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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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handle with care

ATTENZIONE !
durANTE lA mOvImENTAZIONE dEllA mAcchINA, 

fArE pArTIcOlArE
 ATTENZIONE AI cOmpONENTI IN dETTAglIO!

OpgElET! 
lET TIJdENS dE vErplAATSINg vAN dE mAchINE IN hET 

BIJZONdEr Op vOOr dE ONdErdElEN IN hET dETAIl!

WArNINg!
durINg ThE hANdlINg Of ThE mAchINE, pAy AccurA-

TE  ATTENTION TO ThE cOmpONENTS IN dETAIl!

TÄhElEpANu!
mASINA TEISAldAmISE AJAl OlgE

 ErITI ETTEvAATlIk ErAldATud kOmpONENTIdEgA!

ATTENTION!
pENdANT lE dEplAcEmENT dE lA mAchINE, fAIrE TrES 

ATTENTION Aux cOmpOSANTS EN dETAIl.

uWAgA !
pOdcZAS prZEmIESZcZANIA urZądZENIA, ZWrócIć 

SZcZEgólNą
 uWAgę NA WSkAZANE kOmpONENTy!

WArNuNg!
BEI dEr hANdhABuNg dEr mASchINE BEAchTEN SIE  

dIE kOmpONENTEN Im dETAIl!

upOZOrENJE!
ZA vrIJEmE rukOvANJA STrOJEm, OBrATITE pOSEBNu 

pOZOrNOST dETAlJNO OBrATITE pAžNJu NA 
kOmpONENTE!

ATENcION!
durANTE El dESplAZAmIENTO dE lA mAquINA, TENEr  

muchO cuIdAdO A lOS cOmpONENTES EN dETAllE.
ATENÇÃO !

AdvArSEl!
uNdEr håNdTErINg Af mASkINEN, gør SærlIgE

  OpmærkSOmhEd på kOmpONENTErNE I dETAlJEr!

durANTE A mOvImENTAÇÃO dA mÁquINA, prESTAr 
ESpEcIAl 

ATENÇÃO AOS cOmpONENTES Em dETAlhE!
OpgElET!

DANSK
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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.

A

B
C

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.



3 - 5%

Max 3 mt

9DANSK

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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detAljer luisellA

A Adgang til forbrændingskammer e Træpillemagasin med tryklukning i Brandnærende 
luftindtag

B Display f Omgivelsesluftudtag j Seriel indgang

C Afstandsstykke g Øverste røgudtag
k

On/Off
Sikring

d Omgivelsessonde h Røgudtag bagved Forsyning 230v
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AfstAndsstykker 

Bag maskinen er der 2 afstandsstykker, der afgrænser den minimumsafstand, der skal holdes til enhver støtte bagved. 
Afstandsstykkerne må ikke fjernes.

sikring

Hvis ovnen ikke er tilsluttet, skal du kontrollere 
sikringens tilstand i skuffen mellem ovnens 
afbryder og det tilsluttede strømkabel.
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PlACering Af ovnen
For en korrekt funktion af produktet anbefales det at placere det helt plant vha. et vaterpas.

noter til korrekt funktion 

Låg til 
træpillemagasin

Askeskuffe

For at træpilleovnen fungerer korrekt, skal følgende anvisninger 
overholdes:

Både ved brug af ovnen og når den ikke bruges, skal alle døre 
(pellet-tank, låge, askeskuffe) altid forblive lukkede. 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:

”CLOSE HOPPER- STOvE DOOR”

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

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

træPillemAgAsin - tryklukning.
Under brug af ovnen skal låget til træpillemagasinet altid forblive lukket.

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.
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Piller og lastning
Pillerne er lavet ved at anvende højtryk savsmuld eller træaffald (uden maling) produkter fra savværker, tømrer og andre aktiviteter i forbindelse 
med forarbejdning og træforarbejdning.
Denne type brændstof er helt miljøvenlig, da den ikke bruger nogen lim til at holde det sammen. Faktisk er pillernes kompakthed over tid 
garanteret af et naturligt stof, der findes i træet brunkul.

