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VOORWOORD

U hebt gekozen voor een Spartherm ebios-fire. We danken u hartelijk voor uw 
vertrouwen.

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

„Hoge technische kwaliteit gecombineerd met actueel design en uitstekende ser-
vice voor onze klanten, die hierdoor tevreden zijn en ons verder aanbevelen.“

We bieden u samen met onze handelspartners eersteklas producten die emotioneel 
raken en gevoelens als geborgenheid, veiligheid en behaaglijkheid opwekken. Om 
dit ook waar te maken adviseren we u om de gebruiksaanwijzing aandachtig te 
lezen, zodat u uw decoratieve kachel snel en grondig leert kennen.

Naast informatie over de bediening bevat deze handleiding ook belangrijke onder-
houds- en gebruiksaanwijzingen voor uw veiligheid en het waardebehoud van uw 
ebios-fire, en ook waardevolle tips en ondersteunende informatie. 

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

We wensen u mooie momenten bij een behaaglijk vuur.
Uw Spartherm-team

G.M. Rokossa
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1. INFORMATIE

1.1 ALGEMENE AANWIJZINGEN

Kleine kinderen, oudere of gehandicapte personen: net zoals bij alle open 
vuren is het nuttig een veiligheidsvoorziening voor deze groepen personen 
te plaatsen. Verbrandingsgevaar! 

Laat deze groepen personen nooit zonder toezicht bij de brandende of juist 
gedoofde ebios-fire achter! De ebios-fire mag alleen onder toezicht worden 
gebruikt!

De betreffende nationale en plaatselijke richtlijnen en voorschriften, met 
name de betreffende brandpreventievoorschriften van de Duitse deelstaat, 
evt. de brandpreventievoorschriften van de VKF bij opstelling en bedrijf van 
uw ebios-fire dienen in acht te worden genomen.

Zorg bij de opstelling voor voldoende stabiliteit en kies de plaats op een 
wijze dat tijdens het bedrijf bewegingen van de brander door stoten of ver-
gelijkbaar worden uitgesloten.

Houd er rekening mee dat de brandstof nooit handmatig van bovenaf in de 
brandgoot van het toestel mag worden bijgevuld. Vullen gebeurt uitsluitend 
via de geïntegreerde pomp en direct uit het vat!

Sta alleen toe dat personen het vat verwisselen die het toestel en de vei-
ligheidsbepalingen kennen en die u hebt geïnstrueerd over de bediening.
De ebios-fire is geen verwarming maar een decoratieve haard. Zorg voor 
voldoende ventilatie. 

BELANGRIJKE INFO:

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

De warmtewaarde van 96% ethanol bedraagt ca. 29.600 kJ/kg. Bij een 
brandstofdoorvoer van 1,6 l/h bedraagt de vrijgekomen warmte ca. 10.800 
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 verwarmingsniveau 
van iedere biohaard is daardoor zeer klein. Daarom zijn decoratieve stook-
plaatsen met biobrandstof geen warmteopwekkers.

Dit is een decoratieve stookplaats die niet is bestemd voor verwarmings-
doeleinden en niet voor continu gebruik! 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 veilig-
heidsaanwijzingen door.

Neem deze gebruikshandleiding in acht. 
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1.4 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Neem de volgende punten in acht, om probleemloos van uw Nano te kunnen 
genieten:

• Lees de bedienings- en installatiehandleiding zorgvuldig en volg de 
gegeven aanwijzingen en tips op.

• Het apparaat moet stevig en veilig worden geplaatst. Het mag in geen 
enkele richting scheef staan. 

• Tijdens het gebruik van de ethanolbrander worden onderdelen van de 
bekleding en ruit zeer heet. Aanraken van deze delen zonder geschikte 
beschermende uitrusting kan tot verwondingen leiden. Gevaar voor 
verbranden!

• De ebios-fire is uitsluitend bestemd om met ethanol te worden gebruikt. 
Het verbranden van andere brandstoffen of afval is niet toegestaan.

• Houd kinderen, ouderen en gebrekkige personen tijdens de werking weg 
van de stookplaats en maak hen attent op de mogelijke gevaren. De ruit 
en ook de bekledingselementen van de ethanolbrander kunnen zeer heet 
worden. Gevaar voor verbranden!

• De ebios-fire is niet bestemd om te worden gebruikt door personen met 
beperkte fysieke, sensorische of mentale capaciteiten, tenzij onder toe-
zicht van een persoon die hun veiligheid waarborgt of als ze van deze 
persoon instructies krijgen over de bediening van het toestel.

• Plaats geen voorwerpen op de ethanolbrander of in het directe stralings-
bereik. Let erop dat de in de installatiehandleiding en op het typeplaatje 
genoemde veiligheidsafstanden tot brandbare bouwonderdelen zijn aan-
gehouden. Brandgevaar!

• Plaats de ebios-fire op een effen ondergrond. De Nano mag niet op een 
hellend vlak worden opgesteld! Brandgevaar! Richt het apparaat met 
behulp van een waterpas uit, zodat het apparaat loodrecht staat! 

• Het verwisselen van de vaten mag alleen in uitgeschakelde toestand 
worden uitgevoerd.

• Let erop dat de bodem voldoende draagvermogen heeft.

Bio-ethanol is een gevaarli jke stof die volgens de bepalingen alleen in 
voorgeschreven hoeveelheden mag worden opgeslagen. Hiervoor dienen de 
voorschriften te worden nageleefd die gelden op de plaats van gebruik. Voor 
woningen in Duitsland geldt in het algemeen:

Opslag in de kelder:  max. 20 liter
Opslag in de woonkamer: max. 5 liter

(Bron: Gegevensblad met informatie over gevaarlijke stoffen van de Bedrijfs-
vereniging voor grondstoffen en chemische industrie, alsmede Technische 
regels voor brandbare vloeistoffen 20)

1.2 LEVERINGSOMVANG

De Nano wordt volledig gemonteerd geleverd op een houten pallet. Alleen de 
glazen cilinder moet geïnstalleerd worden. De volgende onderdelen moeten 
met het toestel worden meegeleverd:

• Nano
• Glazen cilinder met bevestiging en glazen deksel
• 1 x vatafsluiting met slangaansluiting
• 1 x 5 liter ethanol (alleen binnen Duitsland)

1.3 TYPEPLAATJE

Het typeplaatje bevindt zich aan de binnenkant van de deur onder de display.
Het serienummer staat in het midden en luidt YY-XXX.
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• Breng geen ongeautor iseerde wi jz igen aan de brander aan om 
veiligheidsredenen.

• Laat de stookplaats niet gedurende langere tijd zonder toezicht.
• Pak de glazen deksel en de glazen buizen uitsluitend wanneer het toe-

stel koud en uitgeschakeld is en alleen om de verbrandingskamer en de 
vuurpot te reinigen. Plaats de glazen deksel en de glazen buizen na de 
reiniging weer correct op het apparaat.

• Indien ethanol bij het verwisselen van de brandstofvaten wordt gemorst, 
is het ten strengste verboden om het apparaat in te schakelen - Brand-
gevaar! Voordat de Nano mag worden gestart, moet de gemorste ethanol 
zorgvuldig worden verwijderd. Daarnaast moet de ruimte in kwestie vol-
doende worden gelucht zonder dat het apparaat is ingeschakeld, zodat 
al verdampt ethanol kan vervliegen.

• Wanneer de stroomkabel van dit toestel beschadigd is, moet deze door 
de klantenservice of een gekwalificeerd persoon (bijv. een elektromon-
teur) worden vervangen om risico’s te vermijden.

• Indien de pomp, de brandstofleiding of de verbindingselementen niet 
dicht zijn, schakelt u het apparaat direct uit of schakelt u het apparaat 
niet in Brandgevaar! Neem vervolgens contact met uw verkoper op, 
zodat deze de niet dichte delen op vakkundige wijze kan verwisselen. 
Probeer niet zelf een van de componenten te verwisselen.

• Aangezien het bij ethanol om een licht ontvlambare brandstof gaat, is 
het aan te raden om geschikte blusmiddelen klaar te zetten om snel te 
kunnen ingrijpen.

• De buitentemperatuur is ongeveer 15 °C. Er heersen ongunstige opvoer-
druk- en weersomstandigheden (bijv. mist). Deze weerstoestand komt 
vooral in de lente en in de herfst voor. De verbranding kan daardoor wat 
ongelijkmatig zijn en eventueel kan de ruit vuiler worden dan bij gunstige 
trekomstandigheden.

