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 De ventilator blijft in werking gedurende ongeveer 3 minuten na het 
uitschakelen om de binnenkant van de kachel te koelen. Als u vóór die tijd de 
stroom uitschakelt kunnen oncontroleerbare verschijnselen optreden (vrijkomen 
van rook, geur enz. ).

H IN HET GEVAL VAN PROBLEMEN
De hiervoor genoemde symptomen zijn geen storingen en niet abnormaal. 
Controleer de lijst.

Symptomen Oorzaken

Tijdens het 
aanzetten

Het aanzetten gaat moei-
zaam

Het aanzetten duurt onge-
veer 45 seconden Wacht na 
het vullen van de tank tot  de 
brandstof de vaste tank heeft 
bereikt. Herhaal het aanzet-
ten 2 tot 3 keer.

Knetterend geluid Dat is het geluid van de elek-
trische ontsteking.

Witte rook
Dit kan gebeuren als de 
brandstof niet goed langs de 
brander circuleert

Tijdens het 
aan- of uitzet-
ten

Rook en een onaangename 
geur tijdens het eerste ge-
bruik

Dat is de beschermingsverf 
die warm wordt. Dit stopt 
snel. De ruimte extra goed 
ventileren

De temperatuur in de ruimte 
gaat niet omhoog terwijl 
de gevraagde temperatuur 
hoger is.

Uw ruimte is te groot.

De vlam heeft een rode 
gloed.

De omgevingslucht is vochtig 
of zout of het bevat te veel 
onzuiverheden.

De temperatuur in de ruimte 
gaat niet omlaag terwijl de 
temperatuur lager is inge-
steld.

De kachel wordt gebruikt in 
een kleine geïsoleerde ruimte 
of de buitentemperatuur is 
relatief hoog. De kachel uit-
schakelen.

De temperatuur van de ge-
toonde ruimte is niet dezelf-
de als de temperatuur die een 
thermometer toont.

Dit komt omdat de tempera-
tuur van de getoonde ruimte 
de gemiddelde temperatuur 
van die ruimte is.

Kleine klappende geluiden 
als de kachel in werking is of 
vlak na het uitschakelen.

Dit is het geluid van metaal 
dat uitzet.

Geluid 8 seconden na het 
uitschakelen.

Tikkend geluid: kan voorko-
men als de kachel afkoelt.

WAT HET INFORMATIEDISPLAY U VERTELT
Het informatiedisplay  is niet alleen bedoeld om u de (ingestelde) tijd en temperatuur 
te tonen (hoofdstuk C, E en F), maar ook voor het melden van storingen. De code in het 
informatiedisplay vertelt u dan wat er aan de hand is:
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Code Informatie Actie

Time
----

De kachel is automatisch uit-
geschakeld  door een stroom-
storing of door een slechte  
aansluiting 

Herstel stroomstoring of 
herstel de aansluiting. Druk 
opnieuw op de toets ON / OFF 
21 .

E01

Een aardbeving (magnitude 
5 of meer), sterke trillingen 
of een schok zorgen dat de 
kachel automatisch wordt 
uitgeschakeld. (Het beveili-
gingssysteem tegen schokken  
heeft gewerkt).

Zorg dat er geen brandbare 
producten rond de kachel 
zijn, of lekkage van brand-
stof. Druk opnieuw op de 
toets ON / OFF 21 .

E02 
E03

De kachel is automatisch 
uitgeschakeld als gevolg van 
een storing bij het aanzetten 
of door de aanwezigheid van 
water of stof op het brand-
stoffilter of in de vaste tank.

Verwijder het water en de 
stof in de vaste tank. Reinig 
het brandstoffilter (zie hoofd-
stuk L). Vul indien nodig de 
brandstoftank. Druk opnieuw 
op de toets ON / OFF 21 . 

E07

De stijging van de tempera-
tuur van de ruimte heeft 
de kachel uitgeschakeld. 
(Het controlesysteem van de 
temperatuur heeft gefuncti-
oneerd).

Ventileer de ruimte. De ka-
chel laten afkoelen. Druk op 
de toets ON / OFF 21

Filter
E09

De kachel is automatisch 
uitgeschakeld omdat de hete 
luchtstroom, de ventilator of 
het ventilatorfilter geblok-
keerd of belemmerd zijn door 
iets. (Het beveiligingssysteem 
voor oververhitting heeft 
gewerkt.) 

