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      ADvArSel

            

OverflADerNe KAN blive megeT vArme!
brug AlTiD beSKyTTelSeShANDSKer!

Under forbrændingen udsendes termisk energi, som forårsager en betydelige opvarmning af overflader, døre, håndtag, 
betjeningselementer, glas, rørkanaler og eventuelt apparatets frontpanel. Undgå kontakt med disse dele uden at være iført passende 
beskyttelsesbeklædning (sikkerhedshandsker følger med).
Sørg for, at børn er bevidste om disse farer, og hold dem langt væk fra apparatet, når det er i funktion.
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AdvArsler

Denne vejledning er den del af produktet: det skal sikres, at den altid følger apparatet, også hvis dette 
overgives til en anden ejer eller bruger eller under flytning til et andet sted. Ret henvendelse til nærmeste 
servicecenter for at få et nyt eksemplar, hvis manualen bliver ødelagt eller bortkommer. Dette produkt må 
kun anvendes til det formål, det er fremstillet til. Udelukket er ethvert af fabrikantens kontraktlige ansvar 
eller ansvar uden for kontrakt for skader på personer, dyr eller genstande, som skyldes installationsfejl, 
vedligeholdelsesfejl og ukorrekt brug.
Installationen skal foretages af kvalificeret og godkendt personale, som påtager sig hele ansvaret 
for den endelige installation og den deraf følgende korrekte funktion af det installerede produkt. 
der skal også tages højde for alle nationale, regionale, provinsielle og kommunale forskrifter i 
landet, hvor apparatet installeres, samt anvisningerne i nærværende manual.
Fabrikanten fralægger sig ethvert ansvar i tilfælde af manglende overholdelse af disse forskrifter.
Når emballagen er blevet fjernet, skal det sikres, at indholdet er intakt og komplet. Er der fejl eller mangler, 
kontaktes forhandleren, der har solgt apparatet.
Alle produktets el-komponenter, som sikrer dens funktionsdygtighed, skal udskiftes med originale 
reservedele og udelukkende af et autoriseret servicecenter.

sIkkerhed

 � APPARATET KAN BRUGES AF BØRN PÅ OVER 8 ÅR OG PERSONER, MED NEDSAT FYSISKE, SENSORISKE 
ELLER MENTALE EVNER, ELLER UDEN ERFARING ELLER DET NØDVENDIGE KENDSKAB, HVIS DE ER 
UNDER OPSYN, ELLER EFTER DE HAR MODTAGET DE NØDVENDIGE INSTRUKTIONER OM SIKKER BRUG 
AF APPARATET OG HAR FORSTÅET DE FARER, SOM DET INDEBÆRER.

 � DET ER FORBUDT AT LADE PERSONER (INKL. BØRN) MED NEDSATTE FYSISKE, SENSORISKE OG 
MENTALE EVNER ELLER UERFARNE PERSONER ANVENDE GENERATOREN, MEDMINDRE DE BLIVER 
OVERVÅGET OG INSTRUERET I ANVENDELSEN AF EN PERSON, DER ER ANSVARLIG FOR DERES 
SIKKERHED.

 � RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE, SOM SKAL UDFØRES AF BRUGEREN, MÅ IKKE UDFØRES AF 
BØRN, MED MINDRE DE ER UNDER OPSYN.

 � BØRN SKAL OVERVÅGES FOR AT SIKRE, AT DE IKKE LEGER MED APPARATET.
 � MAN MÅ IKKE RØRE VED GENERATOREN, HVIS MAN HAR BARE FØDDER OG VÅDE ELLER FUGTIGE 

LEGEMSDELE.
 � DET ER FORBUDT AT ÆNDRE SIKKERHEDS- ELLER REGULERINGSANORDNINGERNE UDEN 

TILLADELSE ELLER INDIKATIONER FRA FABRIKANTEN.
 � LEDNINGER, SOM STIKKER UD FRA OVNEN, MÅ IKKE TRÆKKES, FjERNES ELLER VRIDES, OGSÅ 

SELVOM OVNEN IKKE ER TILSLUTTET EL-FORSYNINGEN.
 � EL-LEDNINGERNE SKAL PLAcERES, SÅ DE IKKE KOMMER I KONTAKT MED APPARATETS VARME 

DELE.
 � STIKKET SKAL VÆRE TILGÆNGELIGT EFTER INSTALLATIONEN.
 � UNDGÅ AT TILDÆKKE ELLER FORMINDSKE LUFTÅBNINGERNE I LOKALET HVOR OVNEN 

INSTALLERES, DE ER NØDVENDIGE FOR EN KORREKT FORBRÆNDING.

Vi takker for, at De har valgt vores virksomhed. Vores produkt er en ideel opvarmningsløsning, som bygger 
på den mest avancerede teknologi. Det er af højeste kvalitet og med et moderne design for, at De altid kan 
nyde den fantastiske fornemmelse, som flammen giver, i fuld sikkerhed.
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 � EFTERLAD IKKE EMBALLAGEN INDENFOR BØRN ELLER INHABILE PERSONERS RÆKKEVIDDE.
 � UNDER OVNENS NORMALE DRIFT SKAL DENS LÅGE ALTID VÆRE LUKKET.
 � NÅR OVNEN ER I DRIFT, BLIVER ALLE DENS UDVENDIGE OVERFLADER VARME, OG DET ANBEFALES 

DERFOR AT UDVISE FORSIGTIGHED
 � KONTROLLéR AT DER IKKE ER EVENTUELLE HINDRINGER TIL STEDE, INDEN OVNEN TÆNDES 

EFTER EN LÆNGERE STILSTANDSPERIODE.
 � OVNEN ER DESIGNET TIL AT FUNGERE UNDER ALLE KLIMATISKE FORHOLD. VED MEGET 

UGUNSTIGE FORHOLD (STÆRK VIND, FROST) KAN DET SKE, AT SIKKERHEDSANORDNINGER, DER 
FÅR GENERATOREN TIL AT SLUKKE, AKTIVERES. SKER DETTE, SKAL SERVIcEcENTRET KONTAKTES. 
DEAKTIVéR UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER SIKKERHEDSSYSTEMERNE.

 � I TILFÆLDE AF BRAND I AFTRÆKSKANALEN SKAL MAN ANVENDE EGNET UDSTYR TIL AT SLUKKE 
FLAMMERNE ELLER RINGE EFTER BRANDVÆSENET.

 � APPARATET MÅ IKKE BENYTTES TIL AT BRÆNDE AFFALD AF
 � BRUG IKKE FLYDENDE TÆNDVÆSKER TIL AT TÆNDE
 � NÅR OVNEN PÅFYLDES, MÅ SÆKKEN MED TRÆPILLER IKKE KOMME I KONTAKT MED DENNE
 � MAjOLIKA-KAKLERNE ER HÅNDLAVEDE OG KAN DERFOR HAVE SMÅ PRIKKER, REVNER 

OG KROMATISKE FEjL. DETTE BEVIDNER DERES VÆRDI. P.G.A. DERES FORSKELLIGE 
UDVIDELSESKOEFFIcIENTER KAN EMALjEN OG MAjOLIKAEN DANNE SMÅ REVNER (KRAKELERINGER), 
SOM ER BEVIS PÅ DERES ÆGTHED. DET ANBEFALES AT RENGØRE MAjOLIKAERNE MED EN TØR, BLØD 
KLUD, DA RENGØRINGSMIDDEL ELLER VÆSKE VIL KUNNE TRÆNGE IND I REVNERNE OG FÅ DEM TIL AT 
FREMSTÅ TYDELIGERE.

OrdInær vedlIgehOldelse

Ifølge italiensk lovdekret af 22 januar 2008 nr. 37 art.2 er ordinær vedligeholdelse de indgreb, som foretages med 
henblik på at begrænse den forringelse, der sker som følge af normal brug, samt at forebygge eventuelle ulykker, der 
medfører behov for tidlig indgriben, som imidlertid ikke ændrer anlæggets struktur eller den påtænkte anvendelse 
i henhold til kravene i gældende tekniske lovgivning og fabrikantens brugs- og vedligeholdelsesvejledning.
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InstallatIon af Indsatser
Hvis der skal installeres indsatser, skal adgangen til apparatets interne dele blokeres, og i løbet af udtagningen må det ikke være muligt at få 
adgang til de strømførende dele.
Eventuelle ledningsføringer såsom strømforsyningskablet eller ledninger til rumtemperaturføler skal placeres, så de ikke beskadiges under 
bevægelsen af indsatsen eller kommer i kontakt med varme dele.

