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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 gebruiksaanwijzing aandachtig te lezen, zodat u uw decoratieve kachel 
snel en grondig leert kennen.

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

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 INFO

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

De verwarmingswaarde van ethanol 96% is ca. 29.600 kJ / kg. Bij een 
brandstofverbruik van 0,5 l/h (ca. 0,4 kg/h) is de vrijgekomen warmte ca. 
3.300 Watt (Quadra Inside Automatic I SL). De Quadra Inside Automatic II 
SL verbruikt 1 l/u, wat resulteert in een verbrandingswarmte van 6.600 W.

Bij de werking van de decoratieve stookplaats is veel toevoer van verse lucht 
nodig, omdat anders de gegenereerde hoeveelheid koolstofdioxide 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 energieverlies. Het effectieve verwarmingsvermo-
gen van iedere biohaard is daardoor zeer klein. Daarom zijn decoratieve 
stookplaatsen met een biobrandstof geen warmteopwekkers

Het betreft een decoratieve stookplaats die niet voor het verwarmen en niet 
voor een continue werking is bedoeld! Toch dient erop te worden gelet dat 
bij het verbrandingsproces warmte als nevenproduct ontstaat. Dit kan leiden 
tot een verhoogde opwarming van het vertrek. Lees de veiligheidsaanwijzin-
gen en de maatregelen voor ventilatie zorgvuldig door.

Neem deze gebruikshandleiding in acht.

1. ALGEMENE INFORMATIE

Kleine kinderen, oudere of gebrekkige personen: Net als bij open vuur in het 
algemeen is het doelmatig om voor deze personengroep een beschermings-
voorziening aan te brengen. Verbrandingsgevaar! Laat zulke personen 
nooit zonder toezicht achter bij een brandende of pas gedoofde ebios-fire! 
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.

Let erop dat de brandstof nooit handmatig van bovenaf in de brandgoot van 
het toestel mag worden bijgevuld. Vullen gebeurt uitsluitend via de geïnte-
greerde pomp 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. Om veiligheidsredenen schakelt het toestel na 8 uur 
automatisch uit.

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. 
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Voor woningen in Duitsland geldt in het algemeen:

Opslag in de kelder:   max. 20 liter
Opslag in de woonruimte:  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)

1.1 LEVERINGSOMVANG

ebios-fire met de volgende kenmerken:
• Quadra Inside Automatic I SL of II SL behuizing met brandgoot uit RVS
• Inbouwframe voor opname van de brander (niet in combinatie met 

andere ebios-producten voor inbouw van de brander)
• 2 x vatsluitingen met slangaansluiting
• 2 x toevoerluchtslangen (standaardlengte: 2,5m / Optioneel: tot 10m)
• Afstandsbediening
• Tafeladapter met kabellengte van 1,8m

2. MONTAGEHANDLEIDING

Neem de volgende aanwijzingen zorgvuldig in acht. Houd er rekening mee 
dat bio-ethanol een vloeibare brandstof is, waarbij, als deze verbrandt, 
plaatselijk hoge temperaturen kunnen ontstaan en dat deze zelfs licht ont-
vlambaar 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 huis-
genoten daarop. Bij het negeren van de montage- en gebruiksaanwijzingen 
kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan tot en met explosieve ontbranding 
van de brandstof.

Door vakkundige instal lat ie en vakkundig gebruik is een vei l ige en 
betrouwbare werking gewaarborgd. Het toestel mag niet vrijstaand worden 
opgebouwd en moet horizontaal zijn uitgelijnd. De brander mag tijdens de 
werking niet worden bewogen. Omvallen of kantelen moet door constructie-
maatregelen onder alle omstandigheden worden voorkomen.

2.1 FUNCTIEBESCHRIJVING

Nadat de brander van bedrijfsspanning is voorzien, wordt hij door het 
bedienen van de schakelaar op de bovenzijde van de brander in stand-by 
gezet. Vervolgens begint het aansteken via de afstandsbediening. In deze 
fase werkt een pomp continu, terwijl bij een overeenkomstige pegelstand 
de gloeiontsteking wordt geactiveerd. Daarbij vult de brandgoot zich met 
brandstof die dan wordt aangestoken.

De geïntegreerde pompen voeren net zo lang brandstof naar de goot tot het 
niveau van de vulpeilsensor is bereikt. Op dat moment worden de pompen 
uitgeschakeld.

Er is alti jd slechts één pomp in werking. Dit draagt bij tot het geringe 
stroomverbruik.

Bij het inschakelen van de brander wordt eerst de pomp aangestuurd die bij 
de laatste keer uitschakelen nog brandstof heeft geleverd.

De brander wordt met 2 slangensets voor het bedrijf met twee vaten gele-
verd. Eerst maakt pomp 1 vat 1 leeg. Daarna wordt omgeschakeld naar 
pomp 2 en vat 2. Een leeg vat dient om veiligheidsredenen alleen bij een 
uitgeschakelde brander door een vol vat te worden vervangen.
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Als het/de vat(en) leeg is/zijn, dan dooft de vlam en schakelt de brander uit. 
Bovendien weerklinkt een akoestische melding.

Anders wordt de pomp gesotpt als de brander (per afstandsbediening) wordt 
uitgeschakeld. De brandstof die dan nog in de brandgoot aanwezig is, wordt 
teruggepompt. De resterende ethanol verbrandt binnen ca. 40 seconden.

2.2 TECHNISCHE GEGEVENS

Quadra Inside 
Automatic I SL

Quadra Inside 
Automatic II SL

Type brandstof Bio-ethanol (ethanolgehalte 96 %)

Brandstofverbruik ca. 0,5 l/h ca. 1,0 l/h

Verbrandingsvermogen 3300 W 6600 W

Minimale inhoud per brander: *

Luchtverversingsgetal 0,2 h-1** 418 m³ 836 m³

Luchtverversingsgetal 0,5 h-1** 167 m³ 334 m³

Luchtverversingsgetal 1 h-1** 84 m³ 168 m³

Toelaatbare luchtvochtigheid max. 60% rel.

