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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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it - AttENZiONE tASSAtiVO
PrimA di mOVimENtArE lA StufA 

tOgliErE il riVEStimENtO iNdicAtO
 PEr EVitArE dANNi.

EN - WArNiNg
BEfOrE hANdliNg thE StOVE, thE 

cOVEriNg iNdicAtEd muSt BE rEmOVEd
 tO AVOid dAmAgE.

fr - AttENtiON imPÉrAtif
AVANt dE dÉPlAcEr lE POêlE, rEtirEr 

lE rEVêtEmENt iNdiquÉ
 POur ÉVitEr tOut dOmmAgE.

dE - AchtuNg Pflicht
BEVOr dEr OfEN BEWEgt Wird, muSS diE 

ANgEZEigtE VErklEiduNg ENtfErNt WEr-
dEN, um SchädEN Zu VErmEidEN.

ES - AtENciÓN tAXAtiVO
ANtES dE mANEjAr lA EStufA quitE El 

rEVEStimiENtO iNdicAdO
 PArA EVitAr dAñOS.

Pt - AtENÇÃO OBrigAtÓriO
ANtES dE mOVimENtAr O AquEcEdOr, 

rEtirAr O rEVEStimENtO iNdicAdO
 PArA EVitAr dANOS.

dk - OBS
fjErN dEt ANgiVNE dækSEl, iNdEN 

OVNEN flyttES
  fOr At uNdgå SkAdE.
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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 un-
der 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. Ude-
lukket er ethvert af fabrikantens kontraktlige ansvar eller ansvar uden for 
kontrakt for skader på personer, dyr eller genstande, som skyldes installati-
onsfejl, 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 kommu-
nale forskrifter i landet, hvor apparatet installeres, samt anvisninger-
ne i nærværende manual.
Fabrikanten fralægger sig ethvert ansvar i tilfælde af manglende over-
holdelse 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 ap-
paratet.
Alle produktets el-komponenter, som sikrer dens funktionsdygtighed, skal 
udskiftes med originale reservedele og udelukkende af et autoriseret ser-
vicecenter.

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 

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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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.

 � UNDGÅ AT TRÆKKE I, FRAKOBLE ELLER SNO DE KABLER, SOM 
STIKKER UD AF PRODUKTET, OGSÅ SELVOM DETTE IKKE ER FORBUNDET 
TIL LEDNINGSNETTET.

 � 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.

 � 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 
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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.

 � DA PRODUKTET KAN TÆNDE AUTOMATISK VED HjÆLP AF 
KRONOTERMOSTAT ELLER VED FjERNSTYRING VIA SÆRLIGE 
APPLIKATIONER, ER DET STRENGT FORBUDT AT EFTERLADE EN 
HVILKEN SOM HELST FORM FOR BRÆNDBART MATERIALE INDEN 
FOR SIKKERHEDSAFSTANDENE, DER ER ANGIVET PÅ ETIKETTEN MED 
TEKNISKE SPEcIFIKATIONER.

 � DE INDRE DELE I FORBRÆNDINGSRUMMET KAN UNDERGÅ 
ÆSTETISK SLID, MEN DETTE PÅVIRKER IKKE FUNKTIONALITETEN.

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. Ved installation i en invendigt rum lavet af brændbart materiale anbefales 
det at træffe alle sikkerhedsforanstaltninger, der er angivet i installationsstandarderne.

VentIlatIon oG UdlUftnInG af InstallatIonsloKalerne
Ventilationen skal, i tilfælde af en ikke-hermetisk lukket generator og/eller ikke-hermetisk installation, fremstilles under hensyntagen til 
minimumsarealet angivet nedenfor (den største af de foreslåede værdier, skal tages i betragtning):

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

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.
Kontrollér, om forudset, en kontrol af røggasemissionerne efter installation. Den eventuelle forindstilling af opsamlingspunktet skal være vandtæt.

KoMPatIBIlItet
Installation i rum, hvor der er brandfare, er forbudt.  Installation i rum der findes i offentlige bygninger, er også forbudt i de følgende tilfælde:

1. Hvor der findes udstyr med flydende brændstof i kontinuerlig eller ikke kontinuerlig  drift, der anvender den oxiderende luft, i lokalerne, 
hvor de er installeret
2. Hvor der findes gasapparater af type B, der er projekteret til opvarmning af rummene, med eller uden fremstilling af sanitært varmt 
vand, samt i de nærliggende og tilstødende lokaler.  
3. Hvor det afmålte undertryk mellem udvendigt og indvendigt miljø, er højere end 4 Pa.

Benærk: Det er muligt at installere de vandtætte apparater også i de tilfælde, der er beskrevet i punkterne 1, 2 og  i dette afsnit. 

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. Det anbefales, at 
sidevægge, bagvægge og understøtningsfladen på gulvet er lavet af ubrændbart materiale.

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

Luftindtag

Under alle forhold, indbefattet tilstedeværelse af emhætter og/eller af anlæg med kontrolleret forceret ventilation, skal trykforskellens 
værdi mellem installationslokalerne og de udvendige omgivelser altid være lig med, eller mindre, end 4 Pa.

MInIMUMsafstande
Installation er tilladt i nærheden af brændbare eller varmefølsomme materialer, når de 
passende sikkerhedsafstande, som er oplyst på skiltet i begyndelsen af manualen 
(side 2) er overholdt. I tilfælde af ikke-brændbare materialer er det nødvendigt at holde en 
afstand på siderne og bagtil på mindst 100 mm (indsatser ikke medtaget). For produkterne, 
som er forberedt med afstandsstykker på bagsiden er installation direkte mod væggen kun 
tilladt på bagsiden.

KlarGØrInG tIl VedlIGeholdelse
Det kan være nødvendigt at fjerne produktet fra de tilstødende vægge ved ekstraordinær vedligeholdelse. Indgrebet skal udføres af en tekniker, 
der er autoriseret til at afbryde forbrændingsprodukternes udledningskanaler og den efterfølgende tilslutning. For de generatorer, der er tilsluttet 
hydrauliksystemet, skal der være en forbindelse mellem selve systemet og produktet, som under ekstraordinær vedligeholdelse udført af en 
kvalificeret tekniker, gør det muligt at flytte generatoren mindst 1 meter fra de tilstødende vægge.
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EksEMPlER På koRREkt tIlslUtnIng tIl skoRstEnEn

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.

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.
 � I det tilfælde generatorens røgtemperatur er lavere end  160°C+ ved omgivende temperatur, pga. høj ydelse (der henvises til de tekniske 

data), skal den under alle omstændigheder være modstandsdygtig over for fugt.
 � Et røgsystem, der ikke overholder følgende punkter, eller som generelt ikke opfylder standarderne, kan forårsage kondensering inde i 

systemet.

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;

Beskyttelse mod regn 
og vind

Isoleret antikondens 
"T"-stykke med 
inspektionsprop 

Isoleret aftrækskanal

Isoleret ''T''-
stykke med 
inspektionsprop

Beskyttelse mod regn og vind

''T''-stykke med 
inspektionsprop

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.
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installationseksempel

Alle nationale, regionale, provinsielle og kommunale love og forskrifter i det land, hvor apparatet blev installeret, skal også tages i betragtning samt 
instruktionerne i denne vejledning.

