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Gebruiksaanwijzingen
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Met wettelijk kantoor te Via Vincenzo Monti 47 - 20123 Milaan
– SOFI- Nummer BTWnummer 00192220192
Het onderstaande product is in overeenstemming is met verordening EU 305/2011 en met de geharmoniseerde Europese
norm
EN 12815:2001 + A1:2004 + AC:2007
HOUTGESTOOKT FORNUIS met het handelsmerk KITCHEN
KAMIN en de naam KE 60 W ; KE 80 W ; KE 90 W ; KG 90 BW
SERIE NUMMER: Ref. Gegevensplaatje
KE 60 W Verklaring van prestaties (DoP EK n° 135)
KE 80 WVerklaring van prestaties(DoP EK n° 138)
KE 90 W / KG 90 BW Verklaring van prestaties (DoP EK n°
136):
Ref. Gegevensplaatje
De aansprakelijkheid is beperkt tot de levering van het product.

Geachte Meneer/Mevrouw,

Het product wordt op eenduidige wijze geïdentificeerd door

We danken u dat u voor ons product gekozen heeft en we

een nummer met zeven cijfers, de “controlestrook”,

feliciteren u met uw aankoop.
We raden u aan om dit blad aandachtig door te lezen alvo-

Bewaar:

rens u van dit product gebruik maakt, teneinde de presta-

•

het garantiecertificaat dat bij het product aanwezig is.

ties ervan optimaal en veilig te kunnen benutten.

•

het aankoopbewijs dat de verkoper u heeft gegeven

de verklaring van overeenstemming die de installatietechDeze handleiding is een integrerend deel van het product.

nicus u heeft gegeven. De verkoper of het Servicecentrum

Wij verzoeken u tijdens de volledige levensduur van het pro-

zal naar deze documenten vragen wanneer u informatie, on-

duct de handleiding te bewaren.

derhoud enz. wenst.

Bij verlies een nieuw exemplaar aan de handleiding down-

De

loaden.

garantiecertificaat dat u aantreft in het product.

garantievoorwaarden

staan

vermeld

op

het

-Verzeker u ervan, nadat u de kachel uitgepakt heeft, dat hij
integer en compleet is.
Bij afwijkingen moet u zich onmiddellijk wenden tot de
verkoper, bij wie u de kachel heeft gekocht, en moet u een
kopie van de garantie en van het aankoopbewijs voorleggen.

lokale en nationale wetten en Europese normen in acht genomen worden. Bij de installatie en als iets niet uitdrukkelijk
is vermeld, moet u in elk land de lokale normen raadplegen.
•

NEDERLANDS

Bij de installatie en het gebruik van het toestel moeten alle
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BETEKENIS VAN DE SYMBOLEN
In een aantal delen van de handleiding worden de
volgende symbolen gebruikt:

LET OP:
lees en begrijp de boodschap waarnaar
het verwijst, omdat het niet naleven van
deze instructies ernstige schade aan het
product kan veroorzaken en een risico
vormt voor de veiligheid van de mensen
die het gebruiken.
INFORMATIE:
het niet naleven van deze voorschriften
doet afbreuk aan het gebruik van het
product.

VEILIGHEIDSINFORMATIE
•

De kachel is niet ontworpen om gebruikt te worden
door personen en kinderen met beperkte fysische,
sensorische, mentale bekwaamheden.
De kachel is ontworpen om hout te stoken, in de hoeveelheden en op de wijze beschreven in deze handleiding.
De kachel is ontworpen om binnen gebruikt te
worden en in kamers met een normale vochtigheidsgraad.
De kachel moet in kamers geïnstalleerd worden
waar geen gevaar voor brand dreigt.
In geval van brand de brandweer roepen.Het vuur
niet met waterstralen doven.