Ud over at være et miljøvenligt brændstof, da de skubber grænserne for træaffald, har træpiller også tekniske fordele.
Mens træ har en brændværdi på 4,4 kWh / kg. (Med 15% fugtighed, så efter omkring 18 måneder), er en af   pillerne 5 kWh / kg.
Pilledensitet 650 kg / m 3, og vandindholdet er lig med 8% af sin vægt. Af denne årsag er det ikke nødvendigt at krydse pillerne med henblik 
på at opnå et tilstrækkeligt højt varmeudbytte.

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

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

en PlUs class a1, iso 17225-2 class a1
og
Uni en 303-5 med de følgende specifikationer: Vandindhold ≤ 12%, 
askeindhold ≤ 0,5% og brændværdi mindre end >17 MJ/kg (i tilfælde af 
kedler).
Producenten af egne produkter anbefaler altid at bruge træpiller med en 
diameter på 6 mm.

PillelagerrUM

For at sikre en problemfri forbrænding skal træpillerne opbevares på et 
tørt sted.
Åbn tankens låg og påfyld træpiller vha. en lille skovl. 

Hold rent
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Display, beskrivelse af De viGTiGsTe beTjeninGsanorDninGer oG symboler

1 ON/OFF KNAP 

2 FORØGELSE AF SET POWER

3 MINDSKNING AF SET POWER

4 FORØGELSE AF SET THERMOSTAT

5 MINDSKNING AF SET THERMOSTAT

2

1

1

2

3

4

5

forklarinG af Display-ikoner

Viser tilstedeværelsen af en alarm.
Tændt: Viser tilstedeværelsen af en alarm
Slukket: Viser at ingen alarm er til stede
Blinker: dør til brændkammer eller træpillemagasin er åben

Angiver tilstanden af set temperature
Lysdiode tændt: ovnen er ved at nå den indstillede temperatur. (omgivelsestemperaturen er stadig under den indstillede temperatur)
Lysdiode slukket: ovnen har nået den indstillede temperatur

Angiver kommunikationen fra fjernstyringen
Lysdiode tændt: kommunikation modtaget fra multifuktionsfjernbetjeningen

Angiver funktionen af week program
Tændt kontrollampe = week program aktiveret
Slukket kontrollampe = week program deaktiveret.
Blinkende kontrollampe = funktionen ”forsinket slukning” er aktiveret

1

Angiver strømningens status 
Kontrollampe slukket: motor slukket 
Kontrollampe tændt: motor tændt 

2

Ikke i brug
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HoveDmenu

air 
(Ventilation)

rpm
(Hastighed)

EaSY
(Træpillekalibrering)

Crno 
(Chrono)

aBiL
(Aktivér)

prg1
(PROGRAMMERING 1)

prg2
(PROGRAMMERING 2)

SEt
(Indstillinger)

datE
(Dato)

prg3
(PROGRAMMERING 3)

daY
(Dag)

prg4
(PROGRAMMERING 4)

 timE
(Klokkeslæt)

Lng
(Sprog)

StBY
(Stand-by)

dELt
(Delta)

*Stat
(Status)

C-f
(Celsius/Fahrenheit)

rES
(Reset)

*FORBEHOLDT TEKNIKEREN
*tECh

(Teknikermenu)

1 ON/OFF KNAP - FORLAD MENUEN

2 RUL OPAD - BEKRÆFT

3 RUL NEDAD

4 HVIS TRYKKET LÆNGE ADGANG TIL MENU - ADGANG TIL VALGT 
MENU - FORØGELSE AF VÆRDI

5 MINDSKNING AF VÆRDI

2

1

1

2

3

4

5

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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baTTeriType oG -uDskifTninG

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

Fjernbetjeningen bruger 1 stk. lithium knapcellebatteri CR2025 
på 3V 

fjernbeTjeninGen
Via fjernbetjeningen er det muligt at justere varmeeffekten, den ønskede rumtemperatur og tænde/slukke træpilleovnen.

2

3

1

4

5

1 on / off Med langt tryk, tænd eller sluk ovnen.

2 ØGeT effekT Forøgelse af funktionseffekten

3 minDskninG effekT Mindskning af funktionseffekten

4 TemperaTur-
ØGninG

Forøgelse af Set Thermostat.

