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Wettelijke voorschriften
Vóór installatie dienen de juiste vergunningen te worden
aangevraagd bij de desbetreffende plaatselijke instanties.

De plaatsing van een haard dient aan de wettelijke
voorschriften en bepalingen van het desbetreffende land
te voldoen. De door ons geselecteerde dealers zijn op de
hoogte van de ter plaatse geldende bepalingen. Zij kunnen
u vertellen hoe u de haard veilig en volgens de wettelijke
voorschriften kunt installeren.
Instructies voor montage, plaatsing en gebruik worden met
het product meegeleverd. U kunt de geplaatste haard pas
gebruiken als deze is geïnspecteerd en goedgekeurd.

Waarschuwing! Zorg voor voldoende ventilatie in de ruimte
waar de haard wordt geplaatst.
Onvoldoende ventilatie kan tot zuurstofgebrek in de ruimte
leiden en vermoeidheid, misselijkheid en ziekte
veroorzaken, en is zeer gevaarlijk.

Graag uw speciale aandacht voor het volgende:
De schoorsteen of het rookkanaal moet voldoen aan de
bouwreglementen voor warmteproducerende apparaten.
Het is van belang te zorgen dat de schoorsteen de juiste
afmetingen heeft voor de haard en dat de verbinding met
de schoorsteen luchtdicht is en goed functioneert. Rookgas
dat in afgesloten ruimten binnendringt, kan ernstige schade
aan de gezondheid veroorzaken.

De schoorsteen of het rookkanaal moet in perfecte staat
verkeren en schoon zijn. Als hout, kolen of andere vaste
brandstoffen zijn gebruikt, moet de schoorsteen worden
geveegd voordat de haard wordt gemonteerd.
Zorg dat maar één haard is aangesloten op de schoorsteen
of het rookkanaal.
Controleer ook of de constructie van de schoorsteen of
het rookkanaal in perfecte staat verkeert.
Verbrandingsproducten mogen in geen geval in contact
kunnen komen met brandbaar materiaal in de structuur
van het gebouw.

In sommige gevallen is het aan te bevelen om vóór plaatsing
van de haard een schoorsteenvoering aan te brengen. Als
dat nodig is, zal uw installateur u daarop attenderen.

Het typeplaatje bevindt zich onder het hitteschild en is
gemaakt van hittebestendig materiaal. Op het typeplaatje
staat de volgende informatie: producent en adres,
modelnummer, productienummer, vermogen,
registratienummer (na toewijzing).
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Productinformatie voor de Jøtul F 602 N
Materiaal: gietijzer
Afwerking: zwarte verf
Brandstof: hout
Max. lengte van de blokken: 40 cm
Ontluchtingssysteem: deurventilatie
Verbrandingssysteem: standaard
Schoorsteenaansluiting: bovenkant, achterkant
Afmeting rookkanaal: 125 mm Ø
Gewicht: 60 kg
Afmetingen van de haard: zie afb. 1
Opties: glazen deur, decoratieve

bovenkant

Algemene veiligheidsmaatregelen
Afstand tot stenen muur en vereisten voor de vloerplaat:
Neem contact op met uw plaatselijke autoriteiten voor
informatie over de lokale regelgeving en tips voor een veilige
installatie volgens de wettelijke voorschriften. Zie afb. 1.

De vloerplaat moet voldoen aan het volgende: Als de haard
op een ondergrond van brandbaar materiaal geplaatst
moet worden, moet de vloer onder de haard met een
stevige, solide, vuurvaste laag worden bedekt. Deze laag
moet zich uitstrekken tot minimaal 300 mm vóór en 150
mm aan beide zijden van de opening. (Zie bouwreglementen
in uw land.) Wij adviseren u vóór de installatie contact op
te nemen met uw Jøtul-dealer.

Niet-geïsoleerde kachelpijp: Wanneer niet-geïsoleerde
kachelpijpen door vloeren of muren worden geleid, moet
de opening van steen of metselwerk zijn gemaakt en moet
de buitenwand van de pijp minimaal 300 mm van brandbare
materialen verwijderd blijven. Voor geïsoleerde kachelpijpen
kan een andere afstand gelden. Raadpleeg zo nodig de
brandtechnische productdocumentatie voor informatie
over de kachelpijp.

Maatregelen voor brandpreventie
Volg bij het gebruiken van de haard altijd de volgende
veiligheidsmaatregelen op:
• Stook de haard nooit te hoog op. Hierdoor kunnen de

haard en de schoorsteen ernstig worden beschadigd.
• Gebruik nooit benzine of andere brandbare vloeistoffen

om een haardvuur aan te maken.
• Voorkom situaties met “lage druk” in de ruimte waar de

haard brandt, anders kunnen giftige stoffen de ruimte
worden binnengezogen.