Hermetisk installation
Generatoren er et helt vandtæt produkt sammenlignet med installationsmiljøet, hvilket betyder, at det er ideelt til passivhuse, da det ikke 
trækker luft ind fra husene.

ForbrændingsluFt

For at respektere ovnens hermetiske tætning skal forbrændingsluftforbrændingsforbindelsesledningen tilsluttes direkte udvendigt ved hjælp 
af specielle rør og vandtætte tilslutninger.

rØgudtræk eVakuerings sYstem

•	 Hvis generatoren har en røggastemperatur lavere end 160 ° C + stuetemperatur på grund af høj effektivitet (se tekniske data), skal 
røgevakueringssystemet være absolut modstandsdygtigt over for fugtighed.

•	 Hvis der er mulighed for kondensering af røgene, skal du foretage en inspektion "T" uden for ovnen.

Max 1,5 mt - 
max 2 Kurve
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A Omgivelsesluftudledning F Røgudledning

B Adgang til forbrændingskammer G Genaktivering af termostatfølerhoved

C Display H
On/Off
Sikring
Forsyning 230v

D Træpillemagasin I Seriel indgang 
Indgang ekstra termostat 

E Indgang forbrændingsluft J Omgivelsessonde

DEtAlJEr om AmIKA
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NotEr tIl KorrEKt FuNKtIoN 

For at træpilleovnen fungerer korrekt, skal følgende anvisninger 
overholdes:

Alle døre (træpillemagasin, dør, askeskuffe) skal altid forblive 
lukkede, både når ovnen er i brug, og når den ikke bruges. De 
må kun være åbne i den tid, der kræves til brændstofpåfyldning 
og vedligeholdelse.
Hvis en af de ovenfor beskrevne observationer ikke overholdes 
under brugen, viser displayet følgende:

”LUK MAGASINDOR” 

Denne signalering angiver, at man har 60 sekunder til at lukke 
lågen/døren og låget til træpillerne.

Efter 60 sekunder starter ovnen alarmen ”ALARM UNDERTRYK” 
i tændingsfasen, mens ovnen går i ”AFVENT AFKOLING” 
under normal drift, og derefter genstarter automatisk, når 
betingelserne er opfyldt (kold ovn osv..).

PlACErING AF ovNEN
For en korrekt funktion af produktet anbefales det at placere det helt plant vha. et vaterpas.

Låg til træpillemagasin

Askeskuffe

GENAKtIvErING AF 
tErmostAtFølErHovED

Figuren nedenfor viser placeringen af magasinets 
sikkerhedstermostat (B). 

Det anbefales at kontakte en godkendt tekniker, 
hvis en af termostaterne udløses for at kontrollere 
årsagen.

sIKrING

Hvis ovnen ikke er tilsluttet, skal du kontrollere 
sikringens (B) tilstand i skuffen mellem ovnens 
afbryder og det tilsluttede strømkabel.

uNDEr DrIFt sKAl DEN uDvENDIGE lÅGE AltID vÆrE luKKEt!
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Træpiller og påfyldning
Træpillerne fremstilles ved at savsmuld, dvs. restprodukter af rent træ (uden maling) fra savværker, snedkerier og andre lignende processer for 
forarbejdning og omdannelse af træ, presses under højt tryk.
Denne brændselstype er fuldstændig miljøvenlig, da der ikke bruges nogen form for lim til at binde træpillerne sammen. Et naturligt stof, som 
findes i træet, lignit, sikrer at træpillerne binder sammen over tid.
Ud over at det er et miljøvenligt brændstof, idet det udnytter træaffald maksimalt, har træpillerne også tekniske fordele.
Mens træ har en brændværdi på 4,4 kWh/kg (med 15% fugt, dvs. efter ca. 18 måneders lagring), er træpillernes på 5 kWh/kg.
Træpillernes massefylde er på 650 kg/m3, og vandindholdet svarer til 8% af vægten. Derfor er det ikke nødvendigt at lagre træpillerne for at 
få et tilstrækkeligt varmeudbytte.

AnVendelSen Af Træpiller Af ringe KVAliTeT, eller AndeT MATeriAle, SKAder generATorenS 
fUnKTioner og KAn MedfØre opHæVelSe Af gArAnTien og prodUCenTenS AnSVAr.

TræpilleMAgASin - TryKlUKning.
Under brug af ovnen skal låget til træpillemagasinet altid forblive lukket.

Hold det rent

Det anbefales ikke at placere posen Direkte på træpilleovnen for at fylDe magasinet op! 
brug altiD en slange til at fylDe magasinet op. gniD ikke og læg ikke tunge ting på magasinets tætning. 
HolD altiD overflaDen af tætningen på magasinets låg rent. kontrollér jævnligt tætningens stanD. i 
tilfælDe af forringelse skal Du kontakte Den lokale autorisereDe tekniker.

De anvendte træpiller skal være certificeret klasse A1 i henhold 
til iSo 17225-2 (enplus-A1, din plus eller nf 444 i kategori ”NF 
Biobrændsel træpiller af høj kvalitet”)

Uni en 303-5 med følgende egenskaber:  vandindhold ≤ 12%, 
askeindhold ≤ 0,5% og lavere brændværdi >17 MJ/kg (i tilfælde af 
kedler).

Fabrikanten anbefaler altid at bruge træpiller med en diameter 
på 6 mm til egne produkter.

opbeVAring Af Træpiller
For at garantere en problemfri forbrænding skal træpillerne 
opbevares tørt.
Åbn pillemagasinets låg og påfyld træpiller vha. en lille skovl.
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Fjernstyring
Ovnens hovedfunktioner kan justeres ved hjælp af fjernbetjeningen.

1 Sender 7 Vælger lufttilstand

2 Display 8 Blokering af tastatur

3 On/off ovn (hold trykket i 3 sekunder) 9 Celsius/Fahrenheit grader

4 Indst effekt 10 Ved at trykke på tasten en gang kan du aktivere eller 
deaktivere chronoen

5

Indstilling af forsinket slukning. Med knappen kan du 
forsinke slukning ved at programmere forsinkelsen.
Hvis f.eks. ovnen indstilles til automatisk slukning om en 
time,
så slukker den, når den indstillede* tid er gået

11 Reset*

6 Indstil omgivelsestemperatur 12 Batterirum

* ikke relevant på denne model
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isætning aF batteri

Fjern dækslet bag på batterirummet ved at skubbe det nedad. 
Isæt 2 AAA-batterier. 
Sæt batterierne i under hensyntagen til den rigtige polaritet (+) og (-).
Luk igen dækslet til batterirummet.

Respektér miljøet!
Brugte batterier indeholder metaller, der er skadelige for miljøet, så de skal bortskaffes særskilt i særlige beholdere.

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.