• Uw ethanolbrander onttrekt de verbrandingslucht aan het vertrek (van 
de kamerlucht afhankelijk gebruik). Er moet voor worden gezorgd dat 
het vertrek van voldoende frisse lucht wordt voorzien. Raadpleeg de 
“Algemeen aanvaarde technische regels” hierover of overleg met uw 
schoorsteenveger. De installateur en de gebruiker dienen de toevoer van 

verse lucht te controleren. Bij het gebruik van meerdere stookplaatsen 
in één ruimte of in ruimten met een samenhangende luchtvoorziening 
moet worden gezorgd voor voldoende verbrandingslucht. Bij afgedichte 
vensters en deuren (bijv. in combinatie met energiebesparende maat-
regelen) kan het zijn dat de toevoer van verse lucht onvoldoende wordt 
gewaarborgd. Hierdoor kan de trek van de ethanolbrander verslechte-
ren. Dit kan uw gezondheid en eventueel ook uw veiligheid in gevaar 
brengen. Eventueel moet voor extra luchttoevoer een luchttoevoerklep 
nabij de ethanolbrander worden ingebouwd of een verbrandingslucht-
leiding van buiten of naar een goed geventileerd vertrek (maar niet de 
verwarmingskamer) worden aangelegd. In het bijzonder moet worden 
gegarandeerd dat alle noodzakelijke verbrandingsluchtleidingen tijdens 
het gebruik van de stookplaats open zijn. Bij gelijktijdig gebruik van 
een ventilatiesysteem (bijv. afzuigkappen, badkamerventilatie, enz.) in 
dezelfde ruimte of ruimten de ethanolbrander minder goed kan functi-
oneren (en zelfs rook of rookgas in de woonkamer kan komen, ondanks 
dat de deur van de verbrandingskamer gesloten is). Daarom is gelijktij-
dig gebruik van dergelijke apparatuur met de brander niet toegestaan 
zonder de passende maatregelen! Als u vragen hebt, neem dan contact 
op met uw dealer.

Ontsteek de brander voor uw eigen veiligheid niet handmatig met 
de hand!!!
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1.5 VEILIGHEIDSFUNCTIES

De regeling van de ethanolbrander biedt veil igheidsfuncties die bij een 
bedrijfsstoring automatisch in werking treden. Als de ethanolbrander zich-
zelf vanwege een storing uitschakelt, wordt op het bedieningspaneel aan de 
hand van een foutcode de oorzaak van de storing aangeduid (zie hoofdstuk 
6 Ondersteuning bij storingen).

Indien u iets ziet dat op een storing wijst of een gevaar vormt, wacht niet 
totdat de bijbehorende storingsmelding verschijnt, maar haal de Nano van 
de stroomvoorziening af en houd het apparaat in de gaten totdat het vuur 
uit is en het apparaat is afgekoeld. Neem vervolgens contact op met uw 
verkoper, voordat u het apparaat weer in gebruik neemt.

Te weinig brandstof
Het verwisselen van de vaten mag alleen in uitgeschakelde toestand worden 
uitgevoerd. Als de ethanoltank leeg is, wordt het vuur gedoofd, omdat de 
minimumtemperatuur niet meer wordt bereikt. Er wordt een foutmelding 
gegenereerd die het tekort aan ethanol aangeeft. Na het bevestigen en 
verwisselen van het vat kan de nano opnieuw worden gestart (zie hoofdstuk 
3.2).

Aanjager
De aanjager wordt in de startfase bewaakt. Indien de ventilator niet genoeg 
druk opbouwt, ontsteekt het apparaat niet.

Zekering tegen elektrische overbelasting
Het ethanolapparaat is met een interne hoofdzekering beschermd tegen 
overstroom en interne kortsluiting.

Stroomuitval tijdens gebruik
Na een korte stroomuitval (tot ca. 30 s) wordt de verbranding voortgezet met 
de eerder ingestelde werkingsparameters.

Bij langere stroomuitval gaat de regeling na de stroomuitval in het ontste-
kingsproces en start de Nano met de daarvoor ingestelde gebruiksparame-
ters opnieuw op.

Stroomuitval tijdens de startfase
Bij een korte stroomuitval wordt de startprocedure voortgezet.
Bij langere stroomuitval gaat de regeling na herstel van de spanning in de 
uitschakelingsmodus en start de Nano daarna met de daarvoor ingestelde 
gebruiksparameters opnieuw op.

Uitschakeling bij te lage temperatuur
Als tijdens de werking de gebruikelijke temperatuur van de verbrandings-
kamer gedurende een langere tijd wordt onderschreden of niet bereikt (bijv. 
wegens een gebrekkige ethanolkwaliteit of een ontoereikend(e) onderhoud 
resp. reiniging), leidt de regeling de uitschakeling van het apparaat in. Een 
nieuwe ingebruikname kan alleen na het opheffen van de foutmelding.

Uitschakeling bij te hoge temperatuur
Als ti jdens de werking de gebruikeli jke rookgastemperatuur gedurende 
langere tijd wordt overschreden (bijv. wegens ongeschikte brandstof of een 
ontoereikend onderhoud of reiniging), gaat het apparaat eerst in een lagere 
stand en wordt het apparaat uitgeschakeld indien de temperatuur ook bij de 
lagere stand wordt overschreden. Een nieuwe ingebruikname kan alleen na 
het opheffen van de foutmelding.

Oververhitting
De verbrandingsruimte wordt bewaakt door een veiligheidstemperatuurbe-
grenzer (SicherheitsTemperaturBegrenzer (STB)). Als de vooraf ingestelde 
veil igheidstemperatuur in de STB wordt overschreden, wordt de Nano 
door de regeling uitgeschakeld. De veiligheidstemperatuurbegrenzer moet 
worden ontgrendeld. Het verhelpen van de storing van de veiligheidstem-
peratuurbegrenzer wordt in ‘Hoofdstuk 6. Ondersteuning bij storingen’ 
beschreven.
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Attentie:  Als het toestel wegens een te lage temperatuur, te hoge tempe-
ratuur of oververhitting is uitgeschakeld, moet voor het opnieuw inschakelen 
de oorzaak van de storing worden gevonden en opgelost!

Als het toestel ondeskundig verder wordt gebruikt of als de veiligheidsin-
richtingen worden uitgeschakeld, vervallen de gebruikstoestemming en de 
garantie!

1.6 BRANDSTOF ETHANOL

Als brandstof wordt ‘bio-ethanol’ (chemische formule C
2
H

6
O) met een 

ethanolgehalte van 96,6% gebruikt. Deze brandstof is te koop bij uw dealer. 
Dit is een gevaarlijke stof conform ADR: klasse 3 PG II, UN 1170.

Gebruik nooit andere brandstoffen, zoals benzine, spiritus e.a. brandbare 
vloeistoffen en meng de brandstof niet onderling of met andere stoffen! 
De branders mogen uitsluitend met de voorgeschreven brandstof gebruikt 
worden, anders vervalt de garantie en u bereikt daarmee eventueel een 
onveilig of zelfs gevaarlijk bedrijfsgedrag.

Ethanol is een l icht ontvlambare vloeistof, die stevig gesloten, koel, 
beschermd tegen licht en uit de beurt van vuurbronnen moet worden opge-
slagen. Let erop dat er een ontstekingsvonk kan ontstaan door statische 
oplading. Het is toegestaan om max. 5 liter in de woonruimte en max. 20 
liter in de kelder op te slaan*. Let ook op uw regionale en landspecifieke 
voorschriften voor het bewaren van ethanol. Bewaar de bio-ethanol buiten 
bereik van kinderen. 

Houd er rekening mee dat ethanol uitsluitend wordt gebruikt voor verbran-
ding en niet is geschikt voor consumptie. Let op kinderen! Ga bij inslikken 
onmiddellijk naar een arts en neem het etiket van het brandstofvat mee.

*(Bron: Gegevensblad met informatie over gevaarl i jke stoffen van de 
Bedri jfsvereniging voor grondstoffen en chemische industrie, alsmede 
Technische regels voor brandbare vloeistoffen 20)
 

2. MONTAGEHANDLEIDING

Neem de volgende aanwijzingen zorgvuldig in acht. Houd er rekening mee 
dat bio-ethanol een vloeibare brandstof is die tijdens de verbranding plaat-
selijk hoge temperaturen veroorzaakt en die ook zelf licht ontvlambaar is. 
Let er ook op dat de lichtsterkte van de vlam zover kan afnemen dat de 
vlam niet meer duidelijk zichtbaar is. Wijs kinderen en andere huisgenoten 
daarop. Bij het negeren van de montage- en gebruiksaanwijzingen kunnen 
er gevaarlijke situaties ontstaan en zelfs explosieve ontbranding van de 
brandstof. 

Door vakkundige installatie en vakkundig gebruik is een veilige en betrouw-
bare werking gewaarborgd. 

