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Lees�en�bewaar�dit�document�zorgvuldig

Gebruikershandleiding�(NL/BE)

voor�toestellen�met�warm�cv-water�output
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Woord vooraf
Als�fabrikant�ontwikkelt�en�produceert�DRU�producten�volgens�de�hoogst�mo-
gelijke�kwaliteits-,�prestatie-�en�veiligheidseisen.
U�kunt�hierdoor�rekenen�op�jarenlang�gebruiksplezier.
Dit�toestel�is�voorzien�van�een�CE�merk.�Gastoestellen�die�voldoen�aan�de�eisen�
voor�veiligheid,�milieu�en�energiegebruik,�de�zogenaamde�essentiële�eisen,�uit�
de�Europese�Gastoestellenrichtlijn�hebben�het�recht�het�CE-merk�te�dragen.
U�dient�de�installatie�en�het�onderhoud�van�uw�toestel�te�laten�uitvoeren�door�
een�vakbekwame�installateur.
Bij�het�toestel�worden�twee�handleidingen�geleverd:�de�installatiehandleiding�
en�de�gebruikershandleiding.
De�gebruikershandleiding�geeft�u�de�informatie�die�u�nodig�hebt�om�het�toe-
stel�goed�en�veilig�te�laten�functioneren.
U�dient�deze�gebruikershandleiding�zorgvuldig�te�lezen�alvorens�het�toestel�
in�gebruik�te�nemen.�
U�dient�de�gebruikershandleiding�én�de�installatiehandleiding�zorgvuldig�te�
bewaren.
Als�gebruiker�mag�u�uitsluitend�de�werkzaamheden�uitvoeren�die�in�de�gebrui-
kershandleiding�worden�genoemd.�Voor�de�overige�werkzaamheden�schakelt�
u�een�vakbekwame�installateur�in.
Neem�bij�vragen�of�twijfel�altijd�contact�op�met�uw�installateur.
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In�de�gebruikershandleiding�worden�de�volgende�markeringen�gebruikt�om�
belangrijke�informatie�aan�te�geven:

➠  Uit te voeren acties
!Tip  Suggesties en adviezen
!Let op  Deze instructies zijn noodzakelijk ter voorkoming van mogelijke problemen bij 

gebruik
Let op  Deze instructies zijn noodzakelijk ter voorkoming van brand, persoonlijk letsel 

of andere ernstige schades

1.  Inleiding
Uw�toestel�is�een�gesloten�gassfeerverwarmingstoestel.�Een�gesloten�toestel�
onttrekt�de�verbrandingslucht�niet�aan�de�leefomgeving,�maar�haalt�deze�van�
buiten.� Dit� gebeurt� met� een� gecombineerd� verbrandingsgasafvoersysteem/
verbrandingsluchttoevoersysteem.�Dit�systeem�kan�zowel�door�de�gevel�als�
door�het�dak�worden�aangebracht.
Zo�nodig�wordt�het�toestel�ingebouwd�in�een�boezem.�Een�boezem�moet�al-
tijd�geventileerd�worden�om�de�warmte�goed�te�kunnen�afvoeren.
De�bediening�van�het�toestel�gebeurt�met�behulp�van�een�draadloze�afstands-
bediening;�deze�werkt�op�batterijen.�

2.  VEILIGHEID
2.1 Algemeen

Let op -  Leest u dit hoofdstuk over veiligheid zorgvuldig door;
-  Houdt u zich aan de maatregelen/instructies in deze handleiding.

2.2 Voorzorgsmaatregelen / veiligheidsinstructies
Volg�de�onderstaande�maatregelen/voorschriften�nauwkeurig�op:

➠  laat de installatie en het onderhoud van het toestel uitvoeren door een vak-
bekwame installateur;

➠  breng zelf geen wijzigingen aan het toestel aan;

➠  laat het onderhoud minimaal 1x per jaar uitvoeren;

➠  sluit de gaskraan als het toestel met een plof en/of slecht ontsteekt en waar-
schuw de installateur;

➠  sluit de gaskraan bij storingen en/of slecht functioneren van het toestel en 
neem contact op met de installateur;

➠  laat een gescheurde of gebroken ruit meteen vervangen;

➠  houd brandbare voorwerpen en/of materialen zoals overgordijnen op mini-
maal 50 cm afstand van het toestel en/of de afvoerpijpen;

➠  laat geen kleding, handdoeken e.d. op en/of dichtbij het toestel drogen ter 
voorkoming van brand;

➠  vermijd contact met hete delen van het toestel ter voorkoming van brandwonden;
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➠  laat kinderen en personen die de consequenties van hun handelen slecht over-
zien nooit alleen bij een brandend toestel;

➠  leg de afstandsbediening buiten het bereik van kinderen en personen die de 
consequenties van hun handelen slecht overzien.