Fjernstyringsikon

gode råd og ForskriFter til brug aF 
Fjernbetjeningen

 � Fjern batterierne, hvis den ikke bruges i lang tid.
 � Peg mod træpilleovnens signalmodtager,når du bruger den.
 � Håndtér fjernbetjeningen forsigtigt. Når den ikke er i brug, skal den 

opbevares i den medfølgende holder. 
 � Fjernbetjeningen må ikke efterlades på et sted, der er direkte udsat for 

sollys eller nær en varmekilde.
 � Signalkvaliteten kan påvirkes af andre IR-kilder.

Lufttilstand valgt: 
KOMFORT blinker
AUTO tændt

Aktivering af chrono
Kontrollampe tændt: aktiv
Kontrollampe slukket: inaktiv

Forsinket slukning indstillet
Angiver sending af radiosignalet
Tændt = under radiokommunikationen
Slukket = ingen radiokommunikation

Batteri er afladet Taster blokeret

Indstillet effektniveau.
Effektniveaet vises i stedet for omgivelsestemperaturen i 3 sekunder, når der er trykket på en af tasterne 
til indstilling af effektniveau (4).

J FjeRnbetjeningen eR udstyRet med et baggRundsbelyst lCd-display. baggRundsbelysningens vaRighed 
eR 20 sekundeR, FRa den sidste tRyk på en tast. displayet slukkeR eFteR en vis tid FoR at ReduCeRe 
batteRiFoRbRuget (eneRgibespaRelsestilstand).
FjeRnbetjeningens Funktion genaktiveRes, nåR den FjeRnes FRa holdeRen.
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Styretavle

KNAP 
ON/OFF

VisNiNg AF de FOrsKellige 
teKstmeddelelser

giVer AdgANg
 til meNueN

iNdstilliNg 
temPerAtur 

Forklaring aF diSplay-ikoner

Angiver modtagelse af radiosignalet
slukket: radiokommunikation ikke til stede
tændt: radiokommunikation til stede

Angiver den ekstra termostats indgangstilstand (gNd - 13)

Angiver røgmotorens tilstand.
slukket: motor slukket
tændt: motor tændt
Blinkende = Fejl

Angiver kanaliseringsmotorens funktion
slukket = motor slukket
tændt = motor tændt
Blinker = motoren kører på minimum, den er i modulation 
(yderligere indgang åben)

1

Angiver tangentialventilatorens funktion (hvis relevent)
slukket = ikke i drift
tændt = i drift
Blinker = motor ved tomgangshastighed

 

Angiver aktivering af funktion F1 (fremtidig klargøring)
slukket = funktion deaktiveret
tændt = funktion aktiveret

Angiver tilstand på motoren til træpillepåfyldning
slukket: motor slukket
tændt: motor tændt  

Angiver tilstanden for det ugentlige program
slukket: deaktiveret
tændt: aktiveret
Blinker: funktionen forsinket slukning aktiveret

Angiver kompensationsfunktionen
slukket = funktionen er deaktiveret
tændt = funktionen er aktiveret

Angiver at ovnen modulerer
tændt = ovnen arbejder ved den indstillede effekt
Blinker = ovnen arbejder ved en anden effekt end den indstillede, 
ovnen modulerer (af forskellige årsager)

Angiver tilstanden af den ekstra eksterne termostats kontakt

lukket kontakt: den ekstra eksterne termostats 
kontakt er lukket, og stANdBY-
funktionen er deaktiveret

Åben kontakt: den ekstra eksterne termostats 
kontakt er åben, og stANdBY-
funktionen er deaktiveret

Blinker med lukket 
kontakt:

den ekstra eksterne termostats 
kontakt er lukket, og stANdBY-
funktionen er aktiveret

Blinker med åben 
kontakt:

den ekstra eksterne termostats 
kontakt er åben, og stANdBY-
funktionen er aktiveret

Viser tilstedeværelsen af en alarm.
slukket: Viser at ingen alarm er til stede 
tændt: Viser tilstedeværelsen af en alarm
Blinker: viser at undertrykssensoren er deaktiveret.

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

Foler rog
slukket = føler ok
tændt = føler defekt (kort eller åben)
Blinker = modulation på grund af høj røgtemperatur

reguleriNg 
FuNKtiONseFFeKt
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Hovedmenu
gå tilbage - gå ud 

    rul gennem parametrene: næste (3) ; forrige (2)
    
    indstilling ændr data: øg (4); reducér (5)

Bekræft - adgang til menuen

J kontrollér, at bunden aF FyrFadet er Fri For reSter og 

aFlejringer. Hullerne i bunden Skal være Helt rene For at 

Sikre en korrekt Forbrænding.  Funktionen "EASY SETUP" kan 

anvendeS til at tilpaSSe Forbrændingen aFHængigt aF de 

omtalte beHov. 

FYrFAdets BuNd

LUfT forTiL iNDST

EASY SETUP iNDST

TiMEr AKTiVEriNG

PrG1

PrG2

iNDSTiLLiNGEr DATo-KLoKKESLAET PrG3

SProG PrG4

 DiSPLAY

STANDbY

DELTA-T

forSTE PAfYLD

GrADEr

NULSTiL

*FOrBeHOldt teKNiKereN

*STATUS fYr

*MENU
TEKNiKEr

OFF

12

3

46

5

1 4

3

2

5

6

generelle advarSler

Gode råd man bør følge første gang man tænder produktet:
i løbet af de første driftstimer kan der genereres dampe og lugt på 
grund af den normale "termiske tilkørings"-proces.
under denne proces, hvis varighed er variabel alt efter produktet, 
anbefales det:

 � Ventilere rummet godt
 � Fjerne eventuelle majolika-dele fra toppen af   produktet, hvis 

til stede
 � Aktivere produktet ved maksimal effekt og temperatur
 � undgå at opholde sig længe i omgivelserne
 � ikke røre produktets overflader

Bemærk: 
Processen afsluttes efter et par opvarmnings-/afkølingscyklusser.
Brug ikke andre elementer eller stoffer end dem, der er angivet i 
manualen, til forbrænding.

inden produktet tændes, skal følgende kontroller udføres:
 � Hvis der påtænkes en forbindelse til et hydrauliksystem, skal 

dette være komplet og fuldt funktionsdygtigt i alle dets dele og i 
overensstemmelse med instruktionerne i produktmanualen og de 
gældende regler på området.

 � træpillemagasinet skal være helt fyldt
 � Forbrændingskammer og fyrfad skal være rene
 � Kontroller at lågen til forbrændingskammeret, askeskuffen 

og træpillemagasinet (hvis den findes i hermetisk version), som 
skal være lukket og fri for fremmedlegemer ved elementerne og 
tætningspakningerne, er hermetisk lukkede.

 � Kontrollér at forsyningskablet er korrekt tilsluttet
 � den to-polede afbryder (hvis til stede) skal være placeret på 

position ”1”.
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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 første skærmbillede med teksten off.

FrekvenS 50/ 60Hz

Hvis ovnen installeres i et land, hvor frekvensen er 60 Hz, vises beskeden "PoWEr frEKVENS fEJL" (forkert netværksfrekvens).
Varier frekvensen, som beskrevet nedenfor.