Het toestel moet zonder meer horizontaal zijn uitgelijnd. De brander mag 
tijdens het gebruik niet bewegen. Omvallen of kantelen moet onder alle 
omstandigheden worden voorkomen. 
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2.1 BASISVEREISTEN VOOR DE OPSTELLING

Bij installatie en gebruik van de ebios-fire dienen alle relevante nationale 
en Europese normen en plaatselijke voorschriften (opslag- en brandpre-
ventievoorschriften, enz.) te worden aangehouden en toegepast! Hieronder 
volgen relevante regelingen, maar deze lijst is mogelijk niet volledig en de 
gegevens hebben alleen betrekking op een bedrijf in Duitsland. In andere 
landen dienen de daar geldende bepalingen te worden nageleefd.

BetrSichV Betriebssicherheitsverordnung
(verordening inzake de bedrijfsveiligheid)

TRbF Technische Regeln brennbare Flüssigkeiten
technische regels brandbare vloeistoffen)

BsV Brandschutzverordnung 
(brandpreventieverordening) van de desbetreffende Duitse deelstaat

LBO Landesbauordnungen (bouwverordeningen van de Duitse deelstaten)

GefStoffV Gefahrstoffverordnung (verordening betreffende gevaarlijke stoffen)

De ebios-fire mag alleen worden geplaatst in ruimten waar gezien de loca-
tie, de bouwsituatie en de wijze van gebruik geen gevaren ontstaan. Het 
grondoppervlak van het vertrek moet dusdanig uitgevoerd en groot zijn dat 
de ebios-fire in overeenstemming met de voorschriften en het gebruiksdoel 
gebruikt kan worden.

Voor het transport van uw ebios-fire mogen alleen goedgekeurde trans-
portmiddelen met voldoende draagvermogen worden gebruikt. Tijdens het 
transport mag er geen brandstof in het toestel zitten. Meld TRANSPORT-
SCHADE onmiddellijk aan uw leverancier. Bescherm bij het opbouwen en het 
transport de bekleding en de zichtbare onderdelen van de ebios-fire tegen 
vervuiling en schade.

Er wordt geadviseerd om een geschikt brandbestrijdingsmiddel voor brand 
van vloeistoffen (brandklasse B) ter beschikking te stellen. De ebios-fire 
Nano moet horizontaal worden uitgelijnd en tegen kantelen worden beveiligd.

2.2 OPSTELLOCATIE 

Let er bij de opstelling/installatie van de ebios-fire  op dat het toestel niet in 
de onmiddellijke straling van grote warmtebronnen (verwarmingselementen, 
houtkachels enz.) staat of in vertrekken met een hoge temperatuurbelasting 
(bijv. sauna’s). 

Uw ebios-fire mag niet worden opgesteld:

1. In trappenhuizen, behalve in residentiële gebouwen met niet meer dan 
twee woningen

2. In algemeen toegankelijke gangen
3. In garages
4. In vertrekken waar licht ontvlambare of explosieve stoffen of mengsels 

in zulke hoeveelheden worden verwerkt, opgeslagen of vervaardigd dat 
door ontsteking of ontploffing gevaren kunnen ontstaan

5. In onvoldoende geventileerde ruimten
6. In openbaar toegankelijke zones zonder toezicht
7. In zones die niet zijn beschermd tegen dwarsventilatie
8. Op (niet-verbouwde) tafels, meubelstukken, dressoirs, enz.
9. In de open lucht zonder bescherming tegen het weer en een hoge lucht-

vochtigheid en condens

Het ethanolvat mag alleen binnenin de Nano worden opgesteld, zodat eruit 
lopende ethanol wordt opgevangen en tijdig een waarschuwing kan worden 
gegeven. 

Het toestel mag alleen op vloeren met voldoende draagvermogen worden 
opgesteld. Bij onvoldoende draagvermogen moeten passende maatregelen 
worden genomen (bijv. plaat voor verdeling van de last) om dit te bereiken.
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2.3 BRANDBEVEILIGING

Binnen het stralingsbereik mogen zich geen brandbare voorwerpen (deco-
ratie, kledingstukken e.d.) bevinden. Tot brandbare componenten, meubels, 
decoratie of gordijnen dient aan de zijkant een minimale afstand te worden 
aangehouden van 1000 mm om voldoende bescherming tegen warmte te 
waarborgen! Boven de stookplaats tot aan het plafond van de kamer (plafon-
dafstand 1500 mm) mogen geen voorwerpen aanwezig zijn!

2.4 VERBRANDINGSLUCHTTOEVOER

Uw ebios-fire neemt de verbrandingslucht op uit de opstell ingsruimte 
(afhankelijk van de kamerlucht). Het is daarom belangrijk dat het vertrek 
van voldoende frisse lucht wordt voorzien. Bij afgedichte vensters en deuren 
(bijv. in combinatie met energiebesparende maatregelen) kan het zijn dat 
de toevoer van verse lucht onvoldoende wordt gewaarborgd. Neem daarom 
beslist de benodigde luchtverversingssnelheid in acht, de maximaal toe-
gelaten brandduur en houd de vermelde afmetingen van de kamer aan. 
Anders kan uw gezondheid (hoofdpijn, concentratieproblemen) en eventueel 
ook uw veiligheid of het verbrandingsgedrag in gevaar worden gebracht. 
Ter bescherming tegen deze gevaren zijn bij de vakspecialist toestellen, 
vergelijkbaar met een rookmelder, verkrijgbaar die voor een te hoge con-
centratie van koolmonoxide waarschuwen. Bovendien zijn weergaven van de 
luchtkwaliteit raadzaam, die naast de temperatuur ook de concentratie van 
kooldioxide analyseren.

Open een raam voor de toevoer van voldoende frisse lucht.
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3. BEDIENING EN INGEBRUIKNAME

De ingebruikname van het ethanolapparaat mag alleen gebeuren wanneer 
deze volledig gemonteerd is. Leef alle onderhouds- en reinigingsvoorschrif-
ten na om van een storingvrije verwarming te kunnen genieten.

3.1 INGEBRUIKNAME

1. Neem de ethanolbrander alleen in bedrijf wanneer de dagelijkse onder-
houds- en reinigingswerkzaamheden zijn uitgevoerd volgens hoofdstuk 
5. Ook mag er voorafgaand aan de ingebruikname geen sprake zijn van 
schade aan de Nano. 

2. Controleer of het ethanolvat voldoende met brandstof is gevuld en de 
slangen van de branders tot in het ethanol komen. Indien dit niet het 
geval is, staat in hoofdstuk 3.2 hoe het vat kan worden verwisseld.

3. Vergewis u ervan dat op het display geen storingsmeldingen worden 
weergegeven.

4. De ethanolbrander kan nu in bedri j f  worden gesteld met de aan/
uit-schakelaar op de display of met de afstandsbediening.

5. De Nano mag alleen in koude staat worden ingeschakeld!
6. Start de Nano zoals in hoofdstuk 3.6 beschreven. Na het starten wordt 

de verbrandingsruimte met verse lucht doorlucht. Tegelijkertijd wordt 
ethanol in de branderschaal gepompt en na korte tijd ontstoken.

7. Het uitschakelen van het apparaat vindt via het display of de afstands-
bediening plaats. Anders dan bij gasvuurplaatsen gaat de vlam niet 
direct uit. De resterende brandstof wordt eerst nog in de branderschaal 
verbrand. Dit kan tot en met 30 minuten duren.

8. Na het uitschakelen van de Nano wordt de afkoelfase gestart om de 
branderschaal af te koelen. Pas na de afkoelfase kan de brander opnieuw 
worden aangestoken. Nog tijdens de afkoelpauze kan de brander weer 
worden ingeschakeld. Het startproces vindt vervolgens na volledige 
afkoeling weer automatisch plaats.

3.2 BRANDSTOFVAT VERWISSELEN

Het ethanolvat mag pas worden verwisseld, wanneer het apparaat is uitge-
schakeld en is afgekoeld!

Indien bij het verwisselen van de brandstofvaten ethanol wordt gemorst, is 
het ten strengste verboden om het apparaat te starten. Brandgevaar! Volg 
de punten die in hoofdstuk 1.4 zijn beschreven.

Alleen ethanol van de kwaliteit die wordt aangegeven onder hoofdstuk 1.6 
mag als brandstof worden gebruikt.

Open de deur van de Nano en ontkoppel de vuladapter van de brander en 
overloopslangen.

Controleer of de slangen niet dicht of beschadigd zijn of als er ergens 
ethanol eruit is gelopen. Indien dit het geval is, mag het apparaat onder 
geen enkele omstandigheid gestart worden! Brandgevaar!

Verwijder nu het vat en schroef de adapter van het lege vat los.
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Plaats het vat terug in de Nano. Sluit nu de slangen van de brander weer op 
de adapter aan via de koppelingen. 

Sluit weer de deur nadat u verzekerd heeft dat de koppelingen ook daadwer-
kelijk vast aangesloten zijn.

3.3 OVERLOOP

De overloop van de verbrandingsschaal en de daaronder liggende plaat 
loopt via twee siliconen leidingen terug in het brandstofvat. Sluit daarom bij 
verwisseling van het vat de beide andere slangen eveneens altijd weer aan.