5 TemperaTur-
minDskninG

Mindskining af Set Thermostat.

J Hvis fjernbeTjeninGen ikke virker, forDi Den manGler baTTeri, kan Træpilleovnen beTjenes veD 
Hjælp af beTjeninGspaneleT på Træpilleovnens neDre Del. vær opmærksom på polariTeTen unDer 
uDskifTninGen oG fØlG symbolerne, Der er TrykT inDe i fjernbeTjeninGen.

J no iGniTion

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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inDsTillinGer veD fØrsTe TænDinG

Når el-ledningen er blevet tilsluttet bag på generatoren, sættes afbryderen, der også sidder bagpå, på (I).
Afbryderen bagpå generatoren bruges til at slutte strøm til generatorens printkort.
Generatoren forbliver slukket, og på panelet vises det første skærmbillede med teksten OFF .

frekvens 50/ 60Hz
Hvis generatoren installeres i et land, hvor frekvensen er 60 Hz, viser generatoren ”POWER FREQUENCY ERROR". Skift i så fald frekvensen til 
60Hz.
Hold knap 4 trykket længe for at få adgang til menuen forkert netværksfrekvens, brug knapperne 4 og 5 til at vælge den korrekte frekvens, 
2 for at bekræfte og afslutte.

datE (DaTo)
Med denne menu kan man indstille datoen.

BETjENINGSPROCEDURE
 � Tryk længe på knap 4.
 � Tryk på knap 3 indtil SEt vises og åbn med knappen 4.
 � Tryk på knappen 3 indtil datE vises og åbn med knappen 4.
 � Brug knapperne 2 og 3 til at vælge underpositionen DAY, MNTH eller YEAR til indstilling af henholdsvis dato, måned og år. 
 � Åbn med knappen 4.
 � Ændr med knapperne 4 og 5 og bekræft med knappen 2
 � Tryk gentagne gange på knappen 1 for at forlade menuen.

daY (DaG)
Med denne menu kan man indstille dag. (daY1 = mandag - daY7 = søndag)

BETjENINGSPROCEDURE
 � Tryk længe på knap 4.
 � Tryk på knap 3 indtil SEt vises og åbn med knappen 4.
 � Tryk på knappen 3 indtil daY vises og åbn med knappen 4.
 � Indstil dagen med knapperne 4-5 og bekræft med knappen 2.
 � Tryk gentagne gange på knappen 1 for at forlade menuen.

timE (klokkeslæT)
Med denne menu kan man indstille klokkeslættet.

BETjENINGSPROCEDURE
 � Tryk længe på knap 4.
 � Tryk på knap 3 indtil SEt vises og åbn med knappen 4.
 � Tryk på knap 3 indtil timE vises og åbn med knappen 4.
 � Vælg HOUR eller MIN med knapperne 2 og 3 for at indstille henholdsvis timer og minutter
 � Knap 4 for at åbne, 4 og 5 for at ændre, 2 for at gemme
 � Tryk gentagne gange på knappen 1 for at forlade menuen.

Lng  (sproG)
Med denne menu kan man indstille det ønskede sprog. Der kan vælges mellem følgende sprog: Italiensk, Engelsk, Fransk, Tysk, Spansk og 
Portugisisk.

BETjENINGSPROCEDURE
 � Tryk længe på knap 4.
 � Tryk på knap 3 indtil SEt vises og åbn med knappen 4.
 � Tryk på knap 3 indtil Lng vises og åbn med knappen 4.
 � Indstil sproget med knapperne 4-5 og bekræft med knappen 2.
 � Tryk gentagne gange på knappen 1 for at forlade menuen.