• Blus het vuur of de as nooit met water, omdat dit de
haard kan beschadigen en letsel kan veroorzaken.

• Zorg dat meubels of andere brandbare materialen niet
te dicht bij de haard staan.

• De as moet buiten worden bewaard of worden
weggegooid op een plek waar geen brandgevaar
bestaat.

• Wees voorzichtig met de haard, deze kan zeer heet
worden.

Plaatsing van de Jøtul F 602 N
Controleer vóór het installeren of de haard geen
transportschade heeft opgelopen.

De haard monteren
1. Verwijder de kookplaat en alle losse onderdelen in de

haard. (Afb. 2.)
2. Plaats de kartonnen verpakking op de grond en leg de

haard voorzichtig op de zijkant. Zet de 4 poten met
schroeven en ringen vast. (Afb. 3.)

3. Bevestig het hitteschild in de middelste schroef onder
de haard. Til de haard voorzichtig op.

4. De schoorsteenuitgang en bovenplaat worden van
positie gewisseld als de rookafvoer boven op de haard
moet komen. (Afb. 4.) De twee schroeven op de
schoorsteenuitgang zijn mogelijk moeilijk los te krijgen.
Houd de moer aan de binnenkant tegen met een
moersleuteltje van de schoorsteenuitgang om de
schroeven aan de buitenkant los te draaien.

5. Bevestig de knop  aan de deurklink met de meegeleverde
schroef en moer. (Afb. 2A)

Een positie voor de
schoorsteenaansluiting kiezen
Voordat u een opening in de schoorsteen maakt, moet de
haard als proef worden geplaatst om te zorgen voor de
juiste positie ten opzichte van de schoorsteen. Zie afb. 1
voor de afmetingen van de brandmuur. Markeer de plek
voor de kachelpijp waar u het gat boort (let op de
hellingshoek van de pijp).

Steek het smalle uiteinde van de kachelpijp in de
rookafvoer van de haard. Plaats de afdichtingskoorden van
binnen om de kachelpijp. Druk ze vervolgens naar buiten
richting achter-/zijstuk. Vul de lege ruimte tussen de
kachelpijp en de rookafvoer op met kachelcement.

Montage van de kachelpijp
Boor een gat voor de kachelpijp. De afstand tussen de haard
en de brandmuur/schoorsteen moet ten minste 100 mm
bedragen. Gebruik altijd een schoorsteenkraag voor de
schoorsteenaansluiting. Gebruik de door de leverancier
aanbevolen schoorsteenkraag bij het aansluiten op een
geprefabriceerd element. Volg de instructies voor montage
en gebruik van de leverancier nauwkeurig op in verband
met mortel/kachelcement voordat u de haard gaat
gebruiken.

Zorg dat de kachelpijp niet scheef staat ten opzichte van
de schoorsteen. De pijp moet ten minste een horizontale
positie hebben, bij voorkeur een helling van een paar
millimeter.
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Opmerking! Een juiste en luchtdichte aansluiting is van groot
belang voor het goed functioneren van de haard.

Het is van bijzonder belang dat de aansluitingen enigszins
flexibel zijn. Dit voorkomt het ontstaan van scheurtjes als
de vloer enigszins zou gaan doorzakken.

Gebruiksaanwijzing

Eerste keer stoken
Plaats een laagje zand op de bodem van de haard als
beschermlaag voor de bodemplaat voordat u de haard
aansteekt. Het zand moet de bovenkant van de richels
bedekken. (Zie afb. 6.)

Open de ventilatieopening volledig. (Afb. 5A.) Leg een paar
proppen krantenpapier, wat aanmaakhout en brandhout in
de kachel en maak een klein vuur. Voeg geleidelijk meer
brandhout toe en laat het vuur een paar uur flink branden.

Opmerking! Geuren wanneer u de haard voor het eerst
gebruikt.
Geverfde haarden: Als u voor de eerste keer een haardvuur
aanmaakt, is het normaal voor een pas geverfde haard dat
er een onaangenaam ruikend gas vrijkomt, waarbij zelfs
sprake kan zijn van rookontwikkeling. Dit gas is niet giftig,
maar toch is het beter om een raam of een deur in de
ruimte te openen om te zorgen voor extra ventilatie.