Indien er ethanol uitloopt, bevindt zich onder het ethanolvat een overloop-
kuip. In deze kuip bevindt zich een overloopsensor die een waarschuwing 
afgeeft, als deze dreigt over te lopen of het ethanolvat niet dicht is. Con-
troleer bij verwisseling het ethanolvat steeds of deze overloopkuip leeg is. 
Als zich ethanol in de overloopkuip bevindt, neem contact op met uw dealer.
Brandgevaar!
 

Overloopkuip met sensor
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3.4 REGELING

De regeling van de ethanolbrander wordt via een touchscreen bediend. De 
display bevindt zich aan de voorkant van de deur. 

Symbool Aanduiding Werkwijze

Het menu Temperatuur selecteren. Aanraken

De huidige bedrijfsfase weergeven. Aanraken

Het hoofdmenu selecteren. Aanraken

Verhogen
Aanraken 
OF ingedrukt houden

Verlagen
Aanraken 
OF ingedrukt houden

Het menu Delay Timer selecteren. Aanraken

Het menu Timer selecteren / minimaal een timer is 
geactiveerd.

Aanraken

Het menu Statistieken selecteren. Aanraken

Symbool Aanduiding Werkwijze

Het menu Instelling selecteren. Aanraken

Naar het menu Tips gaan. Aanraken

Zet de ethanolbrander AAN. Ingedrukt houden

Zet de ethanolbrander UIT. Ingedrukt houden

Beeldschermblokkering geactiveerd.

Het menu sluiten. Aanraken

Teruggaan. Aanraken

Vorige submenupagina. Aanraken

Volgende submenupagina. Aanraken

Info over het geselecteerde submenu. Aanraken

Brandstofautonomie controleren/resetten (wanneer 
in de display New Generation geactiveerd en door de 
software ondersteund).

Aanraken

ON   activeren (ON heeft een donkere achtergrond) 
OFF  deactiveren (ON heeft een lichte achtergrond)

Aanraken

Bevestigen Aanraken

Verwijderen Aanraken

Start de pomp handmatig (alleen wanneer de 
ethanolbrander uitgeschakeld is).

Ingedrukt houdenFeed
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3.5 DE AFSTANDSBEDIENING

De belangrijkste instellingen van de Nano kunnen ook via de meegeleverde 
infrarood afstandsbediening worden ingesteld.

Voor de aansturing van de Nano met de afstandsbediening is een vrij zicht 
op de display van de Nano vereist. De ontvanger bevindt zich in het bovenste 
deel van de display. De instructies van de afstandsbediening worden op de 
display weergegeven.

Het batterijvak bevindt zich aan de achterkant van de afstandsbediening. 
Batterijtype: Knopcel CR2032, 3 volt.

3.6 INSCHAKELEN VAN DE NANO

De regeling maakt het mogelijk om de Nano op drie verschillende manieren 
(zie “Optie A” tot en met “Optie C”) inschakelen.

Let op:
De ethanolbrander kan alleen worden ingeschakeld wanneer deze zich in 
uitgeschakeld toestand bevindt (de aanduiding “UIT” is in de linker boven-
hoek van het beeldscherm te zien).

Optie A:
• Als het beeldscherm nog in de modus Rust staat, raakt u het aan om 

deze modus te verlaten. Als het display niet in de modus Rust staat, slaat 
u deze stap over.

• Houd het middelpunt van het in het midden staande symbool ingedrukt:

Optie B:
• Als het beeldscherm nog in de modus Rust staat, raakt u het aan om 

deze modus te verlaten. Als het display niet in de modus Rust staat, slaat 
u deze stap over.

• Tik op      om naar het menu Temperatuur te gaan.

• Tik op      om naar het hoofdmenu te gaan.

• Houd       bingedrukt om de ethanolbrander in te schakelen.

Ti jdens het startproces wordt de verbrandingsruimte met verse lucht 
doorlucht. Tegelijkertijd wordt ethanol in de branderschaal gepompt en na 

Aan/uit-schakelaar 
(knop 1)

Verwarmingsniveau hoger 
(knop 2)

Verwarmingsniveau lager 
(knop 3)

Streefkamertemperatuur hoger 
(knop 4)

Streefkamertemperatuur
lager
(knop 5)
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korte tijd ontstoken. Ondertussen wordt op de display de voortgang van het 
startproces getoond.

Optie C:

• Pak de infrarode afstandsbediening

• Tik linksboven op      .

3.7 UITSCHAKELEN VAN DE NANO

Om de Nano uit te schakelen, gaat u als volgt te werk:

• Als het beeldscherm nog in de modus Rust staat, raakt u het aan om 
deze modus te verlaten. Als het display niet in de modus Rust staat, slaat 
u deze stap over.

• Tik op      om naar het menu Temperatuur te gaan.

• Tik op      om naar het hoofdmenu te gaan.

• Houd      ingedrukt om de ethanolbrander uit te schakelen.

• Als alternatief druk      op de afstandsbediening.

Tijdens het uitschakelproces wordt de ethanoltoevoer van de verbrandings-
schaal gestopt. Tegelijkertijd wordt de verbrandingsruimte met frisse lucht 
doorgelucht om de Nano zo snel mogelijk af te koelen. Ondertussen wordt 
op het display de voortgang van het uitschakelproces weergegeven.

Let op: De vlammen gaan niet direct uit, aangezien de overgebleven ethanol 
in de verbrandingsschaal moet verbranden. Dit kan tot en met 30 minuten 
duren. Door de gelijktijdige toevoer van frisse lucht wordt de vlam extra fel 
en is ze tijdens het uitschakelproces gedurende een tijdje groter dan bij 
normaal gebruik.

3.8 WERKINGSWIJZE VAN DE ETHANOLBRANDER

Het toestel kan manueel met een druk op de knop op het display, via de 
afstandsbediening of via een timerprogramma automatisch in werking wor-
den gesteld. Voor de werking is de instelling van de gewenste omgevings-
temperatuur (streefomgevingstemperatuur) vereist. Wanneer deze tempe-
ratuur tijdens het gebruik van de ethanolbrander wordt bereikt, schakelt 
deze automatisch over op een lager verwarmingsniveau (modulatiegebruik). 
De fabrieksinstelling voor de gewenste omgevingstemperatuur is 24,0 °C.

Modus Modulatie
Schakel de Nano in met de Aan-knop op de display of de afstandsbediening, 
zodat het brandproces wordt gestart.

Wanneer de ingestelde omgevingstemperatuur wordt bereikt, vermindert de 
regeling automatisch het verwarmingsniveau. Zodra de ingestelde omge-
vingstemperatuur (streefwaarde) met meer dan het verschil (hysterese) van 
2 °C daalt, verhoogt de regeling automatisch het verwarmingsniveau tot de 
omgevingstemperatuur weer is bereikt. De ingestelde hysterese van 2 °C 
verhindert daarbij het springen tussen de verwarmingsniveaus. In de modus 
Modulatie verwarmt de Nano continu op verschillende verwarmingsniveaus, 
zodat de ingestelde streeftemperatuur in het vertrek grotendeels in stand 
wordt gehouden.
Wanneer de Nano niet meer hoeft te verwarmen, schakelt u deze uit met 
de Uit-knop.

De modulatiewerking is voordelig voor grote of slecht geïsoleerde opstel-
ruimten, waarbij een permanente warmteafgifte nodig is om de gewenste 
omgevingstemperatuur op peil te houden.

In de modus Modulatie bevindt zich geen regeling van de kamertempe-
ratuur plaats. De Nano verwarmt doorlopend op niveau 1. Aangezien het 
verwarmingsniveau niet lager dan niveau 1 kan worden ingesteld, kan het 
voorkomen dat in de modus Modulatie de daadwerkelijke kamertemperatuur 
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hoger wordt dan de gewenste kamertemperatuur. Dit is normaal in deze 
werkingsmodus en is geen reden voor een klacht. De daadwerkelijke tem-
peratuur die in de werkingsmodus Modulatie wordt bereikt, hangt van de 
grootte van de plaatsingsruimte af.

3.9 INSTELLEN VAN HET VERWARMINGSNIVEAU

Het verwarmingsniveau kan op 5 niveaus worden ingesteld: niveau 1, 2, 3, 
4 en ‘Auto’.

Belangrijke informatie: Het ingestelde verwarmingsniveau is alleen ren-
dabel zolang het toestel de vooraf ingestelde omgevingstemperatuur nog 
niet heeft bereikt. Wij bevelen nadrukkelijk aan om het verwarmingsniveau 
in de stand ‘Auto’ te laten staan. Een langdurig gebruik met een laag ver-
warmingsniveau (1, 2 of 3) kan tot sterkere vervuiling van de ruit en de 
verbrandingsruimte leiden.