BetjeNiNgsPrOcedure
 � tryk på tast 6, 
 � Vælg den nødvendige frekvens med tasterne 4 eller 5.
 � tryk på tasten 6 for at bekræfte og tasten 1 for at gå tilbage i de foregående menuer indtil udgangspunktet.

dato-klokkeSlaet

med denne menu kan man indstille klokkeslæt og dato.

BetjeNiNgsPrOcedure
 � tryk på tast 6.
 � tryk på knap 3 indtil iNDSTiLLiNG vises og bekræft med tasten 6.
 � Bekræft DATo-KLoKKESLAET ved at trykke på tast 6 og brug tasterne 4 og 5 til tildeling af dagen. 
 � gå videre ved at trykke på tast 6.
 � Brug tasterne 4 eller 5 til at indstille, og tasten 6 til at gå videre til regulering af dag, time, minutter, dato, måned, år.
 � tryk på tasten 6 for at bekræfte og tasten 1 for at gå tilbage i de foregående menuer indtil udgangspunktet.

SProG

med denne menu kan man indstille det ønskede sprog.
Følgende sprog er tilgængelige: italiensk - engelsk - tysk - Fransk - spansk - Portugisisk - dansk.

BetjeNiNgsPrOcedure
 � tryk på tast 6.
 � tryk på knap 3 indtil iNDSTiLLiNG vises og bekræft med tasten 6.
 � tryk på knap 3 indtil SProG vises og bekræft med tasten 6.
 � Vælg det ønskede sprog med tasterne 4 eller 5.
 � tryk på tasten 6 for at bekræfte og tasten 1 for at gå tilbage i de foregående menuer indtil udgangspunktet.

GrADEr
med denne menu kan man indstille den ønskede temperaturmåleenhed. den forudindstillede værdi er °c.

BetjeNiNgsPrOcedure
 � tryk på tast 6.
 � tryk på knap 3 indtil iNDSTiLLiNG vises og bekræft med tasten 6.
 � tryk på knap 3 indtil GrADEr vises og bekræft med tasten 6.
 � Brug tasterne 4-5 til at vælge celsius eller Fahrenheit.
 � tryk på tasten 6 for at bekræfte og tasten 1 for at gå tilbage i de foregående menuer indtil udgangspunktet.

J ingen 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
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Funktioner og opbygning

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.

det er Forbudt at anvende apparatet uden Skillevæggen og/eller 
Frontpladen (Se Figuren ved Siden aF). FjernelSe aF Skillevæggen 
påvirker produktetS SikkerHed og medFØrer Øjeblikkeligt 
HenFald aF garantiperioden. i tilFælde aF Slid eller ForringelSe 
Skal aSSiStanceServicen anmodeS om udSkiFtning aF delen 
(udSkiFtningen HØrer ikke under garantien, eFterSom delen 
udSætteS For Slid).

øVre sKilleVÆg FYrFAd 

taending
Når ovenstående punkter er blevet kontrolleret, trykkes på knappen 1 i tre sekunder for at tænde træpilleovnen.  man har 15 minutter til 
rådighed i tændingsfasen med flamme til stede. Når kontroltemperaturen er nået, afbryder ovnen tændingsfasen og går til fasen FOrBered.

Forbered
i forberedelsesfasen stabiliserer træpilleovnen sig og øger gradvist forbrændingen for derefter at starte ventilationen og slå over på ArBejde

arbejde
i arbejdsfasen går træpilleovnen i indst effekt indstillet af brugeren, og opvarmer omgivelserne indtil indst termost er nået. se nedenstënde 
punkt.

indSt termoSt
indst termost-rumtemperaturen kan indstilles ved hjælp af knapperne 4 og 5, lAV-tA - 7°c - 37°c - VArm. Hvis værdien er mellem 07°c-37°c, 
kontrollerer træpilleovnen rumtemperaturen med en sonde på maskinen. Når den indstillede temperatur er nået, reducerer ovnen automatisk 
effekten og sikrer optimal komfort og reducerer forbruget af træpiller: denne proces kaldes "modulering".

lav-ta / varm
Hvis indst termost er ”lAV-tA" (indstillet under 7°-tærsklen), foretages temperaturkontrollen af den ekstra termostatkontakt, og dermed 
ignoreres temperatursonden på maskinen.
Hvis kontakten er lukket (påkrævet), fungerer ovnen altid ved den indstillede effekt. 
Hvis kontakten er åben (tilfredsstillende), går ovnen på minimum.
Hvis indstillingen er på "VArm" (indstillet til over 37°c), fungerer ovnen konstant og udelukkende ved den indstillede effekt, og ignorerer den 
eksterne kontakt og temperatursonden.

indSt eFFekt
indst effekt har 5 funktionsniveauer. effekten kan ændres med knapperne 2 eller 3.
effekt 1 = mindste niveau - effekt 5 = maksimalt niveau.
Ændringen gemmes, når du afslutter med knappen 1.

blaeS auto
i arbejdsfasen og med regelmæssige tidsintervaller renser ovnen fyrfadet, hvilket kaldes ”BlAes AutO".
Aktiveringen af   denne funktion vises på displayet med den tilsvarende besked. under ”BlAes AutO" sinkes træpillepåfyldningen, og 
røgmotoren øges.
efter endt rengøring vender ovnen tilbage til normale driftsbetingelser.

Slukning
tryk på knappen 1 i tre sekunder.
Når dette er gjort, går apparatet automatisk i slukningsfase og blokerer for påfyldningen af træpiller.
røgudsugningsmotoren og ventilationsmotoren til varm luft forbliver tændt, indtil ovnens temperatur når ned under sikkerhedstærsklen.

gentænding
gentænding af træpilleovnen er kun mulig, hvis røgtemperaturen er under en foruddefineret tærskel, og hvis der er gået en minimal 
sikkerhedstid.
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EASY SETUP 

træpillernes volumenvægt og forholdet mellem træpillernes vægt og volumen. dette forhold kan ændre sig samtidig med at træpillens 
kvalitet opretholdes. Ved hjælp af funktionen eAsY setuP har du mulighed for at variere kalibreringen af   den volumetriske vægt ved at øge 
eller mindske de forudindstillede værdier.
i træpilleovnens program varierer de tilgængelige værdier fra "– 3" til "+ 3"; alle ovne kalibreres på fabrikken med den optimale værdi, som 
er 0.
skulle du bemærke en overdreven deponering i fyrfadet, bedes du gå ind i eAsY setuP-programmet og sænke værdien med "- 1"; vent 
derefter til næste dag, hvis du ikke ser nogen forbedring, bedes du nedsætte yderligere, indtil "- 3". 

