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1. INTERNE BEDIENING – AANRAAKSCHERM

De kachel is voorzien van een microprocessor gestuurde regeling. De
verschillende kachelfuncties kunnen via het interne bedieningspaneel, het
aanraakscherm, door de gebruiker geactiveerd worden.
Aanwijzing
Manipulatie aan hardwarecomponenten mag enkel worden uitgevoerd door
een geschoold vakman. U kan geen aanspraak maken op de garantie als u
zelf onderdelen manipuleert of niet-originele componenten gebruikt!

PLUS-toets
Met deze toets kunt u de ingestelde waarde verhogen.

Algemeen

Verscheidene instellingen en functies kunnen via het geïntegreerde
aanraakscherm uitgevoerd worden. Door een symbool op het aanraakscherm
aan te raken voert de kachel een bepaalde TOETS-actie uit. Het oppervlak
van het aanraakscherm reageert op de aanraking met de vinger alsook op de
aanraking van een touch-pen.
Aanwijzing
Vermijd het gebruik van scherpe voorwerpen om het display te bedienen. Dit
kan beschadiging veroorzaken aan het oppervlak van het aanraakscherm.

NAVIGATIE-toets
Hiermee kunt u in het hoofdmenu navigeren.

##:##

|

INGAVE-veld
Bij meercijferige getallen verschijnt ook een ingave-veld. Hier
verschijnt het getal dat u intoetst.
De tallen worden deleted doordat u druk op de ingave-veld.
NUMERIEK
Bij instellingen bestaande uit meerdere cijfers wordt gebruik
gemaakt van een numeriek toetsenbord, dit verschijnt
automatisch. U kunt de opgelichte cijfers aantoetsen.

De bediening

Voor ieder symbool, die een drukknop voorstelt, zijn er drie mogelijke situaties:
„inactief“, „actief“, en „ingedrukt“. Is het symbool op het display niet opgelicht
(inactief) dan kan deze toets niet gebruikt worden (er kan op gedrukt worden
maar het symbool reageert niet). In dit geval zal er dus niets gebeuren (bvb.:
het vermogen staat reeds op 100%, dan wordt de + knop „inactief“; de
inschakelknop wordt „inactief“ eenmaal de kachel al in werking is, ... ).

ENTER-toets
Een druk op de ENTER-toets bevestigt uw ingestelde waarde.

Als een symbool op actief staat (opgelicht), kan het worden ingedrukt. Als
bevestiging van het indrukken verandert de status naar “ingedrukt” zolang het
symbool ook daadwerkelijk wordt aangeraakt op het display. Na het lossen
van het symbool zal de status wijzigen in “actief” of inactief” naargelang de
toestand.

ANNULATIE-toets
Een druk op de ANNULATIE-toets annuleert uw ingestelde
waarde.

Tijdsprogramma

actief

ingedrukt

Uitgangen

inactief

Mogelijke drukknoppen
UIT-toets
Met deze toets kunt u de kachel uitschakelen.

AAN-toets
Met deze toets kunt u de kachel inschakelen.

Bij een uitgeschakelde kachel kan de UIT-toets geen tweede keer ingedrukt
worden. De UIT-toets is ook niet opgelicht (inactief), enkel de AAN-toets is actief.
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MIN-toets
Met deze toets kunt u de ingestelde waarde verminderen.

SUBMENU-toets
Hiermee opent u het SUBMENU.
ACTIEF-toets
Een druk op de ACTIEF-toets activeert
deze functie.

Mogelijke weergaven
Vlamtemperatuur [°C]

INFO-veld
Dit veld geeft info over het ingave-veld (de
waarde) die naast dit veld staat.

AAN

WEERGAVE-veld (AAN/UIT)
Bij opties die in- of uitgeschakeld kunnen worden, verschijnt een
WEERGAVE-veld met de actuele status (AAN of UIT).
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WEERGAVE-veld (numeriek)
Bij numerieke waardes verschijnt een getal in dit veld.