Dagelijks gebruik
Leg twee middelgrote blokken hout aan weerszijden van
de verbrandingskamer. Stop een paar proppen
krantenpapier tussen het hout. Strooi daar vervolgens wat
aanmaakhoutjes overheen. Steek het vuur aan en blijf er
droge houtsplinters aan toevoegen totdat zich een laag
gloeiende kolen heeft gevormd. Voeg vervolgens 2-3 kleine
tot middelgrote stukken hout toe. Laat dit vuur eventjes
branden. Laat de deur op een kier totdat het hout flink
brandt, waarna u de deur goed sluit. Regel de warmte met
de ventilatieopening.

Verwijder de asresten wanneer dat nodig is, maar laat de
as zich nooit zo ver in de haard ophopen dat deze over de
rand terechtkomen.

Verbrand nooit de volgende materialen in de haard:
- huisafval
- geverfd of geïmpregneerd hout (dit is zeer giftig)
- gelamineerde houten planken
- drijfhout
- plastic of andere soorten afvalproducten.
Deze stoffen kunnen schadelijk zijn voor de haard en zijn ook
schadelijk voor het milieu!

NB! Gebruik nooit benzine of andere brandbare
vloeistoffen om een haardvuur aan te maken of weer aan
te wakkeren.

Waarschuwing: Stook de haard nooit te hoog op. Als een
deel van de haard of de schoorsteen gloeit, hebt u te hard
gestookt. Een huisbrand of ernstige schade aan de haard
of de schoorsteen kan het gevolg zijn. Sluit onmiddellijk de
luchttoevoer af als u dit merkt.

Onderhoud

De glazen deur (optie) reinigen
Bij een glazen deur moet het roet dat zich aan de binnenkant
van het glas ophoopt, zo nu en dan worden verwijderd. De
hoeveelheid roet die op het glas gaat zitten, kan afhankelijk
zijn van de mate van ventilatie van de ruimte of de instelling
van de ventilatieschuif.

Enkele goede adviezen! Voor algemene reiniging kunt u
papier van een keukenrol gebruiken dat u in heet water
doopt en waar u een beetje as op doet. Wrijf vervolgens
met het papier over het glas. Zo verwijdert u de meeste
roet. Neem het glas daarna af met schoon water en laat
het goed drogen voordat u de haard weer aansteekt. Als
het glas grondig moet worden gereinigd, raden we aan om
een glasreiniger te gebruiken.

De as verwijderen
Verwijder de as via de deur met een schepje of iets
dergelijks. Laat een laagje as als beschermlaag op de bodem
van de verbrandingskamer liggen. Asresten moeten in een
metalen houder met een goed passend deksel worden
geplaatst.
Asresten vormen overigens uitstekende meststof.

Reinigen en roet verwijderen
Voer minimaal één keer per jaar een routine-inspectie uit.
Dit kunt u bijvoorbeeld doen als de schoorsteen en de
kachelpijp worden geveegd.
Als u de haard gebruikt, kan zich roet afzetten op de
zijwanden. Roet werkt isolerend en kan daardoor de
warmteafgifte van de haard verminderen.

De kachelpijp tot aan de schoorsteen
reinigen
De haard kan het eenvoudigst via de deur worden gereinigd.
U kunt de kachelpijp reinigen door de kookplaat te
verwijderen en de pijp door de opening te vegen.
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De haard inspecteren
Jøtul raadt u aan om na het reinigen/vegen zelf een
grondige inspectie van de haard uit te voeren. Controleer
alle zichtbare oppervlakken op scheuren. Controleer ook
of de deur- en glasafdichtingen luchtdicht afsluiten en of
de pakkingen nog op hun plaats zitten. Pakkingen die sporen
van slijtage of vervorming vertonen, moeten worden
vervangen.
Maak de pakkingsgroeven grondig schoon, breng
keramische lijm aan (te verkrijgen bij uw Jøtul-dealer) en
druk de pakking goed in de groef. De lijm heeft een korte
droogtijd.

De buitenkant onderhouden
Bij haarden met een laklaag kan na een paar jaar
verkleuring optreden. Voordat u een nieuwe laag verf
aanbrengt, moet u alle losse deeltjes verwijderen.

Lengte, hoeveelheid en kwaliteit van
het brandhout
De blokken mogen maximaal 40 cm lang zijn. Leg de blokken
parallel aan de zijwand van de haard. Jøtul F 602 N heeft
door zijn efficiëntie een nominale capaciteit van 6,1 kW. Uit
berekeningen is gebleken dat voor het nominale vermogen
2,4 kg goed brandhout per uur nodig is.

Jøtuls definitie van goed brandhout
Goed brandhout moet droog zijn, dat wil zeggen dat het
hout ongeveer 20 à 25% water mag bevatten. Dit bereikt u
door het hout aan het eind van de winter of aan het begin
van de lente te kappen en in de zomer droog in de
buitenlucht op te slaan. Haal de blokken hout in de herfst
naar binnen en gebruik ze tijdens het stookseizoen. Met
goed brandhout bedoelen we de bekende houtsoorten,
zoals beuken-, berken- en eikenhout.