VentIlatIon og udluftnIng af InstallatIonslokalerne
Ventilationen anses for tilstrækkelig, når lokalet er forsynet med luftindtag i henhold til tabellen:

Apparatkategorier Referencestandard
Procent af 

åbningstværsnitsarealet i forhold til 
apparatets røgudledningstværsnit.

Mindste netto åbningsværdi for 
ventilationskanal

Træpilleovne DS/EN 14785 - 80 cm²

Kedler DS/EN 303-5 50% 100 cm²

*4pa - henvisning for Italien ifølge forordning UNI10683.  Det er nødvendigt at overholde alle nationale, regionale og kommunale love 
og forordninger, i det land hvor apparatet er installeret.

InstallatIon

generelt

Installationer for røgudledning og hydrauliske tilslutninger skal udføres af kvalificeret personale, der skal udstede dokumentation for 
installation i henhold til nationale regler.
Installatøren skal give ejeren eller den person der handler for ham, dokumentation i form af en overensstemmelseserklæring i henhold 
til gældende lovgivning, relateret til:

1) brugs- og vedligeholdelsesvejledning for apparatet og anlæggets dele (som for eksempel røgkanal, skorsten osv.);
2) fotokopi eller fotografi af skorstenens typeskilt;
3) anlægsbog (hvor påkrævet).

Det anbefales, at installatøren sørger for at få en kvittering for leveringen af dokumentationen og opbevarer den sammen med en kopi af den 
tekniske dokumentation for den udførte installation.
Hvis anlægget installeres i en ejerforening, skal der, inden installationen, tages kontakt til ejendommens administrator.

forenelIgHed 

Installation i lokaler med brandfare er forbudt. Derudover er installation i beboelseslokaler forbudt (bortset fra apparater af tætsluttende type):
 � hvor der findes apparater med flydende brændstof med kontinuerlig eller diskontinuerlig drift, som tager forbrændingsluften fra 

installationslokalet eller
 � hvor der findes gasapparater af type B, der er beregnet til rumopvarmning, med eller uden varmtvandsproduktion, også i tilstødende 

eller sammenhængende lokaler eller
 � i hvilke undertrykket målt under drift mellem de ydre og indre omgivelser er over 4 Pa* 

InstallatIon I badeVærelser, soVeVærelser og ét-Værelses lejlIgHeder

I badeværelser, soveværelser og ét-værelses lejligheder er udelukkende lufttæt installation eller apparater med lukket ildsted med kanaliseret 
luftindtag udefra tilladt.

montageplade der beskytter gulvet

PlaCerIng og sIkkerHedsafstande 

Fladen hvor enheden placeres eller ophængene, skal have en bæreevne, der er egnet til at 
bære vægten af enheden, dens tilbehør og beklædning. Hvis gulvet er udført i et brændbart 
materiale, anbefaler vi at anvende en beskyttende plade i et ikke-brændbart materiale som 
også beskytter området foran ovnen, mod fald af forbrændt materiale under den almindelige 
rengøring. For korrekt drift skal generatoren placeres vandret i vater. De tilstødende vægge 
til siden og bag ovnen samt fladen hvor enheden placeres, skal være af et ikke-brændbart 
materiale.  

Det er nødvendigt at overholde alle nationale, regionale 
og kommunale love i det land, hvor enheden er 
installeret, samt instruktionerne i denne vejledning.

LuftindtagMInIMuMsafstande

Installation i nærheden af brændbare eller varmefølsomme materiale er tilladt når der er 
sikret korrekte sikkerhedsafstande, afstande der er angivet på tiketten i begyndelsen 
af denne vejledning (side 2). Når der er tale om ikke-brændbart materiale, er det 
nødvendigt at opretholde en afstand, til siden og bagpå, på mindst 100mm. For produkter 
med indbygget afstandsstykker bagpå, kan installationen foretages direkte på væggen dette 
gælder kun for bagsiden.
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Max 3 mt

DANSK

Hvis der er gasapparater af type B med intervalfunktion, som ikke er beregnet til opvarmning, skal de have egne udluftnings- og/eller 
ventilationsåbninger. 
Luftindtagene skal opfylde følgende krav:

 � de skal være beskyttede med en rist, et metalnet osv., der ikke reducerer tværsnitsarealet;
 � de skal være udformet således, at de muliggør vedligehold;
 � de skal være anbragt således, at de ikke kan tilstoppes;
Luftstrømmen af ren og uforurenet luft kan også opnås fra et værelse ved siden af installationen (indirekte iltnings og ventilation), forudsat 
at luftstrømmen kan ske frit gennem permanente åbninger i kommunikation med den frie luft.
Det tilstødende lokale må ikke anvendes som garage til opbevaring af brændbart materiale eller til brandfarlige aktiviteter, badeværelse, 
soveværelse eller bygningens fælleslokale.

tIlslutnIng for forbrændIngsluft
Hvis der udføres en tilslutning til forbrændingsluften, skal det anvendte røre være af et ikke brændbart materiale og kunne modstå 
temperaturer på mindst 100°C.

rØgudtræk
Varmegeneratoren arbejder under tryk og er udstyret med ventilator til udsug af røg. Systemet til røgudtag skal være unikt for generatoren 
og må således ikke udledes i rør der deles med andre enheder.
De komponenter der indgår i røgudtaget bør vælges afhængigt af typen af udstyr og skal installeres i overensstemmelse med:

 � UNI/TS 11278 i tilfælde af skorstene af metal, med særligt hensyn til det i beskrivelsen angivne; 
 � UNI EN 13063-1 og UNI EN 13063-2, UNI EN 1457, .-UNI EN 1806: I tilfælde af skorstene der ikke er af metal.
 � Længden af det vandrette stykke skal være minimal og ikke længere end 3 meter, med en hældning på minimum 3% i opadgående 

retning
 � Antallet af røgens retningsændringer, herunder via "T-stykker" må ikke være større end 4.
 � Det er nødvendigt at installere en samling med T-stykke ved tilslutningen til det lodrette stykke. I bunden af T-stykket skal der monteres 

et låg til opsamling af kondensdråber.
 � Det er påkrævet, hvis røgudtaget ikke føres til en eksisterende skorsten, at udføre et lodret stykke der afsluttes med en vindhætte (UNI 10683).
 � Det lodrette skorstensstykke kan både befinde sig internt og eksternt i bygningen. Hvis røgkanalen forbindes til en eksisterende 

skorsten, skal den være certificeret til fast brændsel.
 � Hvis røgenkanalen befinder sig uden for bygningen skal denne altid isoleres.
 � Røgkanalerne skal være forsynet med mindst en forseglet åbning til udtagning af røgprøver.
 � Alle dele af røgkanalen skal kunne inspiceres.
 � Der skal indrettes inspektionsåbninger for rengøring.

rØgHætte
Røghætterne skal opfylde følgende krav:

 � have et udgangstværsnit, der ikke er mindre end det dobbelte af det af skorsten/rørsystemet, den er installeret på;
 � være udformet således, at den forhindrer, at der trænger regn eller sne inde i skorstenen/rørsystemet;
 � være bygget således, at udledningen af forbrændingsprodukterne sikres i tilfælde af vind fra enhver retning og med enhver hældning;

tIlslutnIng tIl elnettet
Generatoren er forsynet med et strømforsyningskabel, der skal sluttes til en kontakt med 230V 50 Hz, helst med fejlstrømsafbryder. 
Stikkontakten skal være let tilgængelig.
Det elektriske system skal være i overensstemmelse med gældende normer; kontroller især effektiviteten af jordforbindelsen. Et ikke korrekt 
jordforbundet system kan resultere i funktionsfejl på anlægget, som fabrikanten ikke er ansvarlig for. 
Variationer i strømforsyningen på mere end 10% kan forårsage funktionsfejl på produktet.

