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VOORWOORD / KWALITEITSFILOSOFIE

U hebt gekozen voor een SPARTHERM ebios-fire, en wij danken u hartelijk 
voor uw vertrouwen. 

In een wereld van overvloed en massaproductie verbinden wij onze naam 
met het credo van onze eigenaar, de heer Gerhard Manfred Rokossa: 

„Hoge technische kwaliteit gecombineerd met actueel design en uitste-
kende service voor onze klanten, die hierdoor tevreden zijn en ons verder 
aanbevelen.“ Wij bieden u samen met onze handelspartners eersteklas pro-
ducten die emotioneel raken en gevoelens aanspreken als geborgenheid, 
veiligheid en behaaglijkheid. Om dit ook waar te maken, adviseren wij u om 
de gebruikshandleiding aandachtig te lezen, zodat u uw decoratieve vuur 
snel en grondig leert kennen. 

Naast informatie over de bediening bevat deze handleiding belangrijke 
verzorgings- en gebruiksaanwijzingen voor uw veiligheid en voor waardebe-
houd van uw ebios-fire en ook waardevolle tips en instructies. 

Als u nog vragen hebt, neem dan contact op met uw leverancier.

Wij wensen u steeds een mooi vuur.

Uw SPARTHERM team
G.M. Rokossa
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BELANGRIJKE OPMERKING 

In overeenstemming met de Duitse Wet betreffende de veiligheid van appa-
raten en producten (GPSG) en onze wettelijk informatieplicht attenderen wij 
u op de opwarming van dit product:

De warmtewaarde van 96% ethanol bedraagt ca. 29.600 kJ/kg. Bij een 
brandstofdoorvoer van 0,5 l/h bedraagt de vrijgekomen warmte ca. 3.300 
kW.

Bij de werking van de decoratieve stookplaats is veel toevoer van verse lucht 
nodig, omdat anders de gegenereerde hoeveelheid kooldioxide hoger wordt 
dan de toelaatbare concentratie in de kamerlucht.

De aangevoerde verse lucht is doorgaans koeler dan de op te warmen 
kamerlucht, wat leidt tot warmteverlies. Het effectieve verwarmingsvermo-
gen van iedere biohaard is daardoor zeer klein. Daarom zijn decoratieve 
stookplaatsen met een biobrandstof geen warmteopwekkers.

Dit is een decoratieve stookplaats die niet is bestemd voor verwarmings-
doeleinden en niet voor continu bedrijf! Toch dient erop te worden gelet dat 
bij het verbrandingsproces warmte als nevenproduct ontstaat. Dit kan leiden 
tot een verhoogde opwarming van de opstelruimte. Lees de veiligheidsaan-
wijzingen door.

GEBRUIK GEEN BIO-ETHANOL MET EEN ZUIVERHEIDSGRAAD VAN 
MEER DAN 97 %.

1. LEVERINGSOMVANG

ebios-fire met de volgende kenmerken:

• Behuizing 
• 1 brander van roestvrij staal 
• 1 brandermat van Ceramat FN 
• Veiligheidsreservoir voor iedere brander van roestvrij staal
• Afdekplaat (met opening voor de grijpstaaf) van roestvrij staal 
• Fles voor het bevochtigen van de brandermat 
• Tanksluiting met afdichting 
• Vulpeiloog 
• Sleutel voor het openen en sluiten van de tanksluiting 
• Koude handgreep voor het optillen en verwijderen van de afdekplaat 
• Trechter voor het vullen van de brander 
• Staafaansteker 
• Typeplaatje (aan de voorzijde van de brander) 
• Ethanol 5-liter-jerrycan met uitloopventiel voor de eerste ingebruikname 

(alleen in eigen land) 
• Levering voorgemonteerd in een transportvriendelijke wegwerpdoos 
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2. BRANDBEVEILIGING 3. INGEBRUIKNAME

Ga als volgt te werk:
1. Zorg voor voldoende luchttoevoer. 
2. Controleer of de brander gedoofd en volledig afgekoeld is (minimale 

wachttijd na het doven = 1 uur). 
3. Voor het opvullen kan de brander in de behuizing blijven zitten. Open 

hiervoor het deksel van de behuizing. Afhankelijk van de inbouwsituatie 
moeten de beschermruiten afgenomen worden. 

4. Controleer de inhoud van de tank. 
5. Verifieer of de afdekplaat op de brander ligt en de brandermat afdekt. 
6. Open de vulschroef met behulp van de sleutel. 