C-f (celsius/faHrenHeiT)
Med denne menu kan man indstille den ønskede måleenhed. "C" for Celsiusgrader (°C) - "F" for Fahrenheitgrader (°F) 

BETjENINGSPROCEDURE
 � Tryk længe på knap 4.
 � Tryk på knap 3 indtil SEt vises og åbn med knappen 4.
 � Tryk på knap 3 indtil C-f vises og åbn med knappen 4.
 � Indstil måleenheden med knapperne 4-5 og bekræft med knappen 2.
 � Tryk gentagne gange på knappen 1 for at forlade menuen.
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iGniTion
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 PREPARATION 
(forberedelse).

preparaTion
I forberedelsesfasen stabiliserer træpilleovnen sig og øger gradvist forbrændingen for derefter at starte ventilationen og slå over på WORK

Work
I arbejdsfasen går træpilleovnen i Set power indstillet af brugeren, og opvarmer omgivelserne indtil Set Thermostat er nået. Se nedenstënde 
punkt.

seT THermosTaT
Set thermostat-rumtemperaturen kan indstilles ved hjælp af knapperne 4 og 5, LOU - 7°C - 40°C - HOT. Hvis værdien er mellem 07°C-40°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".

lou - HoT
Hvis Set Thermostat-indstillingen er ”LOU" (indstillet under 7°-tærsklen), foretages temperaturkontrollen af den ekstra termostatkontakt, og 
dermed ignoreres temperatursonden på maskinen.
Hvis kontakten er åben (tilfredsstillende), går ovnen på minimum. 
Hvis kontakten er lukket (påkrævet), fungerer ovnen altid ved den indstillede effekt.
Hvis indstillingen er på "HOT" (indstillet til over 40°C), fungerer ovnen konstant og udelukkende ved den indstillede effekt, og ignorerer den 
eksterne kontakt og temperatursonden.

seT poWer
Set Power har 5 funktionsniveauer. Effekten kan ændres med knapper 2 eller 3.
Effekt 1 = mindste niveau - Effekt 5 = maksimalt niveau.
Ændringen gemmes, når du afslutter med knappen 1.
For at indstille effekten 1 skal man holde knappen 3 trykket i 3 sekunder.

auTo bloW
I arbejdsfasen og med regelmæssige tidsintervaller renser ovnen fyrfadet, hvilket kaldes ”AUTO BLOW".
Aktiveringen af   denne funktion vises på displayet med den tilsvarende besked. Under ”AUTO BLOW" sinkes træpillepåfyldningen, og 
røgmotoren øges.
Efter endt rengøring vender ovnen tilbage til normale driftsbetingelser.

sWiTcH-off
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 forbliver tændt, indtil ovnens temperatur når ned under sikkerhedstærsklen.

re-iGniTion
Gentænding af træpilleovnen er kun mulig, hvis røgtemperaturen er under en foruddefineret tærskel, og hvis der er gået en minimal 
sikkerhedstid.

funkTioner oG opbyGninG

bruG alDriG 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.
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air (venTilaTion)

Menuen giver mulighed for at justere den frontale blæsers hastighed (-2, -1, 0, +1, +2). 

BETjENINGSPROCEDURE
 � Tryk længe på knap 4.
 � Åbn med knappen 4 air.
 � Åbn med knappen 4 på punktet rpm
 � justér hastigheden med knapperne 4-5 og 2 for at bekræfte.
 � Tryk gentagne gange på knappen 1 for at forlade menuen.

easy (TræpillekalibrerinG)

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 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-programmet og sænke værdien med   en enhed "- 1"; vent 
derefter til næste dag, hvis du ikke ser nogen forbedring, bedes du nedsætte yderligere, indtil et maksimum på "- 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.

BETjENINGSPROCEDURE
 � Tryk længe på knap 4.
 � Tryk på knap 3 indtil EaSY vises og tænd med knappen 4.
 � justér med knapperne 4-5 og bekræft med knappen 2.
 � Tryk gentagne gange på knappen 1 for at forlade menuen.

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 DIMINUE-
RINGSGRAD HVIS 
DEN FØRSTE IKKE 

ER TILSTRÆK-
KELIG

FØRSTE DIMI-
NUERINGSGRAD 
(PRØV I 1 DAG)

OPTIMAL STANDARD-
VÆRDI

FØRSTE FOR-
ØGELSESGRAD

ANDEN FOR-
ØGELSESGRAD 

HVIS DEN FØRSTE 
IKKE ER TIL-

STRÆKKELIG

TREDjE FOR-
ØGELSESGRAD 

HVIS DE TO 
FØRSTE IKKE ER 

TILSTRÆKKELIGE

n.B.: i tilfælde af at disse kalibreringer ikke løser deponeringen af træpiller i fyrfadet, bedes du kontakte servicecentret i dit område.