•

Risico’s voor de veiligheid kunnen o.a. veroorzaakt
worden door:
• contact met het vuur en met hete delen (bv. glas en
buizen). RAAK GEEN HETE DELEN AAN en, als de
kachel uit maar nog warm is, steeds de meegeleverde
handschoen gebruiken. Er heerst gevaar voor brandwonden
• het gebruik van producten, niet geschikt voor het
aansteken (bv. alcohol). NIET AANSTEKEN OF DE
VLAM AANWAKKEREN MET VLOEIBARE PRODUCTEN, SPRAYS OF VLAMMENWERPERS. U
loopt gevaar voor ernstige brandwonden en schade aan personen en zaken.
• het gebruik van een andere brandstof dan droog hout. IN DE HAARD GEEN AFVAL, KUNSTSTOF OF ANDERE ZAKEN DAN DROOG HOUT
VERBRANDEN. Er dreigt gevaar voor vervuiling
van het product, brand van de schoorsteenpijp en
milieuschade.
• het gebruik van andere hoeveelheden brandstof
dan aanbevolen. DE HAARD NIET OVERBELASTEN. Er dreigt gevaar voor vervorming van de
haard en gevaar voor personen die de haard proberen te herstellen, de kleur van de lak op de metalen delen zal onherroepelijk veranderen. De verkoper kan hiervoor aansprakelijk worden gesteld.
• de reiniging van de warme haard. NIET WARM
OPZUIGEN. Er dreigt gevaar voor beschadiging
van de stofzuiger en rook komt in de omgeving
terecht.
• de reiniging van het rookkanaal met verschillende
producten. VOER ZELF GEEN REINIGINGEN UIT
MET ONTVLAMBARE PRODUCTEN. Er dreigt gevaar voor brand, vlamterugslag.
• de reiniging van het warme glas met ongeschikte producten. HET GLAS NIET WARM REINIGEN,
NOCH MET WATER, NOCH MET PRODUCTEN
DIE AFWIJKEN VAN DE AANBEVOLEN PRODUCTEN OF DOEKEN. Het glas kan barsten of
onherroepelijke schade ondergaan.

•

•
•

•
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•
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•

•

•

•

de opslag van ontvlambaar materiaal zonder het
betrachten van de veiligheidsafstanden, aangeduid
in deze handleiding. GEEN WASGOED OP DE KACHEL LEGGEN. GEEN DROOGREK OP EEN KLEINERE AFSTAND DAN DE VEILIGHEIDSAFSTAND
PLAATSEN. Ontvlambare vloeistoffen moeten uit de
buurt van het gebruikte toestel gehouden worden.
Brandgevaar.
de verstopping van de luchtopeningen in de kamer
of van de luchtingangen. DE LUCHTOPENINGEN
NOCH DE SCHOORSTEENPIJP VERSTOPPEN.
Er dreigt gevaar voor terugslag van de rook in de
omgeving en schade aan personen en zaken.
het gebruik van de kachel als ondersteuning
of ladder. NIET OP HET PRODUCT KLIMMEN,
NOCH GEBRUIKEN ALS STEUN. Gevaar voor
schade aan personen en zaken.
het gebruik van de kachel als open haard. DE KACHEL NIET MET OPEN DEUR GEBRUIKEN. Voor
een betere bescherming werd een veer voorzien
zodat de kachel zich automatisch sluit.
brandstof bij te voegen en de deur te naderen
met ontvlambare en loshangende kleding. De
deur NIET openen of naderen met loshangende
ontvlambare kledij waarvan de uiteinden vuur zouden kunnen vatten.
het openen van de deur en uitvallen van gloeiend
materiaal. GEEN gloeiend materiaal uit de kachel
halen. Brandgevaar.

Bij twijfels geen initiatieven nemen maar contact opnemen met uw verkoper of met de installatietechnicus.

Algemene informatie
KE 60 W - cm
- interne afmetingen haard cm 22,5 (L) x 40 (P) x 340 (H)
- gietijzeren kookplaat met verwijderbare ringen25 cm : 50 x 48 cm
- glazen kookplaat : 50 x 48 cm

15

45

4 5

Rookafvoer
Ø 15 cm

NEDERLANDS
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40

66

86

72

Verbrandingslucht
Ø 10 cm

5

19,5

60
16

58

60

16

2

44

Rookafvoer
Ø 15 cm

Algemene informatie
KE 80 e 90 W - cm
- interne afmetingen haard cm 22,5 (L) x 40 (P) x 34 (H)
- gietijzeren kookplaat met verwijderbare ringen 25 cm (KE 80 W): 70 x 48 cm; (KE 90 W): 80 x 48 cm *
- gietijzeren kookplaat met verwijderbare ringen 28 cm (KE 80 W): 70 x 48 cm; (KE 90 W): 80 x 48 cm **
- glazen kookplaat : (KE 80 W): 70 x 48 cm; (KE 90 W): 80 x 48 cm
- interne afmetingen oven (KE 80 W) 31 x 42,5 x 29,5 cm; inhoud 38 l
- interne afmetingen oven (KE 90 W) 41 x 42,5 x 29,5 cm; inhoud 51 l
- afmetingen warmhoudplaat(KE 80 W) 31 x 50 x 10 cm
- afmetingen warmhoudplaat (KE 90 W) 41 x 50 x 10 cm