Toelaatbare omgevingstemperatuur 0 - 40°C

Toelaatbare netspanning 110 - 230 volt wisselstroom

Maximaal verbruik ca. 36 W

*  Bij een maximale verbrandingsduur van 5 uur. Deze gegevens hebben 
uitsluitend betrekking op de behoefte aan lucht van de ebios-fire. Als er 
andere luchtverbruikers in de opstelruimte aanwezig zijn, dienen deze 
apart in acht te worden genomen.

**  Als grove richtwaarden worden de volgende luchtverversingsgetallen 
genoemd:

Luchtverversing [1/h] Opmerking

0…0,5 Ramen, deuren gesloten

0,3…1,5 Raam gekanteld, geen rolluiken

5…10 Raam half geopend

1) Recknagel, Sprenger, Schrameck: Heizung+Klimatechnik, Oldenbourg Verlag

2.3  BASISEIS 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 regels brandbare vloeistoffen

BsV Brandpreventieverordening van de betreffende Duitse deelstaat

LBO Landbouwverordeningen

GefStoffV 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 transport-
middelen met voldoende draagvermogen worden gebruikt.

Tijdens het transport mag er geen brandstof in de brandgoot zitten.
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Meld TRANSPORTSCHADE onmiddellijk aan uw leverancier. Bescherm bij het 
opbouwen en het transport de bekleding en de zichtbare onderdelen van het 
haard tegen vervuiling en schade.

Er wordt geadviseerd om een geschikt brandbestrijdingsmiddel voor brand 
van vloeistoffen (brandklasse B) ter beschikking te stellen.

2.4 PLAATSING

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 of planken, enz.
9. In de open lucht zonder bescherming tegen het weer en een hoge 

luchtvochtigheid
10. In de ingangen van hotels waar met meer treklucht en hoge drukver-

schillen rekening moet worden gehouden.

Bij opstelling van de ethanolvaten moet zijn gewaarborgd dat deze niet kun-
nen omkantelen. Verder mogen de vaten alleen worden bewaard in vakken 

of kasten waarin een ophoping van brandbare gassen wordt vermeden. Er 
mogen geen ontstekingsbronnen in de onmiddellijke buurt zijn van ethanol-
vaten en -leidingen! Let erop dat de ethanolvaten zich onder de brander 
moeten bevinden (maximaal 4 m hoogteverschil), anders dreigt bij een lek 
een ongecontroleerd weglekken van ethanol. Houd de slangen daarom zo 
kort mogelijk (maximale slanglengte 10 m) en bescherm ze tegen contact 
met scherpe, spitse, hete of ruwe voorwerpen.

De bewaarplaats voor de ethanoljerry-cans moet, bij gebruik van ebios-fire 
5-liter-vaten, de minimale afmetingen 350 mm x 180 mm x 240 mm (H x 
B x D) per jerry-can hebben. Bovendien moet de opstellocatie op een wijze 
zijn ingericht dat er geen opeenhoping van brandbare gassen mogelijk is, 
dat lekkend ethanol wordt opgevangen en dat het uitbreiden van de brand 
wordt voorkomen.

2.5 OPSTELLING/MONTAGE

De ebios-fire Quadra Inside Automatic I SL en II SL zijn gebruiksklare 
apparaten voor montage in een bovenblad van een afzonderlijk meubelstuk 
(brandbare materialen) of een individuele, open stookplaats (niet brandbare 
materialen).

Bij individuele stookplaatsen met de Quadra Inside Automatic I SL of II SL is 
geen rookgasafvoer noodzakelijk.

Het ebios-fire-meubel, ongeacht of het een staand of een wandmeubel is, 
moet horizontaal worden uitgelijnd en tegen kantelen worden beveiligd. 
Bevestig het wandtoestel aan de wand, het staande toestel aan de wand 
of aan de vloer. Neem hierbij de veil igheidsafstanden in acht. (Afb. 10 
Stralingsbereik). Ventilatieopeningen mogen niet worden gesloten. Plaats 
de brander in het daartoe voorziene inbouwframe van de Quadra Inside 
Automatic I SL of II SL.
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De staande meubels mogen alleen op vloeren met voldoende draagvermo-
gen worden opgesteld. Bij onvoldoende draagvermogen moeten passende 
maatregelen worden genomen (bijv. plaat voor verdeling van de last) om 
dit te bereiken.

Gebruik bij de wandmontage geschikt bevestigingsmateriaal (muurpluggen, 
schroeven, enz.).

Principieel zijn alle wijzigingen aan de constructie van de Quadra Inside 
Automatic I SL of II SL NIET toegestaan!

2.6  ALGEMENE AANWIJZINGEN VOOR DE INBOUW IN 
INDIVIDUELE MEUBELS

• Voor de verkoop van een Ebios Quadra Inside Automatic voor inbouw 
in een individueel meubel moet de bouwer eerst de productinformatie 
voor dit inbouwtype accepteren en ondertekenen (zie hoofdstuk 7 en 8).

• De constructie van een individueel meubel voor de inbouw van de Qua-
dra Inside Automatic I SL of II SL bestaat ten minste uit een boven-/
tafelblad en een behuizing met luchttoevoer. Bij tafelinbouwmodellen is 
er geen behuizing nodig, maar dit wordt wel aangeraden.

• Bij de inbouw in een individueel meubel (brandbare materialen) mag de 
Quadra Inside Automatic I SL of II SL in geen geval in een nis van een 
meubel ingebouwd worden! Brandgevaar!