3.  Ingebruikname
3.1 Eerste keer
Bij�toepassing�van�een�boezem�moet�deze�-�voordat�u�het�toestel�in�gebruik�
neemt�-�droog�zijn�ter�voorkoming�van�krimpscheuren.

!Let op  Als de boezem van steenachtige materialen is gemaakt of is afgewerkt met 
stucwerk dient deze minimaal 6 weken te drogen vóór ingebruikname.

Om�de�draadloze�afstandsbediening� te�kunnen�gebruiken,�moet�vóór� inge-
bruikname�van�het�toestel�een�communicatiecode�tussen�de�afstandsbedie-
ning�en�de�ontvanger�ingesteld�worden;�zie�hiervoor�de�bij�de�afstandsbedie-
ning�meegeleverde�gebruiksaanwijzing.

Tijdens�de�eerste�keer�stoken�kan�er�een�onaangename�geur�ontstaan�door�
het�uitdampen�van�vluchtige�componenten�uit�verf,�materialen�e.d..�Dit�kan�
meerdere�uren�in�beslag�nemen.

!Let op -  Huisdieren en vooral vogels kunnen gevoelig zijn voor de vrijkomende dampen;
-  Het vlambeeld wordt in het begin beïnvloed door het uitdampen van vluch-

tige componenten.

!Tip -  Zet het toestel in de hoogste stand om het uitdampen te versnellen;
-  Ventileer de ruimte goed;
-  Verwijder huisdieren uit de ruimte.

3.2 Bescherming
Om�onveilige�situaties�te�voorkomen,�dient�u�de�onderstaande�maatregelen/
instructies�nauwkeurig�op�te�volgen.

Let op -  Houd brandbare voorwerpen en/of materialen zoals overgordijnen op mini-
maal 50 cm afstand van het toestel en/of de afvoerpijpen;

-  Laat geen kleding, handdoeken e.d. op en/of dichtbij het toestel drogen ter 
voorkoming van brand;

-  Vermijd contact met hete delen van het toestel ter voorkoming van brand-
wonden;
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-  Laat kinderen en personen die de consequenties van hun handelen slecht 
overzien nooit alleen bij een brandend toestel;

-  Leg de afstandsbediening buiten het bereik van kinderen en personen die 
de consequenties van hun handelen slecht overzien.

3.3 Verkleuring van wanden en plafonds
Bruinverkeuring� is�een�vervelend�en�moeilijk�op�te� lossen�probleem.�Bruin-
verkleuring�kan�worden�veroorzaakt�door�stofverbranding�als�gevolg�van� te�
weinig�ventilatie,�roken,�branden�van�kaarsen,�olielampjes�e.d..�Rook�van�siga-
retten�en�sigaren�bevat�teerstoffen�die�op�koudere�muren�neerslaan.
Deze� problemen� kunnen� (deels)� voorkomen� worden� door� goede� ventilatie�
van�de�ruimte�waar�het�toestel�staat.

4.  Draadloze afstandsbediening
Het�toestel�wordt�bediend�met�een�afstandsbediening.
Zowel�het�ontsteken,�het�regelen�van�de�vlamhoogte�als�het�uitschakelen�ge-
beurt�met�behulp�van�de�afstandsbediening,�die�een�ontvanger�aanstuurt.�

4.1 Ontvanger
De�ontvanger�bevindt�zich�bij�het�toestel.

4.2 Afstandsbediening
De�standaard�functies�zijn�het�ontsteken,�regelen�van�de�vlamhoogte�en�uit-
schakelen.�
Daarnaast�kan�met�behulp�van�de�afstandsbediening�een�aantal�extra�functies�
ingesteld�worden:
-� �temperatuurweergave�in�graden�Celsius�of�Fahrenheit;
-� �tijd;
-� �thermostaat�functie;
-� �timer�voor�thermostaat�functie.

Let op  Hoewel de kans klein is, is niet uit te sluiten dat het ontstekingsproces van uw 
toestel onbedoeld wordt gestart door andere draadloze afstandsbedieningen. 
Hierbij wordt gedacht aan de afstandsbediening van een gashaard van buren, 
maar ook aan autosleutels en garagedeur openers.
Het gevolg is dat uw toestel gaat branden zonder dat u het wilt.