DeT er forbuDT aT anvenDe apparaTeT uDen: skillevæG (a) oG 
flammeskærm (b). 
fjernelse af skillevæGGen påvirker proDukTeTs sikkerHeD oG 
meDfØrer ØjeblikkeliGT HenfalD af GaranTiperioDen.
anmoD om uDskifTninG af Den påGælDenDe Del Hos 
servicecenTereT i TilfælDe af sliD eller forrinGelse
(uDskifTninG falDer inD unDer proDukTGaranTien, Da DeT er en 
Del, Der uDsæTTes for særliG sliDTaGe).

A
B
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crno (cHrono)

Med denne funktion kan du programmere automatisk tænding og slukning af ovnen.
Chrono er deaktiveret som standard.
Chrono 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 set 
power (indstillet effekt). 
indstilling af den aktuelle dag og klokkeslæt er afgørende for den korrekte drift af chrono.

anbefalinger
Før du bruger chrono-funktionen, er det nødvendigt at indstille dagen og det aktuelle klokkeslæt, så kontroller, at du har fulgt de punkter, der 
er angivet i underkapitlet “datE, daY og timE”. For at sikre, at chrono-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. 

prG 1-4 (proGrammerinG 1-4)
Prg x giver mulighed for at indstille tændingstidspunktet (Strt) og slukningstidspunktet (Stop), dagene (daY1= Mandag / daY7 = Søndag) 
til brug af det programmerede interval og temperaturen (tEmp) (lou - 7° - 40° - hot) og også den ønskede effekt (pot). Indstilling af den 
aktuelle dag og klokkeslæt er afgørende for den korrekte drift af chrono.

BETjENINGSPROCEDURE 
 � Tryk længe på knap 4.
 � Tryk på knap 3 indtil Crno vises og åbn med knappen 4.
 � Vælg intervallet med 2-3 og åbn med 4.
 � Vælg det ønskede punkt mellem Strt, Stop, daY, tEmp og pot og åbn med 4
 � Indstil med knapperne 4-5 og bekræft med knappen 2.
 � Tryk gentagne gange på knappen 1 for at forlade menuen.

abil (akTivér)
Gør det muligt at aktivere/deaktivere chrono'en og ovnens forskellige tidsintervaller.

BETjENINGSPROCEDURE
 � Tryk længe på knap 4.
 � Tryk på knap 3 indtil Crno vises og åbn med knappen 4.
 � Tryk på knappen 4 for at åbne ABIL, 4-5 for at vælge ON og OFF og 2 for at bekræfte.
 � Tryk gentagne gange på knappen 1 for at forlade menuen.

sTaT (sTaTus)

referencer reserveret teknikeren
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J

når Den uGenTliGe proGramsTyrinG er akTiv på DisplayeT TænDer Den TilHØrenDe 
konTrollampe.

Crno > aBiL Aktivér/deaktivér hele det indstillede chrono

>

prg1 > aBiL On/Off Aktivér/deaktivér PRG 1

>

Strt OFF-00:00-23:50 Tændingstidspunkt PRG1

>

Stop OFF-00:00-23:50 Slukningsstidspunkt PRG1

>

daY1...daY7 On/off Aktivér/deaktivér dagene i PRG1

>

tEmp LOU - 07- 40 °C - HOT Set thermostat PRG1

>

pot 1-5 Set power PRG1

>

  