• (Boven de Quadra Inside Automatic I SL of II SL, tot aan het plafond van 
de kamer (plafondafstand >1000 mm), mogen er zich geen voorwerpen 
bevinden.)

• De Quadra Inside Automatic I SL of II SL mogen uitsluitend in boven-/
tafelplaten van een meubel worden ingebouwd. (voorbeeld: commode, 
dressoir, ladekast, tafel)

• De meubelen moeten principieel stevig aan de muur of in de vloer wor-
den verankerd en tegen onbedoeld verschuiven, omvallen en/of optillen 
worden beveiligd. Hiervoor moet geschikt bevestigingsmateriaal worden 
gekozen.
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• Alle luchttoevoer- en ventilatieopeningen moeten vrij blijven en mogen 
niet geblokkeerd worden omdat er anders warmte opgestuwd kan wor-
den. Brandgevaar!

• De minimale opening voor de toevoer in een meubel bedraagt 
200 cm2 / 400 cm² (I SL / II SL). De ventilatie-openingen moe-
ten overeenkomstig voldoende groot worden gedimensioneerd.

• De ruimte onder de behuizing van de Quadra Inside Automatic I SL 
of II SL (behuizing, afb. 1) mag niet als bergplaats worden gebruikt. 
Bergplaats en behuizing moeten ruimtelijk met een tussenbodem en een 
achterkant van elkaar gescheiden worden.

1 Quadra Inside Automatic I SL of II SL 5
Luchttoevoeropening 
200 cm² / 400 cm² (I SL / II SL)

2 Boven-/tafelblad 6 Ventilatieopening

3 Behuizing 7 Wandverankering

4 Bergplaats 8 evt. sokkelvoet

2.6.1  MINIMUMAFMETINGEN VOOR DE 
MEUBELCONSTRUCTIE

 Afb. 1 Voorbeeld ladekast

Afb. 2a Minimumafmetingen boven-/tafelblad  
Quadra Inside Automatic I SL met frame

Afb. 2a Minimumafmetingen boven-/tafelblad  
Quadra Inside Automatic II SL met frame
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2.6.2  BRANDBESCHERMING/MINIMALE AFSTANDEN 
BIJ PLAATSING ALS MEUBEL

• Bij de plaatsing van een individueel meubel tegen een niet-brandbare 
wand moet ten minste 150 mm aan de achter- en zijkanten worden 
vrijgehouden. Het referentiepunt is de buitenkant van de behuizing van 
de Quadra Inside Automatic I SL of II SL (zie afb. 4 en 5).

• Tot brandbare componenten, meubels, decoratie of gordijnen dient aan 
de zijkant een minimale afstand te worden aangehouden van 1000 mm 
(zie afb. 7) om voldoende bescherming tegen warmte te waarborgen! 
Boven het ebios-fire-meubel tot aan het plafond (min. 1000 mm) mogen 
zich geen voorwerpen bevinden (zie afb. 6)!

Afb. 6 Minimumafstand tot plafond

Er mogen zich geen 
voorwerpen boven de brander bevinden

Afb. 4 Minimumafstanden tot niet-brandbare muur

Afb. 5 Minimumafstanden in een hoek van een kamer Afb. 7 Minimumafstanden tot brandbare voorwerpen
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2.7  ALGEMENE AANWIJZINGEN VOOR DE INBOUW 
IN MET DE HAND VERVAARDIGDE, OPEN 
STOOKPLAATSEN/STOOKKAMERS

• In principe bestaat een individuele, open stookplaats uit de verbrandings-
kamer, de behuizing met luchttoevoer en de isolatie of evt. voormuur.

• De stookkamer mag NIET met een stookkamerdeur worden gesloten.
• Alle luchttoevoer- en ventilatieopeningen moeten vrij blijven en mogen 

niet geblokkeerd worden omdat er anders warmte opgestuwd kan wor-
den. Brandgevaar!

• De minimale opening voor de luchttoevoer in een meubel bedraagt 
200 cm2 / 400 cm2 (I SL / II SL). De ventilatie-openingen moeten 
overeenkomstig voldoende groot worden gedimensioneerd.

• De bodemplaat van de stookkamer (met uitsparing voor de Quadra Inside 
Automatic I SL of II SL) moet voldoende groot zijn.

2.7.1  MINIMUMAFMETINGEN VOOR MET DE HAND 
VERVAARDIGDE STOOKKAMER

• De breedte van de stookkamer bedraagt afhankelijk van de lengte van 
de brander minstens 905 mm (Quadra Inside Automatic I SL) resp. 
1405 mm (Quadra Inside Automatic II SL).

• De hoogte van de stookkamer bedraagt ten minste 600 mm.
• De diepte van de stookkamer moet minstens 460 mm bedragen.
• De afstand van de voorkant van de verbrandingskamer tot het frame van 

de behuizing moet 150 mm bedragen.
• De breedte van de behuizing bedraagt ten minste 250 mm.
• De vrije ruimte voor de luchttoevoer van de behuizing bedraagt 

ten minste 200 cm2 / 400 cm2.

• De bergruimte voor de ethanoljerry-cans moet minstens de onder 2.4 
genoemde afmetingen hebben.