Beskyttelse mod regn 
og vind

Isoleret "T"-stykke for 
antikondens og med 
inspektionsprop  

Isoleret skorsten

Isoleret ''T''-
stykke med 
inspektionsprop

Beskyttelse mod regn og vind

''T''-stykke med 
inspektionsprop

ekseMPler På korrekt tIlslutnIng tIl skorstenen

Det er nødvendigt at overholde alle nationale, regionale og kommunale love i det land, hvor enheden er installeret, samt instruktionerne i denne vejledning.
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Piller og lastning

Pillerne er lavet ved at anvende højtryk savsmuld eller træaffald (uden maling) produkter fra savværker, tømrer og andre aktiviteter i forbindelse 
med forarbejdning og træforarbejdning.
Denne type brændstof er helt miljøvenlig, da den ikke bruger nogen lim til at holde det sammen. Faktisk er pillernes kompakthed over tid 
garanteret af et naturligt stof, der findes i træet brunkul.
Ud over at være et miljøvenligt brændstof, da de skubber grænserne for træaffald, har træpiller også tekniske fordele.
Mens træ har en brændværdi på 4,4 kWh / kg. (Med 15% fugtighed, så efter omkring 18 måneder), er en af   pillerne 5 kWh / kg.
Pilledensitet 650 kg / m 3, og vandindholdet er lig med 8% af sin vægt. Af denne årsag er det ikke nødvendigt at krydse pillerne med henblik 
på at opnå et tilstrækkeligt højt varmeudbytte.

BrUg aF UDlØBne Piller eller anDet Materiale sKaDer generatorens FUnKtion og Kan FØre til at 
garantiPerioDen og De relatereDe ProDUKtansVar er UDlØBne.

De anvendte træpiller skal overholde de kendetegn, der er beskrevet 
i reglerne: 

 � en PlUs - Uni en 14961 - 2 (Uni en iso 17225-2) klasse a1 
- a2

Producenten af egne produkter anbefaler altid at bruge træpiller med 
en diameter på 6 mm.

PillelagerrUM

For at sikre en problemfri forbrænding skal træpillerne opbevares på 
et tørt sted.
Åbn tankens låg og påfyld træpiller vha. en lille skovl. 
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VARMLUFTSKANALISERING
 � Røret til kanalisering af den varme luft skal have en indvendig diameter på 80 mm, være varmeisoleret, eller i det mindste, beskyttet 

mod varmetab.
 � Det må ikke være længere end 6 meter. 
 � Installationen af de forskellige rør til varmluftskanaliseringen skal udføres af kvalificeret personale og/eller fabrikantens 

tekniske assistance.

FoR dENNE ModEL ER dET obLIGAToRISK AT KANALISERE dEN VARME LUFT. KANALISERINGSMoToREN KAN IKKE 
dEAKTIVERES. KANALEN Må IKKE TILdæKKES ELLER LUKKES!

Kanalens forlænger findes i pakken med tilbehør inde i træpilleovnen. Den 
monteres med 4 medleverede skruer.

FUNKTIoN EKSTRA TERMoSTAT TIL STyRING AF KANALISERINGSMoToR

På de modeller, der har kanaliseringsmotor, er der mulighed for at termostatstyre denne. Ved at tilslutte en ekstern termostat bliver det 
muligt at kontrollere kanaliseringsmotoren uafhængigt af ovnens drift.
Derefter er det tilstrækkeligt at indstille den ønskede temperatur på termostaten, termostaten vil kommandere den 2. motors drift:

 � når temperaturen skal nåes (lukket kontakt) følger den 2 motor ovnens gang.
 � når temperaturen er nået (åben kontakt), vil den bringe kanaliseringsmotoren på 1. hastighed, hvilket signaleres

    ved, at lysdioden for kanaliseringsmotoren blinker.

Kanaliseringstermostatens klemskrue har serieport. 
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Display, beskrivelse af betjeningsanorDninger og symboler

ON/OFF KNAP 
 

VisNiNg AF de FOrsKellige 
TeKsTmeddelelser

VisNiNg 
AF eFFeKTeN

iNdsTilliNg AF TemPerATUr JUsTeriNg AF driFTeFFeKT

forklaring af Display-ikoner

Viser tilstedeværelsen af en alarm.
Tændt: Viser tilstedeværelsen af en alarm.
slukket: Viser at ingen alarm er til stede
Blinkende: Angiver deaktivering af undertrykssensoren.

Angiver funktionen af week program
Tændt kontrollampe = week program aktiveret
slukket kontrollampe = week program deaktiveret

Viser rumtemperaturstanden
slukket = den temperatur, sonden måler, er over den 
indstillede temperatur
Tændt = den temperatur, sonden måler, er under den 
indstillede temperatur

Angiver stby funktionen
slukket = stby deaktiveret
Tændt = stby aktiveret

Tændrør
slukket = Aktivt tændrør
Tændt = inaktivt tændrør
Blinkende = Tændingsfase

 ikke i brug

Angiver røgmotorens drift.
slukket = røgmotor ikke i drift
Tændt = røgmotor i drift
Blinkende = Fejl

Angiver kommunikationen mellem fjernbetjening og 
træpilleovn. Knappen skal lyse hver gang, der trykkes på en 
af fjernbetjeningens knapper. Hvis kontrollampen lyser fast, 
betyder det, at kommunikationen mellem fjernbetjeningen 
og træpilleovnen er blokeret.*

1

Angiver driften af tangentialventilatoren
slukket = ikke i drift
Tændt = i drift
Blinkende = motoren er i drift med aktiv COmFOrT funktion 
(hvis relevant)

ikke i brug

2

ikke i brug

status af indgang til ekstra kanaltermostat:
Tændt: lukket kontakt (skal opfyldes)
Blinkende: motoren arbejder på minimum, modulering i 
gang (indgang = Åben)

Angiver driften af motoren som påfylder træpiller
slukket = motor som påfylder træpiller deaktiveret
Tændt = motor som påfylder træpiller aktiveret
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grunDlæggenDe instruktioner
de første gange ovnen tændes, skal nedenstående råd følges:

 � det er muligt, at der opstår lette lugte, som skyldes de anvendte 
malinger og silikoners tørring. Undgå længerevarende ophold i 
lokalet.

 � rør ikke ved overfladerne da de endnu kan være ustabile.
 � Udluft lokalet grundigt flere gange.
 � Hærdningen af overfladerne sker efter nogle opvarmninger.
 � Apparatet må ikke benyttes som forbrændingsanlæg.

inden ovnen tændes, skal følgende kontrolleres:
 � pillemagasinet skal være fyldt
 � forbrændingskammeret skal være rent
 � fyrfadet skal være fuldstændigt frit og rent
 � kontrollér at lågen og askeskuffen lukker hermetisk
 � kontrollér at forsyningskablet er korrekt tilsluttet
 � den bipolare afbryder på bageste højre del skal stå på 1.

brug ikke flyDenDe tænDvæsker til at tænDe!
unDer pÅfylDning mÅ træpillesækken ikke komme i kontakt meD Den varme ovn!
i tilfælDe af flere fejlslÅeDe tænDinger kontaktes en autoriseret fagmanD.

fjernelsen af skillevæggen (se figur til højre) pÅvirker proDuktets 
sikkerheD og meDfører øjeblikkeligt bortfalD af garantien. i 
tilfælDe af sliD eller forringelse skal assistanceservicen anmoDes 
om uDskiftning af Delen (uDskiftningen hører ikke unDer garantien, 
eftersom Delen uDsættes for sliD).

For at komme ind i menuen, holdes knap 5 nede i et par sekunder.

menustruktur

Knap 1 for at bekræfte parameter/
programmering og forlade menuen.

Knapperne 2 og 3 for at indstille data/
parametre. 

Knapperne 4 og 5 for at gå frem eller 
tilbage i menuen.

3

3

3

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

year
2 - 3

month
2 - 3

Day
2 - 3

minutes
2 - 3

hour
2 - 3

Day
2 - 3

enable chrono
PrOg. 1 - 2 - 3 - 4

ON/OFF 

stop prog 2
2 - 3

monD - friD
2 - 3

stop prog 1
2 - 3

start prog 1
2 - 3

start prog 2
2 - 3

pellet
2 - 3

stanD by
2 - 3

reset
2 - 3

BeKræFT 
med TAsT 1

it,en,fr,De,es
2 - 3

set chrono

language

user

monD - friD
2 - 3

*enable chrono

set clock

5

* Hvis relevant – på de forindstillede modeller
Hvis funktionen ”ENABLE CHRONO” ikke er til stede i menustrukturen, sker aktiveringen direkte i SET CHRONO.
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fjernbetjening (ekstrauDstyr)
 
Via fjernbetjeningen er det muligt at justere varmeeffekten, den ønskede rumtemperatur og tænde/slukke træpilleovnen.