prg2 > aBiL On/Off Aktivér/deaktivér PRG 2

>

Strt OFF-00:00-23:50 Tændingstidspunkt PRG2

>

Stop OFF-00:00-23:50 Slukningsstidspunkt PRG2

>

daY1...daY7 On/off Aktivér/deaktivér dagene i PRG2

>

tEmp LOU - 07- 40 °C - HOT Set thermostat PRG2

>

pot 1-5 Set power PRG2

>

prg3 > aBiL On/Off Aktivér/deaktivér PRG3

>

Strt OFF-00:00-23:50 Tændingstidspunkt PRG3

>

Stop OFF-00:00-23:50 Slukningsstidspunkt PRG3

>

daY1...daY7 On/off Aktivér/deaktivér dagene i PRG3

>

tEmp LOU - 07- 40 °C - HOT Set thermostat PRG3

>

pot 1-5 Set power PRG3

>

prg4 > aBiL On/Off Aktivér/deaktivér PRG 4

Strt OFF-00:00-23:50 Tændingstidspunkt PRG4

Stop OFF-00:00-23:50 Slukningsstidspunkt PRG4

daY1...daY7 On/off Aktivér/deaktivér dagene i PRG4

tEmp LOU - 07- 40 °C - HOT Set thermostat PRG4

pot 1-5 Set power PRG4



h 02:00 23:0008:00 16:30
t

02:00 23:0008:00 16:30
t

3

1

02:00 23:0008:00 16:30
t

22°

18°

2

1
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Interval 1 start 02:00
stop 23:00 power 3 - set temp 22°C

Interval 2 start 08:00
 stop 16:30 power 1 - set temp 18°C

træpilleovnens funktion

Interval

Power

Set temperature

EKSEmpEL på Chrono-tidSpUnKtEr/ovErLappEndE intErvaLLEr
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sTby (sTanD-by)
Stand-by funktionen anvendes, hvis man ønsker en øjeblikkelig slukning af ovnen eller en modulering af effekten.

BETjENINGSPROCEDURE
 � Tryk længe på knap 4.
 � Tryk på knap 3 indtil SEt vises og åbn med knappen 4.
 � Tryk på knap 3 indtil StBY vises og åbn med knappen 4.
 � Aktivér/deaktivér med knapperne 4-5 og bekræft med knappen 2.
 � Tryk gentagne gange på knappen 1 for at forlade menuen.

 � datE
 � daY
 � timE
 � Lng
 � C-f

SE KAPITLET: INDSTILLINGER VED FØRSTE TÆNDING.

J

indStiL SEt thErmoStat i LoU for KorrEKt fUnKtion
> SE KapitLEt inStaLLation af EKStra tErmoStat

seT (inDsTillinGer)

sTby funkTion inDsTilleT på on

Hvis Stand-by-funktionen er aktiveret (ON), hvis rumtemperaturen overstiger SEt thErmoStat-værdien + dELt, så slukker ovnen efter en 
forudindstillet standardforsinkelse, og viser StBY.
Når rumtemperaturen er under SEt thErmoStat - dELt og efter en eventuel afkølingstid, så tændes ovnen igen.

sTby funkTioninDsTilleT 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 modULation. Når rumtemperaturen er under SEt thErmoStat, vender træpilleovnen tilbage til at arbejde ved den 
effekt, som er indstillet og vise worK.

funkTion meD eksTra TermosTaT (eksTrauDsTyr) 

sTby funkTioninDsTilleT 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 MODULATION. Når rumtemperaturen er under den værdi, der er indstillet på den ekstra termostat 
(kontakt åben), vender træpilleovnen tilbage til at arbejde ved den effekt, som er indstillet og vise WORK.

sTby funkTion 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 
lukket), slukke efter en forudindstillet standardforsinkelse og vise StBY.
Når rumtemperaturen er under temperaturen indstillet på den ekstra termostat (kontakt ååben) og efter en eventuel afkølingstid, så tændes 
ovnen igen.

DelT (DelTa-T)
Denne funktion giver mulighed for at indstille hysteresen til tænding og slukning af ovnen, der bruges som justeringsinterval for 
rumtemperaturen, hvis den ikke styres af en ekstern termostat. Den nøjagtige tændingstemperatur er SEt thErmoStat - Delta-T. Den til 
slukning er derimod SEt thErmoStat + Delta-T. 
De mulige værdier for Delta-T varierer fra: 0.5 - 5°C

BETjENINGSPROCEDURE
 � Tryk længe på knap 4.
 � Tryk på knap 3 indtil SEt vises og åbn med knappen 4.
 � Tryk på knap 3 indtil dELt vises og åbn med knappen 4.
 � Indstil med knapperne 4-5 og 2 for at bekræfte.
 � Tryk gentagne gange på tasten 1 for at bekræfte og forlade menuen.
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res (reseT)
Giver mulighed for at nulstille alle de værdier, som kan ændres af brugeren, og genoprette fabriksindstillingerne.