Afb. 9a Minimumafmetingen stookkamer

min. 905 / 1405 (I SL / II SL)

m
in

. 6
00

Frontvariant Driezijdig open variant

DoorkijkvariantHoekvariant links

Hoekvariant rechts Afb. 8 Varianten van open stookplaatsen
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1 Buitenbekleding

2 Isolatie minerale wol (volgens AGI-Q 132) t ≥ 60 mm

3 Vermiculiet of calciumsilicaatplaat t ≥ 40 mm

4 Stookkamer

5 Luchttoevoeropening 200 cm² / 400 cm² (I SL / II SL)

6 Behuizing

7 Quadra Inside Automatic brander

8 Glazen ruiten (beschermingsruiten)

• Opmerking: De luchttoevoer (5) kan aan de voorkant, achter, links of 
rechts aan de stookplaats zijdelings worden aangebracht. In ieder geval 
moet voor een goede luchtdoorlaatbaarheid worden gezorgd, zodat het 
apparaat gekoeld kan worden.

• De stookkamer moet met vermiculietplaten of calciumsilicaatplaten met 
een materiaaldikte van ten minste 40 mm gemaakt worden. Deze bouw-
materialen moeten goedgekeurd zijn als stookkamerbekleding en een 
algemene toelating bouwtoezicht van het DIBT (Deutsches Institut für 
Bautechnik) hebben.

• Voor de isolatielagen moeten matten of platen uit sil icaatmaterialen 
(steen, slak en keramische vezels) van klasse A1 volgens DIN 4102 
deel 1 met een bovenste toepassingsgrenstemperatuur van ten minste  
700 °C bij controle volgens DIN 52271 en een nominale dichtheid van 
80 kg/m3 gebruikt worden. Deze moeten een overeenkomstig isolatie-
kencijfer volgens AGI-Q 132 hebben (de informatie over de isolatiedikte 
in afb. 9a en 9b heeft betrekking op minerale wol volgens AGI Q 132).

• De luchttoevoer naar de behuizing moet steeds verzekerd zijn. 
De minimumopening voor de luchttoevoer bedraagt 200 cm2 / 400 
cm2. Hiervoor moeten passende luchttoevoeropeningen voorzien 
worden.

2.7.2  BRANDBESCHERMING/MINIMALE AFSTAN-
DEN BIJ MET DE HAND VERVAARDIGDE 
STOOKPLAATSEN

Afb. 10 Minimumafstanden tot brandbare voorwerpen

Afb. 9b Minimumafmetingen stookkamer met frame
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2.8 VERBRANDINGSLUCHTTOEVOER

Uw ebios-fire neemt de verbrandingslucht op uit de opstellingsruimte (is 
afhankelijk van de kamerlucht). Zorg ervoor dat de opstellingsruimte vol-
doende verse lucht krijgt. Bij afgedichte vensters en deuren (bijv. in combi-
natie met energiebesparende maatregelen) kan het zijn dat de toevoer van 
verse lucht onvoldoende wordt gewaarborgd. Neem daarom beslist de beno-
digde luchtverversingssnelheid in acht, de maximaal toegelaten brandduur 
en houd de vermelde afmetingen van de kamer aan. Anders kan uw gezond 
het verbrandingsgedrag in gevaar worden gebracht. Ter bescherming tegen 
deze gevaren zijn bij de vakspecialist toestellen, vergelijkbaar met een rook-
melder, verkrijgbaar die voor een te hoge concentratie 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.

3. GEBRUIKSHANDLEIDING

Lees de montage- en gebruikshandleiding voorafgaand aan de montage 
respectievelijk de ingebruikname van uw ebios-fire aandachtig door. Alle 
voorwerpen moeten uit de brandgoot van de ebios-fire Quadra Inside Auto-
matic SL worden verwijderd. Neem de brandpreventievoorschriften en de 
voorschriften betreffende gevaarlijke stoffen in acht!

3.1 ALGEMENE AANWIJZINGEN BIJ DE BEDIENING

• Kleine kinderen, ouderen of gebrekkige personen: Net als bij open vuur 
in het algemeen is het doelmatig om een veiligheidsvoorziening (in spe-
ciaalzaken als toebehoren verkrijgbaar) voor deze personengroep aan te 
brengen Gevaar voor brandwonden! Laat deze personen nooit zonder 
toezicht achter bij een brandende of pas gedoofde ebios-fire! Vestig de 
aandacht van deze groep personen op de bron van gevaar.

• Voorwerpen uit brandbaar materiaal mogen niet op de oppervlakken 
van de ebios-fire Quadra Inside Automatic I SL en II SL worden gezet 
of gelegd. Leg geen wasgoed op het meubel om het te laten drogen. 
Wasrekken voor het drogen van kledingstukken mogen alleen buiten het 
stralingsbereik worden geplaatst (afb. 10)! Brandgevaar!

• Door het verbrandingsproces komt warmte-energie vri j die leidt tot 
opwarming van de brander, de behuizingoppervlakken, glazen ruiten 
(afhankelijk van de uitvoering), alsmede van het veiligheidsglas. Aanra-
ken zonder aangepaste bescherming (bijv. hittebestendige handschoen) 
is verboden. Verbrandingsgevaar!

• Laat het vuur tijdens het stookproces nooit zonder toezicht achter!
• Bij de Quadra Inside Automatic I SL en II SL dient ervoor gezorgd te 

worden dat de veiligheidsruiten aangebracht zijn. 
• Tijdens de werking wordt geadviseerd om een raam te openen.
• Het bedrijf van meerdere decoratieve ethanolstookplaatsen is alleen toe-

gestaan wanneer de brandstofdoorvoer van alle toestellen geen hogere 
waarde heeft dan in overeenstemming met de lokale voorschriften en er 
bovendien voor voldoende ventilatie wordt gezorgd. Neem in dit verband 
de tabel onder Technische gegevens 2.2 op pagina 6.

• Alle veranderingen aan de ebios-fire-toestellen zijn niet geoorloofd.
• Dit is een decoratieve stookplaats die niet is bestemd voor verwarmen 

en niet voor continubedrijf! Toch dient erop te worden gelet dat bij het 
verbrandingsproces warmte als nevenproduct ontstaat. Dit kan o.a. lei-
den tot een opwarming van de opstelruimte.