Hvis der i stedet skulle blive behov for at øge kalibreringen af træpillernes volumenvægt, beder vi dig ændre fra standardværdien på "0" til 
"+ 1, + 2, + 3” alt efter behovet.

for MEGEN DEPoNEriNG Af TrÆPiLLEr i fYrfADET NorMAL fUNKTioN for LiDT DEPoNEriNG Af TrÆPiLLEr i fYrfADET

-3 -2 -1 0 +1 +2 +3

tredje dimiNu-
eriNgsgrAd 

HVis de tO 
Første iKKe er 

tilstrÆKKelige

ANdeN dimi-
NueriNgsgrAd 

HVis deN 
Første iKKe er 
tilstrÆKKelig

Første dimi-
NueriNgsgrAd 
(PrøV i 1 dAg)

OPtimAl stANdArd-
VÆrdi

Første FOr-
øgelsesgrAd

ANdeN FOr-
øgelsesgrAd 

HVis deN 
Første iKKe er 
tilstrÆKKelig

tredje FOr-
øgelsesgrAd 

HVis de tO 
Første iKKe er 

tilstrÆKKelige

BetjeNiNgsPrOcedure
 � tryk på tast 6.
 � tryk på knap 3 indtil EASY SETUP vises og bekræft med tasten 6.
 � Brug tasterne 4-5 til at indstille området.
 � tryk på tasten 6 for at bekræfte og tasten 1 for at gå tilbage i de foregående menuer indtil udgangspunktet.

n.b.: i tilFælde aF at diSSe kalibreringer ikke lØSer deponeringen aF træpiller i FyrFadet, bedeS du 
kontakte Servicecentret i dit område.

luFt Fortil

denne menu giver mulighed for at indstille hastigheden på ventilatormotoren fortil. Område: (KoMforT, AUTo).
Hvis man vælger komfort-tilstand, reduceres hastigheden på luften fortil til en reduceret hastighed.
For at sikre effektiv forbrænding, er den forreste luft udelukket, når produktet er på minimal effekt.

BetjeNiNgsPrOcedure
 � tryk på tast 6.
 � Bekræft LUfT forTiL ved at trykke på tast 6.
 � Brug tasterne 4-5 til at indstille den ønskede modalitet.
 � tryk på tasten 6 for at bekræfte og tasten 1 for at gå tilbage i de foregående menuer indtil udgangspunktet.
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aktivering/ deaktivering aF timer

BetjeNiNgsPrOcedure
 � tryk på tast 6.
 � tryk på knap 3 indtil TiMEr vises og bekræft med tasten 6.
 � Bekræft AKTiVEriNG med tast 6.
 � Anvend knapperne 4 -5 til at aktivere (oN) eller deaktivere (off) 
 � tryk på tasten 6 for at bekræfte og tasten 1 for at gå tilbage i de foregående menuer indtil udgangspunktet.

J

HviS den ugentlige timer er aktiv på Styretavlen, SeS en lille Firkant med det 
tilHØrende ikon

TiMEr > AKTiVEriNG > PrG1 On/off Aktivér/deaktivér PRG 1

>

PrG2 On/off Aktivér/deaktivér PRG 2

>
PrG3 On/off Aktivér/deaktivér PRG 3

>
PrG4 On/off Aktivér/deaktivér PRG 4

PrG1 > STArT PrG1 OFF-00:00 Tændingstidspunkt PRG1

>

SToP PrG1 OFF-00:00 Slukningsstidspunkt PRG1

>

MANDAG...SoNDAG On/off Aktivér/deaktivér dagene i PRG1

>

iNDST PrG1 LAV-TA - 07- 37 °C - VARM Indst Termost PRG1

>

EffEKT PrG1 1-5 Indst effekt PRG1

PrG2 > STArT PrG2 OFF-00:00 Tændingstidspunkt PRG2

>

SToP PrG2 OFF-00:00 Slukningsstidspunkt PRG2

>

MANDAG...SoNDAG On/off Aktivér/deaktivér dagene i PRG2

>

iNDST PrG2 LAV-TA - 07- 37 °C - VARM Indst Termost PRG2

>

EffEKT PrG2 1-5 Indst effekt PRG2

PrG3 > STArT PrG3 OFF-00:00 Tændingstidspunkt PRG3

>

SToP PrG3 OFF-00:00 Slukningsstidspunkt PRG3

>

MANDAG...SoNDAG On/off Aktivér/deaktivér dagene i PRG3

>

iNDST PrG3 LAV-TA - 07- 37 °C - VARM Indst Termost PRG3

>

EffEKT PrG3 1-5 Indst effekt PRG3

PrG4 > STArT PrG4 OFF-00:00 Tændingstidspunkt PRG4

SToP PrG4 OFF-00:00 Slukningsstidspunkt PRG4

MANDAG...SoNDAG On/off Aktivér/deaktivér dagene i PRG4

iNDST PrG4 LAV-TA - 07- 37 °C - VARM Indst Termost PRG4

EffEKT PrG4 1-5 Indst effekt PRG4

timer

med denne funktion kan du programmere automatisk tænding og slukning af ovnen.
TiMEr er deaktiveret som standard.
timer gør det muligt at programmere 4 tidsintervaller indenfor en dag, som kan bruges for alle ugens dage. 
i hvert interval kan man indstille tænde- og slukketidspunkt, dage hvor intervallet skal anvendes, den ønskede temperatur og indst 
effekt. indstilling af den aktuelle dag og klokkeslæt er afgørende for den korrekte drift af timer.

Anbefalinger
før du bruger timer-funktionen, er det nødvendigt at indstille dagen og det aktuelle klokkeslæt, så kontroller, at du har fulgt de punkter, 
der er angivet i underkapitlet “DATo-KLoKKESLAET”. for at sikre, at timer-funktionen virker korrekt, er det, ud over programmeringen 
af den, også nødvendigt at aktivere den. De 4 tidsintervaller kan overlappes ved at indstille tænd/sluk-tiderne. Der opnås således 
en kombination af tidspunkter, hvor det er muligt at indstille forskellige temperaturer og effekter uden at påvirke træpilleovnens 
arbejdstilstand. 

N.b.: Hvis der er overlappende intervaller, forbliver produktet tændt indtil det seneste slukningstidspunkt.
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interval 1 start 02:00
stop 23:00 effekt 3 - iNdst termOst 22°c

interval 2 start 08:00
 stop 16:30 effekt 1 - iNdst termOst 18°c

træpilleovnens funktion

iNTErVAL

iNDST EffEKT

iNDST TErMoST

EKSEMPEL På TiMEr-TiDSPUNKTEr/oVErLAPPENDE iNTErVALLEr
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indStillinger

•	 dato-klokkeSlaet
•	 Sprog
•	 grader 

se kapitlet: indstillinger ved første tænding

DiSPLAY

i denne menu kan displayets lysintensitet reguleres. de mulige værdier er fra OFF, 1 til 20. Hvis du indstiller til OFF, er displayets 
baggrundsbelysning af maksimal intensitet og slukker efter en forsinkelse på 60 sekunder.
Baggrundsbelysningen tænder igen ved et tryk på en tast, eller hvis ovnen er i alarm.

BetjeNiNgsPrOcedure
 � tryk på tast 6.
 � tryk på knap 3 indtil iNDSTiLLiNG vises og bekræft med tasten 6.
 � Fortsæt ved at trykke på knap 3 indtil DiSPLAY vises og bekræft med tasten 6.
 � Brug tasterne 4-5 til at indstille den ønskede intensitet.
 � tryk på tasten 6 for at bekræfte og tasten 1 for at gå tilbage i de foregående menuer indtil udgangspunktet.