Een hoog verwarmingsniveau brandt het toestel schoon, bereikt snel de 
streeftemperatuur en reinigt de verbrandingskamer zelfstandig. Wan-
neer de streeftemperatuur is bereikt, wordt het verwarmingsniveau toch 
gereduceerd.

Met de afstandsbediening:
Het gewenste verwarmingsniveau kan erg eenvoudig worden ingesteld met 
de knoppen 2 en 3 van de afstandsbediening. Hiervoor moet het display van 
het toestel in uw gezichtsveld liggen. Druk op knop 2 of 3 tot het gewenste 
verwarmingsniveau wordt weergegeven. De waarde wordt automatisch over-
genomen en hoeft niet te worden bevestigd.

Direct op het display:
Ga als volgt te werk om het verwarmingsniveau op het display in te stellen:
• Als het beeldscherm nog in de modus Rust staat, raakt u het aan om 

deze modus te verlaten. Als het display niet in de modus Rust staat, slaat 
u deze stap over.

• Tik op      om naar het menu Temperatuur te gaan.

• Tik op      om naar het hoofdmenu te gaan.

• Verhoog/verlaag de vermogensniveaus door op de symbolen      en/of 
      te tikken. De veranderingen worden direct overgenomen.

3.10  INSTELLEN VAN DE GEWENSTE 
OMGEVINGSTEMPERATUUR

Met de afstandsbediening:
De gewenste omgevingstemperatuur kan erg eenvoudig worden ingesteld 
met de knoppen 4 en 5 van de afstandsbediening. Hiervoor moet het display 
van het toestel in uw gezichtsveld liggen. Druk op de knop 4 of 5 tot de 
gewenste omgevingstemperatuur wordt weergegeven. De waarde wordt 
automatisch overgenomen en hoeft niet te worden bevestigd.

Direct op de display:
• Als het beeldscherm nog in de modus Rust staat, raakt u het aan om 

deze modus te verlaten. Als het display niet in de modus Rust staat, slaat 
u deze stap over.

• Tik op       om naar het menu Temperatuur te gaan.

• Op het beeldscherm wordt de momenteel ingestelde omgevingstempera-
tuur (temperatuur van de LUCHT) weergegeven:

• Verander de gewenste temperatuur door op de symbolen       en/of       te 
tikken. De veranderingen worden direct overgenomen.
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3.12 TIPS

Voor eenvoudiger gebruik van de regeling zijn er de volgende tips 

• Raak het beeldscherm (indien nog in de modus Rust) aan om de rust-
modus te verlaten. Als het display niet in de modus Rust staat, slaat u 
deze stap over.

• Tik op      om naar het menu Temperatuur te gaan.

• Tik op      om naar het hoofdmenu te gaan.

• Tik op      om de lijst ‘Tips’ weer te geven.

• Tik op de tips die u wilt weergeven.

3.11 STATISTIEKEN

De regeling bewaakt de werking van de stookplaats en biedt de mogelijkheid 
om statistieken op te vragen.

Als u de statistieken wilt zien, gaat u als volgt te werk:

• Als het beeldscherm nog in de modus Rust staat, raakt u het aan om 
deze modus te verlaten. Als het display niet in de modus Rust staat, slaat 
u deze stap over.

• Tik op      om naar het menu Temperatuur te gaan.

• Tik op      om naar het hoofdmenu te gaan.

• Tik op        om naar het menu Statistieken te gaan.

• Selecteer de gewenste periode waarvan u de statistieken wilt bekijken.

Let op: De statistieken worden per uur bijgewerkt. Indien u op het moment 
van het opslaan al het display bedient, wordt dit schrijfproces niet op het 
display vastgelegd. De gegevens blijven toch opgeslagen en worden bij het 
volgende schrijfproces vastgelegd.

Als u de opgeslagen statistieken wilt wissen, selecteert u ‘Reset’. Houd 
er rekening mee dat daardoor alle opgeslagen statistieken worden gewist.
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4. INSTELLINGEN

4.1 VOLUME

De regeling maakt het voor u mogelijk om het volume van de geïntegreerde 
luidspreker in te stellen of helemaal uit te schakelen.

Ga als volgt te werk om het gewenste geluidsniveau in te stellen:

• Als het beeldscherm nog in de modus Rust staat, raakt u het aan om 
deze modus te verlaten. Als het display niet in de modus Rust staat, slaat 
u deze stap over.

• Tik op      om naar het menu Temperatuur te gaan.

• Tik op      om naar het hoofdmenu te gaan.

• Tik op      om naar het menu Instellingen te gaan.

• Tik op     en/of     om naar het menu ‘Volume’ te navigeren.

• Tik op ‘Volume’ om naar het menu Volume te gaan.

• Stel het gewenste luidsprekerniveau in of schakel de luidsprekers hele-
maal uit door op de symbolen      en/of      te tikken.

4.2 MENU SERVICE

Dit menu is uitsluitend gereserveerd voor speciaal opgeleide vakmensen.

4.3 INFO

Om de versie van de momenteel geïnstalleerde firmware te controleren, ga 
als volgt te werk:

• Raak het beeldscherm (indien nog in de modus Rust) aan om de rust-
modus te verlaten. Als het display niet in de modus Rust staat, slaat u 
deze stap over.

• Tik op      om naar het menu Temperatuur te gaan.

• Tik op      om naar het hoofdmenu te gaan.

• Tik op      om naar het menu Instellingen te gaan.

• Tik op     en/of     om naar ‘Info’ te navigeren.

• Tik op ‘Info’ om de momenteel geïnstalleerde firmware weer te geven.
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4.4 TAAL

Met het display New Generation kunt u kiezen uit verschillende talen. 

Ga als volgt te werk om de gewenste taal in te stellen:

• Raak het beeldscherm (indien nog in de modus Rust) aan om de rust-
modus te verlaten. Als het display niet in de modus Rust staat, slaat u 
deze stap over.

• Tik op      om naar het menu Temperatuur te gaan.

• Tik op      om naar het hoofdmenu te gaan.

• Tik op      om naar het menu Instellingen te gaan.

• Tik op     en/of     om naar ‘Taal’ te navigeren.

• Tik op ‘Taal’ om naar het menu Taal te gaan

• Tik op     en/of     om naar de gewenste taal te gaan.

• Tik op de taal die u wilt selecteren. De wijziging wordt onmiddellijk opge-
slagen en weergegeven in de linkerbovenhoek van het beeldscherm.

4.5 BEELDSCHERMBLOKKERING

De regeling maakt het voor u mogelijk om het beeldscherm te blokkeren 
om veranderingen per ongeluk aan de instellingen te vermijden. Indien de 
beeldschermblokkering is geactiveerd, kunt u naar het menu gaan om de 
huidige waarden weer te geven. U kunt echter geen instellingen wijzigen, 
behalve de beeldschermblokkering zelf. Houd er rekening mee, dat deze 
optie niet de infraroodafstandsbediening (IR) deactiveert. De blokkering van 
het beeldscherm biedt de volgende opties:

UIT:  De beeldschermblokker ing is gedeact iveerd, a l le funct ies z i jn 
beschikbaar.

LOW:  Instellingen kunnen via de display niet worden gewijzigd, alleen het in-/
uitschakelen van de ethanolbrander en de temperatuurveranderingen 
zijn mogelijk. Wanneer u deze optie selecteert, verschijnt het symbool 
       in het beeldscherm voor rust en voor het temperatuurmenu.

HI:  Alle functies zijn geblokkeerd (ook in-/uitschakelen van de ethanol-
brander), alleen teruggaan naar de opties Laag of UIT is geactiveerd). 
Wanneer u deze optie selecteert, verschijnt het symbool      in het 
beeldscherm voor rust en voor het temperatuurmenu.

Tip: We adviseren u om de optie Beeldschermblokkering te gebruiken wan-
neer kinderen aanwezig zijn die zonder toezicht van een volwassene het 
display kunnen bedienen.

Ga als volgt te werk om de blokkeerfunctie voor het beeldscherm in te 
schakelen:

• Raak het beeldscherm (indien nog in de modus Rust) aan om de rust-
modus te verlaten. Als het display niet in de modus Rust staat, slaat u 
deze stap over.

• Tik op      om naar het menu Temperatuur te gaan.
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• Tik op      om naar het hoofdmenu te gaan.

• Tik op      om naar het menu Instellingen te gaan.

• Tik op     en/of     om naar ‘Beeldschermblokkering’ te navigeren.

• Tik op ‘Beeldschermblokkering’ om tussen beeldschermblokkering - 
UIT, beeldschermblokkering - LOW en beeldschermblokkering - HI te 
wisselen.

4.6 TEMPERATUUREENHEID

De regeling maakt het voor u mogelijk om de temperatuurweergave in °C 
(graden Celsius) of in °F (graden Fahrenheit) te tonen.