• Wanneer de brander gedurende een langere periode niet wordt gebruikt, 
is het raadzaam om het ethanolvat met het bijbehorende deksel af te 
sluiten en de netvoeding uit de contactdoos te verwijderen.
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• De brander mag NOOIT vanaf buiten/boven worden gevuld. 
Levensgevaar

• De omgang met brandstof in de buurt van het hete of nog brandende 
toestel brengt aanzienlijke risico‘s met zich mee en is beslist verboden! 
Let erop dat er al een vonk kan ontstaan door statische oplading die 
voldoende is voor de ontsteking.

• Als er onopzettelijk ethanol wordt gemorst, verwijder dit dan meteen en 
voor het aansteken van de brander!

• De brander is uitsluitend geschikt voor gebruik in kamers. Bedrijf 
in de open lucht is niet toegelaten.

• De brander mag alleen worden gebruikt bij omgevingstemperatu-
ren van +15°C tot +35°C. 

• Een hoge luchtvochtigheid en dauwvorming op de brander kun-
nen tot storingen in de werking leiden. Schakel het toestel dan 
uit of helemaal niet eerst in.

• Let erop dat de lichtsterkte van de vlam zover kan afnemen dat de vlam 
niet meer duidelijk zichtbaar is. Wijs kinderen en andere huisgenoten 
daarop.

• Rook niet bij het hanteren van de brandstof en de ebios-fire.

Bij het negeren van deze basisregels kan een ongecontroleerde ont-
steking en zelfs een explosie ontstaan!

3.2 BRANDBEVEILIGING

Binnen het stralingsbereik mogen zich geen 
brandbare voorwerpen (decoratie, kleding-
stukken e.d.) bevinden. Tot brandbare compo-
nenten, 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 (pla-
fondafstand 1000 mm) mogen geen voorwerpen aanwezig zijn!

3.3 BRANDSTOF

Als brandstof wordt „Bio-ethanol“ (chemische formule C
2
H

6
O) met een 

ethanolgehalte van 96,6% gebruikt. Deze is te koop bij uw vakhandelaar. 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*. Bewaar de bio-ethanol buiten bereik van 
kinderen. 

Let erop dat ethanol uitsluitend wordt gebruikt voor verbranding 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  
Bedrijfsvereniging voor grondstoffen en chemische industrie, alsmede 
Technische regels voor brandbare vloeistoffen 20)

1000 mm
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3.4 INGEBRUIKNAME

De ebios-fire-Quadra Inside Automatic I SL en II SL wordt met lege aanvoer-
slangen geleverd, zodat tijdens het transport geen ethanol kan uitlopen of 
kan verdampen.

Belangrijke aanwijzingen voor de ingebruikname:

• De cirkelvormige uitsneden aan de onderzijde van de lange zijde van de 
branderbehuizing moeten vrij blijven en mogen niet worden gesloten of 
vernauwd! Deze dienen als luchttoevoeropeningen.

• De stelschroeven voor de hoogte moeten op elk moment toegankelijk 
zijn.

• De verstelmogelijkheden van de stelschroeven voor de instelling van 
de hoogte zijn beperkt. Als hiermee geen bevredigende nivellering kan 
worden bereikt, dan moet een verbeterde inbouwsituatie worden gecre-
eerd met behulp van bouwtechnische maatregelen (bijv. ophogen van 
het inbouwframe).

• Bij de eerste ingebruikneming zijn de slangen nog leeg. Het kan gebeu-
ren, dat er zich nog onvoldoende ethanol in de brandgoot bevindt, wan-
neer het ontstekingsinterval begint.

• Let erop dat de slangen bij het aansluiten en leggen niet scherp knikken. 
Vermijd beslist kneuzingen en schuurplekken alsmede trekbelasting!

• Bevestig de slang nooit aan de buitenzijde van de branderbehuizing, laat 
ze gewoon vrij hangen.

• Controleer door licht aan de snelkoppelingen te trekken of deze veilig in 
de vuladapters zijn vastgeklikt.

• Controleer bij iedere slangaansluiting, of de slangklem correct is gepo-
sitioneerd. De slangen mogen zich niet met een lichte ruk van de tuiten 
laten trekken.

• De ethanol-jerrycans mogen alleen onder de brander worden opgesteld. 
Plaats de jerry-cans in geen geval boven de brandgoot.

• Sluit het toestel alleen aan op een door een vakman geïnstalleerde con-
tactdoos! De contactdoos moet goed bereikbaar zijn en voorzien zijn van 
een schakelaar.

3.4.1 ASSEMBLAGE EN OPSTELLING

1. In een eerste stap moeten de meegeleverde slangen aan de brander 
worden aangesloten. Hiervoor hebt u een gewone combinatie- of punt-
tang nodig. Schuif de uiteinden van de slangen aan de onderzijde van de 
brander over de tuiten tot tegen de aanslag (Afb. 1). Neem nu de tang 
en pers de slangklemmen die zich op de slang bevinden samen. Schuif 
aansluitend de samengeperste klem over de aansluittuit en de slang. 
Door de tang te lossen, drukt de slangklem de slang op de tuit (Afb. 2). 
De uiteinden van de slangen zijn nu aan de brander bevestigd..