Idem bij een ingeschakelde kachel, dan is de UIT-toets actief.
Aanwijzing
In het HOME hoofdmenu wordt de kachel IN- of UITGESCHAKELD. Deze
toetsen moet men minstens 2 seconden ingedrukt houden om deze te
veranderen van status, dit om een ongewilde actie te vermijden.
Enkel voor kachel Domo:
Deur openen
Open de zwarte sierdeur (decorglas) met een druk op de knop
van het touchdisplay. Deze knop is slechts aanklikbaar in de
toestand „KACHEL UIT“. De kachel moet kouder zijn dan 80°C!
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Inbedrijfname

Eerste handelingen

Aanwijzing
De inbedrijfname van de kachel mag slechts uitgevoerd worden als de
installatie is voltooid!
Voordat u de stekker van de kachel aansluit (op spanning), plaatst u de
meegeleverde USB in de daarvoor voorziene poort op de achterzijde van de
kachel.
USB AANSLUITEN

Voorzie de kachel van netspanning (stekker in stopcontact). Na het verschijnen
van het opstartscherm verschijnt een scherm waarop u de actuele datum en
tijd instelt.
Deze gegevens worden éénmalig ingevoerd tijdens de inbedrijfname van de
kachel. U kan deze instellingen aanpassen in het hoofdmenu SETUP.
De instelling gebeurt numeriek met het toetsenbord dat verschijnt naast de in
te vullen gegevens.
Tip
Om een verkeerde ingave te voorkomen zijn enkel de cijfers vrijgegeven die
kunnen gebruikt worden om de datum en tijd in te stellen.

Datum
DD

MM

JJJJ

|

03

2015

U steekt de stekker van de kachel in het stopcontact en op het scherm verschijnt
een opstartbeeld. U kiest nu de gewenste taal met een druk op de taal-knop.
Ziet u uw taal niet op het scherm staan, druk dan op de pijl om naar beneden te
scrollen. U ziet het Nederlands verschijnen.

Taalkeuze

Deutsch

De „C“-toets fungeert als annulatie-toets en verwijdert de ingegeven cijfers op
het weergave-veld.

English

Tip
Door een druk op het blanke (of reeds ingevulde) weergave-veld verschijnt de
cursor in dit veld en kan het cijfer worden aangetoetst.

Français

Na de keuze van de taal gebeurt een automatische update van de software. Dit
neemt ongeveer 2 minuten in beslag.
Aanwijzing
Tijdens de update van de software mag de stroomtoevoer niet onderbroken
worden. Een stroomonderbreking tijdens de installatie van de software kan
ernstige schade toebrengen aan uw kachel.
Na een geslaagde update van de software verschijnt een scherm met de
bevestiging van een geslaagde installatie. De kachel moet dan losgekoppeld
worden van het net (stekker uittrekken) en de USB mag verwijderd worden.

Zijn alle vakjes volledig ingevuld, dan verschijnt een enter-toets. Een druk op de
enter-toets bevestigt en bewaart de ingestelde waarde.

HOME - Hoofdmenu

Het HOME-hoofdmenu is het basisscherm van uw bediening. Dit basisscherm is
opgedeeld in drie verschillende zones.

Vermogen

Zo 15.03.2015

In dit scherm kunt u de verschillende verwarmingsmodes kiezen.

Modus selecteren

Zo 15.03.2015

15:55

15:55

Startfase

NL

Manueel vermogen

MODUS selecteren

Manueel vermogen
Tijdsprog. vermogen
Tijdsprog. room

I

II

III

I NAVIGATIE HOOFDMENU
Navigeer tussen de verschillende hoofdmenu’s.
Tip
Om de navigatie te vereenvoudigen is het hoofdmenu waarin u actief bent,
oranje opgelicht.
II INSTELLINGEN
Instellingen wijzigen zoals het vermogen aanpassen, de gewenste temperatuur
wijzigen, in- en uitschakelen van de kachel kan u in dit gebied aanpassen.
III WEERGAVE
Weergave van de actuele datum en tijd, bedrijfstoestand, bedrijfsmode alsook
bijkomende symbolen die extra info weergeven.
Aanwijzing
Wordt de kachel uitgeschakeld tijdens de ontstekingsfase of tijdens de
startfase dan duurt het enige tijd totdat de statusaanduiding wijzigt naar
„UITDOVEN“ omdat de verschillende fases worden doorlopen.