Ga als volgt te werk om de gewenste temperatuureenheid in te stellen:

• Als het beeldscherm nog in de modus Rust staat, raakt u het aan om 
deze modus te verlaten. Als het display niet in de modus Rust staat, slaat 
u deze stap over.

• Tik op      om naar het menu Temperatuur te gaan.

• Tik op      om naar het hoofdmenu te gaan.

• Tik op      om naar het menu Instellingen te gaan.

• Tik op     en/of     om naar ‘Temp.eenheid’ te navigeren.

• Tik op ‘Temp.eenheid’ om naar het menu Temperatuureenheid te gaan.

• Tik op ‘°C’ of ‘°F’ om de gewenste temperatuureenheid te selecteren.
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4.7 WEERGAVEOPTIES

Displayhelderheid:
De regeling biedt verschillende mogelijkheden voor de instelling van de dis-
playhelderheid. Het display is naar keuze in staat ook de displayhelderheid 
automatisch aan te passen, afhankelijk van de helderheid van de omgeving.
Met de display-instellingen kunt u:

• de automatische aanpassing aan de helderheid van de omgeving 
activeren.

• de displayhelderheid instellen als deze optie actief is.
• de displayhelderheid instellen als de modus Rust is ingeschakeld (na 30 

seconden inactiviteit).

De automatische helderheidsaanpassing:

• Als het beeldscherm nog in de modus Rust staat, raakt u het aan om 
deze modus te verlaten. Als het display niet in de modus Rust staat, slaat 
u deze stap over.

• Tik op      om naar het menu Temperatuur te gaan.

• Tik op      om naar het hoofdmenu te gaan.

• Tik op      om naar het menu Instellingen te gaan.

• Tik op ‘Weergaveopties’ om naar het menu Weergaveopties te gaan.

• Tik op het symbool ‘Automatisch ON/OFF’ om de automatische aanpas-
sing van de helderheid te activeren/deactiveren.

Helderheid van het actieve display:

• Als het beeldscherm nog in de modus Rust staat, raakt u het aan om 
deze modus te verlaten. Als het display niet in de modus Rust staat, slaat 
u deze stap over.

• Tik op      om naar het menu Temperatuur te gaan.

• Tik op      om naar het hoofdmenu te gaan.

• Tik op      om naar het menu Instellingen te gaan.

• Tik op ‘Weergaveopties’ om naar het menu Weergaveopties te gaan.

• Stel de gewenste actieve displayhelderheid in door op de symbolen 
       en/of       naast de aanduiding ‘Helderheid actief’ te tikken. De 
veranderingen worden direct overgenomen.

Let op: Wanneer de automatische helderheidsaanpassing actief is, is deze 
optie gedeactiveerd.
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De displayhelderheid instellen op stand-by:

U kunt de displayhelderheid in stand-by verhogen of verlagen om energie 
te besparen. Zodra u het beeldscherm aanraakt, wordt de displayhelderheid 
met de standaardwaarde verhoogd.

Als u de displayhelderheid wilt instellen op stand-by, gaat u als volgt te 
werk:

• Als het beeldscherm nog in de modus Rust staat, raakt u het aan om 
deze modus te verlaten. Als het display niet in de modus Rust staat, slaat 
u deze stap over.

• Tik op      om naar het menu Temperatuur te gaan.

• Tik op      om naar het hoofdmenu te gaan.

• Tik op      om naar het menu Instellingen te gaan.

• Tik op ‘Weergaveopties’ om naar het menu Weergaveopties te gaan.

• Stel de gewenste displayhelderheid in Stand-by in door op de symbolen 
      en/of      naast de aanduiding ‘Rust-weerg. held’ te tikken. De 
veranderingen worden direct overgenomen.

Modus Stand-by:

Het display schakelt na 30 seconden inactiviteit automatisch naar de modus 
Rust en verlaat deze wanneer hij weer wordt aangeraakt. Afhankelijk van de 
instellingen voor de modus Rust wordt in deze modus het volgende op het 
beeldscherm weergegeven:

• Alleen de tijd
• Alleen de temperatuur van de LUCHT
• Afwisselend de tijd en de luchttemperatuur (wanneer de luchttempera-

tuur in de software van het verwarmingsapparaat is geactiveerd)
• Toestand van de ethanolbrander (wanneer de ethanolbrander in de toe-

stand UIT staat)
• Brandstofautonomie (indien in het display geactiveerd en door de soft-

ware van het verwarmingsapparaat ondersteund)
• Meldingen/alarmen (indien van toepassing)

Als u instellingen voor de modus Rust wilt instellen, gaat u als volgt te werk:

• Als het beeldscherm nog in de modus Rust staat, raakt u het aan om 
deze modus te verlaten. Als het display niet in de modus Rust staat, slaat 
u deze stap over.

• Tik op      om naar het menu Temperatuur te gaan.

• Tik op      om naar het hoofdmenu te gaan.

• Tik op      om naar het menu Instellingen te gaan.

• Tik op ‘Weergaveopties’ om naar het menu Weergaveopties te gaan.
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• Raak het beeldscherm (indien nog in de modus Rust) aan om de rust-
modus te verlaten. Als het display niet in de modus Rust staat, slaat u 
deze stap over.

• Tik op      om naar het menu Temperatuur te gaan.

• Tik op      om naar het hoofdmenu te gaan.

• Tik op      om naar het menu Instellingen te gaan.

• Tik op ‘Weergaveopties’ om naar het menu Weergaveopties te gaan.

•  Tik op ‘Display reinigen’ om naar het menu Display reinigen te gaan.

• Tik op het symbool ‘START’ om de countdown van 30 seconden te 
starten.

Let op: Wanneer het apparaat automatisch wordt ingeschakeld (door 
timer, kamerthermostaat, enz.), wordt de reinigingsfunctie op dat moment 
onderbroken.

De functiedisplay reinigen kan tijdens het gebruik van de ethanolbrander 
niet worden geactiveerd.

• Tik op ‘Modus Stand-by’ om naar het modusmenu Stand-by te gaan.

• Activeer de informatie die in de modus Rust moet worden weergegeven 
door op het symbool ‘ON/OFF’ te tikken.

Voorbeeld:
Als u de luchttemperatuurbewaking in de modus Rust wilt activeren, tikt u 
op het symbool ‘ON/OFF’ naast de aanduiding Luchttemperatuur.

Als u het logo in de modus Rust wilt activeren, tikt u op het symbool ‘ON/
OFF’ naast de aanduiding Logo.

Als u de bewaking van de klok in de modus Rust wilt activeren, tikt u op het 
symbool ‘ON/OFF’ naast de aanduiding Tijd.

Display reinigen:
De regeling heeft de functie om de weergave gedurende 30 seconden uit 
te schakelen. Dit maakt het voor u mogelijk om het display eenvoudig te 
reinigen (indien nodig), terwijl veranderingen per ongeluk in de instellingen 
worden voorkomen.

Wanneer de vooraf ingestelde 30 seconden niet voldoende zijn om de dis-
play te reinigen, kunt u de functie ‘Display reinigen’ opnieuw activeren.

Ga als volgt te werk om de functie Display reinigen te gebruiken:
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4.8 DATUM EN TIJD INSTELLEN

• Als het beeldscherm nog in de modus Rust staat, raakt u het aan om 
deze modus te verlaten. Als het display niet in de modus Rust staat, slaat 
u deze stap over.

• Tik op      om naar het menu Temperatuur te gaan.

• Tik op      om naar het hoofdmenu te gaan.

• Tik op      om naar het menu Instellingen te gaan.

• Tik op ‘Tijd’ on naar het menu Tijd te gaan.

• Tik op de symbolen      en/of      om de Uren, Minuten en Weekdag in te 
stellen. Tik op         om uw instellingen op te slaan.

• Tik op ‘Datum’ on naar het menu Datum te gaan.

• Tik op de symbolen      en/of      om de Dag, Maand en het Jaar in te 
stellen. Tik op         om uw instellingen op te slaan.

Let op: Let op de juiste instelling van de datum en tijd. Anders worden 
geprogrammeerde tijden niet goed verwerkt.

4.9 TIMER ALGEMEEN

De regeling maakt het mogelijk om tot en met 6 verschillende tijdsintervallen 
(Time Interval = Ti) in te stellen. Per dag kunnen maximaal 3 tijdsintervallen 
worden gebruikt. In het onderstaande voorbeeld wordt weergegeven, hoe de 
weektimer goed en verkeerd wordt gebruikt.

Het gebruik dat in tabel 5 wordt weergegeven, is verkeerd omdat er meer 
dan 3 intervallen per dag worden geselecteerd.