2. Sluit de kleine ronde laagvoltstekker van de netadapter aan op de bran-
der. De stekker past alleen in het daarvoor voorziene contact onderaan. 
Deze bevindt zich aan de kant van het uiteinde van de brander, dat zich 
bevindt tegenover de kant van de aansluiting van de slang. (Afb. 3

3. De Quadra Inside Automatic I SL of II SL moet in de voorziene uitsparing 
van het boven-/tafelblad worden geplaatst en correct worden gepo-
sitioneerd. Plaats hiervoor eerst het montageframe in de uitsparing. 
Plaats daarna de brander in het montageframe, zodat deze overal op de 

Afb. 1 Afb. 2

Afb. 3 
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6. Plaats de meegeleverde ruiten in de bussen op de bovenzijde. (Afb. 6)

7. Steek de adapter in een stopcontact.

3.4.2 EBIOS-FIRE STARTEN

1. Bedien de schakelaar op de bovenzijde van het toestel. Deze zorgt voor 
de stand-bystand. Met deze schakelaar kunt u te allen tijde het toestel 
uitschakelen. (Afb 8)

2. Druk op de bovenste knop van de afstandsbediening (afb. 9). Druk 
opnieuw op deze knop voor uitschakelen.

3. De rood verlichte ring op de schakelaar op de bovenzijde van de brander 
gaat branden. De brander piept nu twee keer kort en start aansluitend 
met het vulprocédé. De ethanol verzamelt zich eerst in de brandgoot en 
wordt daar bij het overeenkomstige niveaupeil ontstoken. Wacht totdat 
er niet meer wordt nagepompt en het ontstekingsinterval eindigt.

• Buig nooit, met name niet tijdens de ontstekingsfase, het hoofd direct 
boven de brandgoot!

• Houd een veil igheidsafstand van 1 meter aan totdat het toestel de 
brandstof heeft aangestoken.

schroeven in de hoeken ligt. (Afb. 4)

Let erop dat de slangen of de kabel niet wordt ingeklemd of beschadigd 
raakt. Let erop dat de slangen of de kabel niet wordt ingeklemd of bescha-
digd raken. Controleer of de brandereenheid waterpas ligt en verzeker u 
ervan dat de cirkelvormige uitsparingen in de branderbehuizing (links & 
rechts in de lange zijde) vrij liggen en niet zijn afgedekt.

• Controleer alleen in de koude toestand met een waterpas of de brander 
horizontaal staat

• De stelschroeven voor de hoogte moeten op elk moment toegankelijk zijn
• De verstelweg van de stelschroeven voor de instelling van de hoogte 

is begrensd. Als hiermee geen bevredigende nivellering kan worden 
bereikt, dan moet een verbeterde inbouwsituatie worden gecreëerd 
met behulp van bouwtechnische maatregelen (bijv. ophogen van het 
inbouwframe).

4. Verwijder het sluitdeksel van het volle ethanolvat. Schroef daarna de 
vuladapter op het vat. Het slanguiteinde met de metalen aanzuigdoor-
voer dient op de bodem van het vat te liggen om te verzekeren dat het 
vat zo veel mogelijk kan worden afgetapt. 

5. Sluit de aanzuigslangen aan op de vuladapters door middel van de snel-
koppeling. (Afb. 5). 

Afb. 6

Afb. 7 Afb. 8

Afb. 4

Afb. 5 
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• Met name bij koude brandstof zijn de vlammen eerst nauwelijks zicht-
baar. Bij toenemende opwarming van de brandgoot worden de vlammen 
hoger en feller.

4. Als het vulniveau in warme toestand aan één uiteinde van de brandgoot 
duidelijk hoger is als aan het andere uiteinde, dan moet via de stel-
schroef worden bijgeregeld met een inbussleutel.

• Niet bijregelen in brandende toestand! Buig uw hoofd nooit direct boven 
de brandgoot!

5. Het ontstekingsinterval eindigt na enige tijd automatisch. Als de brand-
stof tot op dat moment niet is ontvlamd, schakel het toestel dan uit en 
na 10 seconden wachttijd weer in. Daardoor wordt een nieuwe ontste-
kingssequentie gestart. Dit kan optreden bij de eerste ingebruikname, 
na een langere periode waarin het toestel niet werd gebruikt, of bij een 
te lage temperatuur van de ethanol. Als er ook bij deze tweede poging 
geen brandstof naar de brandgoot wordt getransporteerd of deze niet 
ontvlamt, schakel het toestel dan uit. Trek de stekkernetvoeding uit de 
contactdoos en neem contact op met de klantenservice.

Opmerking: in het apparaat is een thermoschakelaar ingebouwd die de 
temperatuur van de brandgoot meet. Als u het apparaat gebruikt en uitscha-
kelt, duurt het ca. 15 - 20 minuten tot het apparaat weer kan worden inge-
schakeld. Dit dient voor uw eigen veiligheid. Tijdens deze fase knippert de 
rode LED van de bedrijfsschakelaar. Als de afkoelfase is bereikt, produceert 
de brander een akoestisch signaal uit en houdt de LED op met knipperen.

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

3.4.3 CONTROLE BIJ EERSTE INGEBRUIKNAME

Als de ingebruikname niet met een overeenkomstig formulier wordt gedocu-
menteerd. Beantwoord de volgende vragen:

• Is het toestel onbeschadigd?
• Zijn de toebehoren volledig?
• IIs voldoende ventilatie voorzien bij de inbouw?
• Zijn alle afstanden volgens de voorschriften gerespecteerd?
• Staan de jerry-cans onder de brander?
• Zijn alle slangen en koppelingen dicht?
• Werkt de bedrijfsweergave (rode ring van de schakelaar)?
• Bereikt de ethanol de brandgoot?
• Werken beide pompen (tweede pomp wordt pas ingeschakeld, wanneer 

het eerste vat leeg is)?
• Verdeelt de ethanol zich over de volledige brandgoot?
• Is het vlammenbeeld gelijkmatig?
• Zijn de temperaturen aan de omringende oppervlakken niet-kritisch (evt. 

meten)?

