
1. Handzender:
*
Open het klepje aan de achterzijde.
*
Haal voorzichtig de 9V-blokbatterij eruit en maak deze los van de contacthouder. Trek niet aan de draden!
*
Verbind de nieuwe batterij en plaats het geheel terug. Sluit het klepje.
2. Ontvanger:
*
Haal voorzichtig de gehele ontvanger uit de houder.
*
Schuif het klepje open.
*
Verwijder de batterijen uit de batterijhouder.
*
Plaats 4 nieuwe 1,5V-batterijen (type LR6 of AA) op de aangegeven wijze in de batterijhouder. De aan
drukveer altijd tegen de minpool (-) van de batterij.
*
Sluit de deksel en plaats de ontvanger weer terug in de houder.
Onjuiste plaatsing van de batterijen kan de elektronica of de aandrijving onherstelbaar beschadigen.
Vervang de batterijen alleen wanneer het toestel volledig is uitgeschakeld.

Belangrijk
Verwijder batterijen enkel met niet-metalen gereedschap
Het verwijderen van batterijen met een metalen voorwerp kan de elektronische besturing blijvend beschadigen.
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4.0 HANDBEDIENING
In geval van een defecte afstand bediening is het mogelijk om het toestel met de hand te bedienen. Hiervoor
moet eerst de ontsteek (piëzo)kabel van de ontvanger worden afgenomen en die voorzichtig op de piëzoconnector op het gas regelblok worden geschoven.
Metalen rondje voor de
handbediende ontsteking
Piëzo connector
(Bij handbediening)

Bedieningsknop

Motorknop
(in maximale stand)

Piëzo Knop

“O I” schakelaar
Aansluiting 8-polige

Microswitch

(Bedieningsknop in Manuele-positie)

Aansteken van het vuur
*
Open de gas afsluitkraan die in de gasleiding naar het toestel is gemonteerd.
*
Druk de “O I” schakelaar, op het gas regelblok, in de “I” positie.
*
Draai de motorknop, op het gas regelblok, geheel rechtsom. De knop maakt hierbij een “klik”-geluid.
*
Draai de bedieningsknop, op het gas regelblok, in de “MAN” positie. Een metalen rondje, in de bedieningsknop, wordt zichtbaar.
*
Druk het metalen rondje in. Bijvoorbeeld met een pen. Er stroomt nu gas naar de waakvlam.
*
Terwijl men het metalen rondje ingedrukt houdt, dient men enkele malen de (vierkante) piëzoknop
(langs de “O I” schakelaar) in te drukken om de waakvlam te ontsteken. Door het glasraam kan men zien
of de waakvlam brandt.
*
Als de waakvlam brandt, het metalen rondje nog 10 seconden ingedrukt houden en daarna loslaten.
Belangrijk: Gaat de waakvlam uit, dan dient men minimaal 5 minuten te wachten voordat men de
bovenstaande handelingen herhaalt.
*
*

Draai de bedieningsknop naar de ON positie. Afhankelijk van de positie van de motorknop zal de brander
wel of niet ontsteken.
Door de motorknop linksom in de gewenste stand te draaien zal de brander ontsteken en kan men de vlam
hoogte regelen.

Doven van het vuur
Draai de motorknop, op het gas regelblok, geheel rechtsom. De knop maakt hierbij een “klik”-geluid. De brander
gaat uit. De waakvlam blijft branden.
Uitschakelen van het toestel
Druk de “O I” schakelaar, op het gas regelblok, in de “O” positie. De waakvlam gaat uit.
Wordt het toestel langere tijd niet gebruikt, dan is het aan te bevelen om de gas afsluitkraan in de toevoerleiding
dicht te draaien.
Belangrijk: Wanneer door welke oorzaak dan ook de waakvlam dooft, 5 minuten wachten alvorens
de waakvlam opnieuw aan te steken.
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5.
DE EERSTE KEER STOKEN
Het toestel is voorzien van een hittebestendige laklaag die bestand is tegen zeer hoge temperaturen. Tijdens de
eerste stookuren kan er een min of meer hinderlijke geur ontstaan door het inbranden van de lak; dit is echter
ongevaarlijk. Om dit zo snel mogelijk te verhelpen, dient men het toestel enkele uren volop te laten branden en
het vertrek goed te ventileren. Na de eerste keren branden, kan er een lichte aanslag op de binnenzijde van de ruit
komen. Dit komt door de lak die uithardt. Nadat de haard is afgekoeld kan deze aanslag verwijderd worden met
een kachelglasreiniger of keramische kookplaatreiniger.
5.1
*