40/45

Rookafvoer
Ø 15 cm

40/45

4

5

Rookafvoer
Ø 15 cm

40

66
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72

Verbrandingslucht
Ø 10 cm

6

19,5

80/90
40/45

58

60

16

2

40/45

*

Rookafvoer
Ø 15 cm

80/90
16

58

60
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64/74

Rookafvoer
Ø 15 cm

**

Algemene informatie
KG 90 BW - cm
- interne afmetingen haard cm 22,5 (L) x 40 (P) x 34 (H)
- gietijzeren kookplaat met verwijderbare ringen 25 cm: 80 x 48 cm *
- gietijzeren kookplaat met verwijderbare ringen 28 cm: 80 x 48 cm **
- glazen kookplaat : 80 x 48 cm
- interne afmetingen oven 41 x 42,5 x 29,5 cm; inhoud 51 l
- afmetingen warmhoudplaat 41 x 50 x 10 cm

Rookafvoer
Ø 15 cm

45

45

4

5

Rookafvoer
Ø 15 cm

19,5
90

*

45

63

65

20

2

45

Rookafvoer
Ø 15 cm

90
16

65
63

20

2

74

Rookafvoer
Ø 15 cm

**
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40

71

91

77

Verbrandingslucht
Ø 10 cm
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Algemene informatie
TECHNISCHE KENMERKEN volgens EN EN 12815
De gegevens zijn indicatief en werden vastgesteld tijdens de certificeringsfase door een erkende instantie, onder
normale omstandigheden..

NEDERLANDS

Nominaal vermogen

8

KE 60 W

KE 80 W

KE 90 W
KG 90 BW

Nuttig vermogen

6,6

7,2

7,6

kW

Rendement

78,9

78,7

78,6

%

UItstoot CO 13% O2

0,075

0,086

0,094

%

Rookgastemperatuur

262

220

193

°C

Trek

11

11

11

Pa

Verbruik brandstof per uur

1,8

2

2,1

kg/h

Voor ruimtes van / tot*

170

190

200

m3

Diameter afvoerpijp rook (mannelijk)

150

150

150

mm

Diameter luchtinlaatpijp (mannelijk)

100

100

100

mm

Gewicht met verpakking

145

180

225 /230

kg

TECHNISCHE GEGEVENS VOOR DE DIMENSIONERING VAN DE SCHOORSTEEN
Nominaal vermogen
KE 60 W

KE 80 W

KE 90 W
KG 90 BW

Nuttig vermogen

6,6

7,2

7,6

kW

Temperatuur van uitlaatgassen

310

264

232

°C

5

5

5

Pa

6,2

8,7

10,3

g/s

Minimum trek
Rookgasdebiet

* Het opwarmbare volume wordt berekend met een warmtebehoefte van 33 Kcal/m³ per uur.

De fabrikant behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving naar eigen
goeddunken wijzigingen aan te brengen aan de producten.

INSTALLATIE
VOORBEREIDING EN UITPAKKEN
Het fornuis wordt geleverd in één pakket, dat (al
geassembleerd) de fornuisstructuur en de gekozen
afwerkingen bevat.
• de voorkant en de zijpanelen
• de kookplaat van gietijzer of glas
• de profielen
• de eventuele rvs reling aan de voorzijde

Haal het fornuis als volgt van de pallet:
• trek de lade (1) naar buiten
• en draai de vier (2)schroeven (2 voor en 2 achter)
los waarmee het fornuis is vastgezet aan de pallet.

NEDERLANDS

De materialen waaruit de verpakking bestaat zijn niet
giftig of schadelijk, en hoeven dus niet op een speciale
manier als afval te worden verwerkt.
De opslag, verwerking als afval of eventuele recycling
moeten worden verzorgd door de eindgebruiker, zoals
bepaald in de geldende wetsvoorschriften.