3.5 BRANDSTOF BIJVULLEN/VERVANGEN

• De brander mag NIET via de brandergoot worden gevuld! 
• Houd bij het vervangen van de vaten een zo groot mogelijk afstand aan 

ten opzichte van warme delen en ontstekingsbronnen! LEVENSGEVAAR!

Schroef het deksel van het nieuwe, volle vat (Afb. 10). Trek de snelkoppeling 
van de slang los van de jerry-can (Afb. 11) en schroef het deksel met het 
slanguiteinde van de lege jerry-can af. Haal de vuladapter omhoog uit het 
lege vat (Afb. 12) en laat de aanzuigslang weer neer in het volle vat (Afb. 
13). Schroef de vuladapter boven op het volle vat (Afb. 14). Steek de snel-
koppeling weer op de vuladapter (Afb. 15).
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4. ONDERHOUD EN REINIGING

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

• Een keer per maand dienen de controle en reiniging van het  toestel te 
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, omdat anders een storing van de vulpeilmeting 
kan optreden.

Op omringende oppervlakken en op de afdekplaat met gleuven kunnen zich 
na enige tijd vlekken vormen van de verbranding van de ethanol. Deze res-
ten 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 werking 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 de pompen

3.6 LANGER BUITEN GEBRUIK

Trek voor een veilige buitenbedrijfstelling de netadapter uit het stopcontact, 
druk op de schakelaar bovenop de brander of op de bovenste knop van de 
afstandsbediening. De rode LED, die de bedrijfsmodus weergeeft, gaat na 
enkele seconden uit. De resterende ethanol in de brandgoot dient na ca. 
5 - 10 minuten te zijn verbrand. Bij een langere periode dat het toestel 
buiten gebruik is, dienen de slangen al voor het uitschakelen uit de vaten 
te worden gehaald en dient te worden gewacht totdat wordt aangegeven 
dat beide vaten leeg zijn. Daardoor wordt gewaarborgd dat de slangen 
grotendeels leeg zijn. Vervolgens dienen de vaten met een gesloten deksel 
(niet vuladapter) te worden vergrendeld. De snelkoppelingen dienen van de 
vuladapters te worden losgekoppeld

Afb. 10 Afb. 11

Afb. 12 Afb. 13

Afb. 14 Afb. 15
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4.1  STERKE, SNELLE EN ONGELIJKMATIGE  
ROETVORMING OP MEUBEL EN GLAS

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

• Correcte brandstof gebruikt? 
• Trek in de ruimte?

4.2 GEURHINDER

• Zit er brandstof in de brandgoot, hoewel de brander uitgeschakeld is? 
• Is er brandstof gemorst bij het vullen? 
• Is de ventilatie voldoende?
• Zitten er deeltjes of andere vreemde voorwerpen in de brandgoot?
• Komt deze geur ook voor bij andere soorten ethanol?

4.3 VLAMMENBEELD VERANDERT

• Correcte brandstof gebruikt? 
• Zijn alle veiligheidsafstanden aangehouden? 
• Is de opstelruimte voldoende geventileerd?
• Is de opstelruimte tegen dwarsventilatie beschermd?
• Liggen de cirkelvormige uitsparingen voor de luchttoevoer vrij?
• Staat het toestel vrijwel horizontaal of is de ethanol over de volledige 

lengte van de brandgoot verdeeld?

4.4 BRANDER ONTSTEEKT NIET

• Is de ring op de schakelaar rood verlicht?
• Is er ethanol aanwezig in de vaten?
• Is in de slangen zichtbaar dat ethanol wordt gepompt? Staat er ethanol 

in de brandgoot?

4.5 PLOTSELING DOOFT DE BRANDER

• De brander schakelt na 8 uur automatisch uit om een onopzetteli jk 
continubedrijf te voorkomen. (De rode ring om de schakelaar is verder 
verlicht, opnieuw starten is mogelijk)

• Is de stroomvoorziening onderbroken? Na een stroomonderbeking moe-
ten de Quadra Inside Automatic I SL en II SL opnieuw worden opgestart.

• Is de brander correct gemonteerd en zijn de luchttoevoer- en afvoer- 
openingen aangehouden volgens de instructies?

• Om oververhitting te voorkomen schakelen de Quadra Inside Automatic I 
SL en II SL bij te hoge behuizingtemperaturen uit. De rode verlichting van 
de schakelaar gaat uit. Opnieuw starten is pas na het afkoelen mogelijk.

5.  ALGEMENE 
GARANTIEVOORWAARDEN

5.1 TOEPASSINGSGEBIED

Deze Algemene garantievoorwaarden gelden in relatie met de  producent, 
Spartherm Feuerungstechnik GmbH, t.o.v. de dealer/speciaalzaak. Ze 
komen niet volledig overeen met de contract- en garantievoorwaarden die 
de handelaar/groothandelaar individueel doorgeeft of kan doorgeven aan 
zijn klant. 

5.2 ALGEMENE INFORMATIE

Dit product is een kwalitatief hoogstaand product dat wordt vervaardigd 
volgens de meest recente technische inzichten. De gebruikte materialen 
werden zorgvuldig geselecteerd en worden, net als ons productieproces, 
voortdurend gecontroleerd. Voor het inbouwen van dit product is speciale 
vakkennis noodzakelijk. Daarom mogen onze producten alleen worden geïn-
stalleerd en in bedrijf gesteld door gespecialiseerde firma‘s met inachtne-
ming van de geldende wettelijke bepalingen.
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• glaskeramiek:  
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-fi-
re-toestel adviseren wij bio-ethanol van Spartherm Feuerungstechnik 
GmbH met een concentratie van meer dan 96%.