7. Steek de trechter in de vulopening en vul met maximaal 2,6 l i ter 
bio-ethanol.

Afstand tot brandbare voorwerpen
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8. Het vulpeiloog geeft het maximaal toegelaten vulpeil weer.  

Het maximale vulniveau is bereikt als de rode bol zichtbaar wordt.
9. Pak de fles voor het bevochtigen van de brander. Leid de fles met de 

opening in de tankopening, zodat deze in de brandstof steekt. Druk op 
de fles zodat er lucht uitkomt en bij het loslaten brandstof wordt aange-
zogen. Wacht zo lang totdat de fles weer zijn oorspronkelijke vorm heeft. 

10. Sluit de vulschroef stevig met behulp van de sleutel. 

11. Sluit de afdekking van de behuizing en let erop dat de afdekking niet in 
het bereik van de vlammen komt maar een gelijkmatige afstand t.o.v. de 
brandergoot heeft. Bevestig vervolgens de veiligheidsruiten. 

12. Breng het koude handvat naar de opening van de afdekplaat en til de 
plaat op. 

13. Bevochtig met de zojuist gevulde fles de brandermat met brandstof.

14. Zet de fles aan de kant. 
15. Wacht ca. 2 minuten met aansteken, zodat de pitten zich kunnen volzui-

gen met de ethanol. 
16. Steek het vuur aan de brandermat aan en stap naar achteren weg van de 

vlammen. Het kan een paar minuten duren totdat er zich een gelijkmatig 
vlammenbeeld vormt. 
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Als u toch een keer teveel brandstof vult, zodat de brander overloopt, wordt 
de ethanol in het veiligheidsreservoir verzameld. Maak dit onmiddellijk leeg 
en voor het aansteken van de brander. Reinig het oppervlak van de brander, 
totdat hij droog en volledig vrij van ethanol is. 

Let op: ethanol is licht ontvlambaar. Er mogen geen ontstekingsbronnen in 
de buurt zijn!

4. APPARAAT BUITEN GEBRUIK NEMEN
In geval van een vroegtijdige buitenbedrijfstelling sluit u de brander met de 
afdekplaat met behulp van de koude handgreep. Steek hiervoor de koude 
handgreep in de opening van de afdekplaat en plaats die vervolgens boven 
de brandergoot.

5.  ALGEMENE 
GARANTIEVOORWAARDEN

5.1 TOEPASSINGSBEREIK

Deze algemene garantievoorwaarden gelden voor de relatie tussen de 
fabrikant, de firma Spartherm Feuerungstechnik GmbH, en de han-delaar/
tussenhandelaar. Ze komen qua dekking niet volledig overeen met de con-
tract- en garantievoorwaarden die de handelaar/tussenhandelaar individu-
eel doorgeeft of kan doorgeven aan zijn klant.

5.2 ALGEMENE INFORMATIE

Dit product is een kwalitatief hoogstaand product dat wordt vervaardigd 
volgens de recentste technische inzichten. De gebruikte materialen werden 
zorgvuldig geselecteerd en worden, net als ons productieproces, voort-
durend gecontroleerd. Voor het opstellen of inbouwen van dit product is 
gespecialiseerde vakkennis vereist. Daarom mogen onze producten alleen 
worden geïnstalleerd en in bedrijf gesteld door gespecialiseerde firma‘s 
onder naleving van de geldende wettelijke bepalingen.

5.3 GARANTIEPERIODE

De algemene garantievoorwaarden gelden alleen in de Bondsrepubliek 
Duitsland en de Europese Unie. De garantieperiode en de omvang van de 
garantie worden in het kader van deze voorwaarden toegekend, buiten de 
wettelijke garantie, die onaangetast blijft. 

De firma Spartherm Feuerungstechnik GmbH geeft 24 maanden garantie op 
de ebios-fire-apparaten.

De firma Spartherm Feuerungstechnik GmbH geeft 6 maanden garantie op 
slijtageonderdelen in het vuurbereik, zoals pitten, brandermatten, dichtin-
gen en glaskeramiek.
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5.4 RECHTMATIGHEIDSEIS VOOR DE GARANTIE

De garantieperiode begint vanaf de datum van levering aan de vakhandel/
tussenhandelaar. Dit dient te worden gestaafd door een schriftelijk bewijs, 
zoals de rekening met leveringsbevestiging door de vakhandel/tussenhande-
laar. Het bij het product behorende garantiecertificaat dient door de indiener 
van de claim te worden voorgelegd bij de aanvraag. Zonder voorlegging van 
dit bewijs is de Firma Spartherm Feuerungstechnik GmbH tot geen enkele 
garantieprestatie verplicht.