Aanbevolen wordt om het product bij
elke verplaatsing rechtop te houden en
geschikte instrumenten te gebruiken. Neem
de geldende veiligheidsvoorschriften in
acht.
Kantel de verpakking niet en wees zeer
voorzichtig met de onderdelen die moeten
worden gemonteerd.
Controleer het product bij ontvangst
Neem bij problemen onmiddellijk contact
op met de winkel waar het apparaat is
gekocht en overhandig een kopie van het
garantiecertificaat en het aankoopbewijs.
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INSTALLATIE
OPSTELLING OP DE VLOER

Bescherming
tegen
warmte
en
veiligheidsafstanden
Alle oppervlakken van het gebouw die aan het product
grenzen moeten beschermd zijn tegen oververhitting.
Welke isolatiemaatregelen moeten worden getroffen,
hangt af van het type oppervlakken.
Het product moet worden geïnstalleerd met
inachtneming van de veiligheidsvoorwaarden van
onderstaande afbeelding; de afstanden die moeten
worden aangehouden zijn uitgedrukt in mm.
Bij installatie op een vloer van ontvlambaar en/of
brandbaar materiaal, of een vloer met onvoldoende
draagvermogen, wordt geadviseerd de kachel op
platen te zetten om het gewicht te verdelen en om hem
ook aan de voorkant te beschermen tegen eventueel
verbrand materiaal dat naar buiten valt tijdens
reinigingswerkzaamheden.

De fornuizen hebben verstelbare voetjes om eventuele
lichte afwijkingen in de vlakheid van de vloer te
compenseren.
Wij wijzen erop dat het product op een perfect
horizontale ondergrond moet worden gezet.

NEDERLANDS

* isolerende blad met thermische
geleidbaarheid < 0,028 W/mK

min.

min.

200

C

min.750

200

40

*

D

45°

45°
0

10

1000

5

5

INSTALLATIE
BEVESTIGING ROOKGASRINGEN

AFVOER BOVEN (1)
De afvoer aan de bovenkant is standaard gemonteerd en hiermee hoeft niets te worden gedaan
AFVOER ACHTER (2)
Ga te werk zoals op de afbeelding hieronder.
• Draai de twee bevestigingsschroeven (3) vast van de ring (4) die aan de bovenkant is gemonteerd.
• Verwijder de ring en plaats de gietijzeren dop die bij het fornuis is geleverd.
• Verwijder de dop aan de achterkant (5) door de vier bevestigingsschroeven los te draaien.
• Verwijder de plaat (6) door met een gereedschap de microverbindingen op de plaat op te lichten.
• Monteer de ring aan de achterkant met de twee meegeleverde haken, met de schroeven waarmee de ring aan
de bovenkant was bevestigd.

NEDERLANDS
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2

4

3
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INSTALLATIE
VOORWOORD INSTALLATIE
Vergeet niet:
• dat de installatie van de kachel door bevoegd personeel moet uitgevoerd worden dat een gepaste
verklaring van overeenstemming kan verstrekken.
• dat aan alle plaatselijke, nationale en Europese
normen moet worden voldaan bij de installatie en
het gebruik van het toestel.
• In een appartementencomplex is het positief oordeel van de beheerder vereist.

NEDERLANDS

Hieronder geven we de aanwijzingen van algemene
aard me.
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Controle van de geschiktheid van de kamer voor installatie
• Het volume van de kamer moet groter dan 28 m3
KE 60 W ; 31 m3 KE 60 W; 33 m3 KE 60 W zijn.
• De installatie is verboden in slaapkamers, badkamers of kamers waar andere toestellen aanwezig
zijn die lucht voor de verbranding uit de omgeving
opnemen. De installatie is verboden in lokalen met
explosiegevaarlijke atmosfeer. Zuigventilators,
geïnstalleerd in dezelfde kamer of ruimte waarin
de kachel is geïnstalleerd, kunnen trekproblemen
veroorzaken.
• De vloer moet het gewicht van de kachel en de
hulpstukken kunnen dragen.
•

SCHOUWSYSTEEM
(Rookgaskanaal,
schoorsteenpijp
en
schoorsteen)
Dit hoofdstuk is opgesteld volgens de Europese
normen EN 13384, EN 1443, EN 1856, EN 1457.
De installatietechnicus moet met deze en andere
eventuele plaatselijke normen rekening houden. Deze
handleiding mag in geen geval beschouwd worden als
een vervanging van de geldende normen.
De kachel moet aangesloten worden op een geschikt
rookgaskanaal, dat een volledig veilige afvoer van
de rookgassen garandeert, geproduceerd door de
verbranding.
Vooraleer de kachel te plaatsen moet gecontroleerd
worden of de schoorsteenpijp geschikt is.
ROOKGASKANAAL, SCHOORSTEENPIJP
Het rookgaskanaal (leiding die het verbindingsstuk
voor rookafvoer van de haard met het ingangspunt van
de schoorsteenpijp verbindt) en de schoorsteenpijp
moeten onder andere aan het volgende voldoen:
• ze mogen slechts de afvoer van een enkel product
ontvangen (de afvoer van meerdere producten is
niet toegestaan)
• ze moeten zich hoofdzakelijk verticaal ontwikkelen
• ze mogen geen tegenhellend deel vertonen
• hun interne doorsnede moet bij voorkeur rond zijn
met een verhouding tussen de zijden kleiner dan
1,5.
• ze moeten op het dak in een schoorsteen eindigen:
directe wandafvoer of naar gesloten ruimtes is
verboden, ook al is het in open lucht
• ze moeten uitgevoerd zijn in materiaal dat voldoet
aan brandklasse A1, krachtens UNI EN 13501 of
overeenstemmende nationale norm
• ze moeten voorzien zijn van een certificaat en een
schouwplaat indien van metaal
• de oorspronkelijke doorsnede moet behouden
worden.