Modus: manueel vermogen
In deze modus kiest u zelf een vermogen waarmee u de kachel wil laten
verwarmen.
Modus: tijdsprogramma vermogen
De kachel verwarmt met een vooraf ingesteld vermogen tijdens een vooraf
ingesteld tijdsprogramma. Het tijdsprogrammatie schakelt automatisch tussen
Standby en Pelletmodule (verwarming).
Tip
Indien er geen tijdsprogramma is ingesteld zal het symbool „tijsprogramma“
knipperen en de kachel gaat in de Standby-mode.
Modus: tijdsprogramma room
In deze modus stelt u de kachel in op een gewenste ruimtetemperatuur.
Dit kan u ook combineren met een tijdsprogramma. Bijkomend kan u een
verlaagde temperatuur instellen voor de momenten waarop de kachel niet staat
geprogrammeerd.
Aanwijzing
De modus “tijdsprogramma room” kan enkel geactiveerd worden als een
ruimtevoeler is aangesloten.

Navigatie hoofdmenu

De volledige bediening van de kachel wordt in het navigatiemenu opgedeeld in
4 onderdelen (HOME, MODE, SETUP en INFO). De 4 niveaus hebben volgende
betekenissen.
Niveau HOME
In- en uitschakelen, instelling van het vermogen –
ruimtetemperatuur, weergave actuele toestand van de kachel
Niveau MODE
Keuze vermogen (manueel), tijdsprogramma (met vermogen) of
tijdsprogramma met temperatuur.
Niveau SETUP
Instellen van het tijdsprogramma en diverse opties,….

Niveau INFO
Softwareversie, verbruik pellets, bedrijfsuren, info over alle
afzonderlijke onderdelen,….
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SETUP – instellingen

In het niveau SETUP – instellingen kan u o.a. een tijdsprogramma instellen,
opties activeren of de datum en tijd veranderen.
Het gewenste item wordt met een druk op de knop, op het aanraakscherm,
geselecteerd.

GSM

GSM
PIN-Code

Zo 15.03.2015

Tijdsprogrammatie

Het tijdsprogramma wordt gebruikt om de kachel tijdsgestuurd te bedienen.
Zodra de functie “tijdsprogramma” geactiveerd wordt (AAN), kunt u de verlaagde
temperatuur (enkel met ruimtevoeler) en het tijdsprogramma kiezen.

Tijdsprogramma

Zo 15.03.2015

15:55

15:55

Tijdsprogramma

AAN

Temp. verlaagd

14

AAN
1234
Tijdsprogrammatie

In het tijdsprogramma kunt u één of meerdere dagen gelijktijdig programmeren.
Aanwijzing
Indien een functie/item niet voor handen is omdat de optie niet is aangesloten,
dan zal dat item “inactief” zijn, dus niet opgelicht zijn. Dit item kan u dan ook
niet selecteren.
Items
Tijdsprogramma
In dit onderdeel kan u het tijdsprogramma instellen. Bijkomend kan u een
verlaagde temperatuur instellen voor de momenten waarop de kachel niet staat
geprogrammeerd.
Convectievent. (Convectieventilator)

De aangeraakte en gekozen weekdagen worden in het ORANJE weergegeven.
Nu worden de periode I en periode II „actief“ en kunt u 1 of 2 periodes kiezen
om te verwarmen op die gekozen dagen. U kunt de gewenste AAN- en UITtijdstippen nu ingeven.
Na bevestiging van de ingestelde periodes kleuren de ingestelde weekdagen
GROEN.
Een reeds geprogrammeerde dag kunt u makkelijk weer aanpassen of
annuleren.

Tijdsprogrammatie

Ma

Di

Wo

(enkel voor kachel met convectieventilator)
Zie pagina 9 voor explicatie a.u.b.

Do

Vr
AAN

Vorstbeveiliging
(enkel indien een ruimtevoeler is aangesloten)
Deze functie biedt de mogelijkheid om een minimale temperatuur te behouden
in de ruimte. De ingestelde temperatuur is de temperatuur waarbij de
kachel opstart. De vorstbeveiliging werkt onafhankelijk van het ingestelde
tijdsprogramma. Deze functie heeft de hoogste prioriteit.