STANDbY

Hvis STANDbY-funktionen er aktiveret, bruges den hvis man ønsker slukning af maskinen, styret af den ekstra termostat

BetjeNiNgsPrOcedure
 � tryk på tast 6.
 � tryk på knap 3 indtil iNDSTiLLiNG vises og bekræft med tasten 6.
 � Fortsæt ved at trykke på knap 3 indtil STANDbY vises og bekræft med tasten 6.
 � Anvend knapperne 4 -5 til at aktivere (oN) eller deaktivere (off).
 � tryk på tasten 6 for at bekræfte og tasten 1 for at gå tilbage i de foregående menuer indtil udgangspunktet.

J

iNdstil iNDST TErMoST i LAV-TA for KorrEKT fUNKTioN.
> SE KAPiTLET iNDSTiLLiNG Af EKSTrA TErMoSTAT

Standby-Funktionen indStillet på on

Hvis stand-by-funktionen er aktiveret (ON), hvis rumtemperaturen overstiger iNDST TErMoST-værdien + DELTA-T, så slukker ovnen efter en 
forudindstillet standardforsinkelse, og viser STANDbY.
Når rumtemperaturen er under iNDST TErMoST - DELTA-T og efter en eventuel afkølingstid, så tændes ovnen igen.

Standby-Funktion indStillet på oFF (FabrikSindStilling)

Hvis stand-by funktionen ikke er aktiveret (OFF), vil træpilleovnen, hvis den overstiger den indstillede rumtemperatur, gå ned på minimum, 
modulere og vise MoDULErEr. Når rumtemperaturen er under iNDST TErMoST, vender træpilleovnen tilbage til at arbejde ved den effekt, 
som er indstillet og vise ArbEJDE.

Funktion med ekStra termoStat (ekStraudStyr) 

Standby-Funktion indStillet på oFF (FABriKsiNdstilliNg)

Hvis stand-by funktionen ikke er aktiveret (OFF), vil træpilleovnen, hvis den overstiger rumtemperaturen indstillet på den ekstra termostat 
(kontakt lukket), gå ned på minimum og vise MoDULErEr. Når rumtemperaturen er under den værdi, der er indstillet på den ekstra termostat 
(kontakt lukket), vender træpilleovnen tilbage til at arbejde ved den effekt, som er indstillet og vise ArbEJDE.

Standby-Funktionen indStillet på on

Når stand-by-funktionen er aktiveret (ON), vil træpilleovnen, når den når den rumtemperatur, der er indstillet på den ekstra termostat (kontakt 
åben), slukke efter en forudindstillet standardforsinkelse og vise STANDbY.
Når rumtemperaturen er under temperaturen indstillet på den ekstra termostat (kontakt lukket) og efter en eventuel afkølingstid, så tændes 
ovnen igen.
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delta-t

denne funktion giver mulighed for at indstille hysteresen til tænding og slukning af ovnen DELTA-T, der bruges som justeringsinterval for 
rumtemperaturen, hvis den ikke styres af en ekstern termostat. den nøjagtige tændingstemperatur er INDST TERMOST - DELTA-T. den til 
slukning er derimod INDST TERMOST + DELTA-T. 
de mulige værdier for DELTA-T varierer fra: 0,5 - 5°C

BetjeNiNgsPrOcedure
 � tryk på tast 6.
 � tryk på knap 3 indtil iNDSTiLLiNG vises og bekræft med tasten 6.
 � tryk på knap 3 indtil DELTA-T vises og bekræft med tasten 6.
 � Brug tasterne 4-5 til at indstille den ønskede værdi.
 � tryk på tasten 6 for at bekræfte og tasten 1 for at gå tilbage i de foregående menuer indtil udgangspunktet.

forSTE PAfYLD

denne funktion gør det muligt at fylde sneglen, lette de første tændingsfaser af ovnen, eller hvis træpillebeholderen er forblevet tom. 
Når ovnen er kold og i ”OFF”-tilstand, skal du sørge for at have fyldt træpiller i beholderen og aktivere funktionen forSTE PAfYLD ved at 
bekræfte med OK.
for at afbryde kontinuerlig påfyldning skal du blot trykke på knappen 1 i 3 sek.

BetjeNiNgsPrOcedure
 � tryk på tast 6.
 � tryk på knap 3 indtil iNDSTiLLiNG vises og bekræft med tasten 6.
 � Fortsæt ved at trykke på knap 3 indtil forSTE PAfYLD vises og bekræft med tasten 6.
 � Anvend knapperne 4 -5 til at aktivere "ON” / deaktivere "OFF".
 � tryk gentagne gange på tasten 1 for at bekræfte og forlade menuen.

Hurtig AdgANg:
 � Før funktionen aktiveres skal du sikre, at ovnen er kold og i ”OFF”-tilstand.
 � tryk på knapperne 2 + 5 samtidigt i et par sekunder, indtil beskeden "forSTE PAfYLD" vises.
 � tryk på knappen 1 i 2” for at afbryde den kontinuerlige påfyldning.

J

iNdstil iNDST TErMoST For omgivelSer til LAV-TA For korrekt Funktion

ekStra termoStat

n.b. : inStallationen Skal udFØreS aF en kvaliFiceret Fagmand

der er mulighed for termostatering af et lokale ved siden af det rum, hvor ovnen er placeret: Forbind blot en termostat efter proceduren 
beskrevet i næste punkt (det anbefales at placere den valgfri mekaniske termostat i en højde på 1,50 m fra gulvet). Ovnens funktion med den 
eksterne termostat tilsluttet tA-klemmen kan variere afhængigt af aktivering eller deaktivering af stANdBY-funktionen.

inStallation aF ekStra termoStat

 � sluk apparatet med hovedafbryderen, der sidder på ovnens 
bagside.

 � tag stikket ud af stikkontakten.
 � tilslut termostatens to ledninger til klemmen (tA).

Bemærk: 
klemmen medfølger og er i posen inde i ovnen.
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NULSTiL

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

BetjeNiNgsPrOcedure
 � tryk på tast 6.
 � tryk på knap 3 indtil iNDSTiLLiNG vises og bekræft med tasten 6.
 � Fortsæt ved at trykke på knap 3 indtil NULSTiL vises og bekræft med tasten 6.
 � Anvend knapperne 4 -5 til at aktivere "ON” / deaktivere "OFF".
 � tryk gentagne gange på tasten 1 for at bekræfte og forlade menuen.

ekStra Funktioner

ForSinket Sluk

Apparatet kan forsinke slukningen ved at programmere forsinkelsen. For eksempel, hvis klokken er 20:00 og den forsinkede slukning er
indstillet til 1h, så slukker ovnen automatisk kl. 21:00.
Ved at trykke længe på kombinationen af knapperne   2 og 4, får du adgang til skærmbilledet "FOrsiNKet sluK" (denne indstilling kan kun 
indstilles, hvis maskinen er i FOrBered eller ArBejde).
med knapperne 4-5 er det muligt at øge/reducere antallet af timer, hvorefter ovnen går i slutrengøring af sig selv.
de mulige timer er fra OFF, 1 til 9.
tryk på knappen P6 for at bekræfte og vende tilbage til home-skærmen.
 