Dagelijks onderhoud
Voorkom dat er zich te veel stof en deeltjes van sigarettenrook, kaarsen en olielampen in de lucht van uw
woning bevindt. Verhitting van deze deeltjes, via het convectie systeem van het toestel, kan namelijk
leiden tot verkleuring van wanden en plafond. Daarom dient men het vertrek, waar het toestel staat, altijd
voldoende te ventileren. Verwijder regelmatig de eventuele stofaanslag achter de bedieningsklep met een
stofzuiger.
Indien het glas gebroken of gescheurd is, moet men het onmiddellijk laten vervangen door een erkend installateur voordat het toestel weer in werking wordt gesteld.

*
*

Indien op het toestel is gemorst, dient het onmiddellijk uitgezet te worden. Pas als het toestel is afgekoeld,
kan men het reinigen. Nooit een schuurmiddel, agressieve schoonmaak middelen of kachelpoets gebruiken;
uitsluitend een droge, niet pluizende doek gebruiken.
Bij de vakhandel zijn ook spuitbussen hittebestendige lak verkrijgbaar, zodat men voor het jaarlijkse
onderhoud eventueel kleine vlekken of beschadigingen kan bijspuiten.

5.2 Belangrijke tips voor het stoken met gas of houtgestookte 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 ondervinden. 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 opstijgende warme luchtkolom ontstaat, die zich
dan weer door de ruimte verspreidt. In deze lucht bevinden zich dus altijd stof en andere vervuilende 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?
*
*
*
*
*
*
*
*

Bij een nieuw gemetselde schouw of na een verbouwing minimaal 6 weken wachten voordat met gaat
stoken.
Het bouwvocht moet namelijk geheel verdwenen zijn uit wanden, vloer en plafond.
Het vertrek waar het toestel staat dient goed te worden geventileerd.
De benodigde 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 vervuilende en ongezonde roetdeeltjes
in uw woning.
Rook van sigaretten en sigaren bevat o.a. teer stoffen, die bij verhitting eveneens op koudere en vochtige
muren zullen neerslaan.
Bij een slecht binnen klimaat zal het verschijnsel zich, weliswaar in mindere mate, eveneens boven radiatoren en verlichtingsarmaturen en bij ventilatieroosters kunnen voordoen.
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No

ACTIE

NEE

3.

Mogelijk probleem/oorzaak

Oplossing

Ontstekingscomponenten functioneren niet.

Controleer vonkkabel tussen ontvanger en
vonkpen op juiste verbinding.
Controleer afstand vonkpen en waakvlam
kop.
Controleer vonkpen op doorslag naar massa
(breuk in keramiek)
Controleer vonkkabel op breuk
Controleer of vonkkabel vrij ligt van metalen
delen. Controleer of vonk t.p.v. verbinding
ontsteekkaars niet overspringt op massa. Kort
indien mogelijk kabel in. Eventueel extra isoleren met siliconen slang o.i.d.)

Elke seconde een vonk.
NEE

Ontsteking procedure stopt, geen waakvlam.
Druk op RESET knop, zie instructie.
Geen reactie meer bij gebruik afstandbediening
( ontvanger reageert niet meer).
Maak massakabel tussen waakvlambrander en
gasregelklep.
Vonkkabel niet oprollen.
Kort ontsteekkabel in indien mogelijk.

NEE

Ontsteking procedure stopt, geen waakvlam.
Wel reactie ontvanger bij gebruik afstandbediening.

Vervang batterijen in ontvanger, 1,5V AA
Alkaline kwaliteit!