BETjENINGSPROCEDURE
 � Tryk længe på knap 4.
 � Tryk på knap 3 indtil SEt vises og åbn med 4
 � Tryk på knap 3 indtil rES vises og åbn med knappen 4.
 � Bruger knapperne 4 og 5 til at vælge ON eller OFF, bekræft med 2.

veD insTallaTion af eksTra TermosTaT skal TilsluTninGen uDfØres af en GoDkenT Tekniker DirekTe Til 
Tavlen. konTakT forHanDleren for yDerliGere oplysninGer.

eksTra funkTioner

key lock

I denne menu kan displayknapperne blokeres (som på mobiltelefoner). 

Brug af key lock efter Aktivering:

Tastaturet blokeres ved at trykke på knapperne 1 og 5 samtidigt, indtil der vises: "keys locked" 
Tastaturet låses op ved at trykke på knapperne 1 og 5 samtidigt, indtil der vises: "keys unlock" 

fØrsTe påfylD
Denne funktion gør det muligt at aktivere motoren for påfyldning af træpiller i kontinuerlig drift.
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 rullebeskeden "FIRST LOAD" vises. 
Tryk på knappen 1 i 3 sekunder for at afbryde den kontinuerlige påfyldning

forsinkeT slukninG

Apparatet kan forsinke slukningen ved at programmere forsinkelsen. Hvis klokken for eksempel er 20:00 og forsinket slukning er indstillet til 
1 time, så slukker ovnen automatisk klokken 21:00.

Ved at trykke længe på kombinationen af knapperne 2+4, får du adgang til skærmbilledet "dELaY SwitCh-off" skiftevis med nedtælling 
(denne indstilling kan kun indstilles, hvis maskinen er i preparation (forberedelse) eller work (arbejde).
Med knapperne 4 og 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 1 for at bekræfte og vende tilbage til home-skærmen.
Den resterende arbejdstid vises ved at vise hvert minut ”SWITCH OFF IN HOURS" og værdi "xx:xx".

insTallaTion af eksTra TermosTaT (eksTrauDsTyr)

Apparatet kan kontrollere rumtemperaturen ved hjælp af en ekstra termostat (ekstraudstyr).

Efter tænding (ved at trykke på knappen 1 eller via chrono-modus) arbejder ovnen for 
at nå den indstillede temperatur i termostaten og viser WORK (kontakt åben). Seriens 
rumtemperaturmåler ignoreres automatisk.

Når termostaten har nået temperaturen (lukket kontakt) går ovnen til minimum og viser 
MODULATION.
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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!
interval for rengøring af generatoren er veJledende! det afHænger af kvaliteten af de træpiller, 
man bruger, og brugsHyppigHeden. 
disse operationer skal muligvis udføres med Hyppige mellerrum

kontakt sælgeren eller HJemmesiden for at finde det nærmeste serviCeCenter: 
WWW.lanordiCa-eXtraflame.Com
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hveR dAg

fYRfAd og foRbRændingskAmmeR:

 � 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.
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hveR 30 dAge 

Rengøring af "T"-stykker med inspektionshaner udenfor ovnen: kontrollér og rengør mindst en gang om måneden

hveR 30 dAge 

RengøRing Af RøRbundtet

 � Udsug resterne i fyrfadet
 � Fjern fyrfadet helt fra rummet (A)
 � Udsug asken i fyrfadets sæde, gløderøret og brændkammeret.
 � Frigør alle hullerne i fyrfadet med den medfølgende ildrager.
 � Frigør brændkammerets centrale væg fra dens 

indspændingsled ved at trække den opad (B).

 � Tag støbejernsvæggen ud ved at hælde den (C).
 � Tag den centrale støbejernsvæg ud, rengør rørbundtet (D).

Efter rengøring skal du montere brændkammerets støbejernsvæg 
og placere fyrfadet i sædet ved at skubbe det mod brændkammerets 
væg.