Hvis funktionen er aktiv, vises timer-symbolet med mellemrum. 1 time før indstillet slukning vises den resterende arbejdstid ved at vise 
skærmbilledet med titlen "FOrsiNKet sluK" og værdi "timer xx:xx" hvert minut.   

taStaturlåS 

Funktionen giver mulighed for at låse tasterne på displayet (ligesom på mobiltelefoner).
Når funktionen er aktiveret, vises teksten ”TASTATUr bLoK”, hver gang man trykker på en tast.

tastaturet blokeres ved at trykke på knapperne 1 og 5 samtidigt, indtil der vises: "TASTATUr bLoK"
tastaturet låses op ved at trykke på knapperne 1 og 5 samtidigt, indtil der vises: ”TASTATUr fri”
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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 almindelige vedligeholdelse af generatoren mindst en gang om året.
Periodiske kontrol- og vedligeholdelsesoperationer skal altid udføres af specialiserede teknikere, der er kvalificeret i henhold til gældende 
regler og anvisninger i denne brugs- og vedligeholdelsesmanual.

PeRiodisk RengøRing foRetAget Af bRugeRen
Periodiske rengøringsindgreb skal, som angivet i denne brugs- og vedligeholdelsesmanual, udføres meget grundigt efter at have læst de 
anvisninger, procedurer og tider, der er beskrevet i denne brugs- og vedligeholdelsesmanual.

RengøRing Af oveRflAdeR og beklædning
man må aldrig bruge slibemidler eller skrappe kemikalier til 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 overflader og forårsage bortfald af garantien.

RengøRing Af det keRAmiske glAs
man må aldrig bruge slibemidler eller skrappe kemikalier til rengøringen!
Rengøring af det keramiske glas må kun udføres, når glasset er helt koldt. 
Til rengøring af det keramiske glas skal du blot bruge en tør pensel og fugtet avispapir våd dyppet i asken. Hvis glasset er meget snavset 
skal der anvendes et specifikt rengøringsmiddel til keramisk glas. Sprøjt en lille mængde på en klud og rens det keramiske glas. Man må ikke 
sprøjte rengøringsmidlet eller andre væsker direkte på glasset eller foringerne!

Manglende overholdelse af anvisningerne kan beskadige den keramiske glasoverflade og forårsage 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. 

hveRt åR skAl mAn Rense RøgudledningsAnlægget, RøgkAnAleR og “t”-stykkeR, heRundeR 
insPektionshAneR - hvis deR eR kuRveR og eventuelle vAndRette stRækningeR!
hyPPigheden foR RengøRing Af geneRAtoRen eR veJledende! det AfhængeR Af kvAliteten Af de 
tRæPilleR, mAn bRugeR, og bRugshyPPigheden. 
disse oPeRAtioneR skAl muligvis udføRes ofteRe

kontakt Sælgeren eller Se hJemmeSiden for at finde det nærmeSte ServiCeCenter: 
WWW.lanordiCa-eXtraflame.Com

hvis foRsyningskAblet beskAdiges, skAl det udskiftes Af teknisk AssistAnceseRvice elleR en 
tilsvARende kvAlificeRet PeRson foR At foRebygge enhveR Risiko.

tætningeRne i tRæPillemAgAsinet, fyRfAdet og Askeskuffen sikReR ovnens koRRekte funktion. det eR 
nødvendigt, At de Regelmæssigt kontRolleRes Af bRugeRen. hvis de eR slidte elleR beskAdiget, skAl 
de udskiftes med det sAmme. 
udskiftningen skAl foRetAges Af en AutoRiseRet teknikeR.
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udvendigt glAs:
(Rund låge udvendigt)

 � rengør udelukkende det udvendige glas 
(rund låge), når det er koldt!

fyRfAd og foRbRændings-
kAmmeR: 

 � Udsug resterne i fyrfadet
 � Fjern fyrfadet helt fra rummet;
 � Udsug asken i fyrfadets sæde, gløderøret og 

brændkammeret.
 � Frigør alle hullerne i fyrfadet med den 

medfølgende ildrager.
 � Sæt fyrfadet i dets sæde og skub det mod 

brændkammerets væg.

NB : Brug en egnet askesuger med en egnet beholder 
til adskillelse af den opsamlede aske.

Askeskuffe:

 � Fjern askeskuffen og tøm den i egnet 
beholder. 
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J

et Rent fyRfAd gARAnteRe den koRRekte dRift!

hvis mAn holdeR fyRfAdet og dets hulleR Rene foR eventuelle 
foRbRændingsResteR, gARAnteRes geneRAtoRen en oPtimAl 
foRbRænding oveR tid, og mAn undgåR eventuelle dRiftsfeJl, som 
kAn kRæve indgReb fRA en teknikeRs side.

funktionen i bRugeRmenuen "eAsy setuP" kAn Anvendes til At tilPAsse 
foRbRændingen Afhængigt Af de omtAlte behov. 

HULLER I FYRFAD

kontakt Sælgeren eller Se hJemmeSiden for at finde det nærmeSte ServiCeCenter: 
WWW.lanordiCa-eXtraflame.Com

oRdinæR vedligeholdelse udføRt Af kvAlificeRede teknikeRe 
ordinær vedligeholdelse skal udføres mindst en gang om året.
Generatoren har, da den anvender træpiller som fast brændsel, behov for en årlig ordinær vedligeholdelse, der skal udføres af en kvalificeret 
tekniker, og kun med brug af originale reservedele.
Manglende overholdelse kan være til skade for apparatets sikkerhed og kan medføre, at retten til garanti bortfalder.
Ved at overholde hyppigheden for   rengøring forbeholdt brugeren, der er beskrevet i brugs- og vedligeholdelsesmanualen, sikres generatoren 
en korrekt forbrænding over tid, om man undgår eventuelle fejl og eller fejlfunktioner, der kan kræve yderligere tekniske indgreb. Anmodninger 
om ordinær vedligeholdelse er ikke inkluderet i produktgarantien.

tætningeR: låget På tRæPillemAgAsin, døR, Askeskuffe og fyRfAd
Tætningerne sikrer, at træpilleovnen er lufttæt og dermed fungerer godt.
Det er nødvendigt, at de regelmæssigt kontrolleres. Hvis de er slidte eller beskadiget, skal de udskiftes med det samme.
Udskiftningen skal foretages af en autoriseret tekniker.

RengøRing Af RøgudskilleR
Rengøring af røgudskilleren skal udføres hver 2. måned eller ved behov og ved afslutningen af  sæsonen.

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. 

nedlukning (Afslutning På sæson)

Ved afslutningen af   hver sæson er det, før du slukker ovnen, tilrådeligt at tømme træpillemagasinet helt, og udsuge eventuelle resterende 
piller og støv inde i magasinet.
vi anbefaler også at afbryde generatoren fra nettet og fjerne strømkablet for større sikkerhed, især ved tilstedeværelse af børn.