NEE

TC– SW kabel omgedraaid.

Controleer steker aansluitingen op ontvanger
en onderbreker., zie fig 1.

Magneet spoel gasklep werkt niet.

Vervang gasregelklep volledig.

Kortsluiting tussen onderbreker en SW kabel

Controleer verbindingen onderbreker.

Geen gas( magneetspoel valt uit na 30 sec.
hoorbare piepsignalen)

Controleer gastoevoer naar gasregelklep.

OK

4.

Waakvlam brandt.

OK

Onderbreker

5.

Vonken stopt nadat
waakvlam brandt
OK

NEE

Ontvanger

Kortsluiting tussen onderbreker en TC kabel.

Controleer verbindingen bij onderbreker, zie
fig. 1

Elektronische meetversterker defect.

Vervang ontvanger.

No

ACTIE

6.

Mogelijk probleem/
oorzaak

Oplossing

NEE

Weerstand in thermokoppel circuit te hoog.

Controleer kabels en verbindingen in
thermokoppel circuit.

Magneet spoel valt
uit(hoorbare klik)

Thermokoppel niet warm
genoeg.

Controleer of waakvlam goed op
thermokoppel staat, en stel zo nodig
waakvlam juist in.

Lage thermokoppelspanning.

Controleer verbindingen en vervang
zo nodig thermokoppel. Draai de
verbindingen niet te vast aan!

Kortsluiting door beschadigde thermokoppel tip.

Vervang thermokoppel, draai de verbindingen niet te vast aan!

Ontstekings procedure
stopt. Geen reactie meer
bij gebruik afstandbediening ( ontvanger reageert
niet meer).

Druk op RESET knop, zie instructie

Motor draait naar hoofdbranderstand en waakvlam blijft branden.

NEE

Pag.19

Maak massakabel tussen waakvlambrander en gasregelklep.
OK

Vonkkabel niet oprollen
Kort ontsteekkabel in indien mogelijk.

7.

Hoofdbrander gaat aan.

NEE

Knop handmatige bedieKnop naar ON positie draaien.
ning gasregelklep op MAN
positie.

NEE

Teveel/te weinig luchtstro- Controleer of restrictieplaat in toestel
ming/trek langs waakvlam, juist is toegepast, zie instructie.
waait uit of verstikt.
Slechte afvoersituatie, controleer
juistheid traject en de verbindingen.

NEE

Ontvanger batterijen
slecht.

OK
8.

Hoofdbrander blijft aan.

OK

9.

Magneetspoel valt uit,
terwijl motor draait.
3x Piep signaal

Systeem kan worden uitgeschakeld middels afstandbediening

NEE

Systeem kan worden
uitgeschakeld door
ON/OFF schakelaar

JA

JA

OK

OK

NEE Kortsluiting tussen TC en
SW kabel.

Vervang gasregelklep

Vervang batterijen, 1,5V AA Alkaline kwaliteit!

Controleer verbindingen bij onderbreker.
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bedieningsknop
motorknop

Mertik GV60

THERMOKOPPEL ONDERBREKER

schakelaar
UIT
AAN

KABELBOOM
Thermokoppel onderbreker
kabel met of zonder aan/uit
Thermokoppel kabel

THERMOKOPPEL
ONTSTEEK KABEL

ANTENNE

Ontvanger (4 x AA batterijen)

Ontvanger / Batterij houder
RESET KNOP

9.0 ONDERHOUDS CONTROLE
Installateurs gegevens:
Naam
Adres
Serienummer toestel
Aankoopdatum
Installatiedatum
Opmerkingen

Service en onderhouds logboek:
Service datum

Uitgevoerd door Uitgevoerde werkzaamheden
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10. Onderhouds werkzaamheden.
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Let op; tijdens onderhoudswerkzaamheden toestel gastoevoer c.q. stroomvoorziening zoveel mogelijk afsluiten.
Onderhoudswerkzaamheden dienen door een vakbekwaam installateur te worden uitgevoerd.
Sluit de gaskraan tijdens onderhoudswerkzaamheden
Inspecteren
1 Algemene inspectie