Zo 15.03.2015

Za

15:55

Zo

UIT

Periode I

20:15 21:45

Periode II

##:## ##:##

Ruimtevoeler kalib. (kalibratie)
(enkel indien een ruimtevoeler is aangesloten)
In dit onderdeel kan u de afwijking tussen de weergegeven temperatuur en de
werkelijk gemeten temperatuur aanpassen.
GSM
Wordt een optionele GSM-module geplaatst dan wordt de module via dit item
geactiveerd. Er moet een code worden ingesteld die dan ook gebruikt wordt
voor de communicatie tussen kachel en GSM.
Screensaver
Hiermee geeft u aan na hoeveel tijd inactiveit (het niet-aanraken van het scherm)
de screensaver actief wordt.
Kinderslot
Om ongewenste manipulatie van het display te voorkomen, kan een code
ingesteld worden. Deze moet dan telkens opnieuw worden ingegeven na het
verschijnen van de screensaver.
Datum/tijd
Datum- en tijdsinstelling kan u in dit onderdeel aanpassen.
Resets
Deze toets is enkel beschikbaar indien de temperatuur van de vuurhaard
lager is dan 80°C. Nadat het onderhoud is uitgevoerd wordt met de “enter”toets de Service teller terug op 700kg ingesteld. Annulatie met „x“-toets.
Fabrieksinstelling: Met „enter“ de printplaat op fabrieksinstelling instellen,
annulatie met „x“-toets.
Service
(niet toegankelijk voor de gebruiker)
Service-info voor de geschoolde vakman.

Tip
Kiest u meerdere dagen met gelijkaardig ingestelde periodes, dan verschijnt
het tijdstip naast de periodes. Kiest u verschillende dagen met verschillend
ingestelde periodes, dan verschijnt (##:##).

INFO - menu

In het INFO-menu kunt u de belangrijkste parameters en gegevens bekijken.

Zo 15.03.2015

Uitgangen

Zo 15.03.2015

15:55

15:55

Motor Diagonaal [‰]

404

Mot. Diag. Stroom

64

Mot. Diag. Error

0
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Info

INFO – Uitgangen

Ingangen
Uitgangen
Parameter
Motor Diagonaal [‰]
Actuele vermogen van de schroefmotor diagonaal. Deze schroefmotor neemt
de pellets uit de pelletvoorraad. (bereik: 0….1000)

ITEMS
Ingangen
Weergave van alle beschikbare gegevens van sensoren.
Uitgangen
Weergave van alle componenten, aangestuurd door de microprocessor.
Parameter
Weergave van de werking en het verbruik.

INFO – Ingangen

Ingangen

Zo 15.03.2015

15:55

Mot. Diag. Stroom (Motor diagonaal stroom)
Weergave van de stroomopname van de schroefmotor diagonaal in
milliampertjes. (bereik 0-120)
Mot. Diag. Error
Wordt de stroomtoevoer naar de diagonale schroefmotor te hoog dan wordt bij
de foutenteller elke seconde bijgeteld. Blijft de stroomtoevoer gedurende 10
seconden te hoog dan verschijnt de foutmelding “Motor voorraad blokkage”.
Rookgasventilator [1/s]
Actueel toerental van de rookgasventilator. (bereik: 0…2500)
Convectievent. (Convectieventilator)

Vlamtemperatuur [°C]

328

(enkel voor kachel met convectieventilator)
Weergave van de toestand van de convectieventilator: actief AAN, inactief UIT.
Reinigingssys. motor

Ruimtetemp. [°C]

22

(enkel voor kachel met kiprooster)
Weergave van de aansturing van het kiprooster-reinigingssysteem. Aansturing
actief AAN, inactief UIT.

Extern contact

AAN

Weerstand
Weergave van de toestand van de ontstekingsweerstand: Weerstand actief
AAN, inactief UIT.

Vlamtemperatuur [°C]
Weergave van de actuele temperatuur [°C] in de vuurhaard.
Ruimtetemperatuur [°C]
(enkel indien een ruimtevoeler is aangesloten)
Weergave van de actueel gemeten temperatuur [°C] in de woonkamer.
Extern contact
Weergave van de toestand van het externe contact: actief (AAN) of inactief (UIT).
Contact kiprooster
(enkel voor kachel met kiprooster)
Weergave van de positie van het kiprooster. In horizontale positie is de weergave
AAN.
Onderdrukbewaking
Melding van de onderdrukbewaking in de vuurhaard - AAN indien de onderdruk
is kleiner dan de minimale grenswaarde, UIT indien de onderdruk is normaal.
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INFO – Parameter

Parameter

Zo 15.03.2015

15:55

Screensaver

Afhankelijk van de ingestelde wachttijd, zonder aanraking van het aanraakscherm,
wordt de belichting van het display gedimd en wordt de eco-mode actief. Er
verschijnt dan een screensaver.

Bedrijfsuren pellets

9

Wordt het scherm opnieuw aangeraakt, dan wordt de belichting weer actief en
verschijnt het HOME-menu.

Verbruik pellets [kg]

2

Tip
In Setup – screensaver kan u wachttijd om over te gaan naar de eco-mode
aanpassen.