INSTALLAtie

DE SCHOORSTEENPIJP:
• hij moet over een trek beschikken, in staat
een ideale depressie van ongeveer 11 Pa te
verwezenlijken. Een kleinere trek kan leiden tot het
naar buiten komen van rookgassen als de deur
van de kachel wordt geopend. Hogere waarden
veroorzaken een snellere verbranding en dus een
vermindering van het rendement.
• hij moet over de juiste afmetingen beschikken om
te voldoen aan de rookgasafvoer (EN 13384-1)
• het is verkieslijk dat hij geïsoleerd is, uit staal is
vervaardigd en een ronde interne doorsnede heeft.
• hij moet doorgaans minstens 3,5 tot 4 meter hoog
zijn.
• de doorsnede moet constant behouden worden
• hij moet waterdicht en thermisch geïsoleerd zijn
om de trek te verzekeren.
• hij moet bij voorkeur over een verzamelkamer
beschikken voor onverbrande resten en eventueel
condensaat
• hij moet minstens van de klasse T400 zijn, met een
geschikte weerstand tegen ontbranding van roet.
• Een reeds bestaande schoorsteenpijp moet
schoongemaakt worden om brandgevaar te
vermijden.
DE SCHOORSTEEN
• hij moet winddicht zijn
• de interne doorsnede moet overeenstemmen met
die van de schoorsteenpijp en de doorsnede voor
de rookdoorvoer moet minstens het dubbel zijn
van de interne diameter van de schoorsteenpijp
bij gecombineerde schoorsteenpijpen (die liefst
onderling op een afstand van 2 m moeten staan)
moet de schoorsteen van de schoorsteenpijp
die de afvoer van de kachel met vaste brandstof
ontvangt of die van het hoogste verdiep, minstens
50 cm hoger zijn.
• hij moet het zg. terugstroomgebied overschrijden
• hij moet het onderhoud van de schoorsteen
toestaan
•

EXTERNE LUCHTINLAAT
Om de verbrande zuurstof te verversen tijdens
de werking van het product, moet een geschikte
luchtinlaat worden aangebracht in de installatieruimte,
bij voorkeur voor lucht van buitenaf.
De eventuele permanente toestroom van lucht uit
ruimten die grenzen aan en communiceren met de
installatieruimte moet zorgvuldig worden beoordeeld,
in de zin van de geldende normen en met de zekerheid
dat in geen van die ruimten onderdruk kan ontstaan.
Slaap- en badkamers, garages en andere ruimten
waar brandgevaar bestaat mogen niet worden gezien
als aangrenzende ruimten.
De luchtinlaat moet bij voorkeur op vloerhoogte zitten
en een nuttige doorgang hebben met een oppervlak
van minstens 200 cm² (Ø 16)
Het is ook mogelijk de verbrandingslucht rechtstreeks
van buiten te halen.
Verbind een buis Ø 10 cm rechtstreeks op de achterkant
van het product , en breng een beschermrooster
aan dat de nuttige doorsnede van de doorgang niet
verkleint.
Geadviseerd wordt deze buis niet langer te maken dan
3 m, afhankelijk van de trek van de schoorsteen.
ELEKTRISCHE AANSLUITING voor
ovenverlichting (ke 80 E 90 )

de

Om de ovenverlichting te laten functioneren moet het
fornuis worden aangesloten op een stopcontact van
230 V 50 Hz. De stroomopname van de lamp is 25 W.
Doe het volgende om de verlichting aan te sluiten:
aan de voedingskabel zit geen stekker.
De installateur moet zorgen voor een stekker die
geschikt is voor het type stopcontact.
Wij adviseren om het elektrische systeem
controleren, vooral voor wat betreft de aarding.