Tabel 3
Tijdsintervallen (voorbeeld)

Tabel 4
Correct gebruik van de timer (voorbeeld)

Tabel 5
Incorrect gebruik van de timer (voorbeeld)
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Ga als volgt te werk om de timer in te stellen:

• Als het beeldscherm nog in de modus Rust staat, raakt u het aan om 
deze modus te verlaten. Als het display niet in de modus Rust staat, slaat 
u deze stap over.

• Tik op      om naar het menu Temperatuur te gaan.

• Tik op      om naar het hoofdmenu te gaan.

• Tik op      om naar het menu Timer te gaan.

• Tik op ‘Nieuwe timertijd’ om een nieuwe timer toe te voegen.

• Tik een letter  
M = maandag  F = vrijdag 
T (1.) = dinsdag  S (1.) = zaterdag 
W = woensdag  S. (2.) = zondag 
T (2.) = donderdag 
 
om de dag/dagen te selecteren voor het tijdsinterval dat u wilt weerge-
ven. In het voorbeeld wordt de selectie van M=maandag, 1.T=dinsdag, 
W=woensdag, 2.T=donderdag, F=vrijdag weergegeven (voorbeeld: 
                  ).

• Tik op ‘Tijd start’ en vervolgens op de symbolen      en/of      om de 
starttijd (uren en minuten) voor het eerste tijdsinterval in te stellen. Tik 
op ‘OK’ om uw instellingen op te slaan.

• Tik op ‘Tijd Stop’ en vervolgens op de symbolen      en/of      om de 
eindtijd (uren en minuten) voor het eerste tijdsinterval in te stellen. Tik 
op ‘Opslaan’ om uw instellingen op te slaan.

• Tik op de symbolen    en vervolgens op      en/of      om de gewenste 
temperatuur voor het eerst in te stellen. Tik op ‘Opslaan’ om uw instel-
lingen op te slaan. Wanneer u zich bedenkt, tikt u op ‘WISSEN’ zodat het 
tijdsinterval niet wordt opgeslagen.

• Wanneer u al uw instellingen in de weektimer heeft afgesloten, moet 
u het gebruik van de weektimer activeren, zodat deze worden weer-
gegeven. Wanneer u deze niet activeert, wordt de ethanolbrander niet 
automatisch in-/uitgeschakeld. Om het gebruik van de weektimer te 
activeren, tikt u op ‘ON’ in het menu Timer. Om het gebruik van de 
weektimer te deactiveren, tikt u op ‘OFF’ in het menu Timer.

• Tik op     om het menu Timer te verlaten.

• Het symbool       geeft in het menu Timer aan, dat er minstens één timer 
actief is.

Let op: Wanneer de huidige temperatuurwaarde al hoger is dan de gewenste 
temperatuur binnen een aankomende tijdsinterval, wordt de ethanolbrander 
niet automatisch ingeschakeld tot de daadwerkelijke temperatuur onder de 
gewenste temperatuur van de op dat moment actieve tijdsinterval zakt.

Tabel 5
Incorrect gebruik van de timer (voorbeeld)

M T W T F S S
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5. REINIGING EN ONDERHOUD

• Wacht met de reiniging, totdat het toestel is afgekoeld (ten minste 1 
uur)!

• De controle en reiniging van het apparaat moet minimaal een keer per 
maand worden uitgevoerd.

In de brandgoot vormen zich na verloop van tijd verschillende afzettingen. 
Deze kunnen in koude toestand met een kwast, borstel of doek worden 
losgemaakt en vervolgens met een stofzuiger uit de brandgoot worden ver-
wijderd. Het is belangrijk dat de brandgoot altijd schoon en vrij van losse 
deeltjes wordt gehouden.

Op omringende oppervlakken en op de stalen afdekplaat met gleuven kun-
nen zich na enige tijd vlekken vormen door de verbranding van het ethanol. 
Deze resten kunnen met een vochtige doek of glasreiniger in koude toestand 
worden afgeveegd.

Verwijder regelmatig stof, want de stofdeeltjes kunnen inbranden of tot kool 
worden. Dat kan tot verontreinigingen van de opstelruimte en het interieur 
leiden.

Controleer in het kader van de reiniging ook de onberispelijke functie van 
het toestel door de volgende componenten te inspecteren.

• Dichtheid van alle slangen, vaten en koppelingen
• Toestand van de slangen
• Beschadigingen aan of vervormingen van het toestel
• Hygiënische en vrije luchtopeningen
• Werking van de afstandsbediening en pompen
• Het is noodzakelijk om de ethanolaanvoerslang binnen de ethanolaan-

voerpomp na maximaal 2 jaar om te wisselen om een onbeperkte functie 
en dichtheid te garanderen.

6. ONDERSTEUNING BIJ STORINGEN

Hierna volgt een li jst met mogelijke storingen. Wanneer een fout wordt 
gemeld, eerst de oorzaak zoeken en oplossen. Fouten kunnen worden gere-
set door de aan/uit-knop in te drukken. Pas daarna kan de ethanolbrander 
opnieuw worden gestart. Indien de fout niet kan worden gereset, neem 
contact op met de klantenservice.

Beschrijving van het probleem: Mogelijke oorzaak/oplossing:

Er verschijnt niets 
op het display

•  Controleer of er stroom uit het stopcontact komt 
en steek dan de stekker van het netsnoer erin.

•  Controleer of de displaykabel met de regeling 
is verbonden.

•  Neem contact op met de bevoegde klantenser-
vice als de storing niet kan worden opgelost.

Display reageert 
niet meer

•  Trek het netsnoer uit en steek het direct opnieuw 
in. Dit is ook mogelijk tijdens het gebruik.

•  Open als alternatief de deur en grijp achter het 
display om de displaykabel af te koppelen en 
weer erin te steken.

Lampje ‘Tekort aan ethanol’ brandt • Tank bijvullen (zie hoofdstuk 3.2) 
•  Controleer of de ethanolbrander de startfase 

correct heeft afgesloten (zie hoofdstuk 0).
•  Neem contact op met de bevoegde klantenser-

vice als de storing niet kan worden opgelost.

Lampje ‘Reinigen’ brandt •  Voer alle reinigingen uit volgens ‘6.1Reiniging 
en onderhoud’.

•  Controleer de rookgasaansluiting tot aan de 
schoorsteenopening op verontreinigingen.

• Controleer of de deur nog goed dicht zit.
•  Controleer of alle reinigingsopeningen goed zijn 

afgesloten
•  Neem contact op met de bevoegde klantenser-

vice als de storing niet kan worden opgelost.
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Beschrijving van het probleem: Mogelijke oorzaak/oplossing:

Lampje ‘Service’ brandt

en het
display toont een fout

E 108

•  Bruggen op de regelingsprintplaat defect. Neem 
contact op met de klantenservice.

Lampje ‘Service’ brand

en het
display toont een fout

 E …

•  Schrijf de foutcode op en deel ze mee aan de 
klantenservice.

STB resetten •  Reset de veiligheidstemperatuurbegrenzer alleen 
als u de oorzaak hebt achterhaald!

•  Op de achterwand achter de brandstofschuiflade 
bevindt zich de veiligheidstemperatuurbegrenzer 
die door een afsluitkap is afgedekt.

•  Schroef de afsluitkap los en verhelp de storing in 
de schakelaar met een lang, dun voorwerp door 
de groene schakelaar weer in te drukken.

6.1  STERKE, SNELLE EN ONGELIJKMATIGE ROET-
VORMING OP HET GLAS

Wanneer hiervan niet meteen vanaf het begin sprake was, controleer dan 
de volgende punten:

• Correcte brandstof gebruikt? 
• Trek in de ruimte?
• Is de verbrandingsluchtopening in de verbrandingsruimte vrij?
• Is de verbrandingsluchttoevoer van het hele apparaat gegarandeerd?

6.2 GEURHINDER
 
• Is er brandstof gemorst bij het vullen? 
• Is de ventilatie voldoende?
• Zitten er deeltjes of andere vreemde voorwerpen op het apparaat?
• Komt deze geur ook voor bij andere soorten ethanol?
• Bevind zich brandstof in de verbrandingsschaal ondanks dat de brander 

is uitgeschakeld?

6.3 VLAMMENBEELD VERANDERT

• Correcte brandstof gebruikt? 
• Zijn alle veiligheidsafstanden aangehouden? 
• Is de opstelruimte voldoende geventileerd?
• Zijn de luchttoevoerinkepingen vrij?
• Staat het apparaat loodrecht en is de ethanol over de gehele lengte van 

de brandgoot verdeeld?
• Is de opstelruimte tegen dwarsventilatie beschermd?
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6.4 BRANDER ONTSTEEKT NIET

• Is ethanol in het vat aanwezig?
• Is in de slangen te zien dat ethanol wordt gepompt of kan bij de slang 

van het brandstofvat de tri l l ing van de pomp worden gevoeld (deze 
pompt in intervallen van ongeveer 15 seconden)?