Tot service [kg]

698

Bedrijfsuren pellets
Weergave van het totaal aantal bedrijfsuren.
Verbruik pellets [kg]
Weergave van het totaal gewicht aan pellets dat reeds werd verbruikt.
Tot service [kg]
Weergave van het aantal kg pellets dat nog mag verbruikt worden voordat een
volgend onderhoud moet uitgevoerd worden.
Aantal ontstekingen
Aantal ontstekingen voor de opstart van de pelletmodule.
Main State
Toestand van de printplaat.
Sub State
Toestand van de sub printplaat.
Type kachel
De naam van de kachel
Software Kachel
Actuele softwareversie van de kachel.
Software Display
Actuele softwareversie van het aanraakscherm.

Informatie over opties - aansluitingen

In nagenoeg alle menu-niveaus bevindt zich aan de rechterzijde een kolom met
vier symbolen. Deze symbolen zijn opgelicht als deze actief zijn.
TIJDSPROGRAMMA
Als het tijdsprogramma geactiveerd is, dan wordt dit symbool
opgelicht.
RUIMTEVOELER
Van zodra een ruimtevoeler aangesloten wordt, licht dit symbool
op.

VORSTBEVEILIGING
Als de geïntegreerde vorstbeveiliging actief is, dan licht dit
symbool op.

Aanwijzing
De functie vorstbeveiliging is enkel mogelijk als een ruimtevoeler is
aangesloten. Éénmaal deze functie actief is, wordt deze altijd uitgevoerd.
GSM
Als een GSM-module wordt aangesloten, dan licht dit symbool
op.

AAN/UIT cycli
Aantal stroomonderbrekingen van de kachel.
Aanwijzing
De extra info zal enkel oplichten als de desbetreffende optie is aangesloten
of actief is.

Aanwijzing
Bij correct gebruik kan uw kachel niet oververhit raken. Slecht gebruik kan de
levensduur van de elektrische componenten (rookgasventilator, motoren en
printplaat/bedieningspaneel) sterk verminderen.

Bediening manueel / automatisch / comfort

Het aanbevolen vermogensbereik ligt tussen 50% en 100%. Kiest u voor een
lager vermogen, druk dan voor minstens 2 seconden op de min-toets. Het
vermogen is dan instelbaar tussen 30% en 50%.
Tip
In het aanbevolen vermogensbereik van 50% tot 100% blijven de vuurhaard en
de deur van de vuurhaard langer proper.
MANUEEL VERMOGEN
Het starten en stoppen van de pelletkachel (AAN/UIT-toetsen) alsook de
instelling van het gewenste vermogen (PLUS/MIN-toetsen) wordt in het HOMEmenu ingesteld.

Convectielucht – regeling

(Enkel voor kachels met een convectieventilator, niet mogelijk bij de kachel Interno)

Instelmogelijkheden in het Setup-menu Instellingen
Convectievent. (Convectieventilator)
U kunt hier de convectieventilator in functie van de behoefte in- of uitschakelen.
Conv. vermogen
De gewenste snelheid van de convectieventilator is instelbaar van snelheid 5
(maximaal) tot snelheid 1 (minimaal). Als u nogmaals op de MIN-toets drukt, dan
verschijnt AUTO. In de AUTO-stand wijzigt de snelheid van de convectieventilator
automatisch in functie van het gevraagde verwarmingsvermogen (30 – 100%).
Dit is de optimale instelling voor uw kachel.
Tip voor MultiAir kachels
De snelheid van de convectieventilator manueel instellen tussen een vermogen
van 5 tot 1 is zinvol als de meeverwarmde ruimte te snel opwarmt of om
overtollige warmte sneller te verplaatsen naar de aangrenzende ruimte.

TIJDSPROGRAMMA VERMOGEN (automatisch)
Het omschakelen van een uitgeschakelde kachel (KACHEL UIT) naar STANDBY
(AAN-toets) en van STANDBY naar KACHEL UIT (UIT-toets) doet u op het
touchdisplay in het HOME-hoofdmenu. De instelling van het gewenste vermogen
(PLUS/MIN-toetsen) wordt ook in het HOME-hoofdmenu uitgevoerd.