te

NEDERLANDS

HET ROOKGASKANAAL
• indien in metaal moet het voorzien zijn van een EGmarkering volgens EN 1856-2 of overeenstemmende
nationale norm;
• het mag niet uitgevoerd zijn in buigzaam metaal
• wij adviseren om een schot te installeren in geval van
een trek groter dan 25 Pa om de stroming te controleren
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Gebruiksaanwijzing
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BRANDSTOF
De kachel is ontworpen om met houtblokken of
houtbriketten te stoken.
Hebruik droge houtblokkern (max. vochtigheid 20%)
Gebruik houtblokken met een maximale verticale
lengte van 33 cm, en maximale diameter van 20-30
cm
Het gebruik van vochtig hout bevuilt het product en
de schoorsteenpijp, brengt gevaar op rook met zich
mee en een verminderd het verklaard rendement.
Elke houtsoort heeft andere kenmerken die ook het
rendement van de verbranding beïnvloeden.
De gegevens vermeld in deze handleiding verwijzen
naar het hout, gebruikt tijdens de certificatie.
In het algemeen heeft hout een calorische waarde
van maximaal 4,5 kWh / kg terwijl vers gesneden hout
een calorische waarde van ongeveer 2 kWh/kg heeft
Over het algemeen raden we beuk en olm aan of brandhout van de klasse A1, krachtens de normen NEN EN
ISO 17225-5.Let op bij langdurig gebruik van hout dat
rijk is aan aromatische oliën (zoals eucalyptus). Dit
kan leiden tot schade aan gietijzeren onderdelen.
Gebruik de aanbevolen hoeveelheden brandhout.
Een overbelasting veroorzaakt oververhitting met daaruit voortvloeiende schade:
• mogelijke vervorming van de interne delen;
• mogelijke onherroepelijke verandering van de
kleur van de lak op de metalen delen.
De verkoper kan hiervoor aansprakelijk worden gesteld.Om het milieu en de veiligheid te respecteren,
mag u onder meer het volgende NIET verbranden:
plastic, geverfd hout, houtskool, afval van schors.
De kachel niet als een verbrandingsoven gebruiken
Als deze brandstoffen worden gebruikt, vervalt de
garantie.

1

BESCHRIJVING
Om de volgende paragrafen beter te kunnen begrijpen,
geven we een korte beschrijving van het product en de
manier waarop de delen te bereiken zijn voor gebruik.
De letters/cijfers verwijzen naar onderstaande
afbeelding
Het fornuis heeft:
• een haard (1) die moet worden gevuld met hout.
De vleugeldeur hiervan wordt geopend (om het
hout te laden en het glas schoon te maken) aan
een vaste handgreep.
• een houtlade (2) waarin maximaal 30 kg hout kan
worden bewaard. Deze wordt geopend met een
kanteldeur met vaste handgreep.
(voor modellen KE 80 en 90 )
• een warmhoudruimte (3) . Deze heeft een
kanteldeur met vaste handgreep.
• een oven (4) met zichtbare thermometer. Hij heeft
een kanteldeur met vaste handgreep. De oven,
aan de binnenzijde zwart geëmailleerd, is voorzien
van:
• een verwijderbaar rooster;
• een verwijderbare braadslede.
Gebruik altijd de bijgeleverde handschoen
als u het fornuis moet aanraken wanneer
dit warm is.
REGELING VAN DE VERBRANDING
Regelknop primaire lucht (A)
zit op de voorkant van de haard, kan met de klok mee
worden gedraaid om de hoeveelheid binnenkomende
verbrandingslucht te verhogen.
Starter (B)
op de voorkant van het fornuis, bevordert de afvoer
van rookgassen en vergemakkelijkt de ontsteking

4
2

3

Gebruiksaanwijzing
Fasen voor de eerste ontsteking
• Zorg dat u de inhoud van deze handleiding
gelezen en begrepen heeft
• Haal alle ontvlambare componenten uit het
product (handleidingen, etiketten enz.). Verwijder
vooral ook eventuele etiketten van het glas, want
als deze smelten zouden ze het glas onherstelbaar
beschadigen.

Wij adviseren om de brandstof te laden zoals hierboven
beschreven is, ook wanneer het product opnieuw
wordt gebruikt.