Verwijder obstakels voor de 
uitgang van de ventilator. 
Reinig de ventilatorfilter 
(zie hoofdstuk M). Druk 
opnieuw op de ON/OFF-toets 
21 . Indien het probleem zich 
herhaalt na het treffen van 
bovenstaande handelingen, 
neem dan contact op met uw 
dealer.

E13

In een afgesloten ruimte is de 
kachel automatisch uitgescha-
keld. (Het beveiligingssysteem 
voor onvolledige verbranding 
heeft gewerkt).

De ruimte ventileren en de 
toets ON / OFF 21  opnieuw in-
drukken. Zorg voor voldoen-
de ventilatie van de ruimte.

E17

Door de verhoogde CO2-con-
centratie is de werking van 
de kachel uitgeschakeld. (Het 
systeem voor de luchtkwali-
teitscontrole heeft gefunctio-
neerd).

De ruimte ventileren en de 
toets ON / OFF 21  opnieuw in-
stellen. Zorg voor voldoende 
ventilatie van de ruimte.

Het controle-
lampje Aan 
knippert. Err 
licht op

De kachel is automatisch 
gestopt omdat de toets ON 
/ OFF ingedrukt bleef of ge-
blokkeerd is. 

Verwijder obstakels rond de 
knoppen van het display. 
Druk opnieuw op de ON / 
OFF-knop 21

F00 – F30 Gebrekkige werking. Kachel 
heeft onderhoud nodig

Let op de getoonde berich-
ten en schakel de kachel uit. 
Neem contact op met uw 
dealer
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Symptomen Oorzaken Te treffen maatregelen

Kachel ont-
steekt niet Het kinderslot brandt Het kinderslot uitzetten

Het controle-
lampje  van de 
brandstofin-
dicator werkt 
niet

De tank is leeg De tank vullen

De tank is vervormd De tank vervangen

Vuile deeltjes, stof of water 
op het filter en / of in de 
vaste tank Reinig de vaste tank en het 

brandstoffilter

Vermogenver-
lies

Het controlelampje van de 
brandstof knippert

Het controlelampje van de 
brandstof knippert De tank vullen

Er is een slechte kwaliteit 
brandstof gebruikt. Verwijder de brandstof uit de 

twee tanks, vervolgens spoe-
len met de juiste brandstof. 

Abnormale 

verbranding

Er is een slechte kwaliteit 
brandstof gebruikt.

Slechte ventilatie Regelmatig ventileren

Stof op het ventilatorfilter Het ventilatorfilter reinigen

Onaangename 
geuren

Er  is een slechte kwaliteit 
brandstof gebruikt.

Verwijder de brandstof uit de 
twee tanks, vervolgens spoe-
len met de juiste brandstof. 

Geen brandstof in de tank De tank vullen

Lekkage van brandstof of 
gemorste brandstof

Niet meer gebruiken en con-
tact opnemen met uw dealerLekkage van 

brandstof

De kachel verplaatsen, tank is 
niet leeg

Er is een slechte kwaliteit 
brandstof gebruikt.

Bij storingen waarin deze tabel niet voorziet, en / of wanneer het probleem zich voor 
blijft doen na het opvolgen van bovenstaande adviezen, dient u altijd uw dealer te 
raadplegen.

AUTOMATISCHE UITSCHAKELING
Deze kachel is uitgerust met een veiligheidssysteem dat er voor zorgt dat de 
kachel na 56 uur onafgebroken branden automatisch afslaat. Indien u dit wenst 
kunt u de kachel weer aanzetten door op de ON / OFF -toets 21  te drukken (zie 
hoofdstuk D).

I  HET KINDERSLOT
Het kinderslot kunt u gebruiken om te voorkomen dat een kind per ongeluk de 
instellingen van de kachel verandert. Tijdens het branden kan de kachel dan enkel 
nog worden uitgeschakeld. Als de kachel al uit is, voorkomt het kinderslot ook 
dat de kachel per ongeluk wordt aangemaakt. U activeert het kinderslot door 
de  CHILD-LOCK toets O langer dan 3 seconden ingedrukt te houden totdat een 
piepje klinkt. Het controlelampje CHILD-LOCK verschijnt op het informatiedisplay 
(fig O), ten teken dat het kinderslot is ingeschakeld. Om het kinderslot uit te 
schakelen drukt u nogmaals langer dan 3 seconden op de toets CHILD-LOCK O 
totdat het piepje klinkt.
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