Aanpassing conv.
Bijkomend kan de algemene snelheid aangepast worden (+/- 30% verandering).
Deze procentuele aanpassing is dan van toepassing op zowel het manueel
ingestelde vermogen (5-1) als op de AUTO instelling. De convectieventilator
aanpassen kan het geluidsniveau reduceren of omgekeerd kan, bij MultiAir
kachels, het vermogen verhoogd worden als er algemeen te weinig warme
lucht in de aangrenzende ruimte toegevoerd wordt.

De tijdsprogrammatie regelt de omschakeling tussen STANDBY en regeling
(PELLETMODULE) automatisch.

Enkel voor kachel Domo:

Tip
Indien er geen tijdsprogramma is ingesteld zal het symbool „tijdsprogramma“
knipperen en de kachel gaat in de Standby-mode.
Het starten van de pelletkachel zal dan slechts gebeuren als een tijdsprogramma
actief is.
Wanneer een tijdsprogramma afloopt, zal de pelletkachel automatisch stoppen.
In uitgeschakelde toestand KACHEL UIT is het niet mogelijk de pelletkachel
automatisch op te starten; de kachel is manueel (via de AAN/UIT-toetsen)
uitgeschakeld.

Convectievent. 1 / Convectievent. 2
U kan hier de instellingen van beide multi-air-ventilatoren aanpassen. Beide
ventilatoren kunnen los van elkaar aangestuurd worden (zoals hierboven
beschreven).

Convectieventilator van de kachel Interno

Om een oververhitting van de kachel te vermijden kan de convectieventilator
van de Interno niet uitgeschakeld worden. Als de kachel functioneert is ook de
convectieventilator actief. De instelling „AUTO“ kann niet aangepast worden.
Een aanpassing van de snelheid is toch mogelijk.

TIJDSPROGRAMMA ROOM (comfort)
(enkel indien een ruimtevoeler is aangesloten)
Het omschakelen van een uitgeschakelde kachel (KACHEL UIT) naar
STANDBY (AAN-toets) en van STANDBY naar KACHEL UIT (UIT-toets) doet u
op het touchdisplay in het HOME-hoofdmenu. De instelling van het gewenste
ruimtetemperatuur (PLUS/MIN-toets) wordt ook in het HOME-hoofdmenu
uitgevoerd.
In de mode tijdsprogramma room wordt het tijdsprogramma actief of inactief
ingesteld.
Tijdens het tijdsprogramma (en ook als het tijdsprgramma inactief is) start
de kachel op als de temperatuur in de ruimte lager is dan de gevraagde
(ingestelde) temperatuur op de kachel. Tijdens tijdstippen die buiten het
ingestelde tijdsprogramma vallen start de kachel indien de temperatuur in de
ruimte lager is dan de verlaagde temperatuur, ingesteld op de kachel.
De kachel zal automatisch uitschakelen wanneer een tijdsprogramma voorbij is
of als de gevraagde ruimtetemperatuur overschreden wordt.
In uitgeschakelde toestand KACHEL UIT is het niet mogelijk de pelletkachel
automatisch op te starten; de kachel is manueel (via de AAN/UIT-toets)
uitgeschakeld.
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2. BEDRIJFSMODI

3. WAARSCHUWINGEN EN FOUTMELDINGEN

Tijdens het gebruik van de kachel kan er, door onvoorziene omstandigheden of door toedoen van de gebruiker, een storing ontstaan. Er wordt een onderscheid
gemaakt tussen waarschuwingen (richtlijn of aanwijzing) en foutmeldingen. Een waarschuwing wordt altijd veroorzaakt door toedoen van de gebruiker. De gebruiker
kan deze waarschuwing op ieder moment verhelpen. Foutmeldingen zijn storingen van componenten of storingen van de werking. Deze moeten gekwiteerd worden
door de gebruiker voordat men de kachel opnieuw kan gebruiken.
Aanwijzing
Als foutmeldingen verschillende malen optreden, verwittig onmiddellijk uw kachelhandelaar.

Waarschuwingen (richtlijnen of aanwijzingen)
Weergave display
WAARSCHUWING

DEKSEL PELLET-

Omschrijving

Mogelijke oplossingen

Weergave als het deksel van de pelletvoorraad is
geopend.

Sluit het deksel van de pelletvoorraad.

Weergave als het deksel van de pelletvoorraad of /
en het deur van de vuurhaard is geopend.

Sluit het deksel van de pelletvoorraad of / en het
deur van de vuurhaard.

Alleen voor model TopoII

Alleen voor model TopoII

De onderdruk is kleiner dan de minimale grenswaarde.