Voor de eerste ontsteking van de haard gebruikt u altijd
kleinere stukken hout. Plaats het ontstekingsmiddel
boven op de hoop. Gebruik grotere houtblokken om
het vuur aan te wakkeren.
Plaats het hout altijd midden in de haard.
Om te starten kunnen in de handel verkrijgbare vaste
aanmaakproducten worden gebruikt.
Leg ze in het midden van de haard, waar u kleine
houten stokjes moet plaatsen.
Steek het vuur aan en wacht tot al het hout vlam heeft
gevat, zodat de schoorsteen beter warm wordt en
beter trekt.

Als er eenmaal een stabiele verbranding is bereikt,
regelt u de verbrandingslucht om de beste verbranding
te krijgen en sluit u de starter

Open de starter helemaal (B).

NEDERLANDS

Open de klep van de verbrandingslucht half (draai de
knop met de klok mee (A).
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(A)
(B)

Gebruiksaanwijzing
Gebruik van de kookplaat
Deze aanwijzingen gelden zowel voor de uitvoeringen
met glazen als met gietijzeren plaat.
• Breng de plaat nooit aan het gloeien.
• Gebruik pannen met een zware, vlakke bodem om
te voorkomen dat ze omkiepen.
• De ringen kunnen worden verwijderd om de
pannen rechtstreeks op het vuur te zetten.

Gebruik van de oven
De oven moet altijd voorverwarmd worden voordat hij
wordt gebruikt om op te koken.
De temperatuur kan worden gecontroleerd op de
thermometer op de deur.

Specifieke aanwijzingen voor de glazen plaat:
gezien zijn aard zal het glas breken als er hard tegen
gestoten wordt. Voorkom daarom dat er keukengerei
en andere voorwerpen op de plaat vallen.

Het laagste niveau van het oven is geschikt voor de
werkelijke bereiding (bv. van taarten, vlees dat gaar
moet worden enz.)
Het middelste niveau is geschikt voor platte taarten en
koekjes.
Het hoogste niveau is geschikt om voedsel te
verwarmen of aan te braden.

Specifieke aanwijzing voor de gietijzeren plaat:
het is normaal dat de gietijzeren plaat na het gebruik
paarsachtig kleurt.

NEDERLANDS

l
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Om voedsel in de oven te bereiden, moet de starter
altijd worden gesloten.

Ovenverlichting
Dankzij de lamp in de oven kunt u de toestand van het
voedsel met het oog controleren.
De schakelaar van de lamp wordt zichtbaar in de hoek,
nadat u de deur heeft geopend.

ONDERHOUD

Uitladen van as
Het fornuis heeft een uittrekbare aslade
Maak de lade leeg voordat hij helemaal gevuld is met
as.
Haal de as weg wanneer het fornuis is afgekoeld.
Let erop, wanneer u het rooster van de haard verwijdert,
dat dit weer op de goede manier wordt teruggeplaatst.
Aan de onderkant staat het opschrift “FRONT”.
Verwisselbare roostersteun voor eenvoudig
schoonmaken

Reiniging van de buitenkant
Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen om de
bekleding schoon te maken. Gebruik alcohol, maar
blijf hiermee uit de buurt van materiaal dat vlammen
kan veroorzaken.
Maak de warme bekleding niet nat met koud water,
want door de thermische schok zou ze kunnen
beschadigen.

Reiniging van de oven
Maak de oven pas schoon als hij is afgekoeld.
Gebruik een doek die bevochtigd is met lauw water
en een niet-schurend reinigingsmiddel. Gebruik geen
schuursponzen of andere producten die krassen
kunnen veroorzaken
Wij adviseren om de oven na elk gebruik schoon te
maken.
De reiniging is gemakkelijker als er geen afzettingen
zijn; bovendien wordt voorkomen dat er eventuele
voedselresten vastbranden bij het volgende gebruik
van de oven, waarbij er ook onaangename geuren
zouden kunnen ontstaan.

NEDERLANDS

REINIGING DOOR DE GEBRUIKER
Alle reinigingswerkzaamheden op alle onderdelen
moeten worden uitgevoerd wanneer het product helemaal is afgekoeld.
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ONDERHOUD