For at tænde træpilleovnen trykkes på tast 1 i et par sekunder, hvorved den automatisk begynder tændingsfasen.  Ved hjælp af tasterne 4 
og 5 er det muligt at regulere effekten og med tasterne 2 og 3 den ønskede rumtemperatur. For at slukke træpilleovnen holdes tast 1 inde 
i et par sekunder.

batteritype og -uDskiftning

Batterierne er placeret i fjernbetjeningens nederste del. 
For at skifte det skal batteriholderen tages ud (som angivet 
i figuren bag på fjernbetjeningen), fjern eller indsæt batteriet ved at 
følge symbolerne, der er trykt inde i fjernbetjeningen og på batteriet.

Fjernbetjeningen bruger 1 stk. lithium knapcellebatteri Cr2025 på 3V 

Hvis fjernbetjeningen ikke virker, fordi den mangler 
batteri, kan træpilleovnen betjenes ved hjælp af 
betjeningspanelet på træpilleovnens øvre del.
Vær opmærksom på polariteten under 
udskiftningen og følg symbolerne, der er trykt inde 
i fjernbetjeningen.

inDstillinger veD første tænDing

Når el-ledningen er blevet tilsluttet bag på træpilleovnen, sættes afbryderen, der også sidder bagpå, på (i).
Afbryderen bagpå træpilleovnen bruges til at slutte strøm til træpilleovnens printkort.
Træpilleovnen forbliver slukket, og på panelet vises et skærmbillede
med teksten OFF .

frekvens 50/ 60hz

Hvis træpilleovnen installeres i et land, hvor frekvensen er 60 Hz, viser den "frequenza rete errata" (forkert netværksfrekvens).
Varier frekvensen, som beskrevet nedenfor.

PrOCedUre

 � Tryk på tast 5.
 � Vælg frekvensen 50 - 60 Hz med 2 - 3.
 � Bekræft med tast 5 og forlad menuen ved at trykke på tast 1.

De brugte batterier inDeHolDer metaller, Der er skaDelige for miljøet, og skal Derfor bortskaffes 
separat i særlige beHolDere.

12
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justering af klokkeslæt, Dag, mÅneD og År

gennem set clock kan klokken og datoen indstilles

PrOCedUre

 � Tryk på tast 5 i et par sekunder, indtil teksten set clock vises.
 � Bekræft med tast 5
 � Anvend tast 3 til at indstille dagen. 
 � Tryk på tast 5.
 � Brug samme fremgangsmåde (5 frem 3 indstille) til at indstille timer, minutter, dato, måned og år.
 � Tryk gentagne gange på tasten 1 for at bekræfte og forlade menuen.

set clock

Day mON, TUe, wed,...sUN

hour 0...23

minutes 00...59

Day 1...31

month 1...12

year 00...99

language

det er muligt at vælge det foretrukne sprog for visning af de forskellige meddelelser.

PrOCedUre

 � Tryk på tasten 5 i et par sekunder, indtil teksten seT ClOCK vises.
 � Tryk på tast 3 to gange, indtil seT lANgUAge vises.
 � Bekræft med tast 5
 � Vælg sprog med tast 3.
 � Tryk gentagne gange på tasten 1 for at bekræfte og forlade menuen.

language

iTAliAN

eNgelsK

TysK

FrANsK

sPANsK

J alarm for manglenDe tænDing

første tænDing kan mislykkes, Da sneglen er tom og Derfor ikke altiD kan nÅ at fylDe Den nøDvenDige 
mængDe træpiller i fyrfaDet til, at flammen kan tænDe normalt. 

hvis problemet opstÅr efter kun nogle mÅneDers brug, skal Det kontrolleres, om Den alminDelige 
rengøring angivet i ovnens manual er blevet uDført korrekt.

13
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Drift og opbygning
ignition
Når ovenstående punkter er blevet kontrolleret, trykkes på knappen 1 i tre sekunder for at tænde træpilleovnen.  Tændingsfasen har 15 
minutter til rådighed efter at træpilleovnen er tændt og har nået kontroltemperaturen, 
afbryder ovnen tændingsfasen og slår over til sTArTiNg.

starting
i opstartsfasen stabiliserer træpilleovnen forbrændingen og øger den gradvist for derefter at starte ventilationen og slå over på OPerANT.

operant
i driftsfasen bringer træpillen sig op på den indstillede effekt, og arbejder på at nå den indstillede rumtemperatur. se nedenstënde punkt.

justering af set thermostat
rumtemperaturen kan indstilles ved hjælp af knapperne 4 og 5, fra low-07 til 40°C -Hot

low - hot
Hvis temperaturindstillingen er "low" (under tærsklen på 7°C), vil træpilleovnen altid fungere på minimum.
Hvis indstillingen er på "Hot" (over tærsklen på 40°C), vil træpilleovnen ikke modulere, men altid kun arbejde ved den indstillede effekt.

justering af set power
effektindstillingen har 5 driftsniveauer, ved hjælp af knap 5, (tændt) 1 og 2 (justering).
effekt 1 = mindste niveau - effekt 5 = maksimalt niveau.

Drift meD rumtemperaturmÅler (meDfølgenDe)
Apparatet kan kontrollere rumtemperaturen ved hjælp af en indbygget rumtemperaturmåler 
Når den indstillede temperatur nås, slår træpilleovnen automatisk over på minimum, eller slukker ved at aktivere funktionen stand by, og 
minimerer således træpilleforbruget.
Fabriksindstillingen af funktionen stby er altid  off (kontrollampe  tændt). 
der henvises til angivelserne på næste side for dens aktivering og logik, kapitel: stand-by.

burn pot cleaning
Træpilleovnen har under driften en indvendig tæller, som efter et forudbestemt tidsinterval renser fyrfadet.
denne fase, som vises på displayet, vil sænke træpilleovnens effekt og øge røgmotoren i en given programmeret tid.      
efter rengøringen genoptager træpilleovnen sin drift ved på ny at bringe sig op på den valgte effekt. 

slukning
Tryk på knappen 1 i tre sekunder.
Når dette er gjort, går apparatet automatisk i slukningsfase og blokerer for tilførslen af træpiller.
røgudsugningsmotoren og ventilationsmotoren forbliver tændt, indtil ovnens temperatur når ned under de fabriksindstillede 
parametre.
 
gentænDing
Træpilleovnen kan kun gentændes, når røgtemperaturen er gået ned, og når den forindstillede timer er nulstillet.

J

clean cHeck up 1 - 2

HVis alarmen "clean cHeck up" opstår, skal Det kontrolleres, om Der 
er rester eller aflejringer på fyrfaDets bunD.
Hullerne i bunDen skal Være Helt rene for at sikre en korrekt 
forbrænDing.
Den oVennæVnte funktion "regulering af træpilletilførsel" kan 
anVenDes til at tilpasse forbrænDingen afHængigt af De omtalte kraV.
HVis alarmen VeDVarer efter, at oVennæVnte er bleVet kontrolleret, 
skal Der rettes HenVenDelse til et autoriseret serVicecenter..

FyrFAdeTs BUNd
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user menu

justering af træpilletilførslen

denne menu giver mulighed for at regulere træpilletilførslen i procent.
Hvis træpilleovnen viser tegn på driftsproblemer på grund af træpillemængden, kan man regulere tilførslen direkte fra betjeningspanelet.
Problemer relateret til kvantiteten af træpiller kan opdeles i 2 kategorier:

mANgel PÅ TræPiller:

 � Ovnen kan ikke udvikle en passende flamme, men forbliver hele tiden meget lav, også ved høj effekt.
 � Ved min. effekt slukkes ovnen næsten og bringes i alarmtilstand "NO PelleT".
 � Når ovnen viser alarmen “NO PelleT”, kan der være uforbrændte træpiller i fyrfadet.

FOr megeT BræNdsel:

 � Ovnen udvikler en meget høj flamme også ved lav effekt.
 � ruden bliver meget snavset og dækkes næsten fuldstændigt.
 � der dannes aflejringer i fyrfadet, som tilstopper luftindtagshullerne p.g.a. den for store tilførsel af træpiller, der kun forbrændes delvist.