Werkzaamheden
OK
a De hoofdbrander moet vloeiend ontsteken(binnen enkele seconden) en mag niet ploffen door vertraagd
ontsteken. Indien er sprake is van vertraagd ontsteken, ga naar punt 7.
b Controleer het vlambeeld. Geen vlammen tegen glas. Vlambeeld dient stabiel te zijn
Na ca 15 minuten moet vlambeeld geel zijn, bij te blauw vlambeeld ga naar punt 7.
c Controleer op overmatige roetvorming aan binnenzijde glas/verbrandingskamer en op decoratieve delen. Bij overmatige roetvorming ga naar punt 7.

2 Deur/front

a controleer op obstructies in de convectielucht openingen

3 Glasruit, dichting.

a
b
c
d

controleer glasruit op barsten etc. vervang indien beschadigd,gescheurd,gebroken.
controleer glasruitdichting, deze moet aansluiten op toestel en glasruit vervang indien nodig.
controleer eventuele scharnieren, sluitingen, glaslatten etc
reinig het glas. Bij montage letten op gelijkmatige(niet te grote) belastingen op glasruit. Voorkom punt
belasting.

4 Gasregelcompartiment a reinig deze ruimtes met een stofzuiger. Doe dit voorzichtig. Verwijder delen die hier niet thuis horen.
en convectieruimte
b controleer of convectieluchtstroom vrij is.
5 Decortieve delen
a verwijder de deco delen en reinig brander(voorzichtig bij keramische branders!) met stofzuiger.
(stammen/kiezels etc.)
en (waakvlam)brander b inspecteer de decoratieve delen op beschadigingen/scheuren/verkleuring en reinig zonodig met zachte
borstel.
c controleer of branderdek intact en vrij van corrosie is. Vervang indien nodig de brander.
d na afronding inspectie:herplaats deco delen, exact volgens opgave fabrikant. Waakvlambrander goed
vrijhouden!
e controleer of de waakvlambescherming intact is(indien van toepassing).
f controleer piezo op voldoende vonksterkte, en ontsteekkabel op vrijliggen van metaaldelen/electrische
delen.
6 Verbrandingskamer

a controleer de conditie van de afwerking zoals lak, emaille. Controleer op corrosie. Repareer indien nodig.
b vervang toestel indien deze gaten vertoond.Toestel afsluiten voor verder gebruik
c controleer overdrukluiken of overdrukconstructie op afdichting en voldoende beweging/uitslag.

7 Hoofdbrander ontste- a
king en bediening
b
c
d
e
f
g
h
i
j
8 Installatie

neem brander uit toestel en controleer of hoofdinspuiter vrij van vuil is.
controleer of primaire beluchtingsopening in hoofdbrander vrij van vuil is.
monteer brander controleer of deze goed in positie staat tov waakvlambrander.
controleer of brander goed gefixeerd is en niet kan bewegen.
controleer of waakvlambrander goed brandt, met strakke blauwe vlam
controleer of brander over gehele oppervlakte gelijkmatig en zonder grote vertraging ontsteekt.
controleer of er sprake is van een gelijkmatig en stabiel branderbeeld.
controleer voor- en branderdruk. Vergeet na meting drukmeetnippels niet te sluiten.
controleer of gasregelingdelen intact zijn, en bv plastic delen niet gesmolten zijn.
controleer elektrische bedrading op beschadigingen en op goed vrijliggen van hete delen toestel.

a controleer of convectieroosters vrij van stof/vuil zijn
b controleer of afstanden tot brandbare meubelen etc voldoende is

9 Rookgasafvoer/ lucht a voor zover mogelijk, inspecteer algehele staat van het af/toevoersysteem en controleer op blokkeringtoevoer
en/ lekkages/ corrosie.
b controleer de uitmonding, moet vrij van vuil en blokkades zijn.
c controleer specifiek op lekkages van kitranden etc.
10 Afstand bediening

a controleer juiste werking van de afstandbediening.

11 Ventilatoren(indien
aanwezig)

a reinig de convectieventilatoren en controleer op juiste werking.