NEDERLANDS

Reiniging van het glas van de deur
Het glas kan met specifieke producten worden
gereinigd (zie onze Glasskamin-producten).
Spuit het product niet op gelakte onderdelen of de
deurafdichtingen. In plaats van de glasreiniger kunt u
ook een doek gebruiken die is bedekt met wat witte as
en een stuk krantenpapier.
Let erop dat er geen schurende deeltjes in de as zitten,
die krassen op het glas zouden kunnen veroorzaken.
Het keramische glas dat in de producten is gemonteerd
heeft een hittebestendigheid tot ongeveer 750°C en
wordt voor en na de montage getest en gecontroleerd,
om na te gaan of er geen barsten, luchtbellen of
blaasjes aanwezig zijn.
Ondanks de bestendigheid tegen hoge temperaturen
is het glas een fragiel element, en geadviseerd wordt
om het zorgvuldig te behandelen en niet dicht te slaan
of te forceren, want dan zou het breken.
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Reiniging van de glazen plaat
Ga te werk zoals eerder is beschreven.
Om vlekken te verwijderen van afzettingen die te
wijten zijn aan de bereiding van voedsel, gebruikt u
spatels van teflon of in ieder geval niet-schurende
gereedschappen.

Reiniging van de gietijzeren plaat
Na de eerste ontstekingen krijgt de gietijzeren plaat
een paarsachtige kleur.
Tijdens het gebruik van het fornuis zouden er zich op
de plaat roestvlekken of vlekken van voedselresten
kunnen vormen.
Maak deze schoon met een spatel of-schurend
sponsje in de richting van de satinering.

REINIGING VAN HET FORNUIS AAN DE
ROOKGASZIJDE
Wij adviseren om deze reiniging uit te voeren wanneer
u ziet dat de verbranding moeizaam is.
Een goed geïnstalleerd fornuis dat op de juiste manier
gebruikt wordt, moet ongeveer één keer per twee
maanden worden schoongemaakt.
Ga als volgt te werk:
• haal het rooster en de braadslede uit de oven;
• draai de bevestigingsschroeven van de vaste
plaat los;
• trek de plaat naar buiten
• zuig het gebied van de rookkanalen rondom de
houtoven schoon.

BIJ STORINGEN
REINIGING TUSSEN SEIZOENEN

BIJ STORINGEN

Reiniging van de schoorsteen
Om brandgevaar te voorkomen adviseren wij om de
schoorsteen schoon te maken aan het begin van het
seizoen waarin het product wordt gebruikt, en dit elke
keer te herhalen wanneer er een roet- en teerlaag
wordt waargenomen.

1) Als rook uit de haardmond komt, controleren of:
de installatie correct werd uitgevoerd (rookgaskanaal,
schoorsteenpijp, schoorsteen, luchtinlaat) het gebruikte hout droog is.de deur te snel werd geopend

Specifieke aanwijzing voor reiniging van
de gietijzeren plaat
Maak deze aan het einde van het seizoen schoon met
een schuursponsje in de richting van de satinering van
de plaat en verwijder alle aanwezige vlekken.
Neem de plaat ten slotte af met een doek die
bevochtigd is met olijfolie.
Hierdoor krijgt de plaat een bescherming tegen
oxidatie in het zomerseizoen.

VERVANGINGSONDERDELEN
Voor eventuele vervangende componenten dient u
contact op te nemen met de dealer of technicus.
Het gebruik van niet-originele componenten
veroorzaakt risico’s voor het product en ontheft van
elke verantwoordelijkheid voor schade die hierdoor
ontstaat.
AANWIJZINGEN VOOR DE CORRECTE
VERWIJDERING VAN HET PRODUCT.
Aan het einde van de levensduur moet het product
worden afgedankt volgens de geldende normen

3) Als het glas snel vuil wordt, controleren
of:
het gebruikte hout droog is.Houd er rekening mee dat
het normaal is dat na enkele uren werking op het glas
een laag roet wordt gevormd.
4) Bij brand in de schoorsteen of als het
nodig is het vuur in het product plotseling
te doven:
• verwijder as en gloeiend hout, als dat veilig
mogelijk is, met metalen instrumenten en houders
die alleen worden aangeraakt met de brandvaste
handschoen
• roep bij brand hulp in van de brandweer

NEDERLANDS

Reiniging van het fornuis
Maak het product grondig schoon, haal hierbij
de plaat aan de bovenkant weg en vervang de
afdichting die eronder zit. Neem bij elke twijfel en voor
vervangingsonderdelen contact op met de verkoper.

2) Bij een ongecontroleerde verbranding,
nagaan of:
de pakkingen van de deur van de haard intact zijn.
De deur van de haard goed dicht is.
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Als de storingen niet kunnen opgelost
worden, contact opnemen met de verkoper of met het servicecentrum, indien
aanwezig op het nationaal grondgebied.
De garantie zal enkel gelden indien kan
bewezen worden dat het product een defect heeft.
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