Justeringen, der skal udføres, er i procent, og en ændring af denne parameter medfører en proportional ændring af alle ovnens 
påfyldningshastigheder. Påfyldningen kan være af størrelsesordenen -30% til +20%.
Justeringen foretages ved at udføre proceduren på displayet:

BeTJeNiNgsPrOCedUre

 � Tryk på tast 5 i et par sekunder, indtil skriften seT ClOCK. vises
 � Tryk gentagne gange på tast 3 for at nå frem til seT User.
 � Bekræft ved hjælp af tast 5.
 � Teksten Pellet vises.
 � Ved hjælp af tasterne 2 og 3 er  det muligt at øge (3) eller sænke (2) tilførslen i løbet af OPerANT fasen.
 � Tryk gentagne gange på tasten 1 for at bekræfte og forlade menuen.

stanD-by

stby funktionen anvendes, hvis man ønsker, at ovnen slukker, så snart temperaturen nås.
Funktionen sTBy kan indstilles på ON eller OFF ved brug af en procedure, som beskrives i det følgende.                         
fabriksindstillingen af funktionen stby er altid  off (kontrollampe tændt)

stby funktion inDstillet på on

Hvis stby funktionen er aktiveret (ON), vil ovnen, hvis den når den indstillede rumtemperatur og overstiger den med 2°C, slukke efter et 
fabriksindstillet tidsrum og vise sTANd - By. 
Når rumtemperaturen kommer 2°C under den indstillede værdi, begynder træpilleovnen at arbejde ved den effekt, som er indstillet på 
displayet og vise OPerANT.

stby funktion off (fabriksinDstilling)

Hvis stby funktionen ikke er aktiveret (OFF), vil træpilleovnen, hvis den når den indstillede rumtemperatur, gå ned på minimum, modulere 
og vise mOdUlATiON. Når rumtemperaturen kommer under den indstillede værdi, begynder træpilleovnen at arbejde ved den effekt, 
som er indstillet på displayet og vise OPerANT. 

BeTJeNiNgsPrOCedUre

 � Tryk på tast 5 i et par sekunder, indtil skriften seT ClOCK. vises
 � Tryk på tast 3 tre gange indtil User vises.
 � Tryk to gange på tast 5
 � Ved hjælp af tast 2 eller 3 vælg "ON" for at aktivere eller "OFF" for deaktivere.
 � Tryk gentagne gange på tasten 1 for at bekræfte og forlade menuen.
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reset

giver mulighed for at nulstille alle de værdier, som kan ændres af brugeren, og genoprette fabriksindstillingerne.  de ændrede data er:

BeTJeNiNgsPrOCedUre

 � Tryk på tasten 5, teksten set clock vises.
 � Tryk på tast 3 flere gange, indtil user vises
 � Tryk på tast 5.
 � Tryk på tast 5 indtil "reset" vises.
 � Anvend tasterne 2-3 til at sætte på on  og tryk på knappen 5.
 � For at bekræfte vises " Done" på displayet

comfort

denne funktion reducerer ventilationshastigheden for at prioritere ovnens lydløshed.

BeTJeNiNgsPrOCedUre

 � For at aktivere, tryk på tasten 4 indtil displayet viser teksten comfort on.
 � For at deaktivere, tryk på tasten 4 indtil displayet viser teksten comfort off:

(på de forindstillede modeller)

enable chrono
gør det muligt at aktivere/deaktivere chrono funktionen og de forskellige tidsintervaller. Under aktivering af tidsintervallerne, er det mulit, ud 
over aktivering (ON) og deaktivering (OFF), at vælge funktionen COmFOrT, for hvert valgt tidsinterval.

BeTJeNiNgsPrOCedUre

 � Tryk på tast 5 i et par sekunder, indtil skriften set clock Vises.
 � Tryk gentagne gange på tast 3 for at nå frem til enable chrono.
 � Tryk på tast 5 for at bekræfte og anvend tasterne 2-3 til at tænde "on" eller afbryde "off" chrono-funktionen. 
 � Anvend tasterne 4-5 til at vælge det ønskede tidsinterval
 � Anvend tasterne 2 - 3 til at tænde "on" eller slukke "off" eller aktivere comfort det valgte tidsinterval.
 � Tryk gentagne gange på tasten 1 for at bekræfte og forlade menuen.

J

nÅr comfort funktionen er aktiveret, blinker lysDioDen for ventil 1 pÅ betjeningspanelet.

  hvis comfort funktionen aktiveres veD brug af tast 4, anvenDer træpilleovnen altiD
  Den reDucereDe ventilation!

chrono
Chrono funktionen gør det muligt at programmere 2 tidsintervaller indenfor en dag, som kan bruges for alle 
ugens dage. 
for hvert interval kan tændings- og slukningstidspunktet og dagene, hvor intervallet skal anvendes, 
indstilles.

BemærK
Tænde- og slukketidspunkterne skal være indenfor samme døgn fra 
0 til 24 og ikke over flere dage.
inden chrono funktionen anvendes, skal den aktuelle dag og 
klokkeslæt indstilles, og det skal derfor kontrolleres, at punkterne i 
underkapitlet “Set clock” er blevet udført. For at chrono funktionen 
skal virke, skal den også aktiveres såvel som programmeres.    

eksempel:

                         Tænding kl. 07:00      korrekt
slukning kl. 18:00

                          Tænding kl. 22:00      forkert
    slukning kl. 05:00
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TæNdiNg 2. TidsiNTerVAl
Nu skal det andet tidsinterval programmeres.
Fremgangsmåden er den samme og gentages som for TæNdiNg 1. TidsiNTerVAl.
i dette tilfælde er det kun nødvendigt at indstille tidspunktet i eksemplet til start kl. 15:00 og til stop kl. 22:00  og aktivere dagene lørdag og 
søndag ved at indstille dem til "ON".    
 

PrOCedUre:

Tryk på tast 5, seT ClOCK vises.
Tryk på tast 2, indtil enable chrono vises
- Aktivér chrono'en
- Aktivér tidsinterval 1 og 2.
- Tryk på tast 1 for at gå ud

set 
clock

enable 
chrono

slUKNiNg 1. TidsiNTerVAl
indstil klokken “12:00”, som svarer til 
slukningstidspunktet i 1. tidsinterval, ved hjælp 
af tasterne 2 - 3. Teksten sTOP Prg1 vises, 
efterfulgt af det indstillede tidspunkt. 
For at bekræfte og fortsætte programmeringen 
trykkes på knappen 5, for at vende tilbage til det 
foregående parameter trykkes på knappen 4.

stop
prg1

12:00

* Hvis "enable cHrono" ikke findes i 
menustrukturen, sker aktiveringen direkte 
under set cHrono

Tryk på tast 2, meldingen set cHrono vises.

set chrono

AKTiVeriNg AF dAge 1. TidsiNTerVAl
Anvend tasterne 3 og 5 til dette, på følgende 
måde:
 Tast 5 - at bladre mellem dagene,
ugedagen vises efterfulgt af OFF,  som glidende 
tekst
Anvend tast 3 til at aktivere-deaktivere (ON/OFF) 
for alle dagene.

monDay..
prg1

on-off

Tryk på tast 5 for at bekræfte og fortsætte 
programmeringen.
glideteksten 
sTArT Prg1 OFF vises.

start
prg1

off

Tryk på tast 5 for at bekræfte og fortsætte 
programmeringen. 
glideteksten sTArT Prg2 OFF vises.

start
prg2

on-off

TæNdiNg 1. TidsiNTerVAl
Ved hjælp af tasterne 2 - 3 indstilles klokken 
“08:00”, som svarer til tændingstidspunktet i 1. 
tidsinterval, teksten sTArT Prg1 vises, efterfulgt 
af det indstillede klokkeslæt. 
For at bekræfte og fortsætte programmeringen 
trykkes på knappen 5, for at vende tilbage til den 
foregående parameter trykkes på knappen 4.

start
prg1

08:00

TæNdiNg 2. TidsiNTerVAl
Nu skal det andet tidsinterval programmeres.
Fremgangsmåden er den samme og gentages 
som for TæNdiNg 1. TidsiNTerVAl.

start
prg2

15:00

J

nÅr week program er aktivt, tænDes en firkant for Det tilsvarenDe ikon pÅ 
betjeningspanelet

programmeringseksempel

lad os antage, at vi vil anvende week program funktionen og de 2 intervaller på følgende måde:
- tidsinterval 1: fra 08:00 til 12:00 alle ugens dage, med en rumtemperatur på 19 °c, undtaget lørdag og søndag
- tidsinterval 2: fra 15:00 til 22:00 på lørdage og søndage, med en rumtemperatur på 21°c
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Skrabere : 
Benyt skraberne til at foretage en bevægelse nedefra og op (for modeller med øvre skrabere) eller ved at hive og skubbe dem (for indsatserne 
og modeller med frontale skrabere). 
bemærk: skraberne bør benyttes, når ovnen er kold; hvis de anvendes, når ovnen er varm, skal der benyttes særlige handsker til at 
beskytte hænderne, da skraberne er meget varme.