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

A b

C d
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J

et Rent fYRfAd gARAnteRe den koRRekte dRift!

hvis mAn holdeR fYRfAdet og dets hulleR Rene foR eventuelle 
bRændstofResteR, gARAnteRes geneRAtoRen en oPtimAl 
foRbRænding i tidens løb, 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. 

detAljeR om fYRfAdet

Fyrfadet består af tre dele:
Fyrfad + skillevæg (A), hvor forbrændingen sker og en flammeskærm (B).

Til rengøring og fjernelse af fyrfadet skal man fjerne flammeskærmen (B) ved at løfte den.
Udfør samme indgreb i omvendt rækkefølge for gemontering.
Efter genmontering skal man altid sikre:

• at flammeskærmen støtter rigtigt op ad furfadet.
• at fyrfadet er skubbet mod brændkammerets væg (D) (mod venstre).

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.

d
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hvis foRsYningskAblet beskAdiges, skAl det udskiftes Af teknisk AssistAnCeseRviCe elleR en 
tilsvARende kvAlifiCeRet PeRson foR At foRebYgge enhveR Risiko.

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.

PAkningeR: låget På tRæPillemAgAsin, døR, Askeskuffe og fYRfAd

Pakningerne 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.

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.

kontakt sælgeren eller HJemmesiden for at finde det nærmeste serviCeCenter: 
WWW.lanordiCa-eXtraflame.Com
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oRdinæR vedligeholdelse
BILLEDER ER UDELUKKENDE ILLUSTRATIVE.

BILLEDER ER UDELUKKENDE ILLUSTRATIVE.

A Røgmotor (afmontering og rengøring og røgkanaler og "T"), ny silikone og pakninger hvor nødvendigt.

b Pakninger, træpillemagasin 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 pakning.

e Kontrollér luftudsugningsrør og kontrollér/rengør mekanisk trykafbryder

f Afmontering af luftventilatoren og fjernelse af støv og træpillerester.
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oRdinæR vedligeholdelse
BILLEDER ER UDELUKKENDE ILLUSTRATIVE.

A Røgmotor (afmontering og rengøring og røgkanaler og "T"), ny silikone og pakninger hvor nødvendigt.

b Pakninger, træpillemagasin 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 pakning.

e Kontrollér luftudsugningsrør og kontrollér/rengør mekanisk trykafbryder

f Afmontering af luftventilatoren og fjernelse af støv og træpillerester.
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Visninger
Display Årsag

Off Generator slukket

sTarT Startfasen er i gang

pelleT inDfØD Kontinuerlig påfyldning af træpiller i tændingsfasen pågår

igniTiOn Tændingsfasen er i gang

preparaTiOn Klargøringsfasen er i gang

WOrk Normal arbejdsfase er i gang

MODulaTiOn Generatoren arbejder på minimum  

final cleaning Slutrengøring foretages

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

sTanD-by 
cOOling

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.

sTanD-by 
black OuT

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

blÆs auTO Den automatiske blæser er i gang

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.

e00 Fejl røgmotor Kontakt servicecentret

e01 Fejl røgsonde. Kontakt servicecentret

e02 Høj røgtemperatur Kontrollér træpillepåfyldningen (se “Easy”). Hvis problemet ikke løses, 
kontaktes en godkendt fagmand.

e03
No iGNiTioN
Pillemagasinet er tomt.
Kalibreringen af træpillepåfyldningen er 
utilstrækkelig.

Kontrollér om der er træpiller i pillemagasinet.
Regulér træpilletilstrømningen (se “Easy”).
Kontrollér procedurerne beskrevet i kapitlet “Tænding”.

e04
FlAmmE mANGlER 
Pillemagasinet er tomt.
manglende træpille-påfyldning.
motoren påfylder ikke træpiller.

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

e05

AlARm uNDERTRyK 
lågen er ikke rigtigt lukket.
Askeskuffen er ikke rigtigt lukket.
Forbrændingskammeret er snavset.
Røgudledningskanalen er tilstoppet/snavset

Kontrollér at lågen lukker hermetisk.
Kontrollér at askeskuffen lukker hermetisk.
Kontrollér at både røgkanalerne og forbrændingskammeret er rene.

e06
iNGEN TæNDiNG STRømuDF
Strømsvigt i tændings-
fasen.

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

e07 Triac
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.