De hoeveelheid energie die 1 kg hout kan leveren, varieert
niet veel. Het gewicht van dezelfde hoeveelheid hout
verschilt daarentegen aanzienlijk van soort tot soort. Een
bepaalde hoeveelheid berkenhout levert bijvoorbeeld
minder kWh dan dezelfde hoeveelheid beukenhout. De
hoeveelheid energie van 1 kg goed brandhout bedraagt
ongeveer 3,8 kWh bij een vochtigheidsgraad van 20%. 1 kg
volledig droog hout levert ongeveer 5 kWh op, terwijl hout
met een vochtigheidsgraad van 60% slechts ongeveer 1,5
kWh levert.

Groot onderhoud

De branderplaten vervangen (afb. 7)
• Verwijder de oude branderplaten door deze uit de knop

te tillen.
• Borstel de zijplaten schoon in de haard voordat u de

branderplaten vervangt.
• Til de keerplaat aan de voorkant op.
• Begin met de branderplaat links.
• Hang de branderplaat op de knop van de zijplaten (zie

afb. 7-A.) Zo wordt het hoogste gedeelte van de
branderplaat bij de bovenrand ondersteund door de
richel (afb. 7-B).

Opmerking: Oudere modellen van Jøtul F 602 N hebben
twee extra knoppen op beide zijplaten. De branderplaat
past op de knop die het meest vooraan zit.

De keerplaat vervangen
• Verwijder de oude keerplaat door deze iets op te tillen

en dan naar beneden te kantelen en uit de haard te
nemen.

• Zorg bij het terugplaatsen dat de keerplaat goed op de
richel achterin (Afb. 7-C.) en op de knoppen voorin rust.

Belangrijke opmerking: Als de keerplaat niet goed wordt
geplaatst, gaat het rookgas rechtstreeks naar de kachelpijp.
Dit leidt tot te hoge rookgastemperaturen, wat de
achterplaat kan beschadigen en het stoken onvoordelig
maakt.
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Jøtul arbeider kontinuerlig for om mulig å forbedre sine produkter, og vi forbeholder oss rett til
å endre spesifikasjoner, farger og utstyr uten nærmere kunngjøring.

Jøtul bemüht sich ständig um die Verbesserung seiner Produkte, deshalb können Spezifikationen,
Farben und Zubehör von den Abbildungen und den Beschreibungen in der Broschüre abweichen.

Jøtul pursue a policy of constant product development. Products supplied may therefore differ
in specification, colour and type of accessories from those illustrated and described in the
brochure.

Jøtul vise sans cesse à améliorer ses produits. C’est  pourquoi, il se réserve le droit de modifier
les specifications, couleurs et  équipements sans avis prélable.

Kvalitet
Jøtul AS arbeider etter et kvalitetssikringssystem basert på NS-EN ISO 9001 for utvikling,
produksjon og salg av ildsteder. Vår kvalitetspolitikk skal gi kundene den trygghet og
kvalitetsopplevelse som Jøtul har stått for siden bedriftens historie startet i 1853.

Qualität
Jøtul AS hat ein Qualitätssicherungssystem, das sich bei Entwicklung, Produktion und Verkauf
von Öfen und Kaminen nach NS-EN ISO 9001 richtet. Diese Qualitätspolitik vermittelt unseren
Kunden ein Gefühl von Sicherheit und Qualität, für das Jøtul mit seiner langjährigen Erfahrung
seit der Firmengründung im Jahre 1853 steht.

Quality
Jøtul AS has a quality system that conforms to NS-EN ISO 9001 for product development,
manufacturing, and distribution of stoves and fireplaces. This policy gives our customers quality
and safety piece of mind as a result of Jøtul’s vast experience dating back to when the company
first started in 1853.

Qualité
Le système de contrôle de la qualité de Jøtul AS est conforme à la norme NS-EN ISO 9001
relative à la conception, à la fabrication et à la distribution de poêles, foyers et inserts. Cette
politique nous permet d’offrir à nos clients une qualité et une sécurité reposant sur la vaste
expérience accumulée par Jøtul  depuis sa création en 1853.

Dette ildstedet er kontrollert av:
Dieses Produkt ist geprüft von:

This product has been controlled by:
Ce produit a été contrôlé par :

__________________________        ___________________
Date Sign.

Jøtul AS,
P.o. box 1411
N-1602 Fredrikstad,
Norway

Cat.no 220125
Draw

.no. 4-3852-P00

Jøtul AS, N
ov. - 2003