DaGLIGT 

renGørInG oG veDLIGehoLDeLSe
anvISnInGerne SkaL aLTID uDføreS unDer makSImaLT SIkre forhoLD! 

 � Sørg for, at forsyningskablet er taget ud, idet generatoren kan være blevet programmeret til tænding. 
 � Sørg for, at alle dele af generatoren er kolde.
 � Asken skal være helt kold.
 � Sørg for god udluftning i lokalet under rengøring af produktet.
 � En korrekt rengøring medfører den korrekte drift og god sikkerhed!

veDLIGehoLDeLSe
For at sikre korrekt drift skal en autoriseret tekniker foretage almindelig vedligeholdelse af generatoren en mindst en gang om året. 
De regelmæssige kontroller og vedligeholdelsen skal altid udføres af specialuddannede, autoriserede teknikere i henhold til gældende 
lovgivning og anvisningerne i denne brugermanual. 

hverT år SkaL man renSe røGuDLeDnInGSanLæGGeT, røGkanaLer oG “T”-STykker, herunDer 
InSpekTIonShaner - hvIS Der er kurver oG evenTueLLe vanDreTTe STræknInGer!
InTervaL for renGørInG af GeneraToren er veJLeDenDe! DeT afhænGer af kvaLITeTen af De TræpILLer, 
man bruGer, oG bruGShyppIGheDen 
DISSe operaTIoner SkaL muLIGvIS uDføreS meD hyppIGe meLLerrum.

renGørInG oG veDLIGehoLDeLSe foreTaGeT af bruGeren
Den regelmæssige rengøring, der er beskrevet i denne brugermanual, skal udføres efter nøje gennemlæsning af anvisningerne, procedurerne 
og intervallerne, der er beskrevet i brugermanualen.

renGørInG af overfLaDer oG bekLæDnInG
benyt aldrig skurepulver eller skrappe kemiske midler i forbindelse med rengøringen! 
Rengøringen af overfladerne skal udføres med fuldstændig kold generator og beklædning. Til vedligeholdelse af overflader og metaldele er 
det tilstrækkeligt at bruge en klud fugtet med vand eller en klud med vand og neutral sæbe. 
Manglende overholdelse af anvisningerne kan beskadige generatorens overflade og medføre bortfald af garantien.  

renGørInG af DeT keramISke GLaS
benyt aldrig skurepulver eller skrappe kemiske midler i forbindelse med rengøringen! 
Rengøring af det keramiske glas må kun udføres, når glasset er helt koldt.
Rengøring af det keramiske glas sker blot ved hjælp af en tør pensel og fugtigt avispapir, der er dyppet i aske. Hvis glasset er meget snavset, 
må der kun benyttes specialrengøringsmiddel til keramisk glas. Sprøjt en lille mængde på en klud, og benyt den på det keramiske glas. Man 
må ikke sprøjte rengøringsmidlet eller andre væsker direkte på glasset eller foringerne.
Manglende overholdelse af anvisningerne kan beskadige det keramiske glas og medføre bortfald af garantien.

renGørInG af TræpILLemaGaSIneT
Når magasinet er helt tomt, skal forsyningskablet til generatoren tages ud, og rester (støv, træflis osv.) fjernes fra det tomme magasin, inden 
man fylden det igen. 
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DANSK

renGør brænDeSkåLen oG forbrænDInGSkammereT

1. Støvsug for rester i brændeskålen 
2. Fjern brændskålen helt fra dets leje; 
3. Støvsug asken op af fyrfadets og forbrændingskammerets leje (3.1)
4. Frigør fyrfadets huller med det medfølgende redskab.
5. Sæt fyrfadet på plads i lejet og tryk ind mod ovnvæggen.
6. Hvis der er en askeskuffe, støvsuges akselaget

bemærk: bruG en aSkeSTøvSuGer meD TILhørenDe behoLDer TIL aDSkILLeLSe af Den opSamLeDe aSke.

Åbn lågen - Rengør ruden med en fugtig klud 
Sprøjt aldrig rensemiddel eller andre former for rengøringsvæske direkte på det keramiske glas
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hver 3. - 4. DaG

 måneDLIGT 

aSkeSkuffe
Hver 3. - 4. dag kontrolleres indholdet i askeskuffen, og den tømmes mindst en eller to gange om ugen. 
Hvis installeret åbnes/lukkes den nederste låge.
Fjern den udtagelige askeskuffe og tøm den i en egnet beholder.
Støvsug området under den udtagelige askeskuffe. Efter rengøringen sættes den udtagelige askeskuffe på plads igen og den udvendige 
låge lukkes/sættes på plads igen.
I nogle ovne sidder beholderen til opsamling af aske direkte i forbrændingskammeret, og det er derfor tilstrækkeligt at åbne lågen og 
støvsuge asken direkte op af beholderen.

   

   

renGørInG af varmevekSLere: 
Det er nødvendigt at rengøre varmevekslerkammeret månedligt, eftersom den aflejres sod ovnens støbejernsvæg, som forhindrer den 
regelmæssige røgudsugning ,hvilket er til skade for ovnens regelmæssige funktion.
Åbn lågen til forbrændingskammeret. Fjern fyrfadet helt fra dets leje;
Afhængig af modelle fjernes eller drejes den øverste bolt (A), skruerne (B) eller vægholderen (C) på ovnvæggen (D), udtræk ovnvæggen (E) 
og rengør den med redskabet og en egnet askestøvsuger (F).
Efter rengøringen sættes den udtagelige ovnvæg på plads (D) og fastgøres igen med de tilhørende skruer, ved at bolten drejes i modsat 
retning af den, der blev brugt for at fjerne den, eller den sættes på plads med vægholderen. 
Sæt fyrfadet tilbage i dets leje.
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renGørInG af neDerSTe SkakT 
(hvIS InSTaLLereT)

Visse ovn-modeller har en 
inspektionsskakt bag askeskuffen eller 
under forbrændingskammeret, og det 
er tilstrækkeligt at åbne den, fjerne 
låseskruerne og støvsuge asken direkte op 
fra den.

* på modeller med denne indstilling
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Figurerne tjener illustrationsformål

ruTInemæSSIG veDLIGehoLDeLSe uDførT af auTorISereDe TeknIkere

Den rutinemæssige vedligeholdelse skal udføres mindst en gang om året.
Da generatoren anvender træpiller som solidt brændstof, skal et årligt rutinemæssigt vedligeholdlsesindgreb udføres af en autoriseret 
tekniker, og udelukkende ved brug af originale reservedele. 
Manglende overholdelse kan forringe apparatets sikkerhed og kan medføre bortfald af garantien. 
Ved at overholde rengøringsintervallerne, der er beskrevet i brugs- og vedligeholdelsesmanualen, sikres en korrekt forbrænding af generatoren 
i løbet af tiden, og der undgås eventuelle uregelmæssigheder og/eller driftsforstyrrelser der kan medføre brug for hyppigere tekniske indgreb. 
Anmodninger om rutinemæssig vedligeholdelse er ikke indbefattet i produktets garantibetingelser.

paknInGer på LåGe, aSkeSkuffe oG fyrfaD 
Pakningerne sikrer, at træpilleovnen er lufttæt og dermed fungerer godt. 
De skal kontrolleres regelmæssigt: hvis de er slidte eller beskadiget, skal de straks udskiftes. 
Udskiftningen skal foretages af en autoriseret tekniker.