6.5 UITGESLOTEN VAN GARANTIE

De garantie omvat niet:
• de slijtage van het product 

pit / brandermat vanwege thermische belasting
• de oppervlakken: 

verkleuringen in de lak of op de gegalvaniseerde oppervlakken van het 
vuurmeubel en/of van de brander, die te wijten zijn aan thermische 
belasting of overbelasting. 

• de glasruiten:  
vervuiling door roet of ingebrande resten van verbrande materialen, 
en kleurveranderingen en andere optische veranderingen vanwege de 
thermische belasting.

• Gebruik van ongeschikte of niet genoemde brandstof.
• Voor uw ebios-fire-apparaat adviseren wij bio-ethanol van de firma 

Spartherm Feuerungstechnik GmbH met een concentratie van meer dan 
96 %.

• foutief transport en / of foutieve opslag
• verkeerde hantering van breekbare onderdelen zoals glas en keramiek
• verkeerde hantering en/of ondeskundig gebruik
• ondeskundige vulling van de installatie
• ontbrekend onderhoud
• foutieve op-/inbouw van het apparaat
•  niet-naleving van de montage- en gebruikshandleiding
• technische wijzigingen aan het apparaat door externe personen

5.6 MANKEMENTEN VERHELPEN / REPARATIE

Onafhankelijk van de wettelijke garantie, die binnen de wettelijke garan-
tietermijn voorrang heeft op de beloofde garantie, worden in het kader van 
deze garantie alle gebreken kosteloos opgelost, als deze zijn terug te voeren 
op een materiaalfout of op een fout van de fabrikant en als de overige 
voorwaarden van deze garantiebelofte zijn nageleefd. 

In het kader van deze garantieovereenkomst behoudt Spartherm Feuerungs-
technik GmbH zich het recht voor het gebrek te verhelpen of het apparaat 
kosteloos te vervangen. Het verhelpen van mankementen heeft voorrang.
Deze garantiebelofte omvat uitdrukkelijk niet een verdergaande schadever-
goeding, die uitgesloten is bovenop de wettelijke garantie.

5.7 VERLENGING VAN DE GARANTIEPERIODE

Als een prestatie onder de garantiebelofte is uitgevoerd, of het nu gaat om 
corrigerende maatregelen of om de vervanging van een toestel, dan wordt 
de garantietijd voor het vervangen toestel/onderdeel verlengd.

6.8 RESERVEONDERDELEN

Als reserveonderdelen mogen uits lui tend reserveonderdelen worden 
gebruikt die door de fabrikant worden geproduceerd of door hem worden 
aanbevolen.

5.9 AANSPRAKELIJKHEID
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Technische wijzigingen en vergissingen voorbehouden.

Schade en claims voor schadevergoeding waarvan de oorzaak niet l igt 
in een toestel dat met gebreken is afgeleverd door de Firma Spartherm 
Feuerungstechnik GmbH, worden uitgesloten en maken geen deel uit van 
deze garantie. Dit geldt niet voor wettelijke garantieclaims, als deze zich in 
bepaalde gevallen zouden voordoen.

5.10 SLOTOPMERKING

De vakhandel/distributeur staat u graag bij met raad en daad, bovenop deze 
garantievoorwaarden en -toezeggingen.
Het wordt uitdrukkelijk aanbevolen ebios-fire producten regelmatig te laten 
controleren door een ovenbouwer/distributeur.
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NOTITIE
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SPARTHERM
DIE WELTMARKE FÜR IHR WOHNZIMMER

The Global brand for your living room | La référence mondiale pour votre salon | Il marchio mondiale per il vostro soggiorno

La marca mundial para su salón | Het merk van wereldformaat voor uw woonkamer | Światowa marka do Państwa salonu 

Торговая марка № 1 для Вашего дома

D Ihr Fachhändler | UK Your specialist dealer | F Votre revendeur spécialisé
IT Il vostro rivenditore specializzato | E Sus comercios especializados

NL Uw vakhandelaar | PL Państwa sprzedawca | РУС Ваш дилер
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Spartherm Feuerungstechnik GmbH · Maschweg 38 · D-49324 Melle 
Phone +49 (0) 5422 94 41-0 · Fax +49 (0) 5422 9441-14 · www.spartherm.com