NL



6

gebru ikershandle id ing

N
e

d
e

rl
a

n
d

s

U�kunt�het�onbedoeld�ontsteken�van�uw�toestel�eventueel�verhelpen/voorko-
men�door:
-� �een�nieuwe�communicatiecode� in� te�stellen� tussen�afstandsbediening�en�

ontvanger;�zie�de�bij�de�afstandsbediening�meegeleverde�gebruiksaanwij-
zing;

-� �de�gaskraan�bij�uw�toestel�te�sluiten.�Dit� is�de�veiligste�maatregel�als�het�
toestel�gedurende�een�lange�periode�niet�wordt�gebruikt;

-� �Neem�-�ook�als�het�toestel�niet�in�gebruik�is�-�de�genoemde�voorzorgsmaat-
regelen/�veiligheidsinstructies�in�acht.

4.2.1 Instellen communicatiecode
Voordat�het�toestel�in�gebruik�wordt�genomen,�moet�een�communicatiecode�
ingesteld� worden� tussen� de� afstandsbediening� en� de� ontvanger.� De� code�
wordt�willekeurig�gekozen.�Hierdoor�is�de�kans�klein�dat�andere�afstandsbe-
dieningen� in�uw�omgeving�dezelfde� code�gebruiken� en�de�werking� van�uw�
toestel�beïnvloeden.

Ga� te� werk� zoals� beschreven� in� de� bij� de� afstandsbediening� meegeleverde�
gebruiksaanwijzing.

!Let op  Als u een nieuwe afstandsbediening of ontvanger installeert, moet u opnieuw 
een communicatiecode instellen.

4.2.2 Gebruiksaanwijzing
Alle�overige�aanwijzingen�voor�gebruik�kunt�u�vinden�in�de�bij�de�afstandsbe-
diening�meegeleverde�gebruiksaanwijzing.

5.  Onderhoud
Het�toestel�dient�minimaal�één�keer�per�jaar�op�zijn�goede�en�veilige�werking�
gecontroleerd�te�worden.

Let op -  Laat het onderhoud van uw toestel uitsluitend uitvoeren door een vakbe-
kwame installateur;

-  Laat een gescheurde of gebroken ruit meteen vervangen;
-  Breng zelf geen wijzigingen aan het toestel aan.

!Let op  Als gebruiker mag u het toestel alleen aan de buitenkant schoonmaken:
-  Gebruik geen bijtende of schurende schoonmaakmiddelen;
-  Lakbeschadigingen, die het gevolg zijn van voorwerpen die op/tegen de 

mantel van het toestel zijn gevallen/geplaatst, vallen niet onder de garantie.
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6.  Milieu
6.1 Algemeen
Verpakkingsmaterialen�moeten�afgevoerd�worden�via�de�reguliere�weg.
Batterijen�vallen�onder�klein�chemisch�afval�en�horen�in�de�daarvoor�bestem-
de�containers�te�worden�geplaatst.

6.2 Toestel
Aan� het� einde� van� de� levensduur� moet� u� het� toestel� op� een� verantwoorde�
wijze�laten�verwerken,�zodat�het�toestel�of�onderdelen�daarvan�kunnen�wor-
den�hergebruikt.

Let op  Voer de volgende handelingen uit voordat u tot verwijderen overgaat:
-  Sluit eerst de gaskraan;
-  Draai vervolgens de koppeling tussen toestel en gaskraan los.

➠  Verwijder het toestel

➠  Zet het toestel niet bij het ongesorteerde afval, maar lever het in bij een erkend 
inzamelpunt.

➠  Neem contact op met uw gemeente voor informatie over beschikbare inleve-
rings- en inzamelsystemen.

7.  Garantie
De�garantie�op�uw�DRU�toestel�wordt�verleend�via�uw�leverancier.�In�geval�van�
klachten�dient�u�altijd�met�hem�contact�op�te�nemen.�Uw�leverancier�zal�DRU�
inschakelen�als�hij�dit�noodzakelijk�acht.�De�fabrieksgarantie�bedraagt�2�jaar�
na�datum�van�aankoop.
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DRU Verwarming B.V.
The Netherlands
Postbus�1021,�NL-6920�BA�Duiven
Ratio�8,�NL-6921�RW�Duiven
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