TILSLuTnInG TIL SkorSTenen
Årligt, eller når der opstår behov, støvsuges og renses røret, der er forbundet til skorstenen. Hvis der er vandrette strækninger, skal aflejringer 
fjernes, inden de forhindrer røgen i at passere.

opmaGaSInerInG (veD enDen af SæSonen)
Ved enden af hver sæson, før ovnen slukkes, tilrådes det at tømme fuldstændigt træpillemagasinet, og at indsuge eventuelle restprodukter af 
træpiller og af støv, der findes indvendigt. 
Det er desuden anbefalet at frakoble generatoren fra el-nettet, og desuden, af sikkerhedsgrunde og specielt hvis der er børn til stede, at fjerne 
forsyningsledningen. 
Den rutinemæssige vedligeholdelse skal udføres mindst en gang om året.

hvIS forSynInGSLeDnInGen beSkaDIGeS, SkaL Den uDSkIfTeS af eT ServICeCenTer eLLer af en TILSvarenDe 
kvaLIfICereT perSon for aT forebyGGe enhver rISIko.

a Røgmotor (afmontering og rengøring og røgkanaler) og ny silikone hvor nødvendigt

b Inspektion af pakninger, askeskuffe og låge (udskift dem og påfør silikone, hvor nødvendigt)

C Forbrændingskammer (fuldstændig rengøring af hele kammeret) og rengøring af tændrørets rørledning

D Træpillemagasin (fuldstændig tømning og rengøring)

e Afmontering af luftventilatoren og fjernelse af støv og eventuelle træpillerester

f Kontrol af luftindtagsrøret og eventuel rengøring af flow sensoren
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Figurerne tjener illustrationsformål

a Røgmotor (afmontering og rengøring og 
røgkanaler) og ny silikone hvor nødvendigt 

b Inspektion af pakninger, askeskuffe og låge 
(udskift dem og påfør silikone, hvor nødvendigt) 

C
Forbrændingskammer (fuldstændig rengøring 
af hele kammeret) og rengøring af tændrørs 
rørledning



D Træpillemagasin (fuldstændig tømning og 
rengøring). 

e Afmontering af luftventilatoren og fjernelse af støv 
og eventuelle træpillerester 

f Kontrol af luftindtagsrøret og eventuel rengøring 
af flow sensoren 
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Figurerne tjener illustrationsformål

a Røgmotor (afmontering og rengøring og 
røgkanaler) og ny silikone hvor nødvendigt 

b Inspektion af pakninger, askeskuffe og låge 
(udskift dem og påfør silikone, hvor nødvendigt) 

C
Forbrændingskammer (fuldstændig rengøring 
af hele kammeret) og rengøring af tændrørs 
rørledning



D Træpillemagasin (fuldstændig tømning og 
rengøring). 

e Afmontering af luftventilatoren og fjernelse af støv 
og eventuelle træpillerester 

f Kontrol af luftindtagsrøret og eventuel rengøring 
af flow sensoren 
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Visualiseringer

Display Årsag afhjælpning

off Træpilleovnen er slukket -

start Startfasen er i gang -

pellet feeDing Tilførsel af træpiller i tændingsfasen i gang

ignition Tændingsfasen er i gang -

Burning Startfasen er i gang -

operant Normal arbejdsfase er i gang -

MoDulation Ovnen modulerer -

Burn pot Cleaning Den automatiske rengøring af 
fyrfadet er i gang

Den automatiske rengøring (ikke ved 1.effekt) udføres med 
forudbestemte intervaller ved kontinuerlig drift. 

final Cleaning Når ovnen slukkes. Slutrengøring i gang. Rengøringsfasen varer ca. 10 minutter.

stanD-By Når temperaturen er opnået slukker 
ovnen i afventning af en ny tænding. Se det relevante kapitel for deaktivering af STAND-BY funktionen.

stanD By ext Ovnen er slukket p.g.a. en udvendig 
termostat, og afventer gentænding. Se det relevante kapitel for deaktivering af STAND-BY funktionen.

Cooling stanD-By Der forsøges en ny tænding, når 
ovnen lige er blevet slukket

Når ovnen udfører en slukning, skal det afventes, at røgmotoren 
slukker helt, før fyrfadet rengøres.
Kun efter at have foretaget disse indgreb kan ovnen tændes igen.

Cool. stDBy -
BlaCk out 

Ovnen nedkøles efter strømsvigt Når ovnen er afkølet, tænder den automatisk igen.

low
Rumtemperatur termostaten er på 
min.

I denne indstilling arbejder ovnen udelukkende ved 1.effekt 
uafhængigt af den indstillede effekt. For at forlade denne 
funktion, øges temperaturen med knap 4 og derefter med knap 2. 

hot Rumtemperatur indstillingen er på 
max.

Ovnen arbejder i den indstillede arbejdsgang uden at modulere. 
For at forlade denne funktion, sænkes temperaturindstillingen 
med knap 4 og derefter med knap 1. 

serViCe
Når denne meddelelse vises, kontakt en autoriseret tekniker og udfør apparatets rutinemæssige 
vedligeholdelse.
Hvis rengøringen ikke udføres, vises meddelelsen hver gang apparatet tændes, uden dog at afbryde 
ovnens regelmæssige drift.
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alarMer

Display Årsag afhjælpning

Viser tilstedeværelsen af en alarm.

Tændt: Viser tilstedeværelsen af en alarm.
Slukket: Viser at ingen alarm er til stede
Blinkende: Angiver deaktivering af undertrykssensoren.
Alarmen kan kun nulstilles, hvis røgmotoren er standset, og der er 
gået 15 minutter efter visning af alarmen, ved at trykke på knap 1 
i 3 sekunder.

fuMes failure Fejl relateret til røgsonden. Genoprettelsesindgrebene skal udføres af en autoriseret tekniker.

fuMes proBe Fejl relateret til røgsonden. Genoprettelsesindgrebene skal udføres af en autoriseret tekniker.

fuMes
oVerteMp al. Røgtemperaturen er over 310°C

Kontrollér træpilletilstrømningen (se “Justering af 
træpillepåfyldning”).
Kontrollér, at ovnen, indbefattet røgudledningskanalerne, er rene.
Undgå altid at lægge tøj på ovnen.
Andre genoprettelsesindgreb skal udføres af en autoriseret 
tekniker.

Clean CheCk up 1 - 2

(1 = in Burning phase)
(2 = in operant phase)

Fyrfadets bund eller 
forbrændingskammeret er snavset.
Lågen er ikke korrekt lukket.
Askeskuffen er ikke korrekt lukket.
Undertrykssensoren er defekt.
Røgudledningskanalen er tilstoppet.
Ukorrekt installation

Kontrollér, at hullerne i fyrfadets bund er helt rene.
Kontrollér at både røgkanalerne og forbrændingskammeret er 
rene. 
Kontrollér, at lågen lukker hermetisk.
Kontrollér, at askeskuffen lukker hermetisk.
Andre genoprettelsesindgreb skal udføres af en autoriseret 
tekniker.

Depression
alarM

Den mekaniske undertrykssensor er 
udløst Kontakt servicecentret

no
ignition

Pillemagasinet er tomt.
Kalibreringen af træpillepåfyldningen 
er utilstrækkelig.
Ukorrekt installation

Kontrollér om der er træpiller i pillemagasinet.
Justér træpilletilstrømningen (se “Justering af træpillepåfyldning”).
Kontrollér procedurerne beskrevet i kapitlet “Ignition”.
Andre genoprettelsesindgreb skal udføres af en autoriseret 
tekniker.

BlaCk-out no ign. Strømsvigt i tændingsfasen.

Sæt ovnen på OFF med tast 1 og gentag procedurerne beskrevet i 
kapitlet “Ignition”.
Andre genoprettelsesindgreb skal udføres af en autoriseret 
tekniker.

no pellet
Under arbejdsfasen er 
ràgtemperaturen kommet under 
fabriksindstillingsparametrene

Kontrollér, om der er træpiller i pillemagasinet.
Justér træpille tilstrømningen.
Andre genoprettelsesindgreb skal udføres af en autoriseret 
tekniker.

Cooling stanD-By Forsøg på at frakoble alarm mens 
ovnen endnu er under afkøling.

Hver gang ovnen viser en af de ovennævnte alarmer, slukkes den 
automatisk.
Ovnen blokerer et hvilket som helst forsøg på at frakoble alarmen 
i denne fase, og viser skiftevis alarmen og STAND-BY på displayet. 
Alarmen kan kun nulstilles, hvis røgmotoren er standset, og der er 
gået 15 minutter efter visning af alarmen, ved at trykke på knap 1 
i 3 sekunder.

DaMage Depr
sensor Frakoblet eller defekt komponent Kontakt servicecentret

CoMManD auger 
alarM

Unormal drift
træpille tilførsel Kontakt servicecentret
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1. Produkterne Extraflame S.p.A. er i det europæiske fællesskab garanteret i en periode på 24 måneder fra købsdatoen. 
Købet skal kunne dokumenteres med en gyldig kvittering udstedt af forhandleren (kvittering, faktura eller følgeseddel), der identificerer det 
købte produkt og datoen for købet og/eller levering af det samme. 

AdvArsel: denne garanti erstatter ikke den almindelige garanti, der ydes af europæiske standarder for forbrugerbeskyttelse.