• Zit er ethanol in de brander?
• Gloeit de ontsteker?
• Functioneert de ventilator?
• Is de verbrandingsschaal schoon?

6.5 DE BRANDER DOOFT PLOTSELING

• Na een onderbreking van de stroomvoorziening start de Nano met de 
daarvoor ingestelde bedrijfsparameters opnieuw op

• Is het toestel teveel verwarmd? Om oververhitting te voorkomen schakelt 
de Nano zich bij te hoge behuizingstemperaturen uit. 

6.6 GEMORST ETHANOL ONTBRANDT

Als gemorst ethanol in brand vliegt, probeer de vlammen dan onmiddellijk 
te doven. Hiervoor zijn bijvoorbeeld schuimbrandblussers met alcoholbe-
stendig schuim geschikt, poederblussers of blusdekens. In principe wordt 
geadviseerd om deze blusmiddelen in de buurt te houden.

Als snel blussen niet meer mogelijk is, dan moet onmiddellijk de brandweer 
via alarmnummer 112 worden gebeld en moeten hun aanwijzingen worden 
opgevolgd!

7. ALGEMENE GARANTIEVOORWAARDEN

7.1 TOEPASSINGSGEBIED

Deze algemene garantievoorwaarden zijn van toepassing tussen de fabrikant, 
Spartherm Feuerungstechnik GmbH, en haar wederverkopers.

Deze komen niet met overeen met de verkoop- en garantievoorwaarden die de 
wederverkoper geeft of kan geven aan zijn individuele klant.

7.2. ALGEMENE INFORMATIE

Dit product is een kwalitatief hoogstaand product dat wordt vervaardigd vol-
gens de meest recente technische inzichten.

De gebruikte materialen werden zorgvuldig geselecteerd en worden, net als 
ons productieproces, voortdurend gecontroleerd.

Voor het opstellen of inbouwen van dit product is gespecialiseerde vakken-
nis vereist. Daarom mogen onze producten alleen worden geïnstalleerd en in 
bedrijf gesteld door gespecialiseerde firma’s met inachtneming van de gel-
dende wettelijke bepalingen.

7.3 GARANTIEPERIODE

De algemene garantievoorwaarden gelden alleen in de Bondsrepubliek Duits-
land 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. 

Spartherm Feuerungstechnik GmbH verleent 24 maanden garantie voor 
ebios-fire-toestellen (solitair en voorzetstukken)
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Spartherm Feuerungstechnik GmbH verleent 6 maanden garantie op slijtde-
len in de verbrandingskamer, zoals afdichtingen en keramisch glas.

7.4 RECHTMATIGHEIDSEIS VOOR DE GARANTIE

De garantieperiode begint vanaf de datum van levering aan de vakhandel/
tussenhandelaar. Dit dient met een schriftelijk bewijs, bijvoorbeeld een fac-
tuur met leverbon van de handelaar/groothandelaar, te worden aangetoond. 
Het bij het product behorende garantiecertificaat dient door de indiener van 
de claim te worden getoond bij de aanvraag. 

Zonder dit bewijs is de Firma Spartherm Feuerungstechnik GmbH tot geen 
enkele garantieprestatie verplicht.

7.5 GARANTIE-UITSLUITING

De garantie is niet van kracht bij:
• Slijtage van het product:
• Chamotte/vermiculiet: Dit is een natuurproduct, dat bij iedere opwar-

ming wordt blootgesteld aan uitzetting en krimp. Hierbij kunnen barsten 
ontstaan. Zolang de chamottestenen hun positie in de verbrandings-
kamer behouden en de stenen niet in stukken uiteenvallen, zijn deze 
volledig functioneel.

• Pit/brandermat door thermische belasting
• De oppervlakken: Verkleuring van de lak of op de gegalvaniseerde opper-

vlakken, die het gevolg is van thermische belasting of overbelasting.
• De afdichtingen: Vermindering van de dichtheid door thermische belas-

ting en verharding.
• De glazen ruit: Vervuiling door roet of ingebrande resten van verbrande 

materialen, en kleurveranderingen en andere optische veranderingen 
vanwege de thermische belasting

• Foutief transport en/of foutieve opslag
• Onjuiste behandeling van breekbare onderdelen zoals glas en keramiek

• Verkeerde bediening en/of verkeerd gebruik
• Gebrekkig onderhoud
•  Foutieve inbouw of aansluiting van het toestel
• Het niet in acht nemen van de installatie- en gebruiksaanwijzing
• Technische wijzigingen aan het toestel door niet-bedrijfspersoneel

7.6 GEBREKEN VERHELPEN/REPAREREN

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 Feuerungstechnik GmbH zich het 
recht voor het gebrek te verhelpen of het apparaat kosteloos te vervangen.

Het repareren van mankementen heeft voorrang.

Claims die verder gaan dan de wettelijke garantieverplichting worden hierbij 
uitdrukkelijk uitgesloten.

7.7 VERLENGING VAN DE GARANTIEPERIODE

Als een prestatie in het kader van de garantie is uitgevoerd, of het nu gaat 
om corrigerende maatregelen of om de vervanging van een toestel, dan 
wordt de garantieperiode voor het vervangen toestel/onderdeel verlengd.

7.8 VERVANGENDE ONDERDELEN

Er mogen uitsluitend reserveonderdelen worden gebruikt die door de fabri-
kant zijn geproduceerd of aanbevolen.
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7.9 AANSPRAKELIJKHEID

Schade en claims voor schade die niet veroorzaakt zijn door een defect 
apparaat geleverd door Spartherm Feuerungstechnik GmbH zijn uitgesloten 
van en maken geen deel uit van deze garantievoorwaarden. Hiervan uitge-
zonderd zijn wettelijke garantieclaims, indien deze in specifieke gevallen 
zouden bestaan. 

7.10 SLOTOPMERKING

De dealer/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 kachelsmid/distributeur.

8. TECHNISCHE GEGEVENS

Netaansluiting 230 V AC/50 Hz

Beschermingsklasse I 

Elektrische vermogensopname tijdens stand-by 2 W

Elektrische vermogensopname bij de start 300 W

Elektrische vermogensopname tijdens gebruik 20 W

Zekering 4 A traag

Afmetingen (bxhxd) in mm 325 x 1480/1614/1683 x 325

Totaalgewicht leeg ca. 49 kg

Brandstof Ethanol 96,6%

Inhoud ethanoltank 5 L

Nominaal verwarmingsvermogen 4,7 kW

Vermogensniveaus 1 - 5

Rendement * 80 %

Verbruik * ca. 0,8l

Serienummer Zie typeplaatje

* De informatie heeft betrekking op het nominale vermogen

Technische wijzigingen en vergissingen voorbehouden!
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9. INGEBRUIKNAMEPROTOCOL
Het ingevulde protocol moet ondertekend worden gestuurd naar info@ebios-fire.com. Bij niet-naleving gel-
den beperkte garantievoorwaarden!

Ingebruiknameprotocol voor

Type

Serienummer (op het typeplaatje) 

AB-nummer: 

Plaatsingsadres (klant)

Naam

Straat

Postcode

Plaats

Tel

Onderneming / kachelsmid

Naam

Straat

Postcode

Plaats

Tel

Bij levering

Kijkvenster verbrandingskamer onbeschadigd?  

Bekleding onbeschadigd?  

Accessoires volledig volgens leverbon?  

Overige beschadigingen?  

Rookgasaansluiting

Lange rookgasleiding tot aan kachelaansluiting (muurtoevoer) _____ m

Aansluiting op kachel met ________ hoeken van 90° uitgevoerd

Diameter van kachel ____________ 

Opvoerhoogte van de kachel ____________ m

Controle van de effectieve opvoerdruk uitgevoerd?  

Een onderdruk van meer dan 15 Pa kan van invloed zijn op de correcte werking.
Hierbij kan de vuilafzetting of de geluidsvorming worden versterkt!

Aparte verbrandingsluchttoevoer?  

Succesvolle testcyclus?  

Elektrische aansluiting:

Aansluiting op geaard stopcontact?  

Ingebruikname

Apparaatfunctie display  

Appraatfunctie pellettoevoer?  

Ontsteking, rookgasventilator  

Instructies voor de bediening  

Instructies voor reiniging en onderhoud  

Garantievoorwaarden  

Datum / ondertekening Monteur Datum / ondertekening Klant

ATTENTIE: zorgvuldig bewaren!
Bewaar de handleiding met een geldig betalingsbewijs en een duidelijke vermelding van de aankoopdatum 
en houd deze documenten bij de hand zodat u ze bij eventuele servicewerkzaamheden aan onze monteurs 
kunt overhandigen.
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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

Spartherm Feuerungstechnik GmbH · Maschweg 38 · D-49324 Melle 
Phone +49 (0) 5422 94 41-0 · Fax +49 (0) 5422 9441-14 · www.spartherm.com