Ordinær vedligeholdelse skal udføres mindst en gang om året.

dele/periode hver dag hver 4. dag Årligt

fyrfad X

forbrændingSkammer X

rørbundt X

aSkeSkuffe X

”t”-Stykke/ røgkanal X
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A Røgmotor (afmontering og rengøring og røgkanaler og "T"), ny silikone hvor nødvendigt

b Tætninger, træpillemagasin, eftersyn, askeskuffe og låge (udskift dem og påfør silikone, hvor nødvendigt)

c Forbrændingskammer & varmeveksler (fuldstændig rengøring) inklusiv rengøring af tændrørs rørledning

d Træpillemagasin (fuldstændig tømning og rengøring) og kontrol af tætning.

e Kontrollér luftudsugningsrør og kontrollér/rengør mekanisk trykafbryder.

f Afmontering af luftventilatoren og fjernelse af støv og træpillerester.

g Afmontering af pressostatens rør og rengøring af slangeholderens kobling. 

kontakt Sælgeren eller Se hJemmeSiden for at finde det nærmeSte ServiCeCenter: 
WWW.lanordiCa-eXtraflame.Com

BILLEDER ER UDELUKKENDE ILLUSTRATIVE.
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Visninger
Display Årsag

Off Generator slukket

sTarT Startfasen er i gang

piller inDfODning Kontinuerlig påfyldning af træpiller i tændingsfasen pågår

TaenDing Tændingsfasen er i gang

fOrbereD Klargøringsfasen er i gang

arbejDe Normal arbejdsfase er i gang

MODulerer Generatoren arbejder på minimum  

sluTrens Slutrengøring foretages

sTanDby Generatoren er slukket og afventer ny tænding p.g.a. termostaten.

afVenT 
afkOling

Der forsøges en ny tænding, når generatoren lige er blevet slukket. Når generatoren udfører en slukning, skal det 
afventes, at røgmotoren slukker helt, før fyrfadet rengøres. Kun efter at disse operationer er blevet foretaget, kan 
generatoren tændes igen.

afVenT 
sTrOMuDfalD

Generatoren afkøles efter strømsvigt. 
Når nedkølingen er sket, tændes den automatisk igen

blaes auTO Den automatiske blæser er i gang

luk
MagasinDOr

Denne signalering angiver, at man har 60 sekunder til at lukke lågen/døren og låget til træpillerne. 
Efter 60 sekunder starter ovnen alarmen ”ALARM UNDERTRYK” i tændingsfasen, mens ovnen går i ”AFVENT AFKOLING” 
under normal drift, og derefter genstarter automatisk, når betingelserne er opfyldt (kold ovn osv..).

alarMer
Display fOrklaring lØsning

Viser tilstedeværelsen af en alarm.
Tændt: Viser tilstedeværelsen af en alarm
Alarmen kan kun nulstilles, hvis røgmotoren er standset, og der er gået 
15 minutter efter visualiseringen af alarmen, ved at trykke på knap 1 i 3 
sekunder.

rOgMOTOr 
DefekT 

Fejl røgmotor Kontakt servicecentret

fOler rOg Fejl røgsonde. Kontakt servicecentret

VarM rOg Høj røgtemperatur Kontrollér træpillepåfyldningen (se “EASY SETUp”). Hvis problemet ikke 
løses, kontaktes en godkendt fagmand.

ingen 
TaenDing 

pillemagasinet er tomt.
Kalibreringen af træpillepåfyldningen er 
utilstrækkelig.
Termostatfølerhoveder udløst.

Kontrollér om der er træpiller i pillemagasinet.
Regulér træpilletilstrømningen (se ”EASY SETUp”).
Kontrollér procedurerne beskrevet i kapitlet “TAENDING”.
Kontrollér termostatfølerhovederne (se kapitlet Genaktiver)

flaMMe Mangler
pillemagasinet er tomt.
Manglende træpille-påfyldning.
Motoren påfylder ikke træpiller.

Kontrollér om der er træpiller i pillemagasinet.
Regulér træpilletilstrømningen (se “EASY SETUp”).

alarM unDerTryk 

Lågen er ikke rigtigt lukket.
Askeskuffen er ikke rigtigt lukket.
Forbrændingskammeret er snavset.
Røgudledningskanalen er tilstoppet/snavset
Kanalen til undertryksopmåling inde i 
askeskuffen er tilstoppet.

Kontrollér at lågen lukker hermetisk.
Kontrollér at askeskuffen lukker hermetisk.
Kontrollér at både røgkanalerne og forbrændingskammeret er rene.
Kontrollér og rengør slangeholderens kobling og røret på askeskuffens 
pressostat.

ingen 
TaenDing - sTrOMuDf

Strømsvigt i tændings-fasen.
Sæt ovnen på off med tast 1 og gentag procedurerne
beskrevet i kapitlet “TAENDING”.
Andre genoprettelsesindgreb skal udføres af
en autoriseret tekniker.

alarM
 sTyring snegl

Unormal træpilletilførsel. 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.

BoRTSkAffELSE
INfORmATIONER TIL bEhANdLING Af AffALd fRA ELEKTRISKE OG ELEKTRONISKE UdSTYR dER INdEhOLdER 
bATTERIER OG AKKUmULATORER

Dette symbol, der vises på produktet, på batterierne eller på akkumulatorerne,  på indpakningen eller i dokumentationen, angiver at selve 
produkt, nå dets levetid er opbrugt, ikke skal opsamles, genvindes eller bortskaffes sammen med normalt husholdningsaffald.  
En ukorrekt behandling af affald fra elektriske eller elektroniske udstyr, af batterier og akkumulatorer, risikerer at udlede farlige stoffer 
indeholdt i produktet. For at forebygge ventuelle skader for miljøet eller sundheden, bedes brugeren om at behandle dette udstyr, og/eller 
de medfølgende batterier eller akkumulatorerne  separat fra andre affaldstyper, og at levere det til det kommunale opsamlingscenter, eller 
at anmode leverandøren om opsamling, i henhold til forskrifterne, der er angivet i de nationale forordninger til gennemførelse af Direktivet 
2012/19/EF.

Den separate opsamling og genvinding af de nedslidte elektriske og elektroniske udstyr, af batterierne og af akkumulatorerne,  fremmer 
bevarelsen af de naturlige ressourcer, og sikrer at dette affald behandles ved at tage hensyn til miljøets og sundhedens varetagelse.
Til yderligere informationer angående opsamling af affald fra elektriske og elektroniske udstyr, af batterier og akkumulatorer, er det nødvendigt 
at rette henvendelse til Kommunerne eller til de ansvarlige myndigheder til udstedelse af bemyndigelserne. 
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MADE IN ITALY
design & production

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

FIND DET NÆRMESTE TEKNISKE SERVICECENTER
VED AT KONTAKTE DIN FORHANDLER ELLER BESØG

HJEMMESIDEN WWW.LANORDICA-EXTRAFLAME.COM

Producenten forbeholder sig retten til på et hvilket som helst tidspunkt uden forvarsel at ændre egenskaberne og oplysningerne i dette 
dokument for at for at forbedre vores produkter.

Denne betjeningsvejledning kan derfor ikke betragtes som en kontrakt med tredjeparter.