Den almindelige garanti dækker udelukkende Italien og landene i Den Europæiske Union, som er dækket af service ydet af autoriseret 
serviceværksteder (se webstedet www.lanordica-extraflame.com)
Garantien skal desuden forstås som territorialt afgrænset til forbrugerens opholdsland og/eller bopælsland, der skal være det samme, som der 
hvor sælgeren af produktet fra Extraflame S.p.A. har sit retlige hjemsted og/eller forretningshovedsæde. 
Disse regler gælder ikke i tilfælde af køb af produktet som næringsdrivende, selvstændig virksomhed eller i professionelt øjemed. I disse 
tilfælde vil produktgarantien være begrænset til en periode på 12 måneder fra købsdatoen. 

ITALIENSK GARANTI
Hvad skal man gøre i tilfælde af en fejl i driften af produktet: 
Konsultér brugsanvisningen for at se om problemet let kan løses med en korrekt anvendelse af selve produktet. Sørg for at fejlen er inden for 
den type anomalier, der er omfattet af garantien; i modsat fald vil indgrebets omkostninger udelukkende være for forbrugerens egen regning. 
Når der anmodes om et serviceindgreb hos det autoriserede servicecenter, skal man altid angive: - Defektens art - apparatmodel - fuldstændig 
adresse - telefonnummer

EUROPÆISK GARANTI
Hvad skal man gøre i tilfælde af en fejl i driften af produktet: 
Konsultér brugsanvisningen for at se om problemet let kan løses med en korrekt anvendelse af selve produktet. Sørg for at fejlen er inden 
for den type anomalier, der er omfattet af garantien; i modsat fald vil indgrebets omkostninger udelukkende være for forbrugerens egen 
regning. Der kan anmodes om hjælp hos kundeservice eller du kan bede forhandleren om adressen på et autoriseret servicecenter. Husk altid 
at angive: defektens art, apparatets model, fuldstændig adresse og telefonnummer

For defekter som opstår i de første 6 måneder af produktets levetid har forbrugeren ret til at få udbedret fejlen uden beregning. 
Fra den syvende til den fireogtyvende måned, hvis det fastslås at produktet er defekt, vil forbrugeren skulle dække tilkalde-omkostningerne, 
mens sælger fortsat vil skulle afholde udgifterne til arbejdskraft og eventuelle anvendte reservedele.

2. Hvis fejlen skyldes eksterne forhold og/eller begivenheder, der for eksempel kunne omfatte: utilstrækkelig kapacitet af anlægget, forkert 
installation og/eller vedligeholdelse udført af personale, der ikke opfylder de krav, som den gældende lovgivning i forbrugerens bopælsland 
foreskriver, uagtsomhed, manglende evne til at bruge og dårlig vedligeholdelse fra forbrugerens side, i forhold til det som er forklaret og 
anbefalet i produktets brugsanvisning, som er en integreret del af salgsaftalen, bortfalder denne garanti. 
Foreliggende garanti dækker heller ikke skader på produktet, som ikke dokumenteret kan tilskrives fabrikationsfejl. Ligeledes er følgende 
udelukket fra denne garanti: fejl som kan tilskrives ikke-korrekt funktion af skorstenen, som det kræves af gældende lovgivning i landet på 
købstidspunktet, samt alle produktfejl der skyldes uagtsomhed, uheld, manipulation og/eller skader opstået under transport (ridser, buler 
osv.), indgreb udført af uautoriseret personale og yderligere skader forårsaget af fejlagtige indgreb foretaget af forbrugeren i et forsøg på at 
udbedre den oprindelige fejl. 
Garantien omfatter ikke følgende forbrugsmaterialer: pakninger, keramisk eller hærdet glas, beklædninger og gitre i støbejern, ildfaste 
materialer (fx Nordiker eller andre), lakerede, forkromede eller forgyldte dele, elementer i majolica, håndtag, fyrfadet og de relaterede dele. I 
Idro-produkter er varmeveksleren udelukket fra garantien, medmindre et passende kondensbeskyttende kredsløb etableres, der garanterer 
en returløbstemperatur i apparatet på mindst 55 grader. Generelt er alle eksterne dele, hvor forbrugeren kan gribe direkte ind under brug 
og/eller vedligeholdelse, eller som kan være udsat for slid og ælde, og/eller dannelse af rust, mærker på stål på grund af brugen aggressive 
rengøringsmidler, udelukket fra garantien. 
I tilfælde af indberetning af fejl, som derefter ikke findes ved kontrol af en autoriseret tekniker, vil indgrebet skulle betales af forbrugeren.

3. Såfremt genoprettelse af overensstemmelsen ikke er mulig gennem reparation af produktet/delen, vil det/den blive ombyttet, og 
varigheden og garantibetingelserne opnået da produktet/delen, der skal udskiftes, blev købt, vil være uændrede.

4. Extraflame S.p.A. fraskriver sig ethvert ansvar for direkte eller indirekte skader på mennesker, dyr eller ejendom, som skyldes tilsidesættelse 
af forskrifterne i brugsanvisningen, og særligt de påbud der vedrører installation, anvendelse og vedligeholdelse af apparatet, som også kan 
hentes på webstedet.

5. Indgreb til kalibrering og/eller justering af produktet i forhold til typen brændstof eller lignende falder ikke ind under garantien.

6. Hvis produktet blev repareret på et af de autoriserede servicecentre angivet af Extraflame S.p.A. og i tilfælde af udskiftning af produktet, 
vil forsendelsen være gratis. I tilfælde hvor teknikeren var i stand til at reparere produktet hjemme hos brugeren, og denne modsætter sig et 
sådant indgreb, vil transport til værkstedet og returforsendelse være for brugerens egen regning.

7. Efter garantiperioden på 24 måneder er forløbet, vil alle reparationer være for forbrugerens egen regning.

8. I tilfælde af tvister vil retten med enekompetence være retten på Extraflame S.p.A.'s hjemsted - (Vicenza-Italien) 

GARANTIBETINGELSER 
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YdERLIGERE bEmÆRKNINGER

 � Brug kun brændstof, der anbefales af producenten. Produktet bør ikke anvendes som et forbrændingsanlæg.
 � Brug ikke produktet som stige eller støtteflade.
 � Lad ikke vasketøj tørre på produktet. Eventuelle tørrestativer eller lignende skal holdes på passende afstand fra produktet. Der er risiko 

for brand og for beskadigelse af beklædningen.
 � Ethvert ansvar for ukorrekt brug af produktet påhviler udelukkende brugeren, og fritager producenten fra ethvert civil- og strafretligt 

ansvar.
 � Enhver form for manipulering eller uautoriseret udskiftning med uoriginale dele på produktet kan være farlig for operatørens sikkerhed, 

og fritager virksomheden fra ethvert civil- og strafretligt ansvar.
 � Størstedelen af produktets overflader er meget varme (låge, håndtag, glas, røgudledningsrør, osv.). Man skal derfor undgå at komme i 

kontakt med disse dele uden passende beskyttelsesudstyr, som for eksempel varmebestandige handsker. 
 � Det er forbudt at sætte produktet i gang, mens lågen er åben, eller hvis ruden er i stykker.
 � Produktet skal tilsluttes til en el-installation, som har en fungerende jordforbindelse.
 � Sluk produktet i tilfælde af fejl eller driftsforstyrrelser.
 � Ophobningen af uforbrændte piller i brænderenheden efter flere "mislykkede optændinger" skal fjernes, inden man foretager en ny 

tænding. Kontrollér at brænderen er ren og korrekt placeret før der genantændes.
 � Vask ikke produktet med vand. Vandet kan trænge ind i enheden og beskadige de elektriske isoleringer, og forårsage elektriske stød.
 � Installationer som ikke lever op til gældende lovkrav medfører at produktets garanti bortfalder; det samme gælder for forkert brug og 

manglende vedligeholdelse i henhold til producentens anvisninger.
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EXTRAFLAME S.p.A.     Via Dell’Artigianato, 12    36030 - MONTECCHIO PRECALCINO (VI) - ITALY
 +39.0445.865911   -    +39.0445.865912   -     info@extraflame.it   -    www.lanordica-extraflame.com

004276516 – MANUALE UT. STUFE PELLET 596_00223/10/2015

Fabrikanten forbeholder sig ret til at ændre funktioner og data indeholdt i nærværende brugermanual,
på et hvilket som helst tidspunkt og uden forudgående varsel, med henblik på at forbedre sine produkter.

Denne manual kan derfor ikke betragtes som en kontrakt med tredjepart.