Controleer de dichtheid van de deur van de vuurhaard.

Er is geen geldig signaal of verbinding tussen de
sturing van de kachel en de ruimtevoeler.

Controleer de correcte aansluiting van de radiografische (draadloze) ruimtevoeler. Verifieer de
LED (lichtsignaal) van de ontvanger en vervang de
batterijen, indien nodig.

Een onderhoud, service, van de kachel moet
worden uitgevoerd.

Voer een algemeen onderhoud uit zoals beschreven
in de gebruikershandleiding (zie REINIGING EN
ONDERHOUD). Nadat het onderhoud is uitgevoerd,
moet u een reset uitvoeren van de service teller in
het niveau SETUP–Instellingen – Resets.

VOORRAAD OPEN

Deksel sluiten

WAARSCHUWING

DEUR VUURHAARD OF
DEKSEL PELLETVOORRAAD OPEN
Alle deuren sluiten

WAARSCHUWING

NIET GENOEG
ONDERDRUK

Onderdruk controleren

WAARSCHUWING

GEEN VERBINDING
RUIMTEVOELER
Manueel vermogen

MEDEDELING

SERVICE
UITVOEREN

Foutmeldingen
FOUTMELDING

Omschrijving
Er zijn onvoldoende pellets in de pelletvoorraad.

Kwiteer de foutmelding en vul de pelletvoorraad
met pellets. Opgepast: de volgende ontsteking met
pellets zal langer duren omdat de stijgschroef niet
voldoende gevuld is met pellets.

De startfase wordt onderbroken doordat de kachel
merkt dat hij niet opgestart geraakt.

Kwiteer de foutmelding en vul de pelletvoorraad
met pellets. reinig de branderkorf en start de
kachel opnieuw op.

GEEN
PELLETS

FOUTMELDING

NIET
ONTSTOKEN

FOUTMELDING

KIPROOSTER
DEFECT

FOUTMELDING

MOTOR VOORRAAD

Mogelijke oplossingen

Het reinigingsmechanisme kan zijn reinigingscyclus Kwiteer de foutmelding en controleer het reininiet voltooien.
gingssysteem op een blokkage. Een blokkage kan
veroorzaakt worden door grote stukken as of door
metalen stukken die in het hout steken zoals bvb.
nagels, vijzen,…

De motor voor de toevoer van de pellets wordt niet Kwiteer de foutmelding en start de kachel opnieuw
correct aangestuurd.
op.

DEFECT

FOUTMELDING

De vlamvoeler geeft geen realistische waarde weer.

VLAMVOELER

Kwiteer de foutmelding en start de kachel opnieuw
op.

DEFECT

FOUTMELDING

VENTILATOR

Het gevraagde toerental van de rookgasventilator Kwiteer de foutmelding en start de kachel opnieuw
kan niet bereikt worden.
op.

DEFECT

FOUTMELDING

MOTOR VOORRAAD

De schroefmotor voor de pellettoevoer is geblokkeerd en kan niet correct aangestuurd worden.

De kachel heeft buiten bedrijf gesteld, verwittig
onmiddellijk uw kachelhandelaar.

BLOKKAGE

FOUTMELDING

NIET GENOEG
ONDERDRUK

De onderdruk is gedurende een langere tijd kleiner Kwiteer de veiligheidsmelding en controleer de
dan de minimale grenswaarde.
kachel op zijn dichtheid. (deur vuurhaard, reinigingsdeksel, luchttoevoer, enz.)
Controleer de onderdruk van uw rookgasafvoerkanaal (schoorsteentrek).

Enkel voor kachel TopoII
FOUTMELDING

KACHEL
OVERVERHITTING

Druk de STB, aan de rugzijde van de kachel, met de
De STB (Zekerheids Temperatuur Begrenzer) is hand opnieuw in. Kwiteer de foutmelding en start de
in veiligheid geschakeld. De kachel is oververhit kachel opnieuw op.
geraakt en schakelt daardoor, op basis van
veiligheid, uit.
Enkel voor kachel Interno

Laat de kachel volledig afkoelen. Controleer de
De kachel is oververhit geraakt en schakelt convectieopeningen, deze moeten vrij zijn.
daardoor, op basis van veiligheid, uit.
Bevestig de foutmelding en start de kachel opnieuw
op. Controleer de werking van de convectieventilator.
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Weergave display

Technische en optische wijzigingen, zoals spelling- of drukfouten voorbehouden .
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