• Foutief transport en/of foutieve opslag
• Onjuiste behandeling van breekbare onderdelen zoals glas en keramiek
• Verkeerde bediening en/of verkeerd gebruik
• Ondeskundig vullen van de installatie
• Geen of gebrekkig onderhoud
• Verkeerde op-/inbouw van het toestel
• Het niet in acht nemen van de installatie- en gebruiksaanwijzing
• technische wijzigingen aan het toestel door derden

5.6 OPLOSSEN VAN STORINGEN / ONDERHOUD

Onafhankelijk van de wettelijke garantieverplichtingen, die binnen de gel-
dende wettelijke garantieduur voorrang hebben op deze garantieafspraken, 
worden binnen deze garantievoorwaarden alle gebreken kosteloos verhol-
pen, die aantoonbaar het gevolg zijn van materiaal- of fabricagefouten te 
wijten aan de fabrikant en andere gebreken die vallen onder de overige 
bepalingen van deze garantieverklaring. In het kader van deze garantie-
overeenkomst behoudt Spartherm Feuerungstechnik GmbH zich het recht 
voor het gebrek te verhelpen of het apparaat kosteloos te vervangen. Het 
repareren van mankementen heeft voorrang. 

Verdergaande claims dan de wettelijke garantieverplichting zijn hierbij uit-
drukkelijk  uitgesloten.

5.3 GARANTIEPERIODE

De algemene garantie voorwaarden zijn alleen geldig 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.

Spartherm Feuerungstechnik GmbH verleent 24 maanden garantie voor de 
ebios-fire-toestellen (solitair en voorzetstukken). Spartherm Feuerungstech-
nik verleent 6 maanden garantie op slijtageonderdelen in de verbrandings-
kamer, zoals afdichtingen en keramisch glas.

5.4  RECHTMATIGHEIDSEIS VOOR DE GARANTIE

De garantieperiode begint vanaf de leveringsdatum aan de handelaar/tus-
senhandelaar. Dit dient met een schriftelijk bewijs, bijvoorbeeld een factuur 
met afleveringsbon van de dealer/speciaalzaak te worden aangetoond. Het 
bij het product behorende garantiecertificaat dient door de indiener van de 
claim  te worden voorgelegd bij de aanvraag. Zonder dit bewijs is Spartherm 
Feuerungstechnik GmbH tot geen enkele garantieprestatie verplicht.

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

5.5 GARANTIE-UITSLUITING

De garantie is niet van kracht bij
• slijtage van het product:  

pit/brandermat door  thermische belasting
• oppervlakken:  

verkleuring van de lak of op de gegalvaniseerde oppervlakken van 
het haardmeubel en/of de brander, die het gevolg is van thermische 
belasting of overbelasting.
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5.7 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 garantietijd voor het vervangen toestel/onderdeel verlengd. 

5.8 VERVANGINGSONDERDELEN

Er mogen uitsluitend vervangingsonderdelen worden gebruikt die door de 
fabrikant zijn geproduceerd of aanbevolen.

5.9 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. 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. Er wordt uitdrukkelijk geadviseerd 
om haardinstallaties en houtkachels regelmatig door een installateur/vak-
handelaar te laten inspecteren.

Technische wijzigingen en vergissingen voorbehouden.

6. MAATTEKENINGEN

Quadra Inside Automatic I SL met frame:

Detail A

LET OP: 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 deze bij eventuele servicewerkzaamheden aan onze monteurs kunt
overhandigen.
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7.  CONSTRUCTEUR/VAKHANDEL - PRO-
DUCTINFORMATIE VOOR HA ARDIN-
STALL AT IES MET ENKELVOUDIGE 
BRANDER EBIOS QUADRA AUTOMA-
TIC INSIDE SL

ebios Quadra Automatic Inside brandersystemen omvatten veilige branders 
voor sfeerhaarden met bio-ethanol.

Bij al le ebios Quadra Automatic Inside brandersystemen van de firma 
Spartherm Feuerungstechnik GmbH is de vloeibare ethanol in de brandgoot 
via slangen gescheiden van de ethanolvoorraad in externe vaten. Er bevindt 
zich steeds slechts een kleine hoeveelheid brandbare vloeistof in de brand-
goot, die binnen 5-10 minuten is opgebrand.

De constructie van de ebios Quadra Automatic Inside  brander is ontwikkeld 
volgens de meest recente technische inzichten. De branders beschikken 
over veiligheidskenmerken die een betrouwbare en probleemloze werking 
garanderen.

Hoewel de ebios Quadra Automatic Inside brandersystemen als decoratie 
zijn bedoeld, geven ze als bijproduct ook warmte af. Dit is het resultaat van 
de verbranding van de ethanol, die enerzijds een decoratieve vlam opwekt, 
en anderzijds een warmte-ontwikkeling van ca. 3.300 W (Quadra Inside 
Automatic I SL bij een verbruik van ca. 0,5 liter per uur) resp. 6600 W 
(Quadra Inside Automatic II SL bij een verbruik van ca. 1 liter per uur). 
Hoewel de branders deze warmte afgeven, zijn ze toch geen verwarmings-
toestellen volgens de geldende bepalingen en ze zijn er technisch niet voor 
geconcipieerd.

Quadra Inside Automatic II SL met frame:

Detail B

Voor de productie en het ontwerp wordt het eigendom uitdrukkelijk voorbehouden en 
wordt volledig aanspraak gemaakt op de wettelijke bescherming conform BGB §§ 823,826, 
1004 (Duitse BW). Onbevoegde vermenigvuldiging, verspreiding en doorgifte - geheel of 
gedeeltelijk - worden conform §§ 2 artikel lid 7, 96 e.v. en 106 e.v. Auteursrecht, alsmede 
o.o. conform 1, 3, 4, 18 en 19 UWG (Duitse Wet betreffende ongeoorloofde mededinging) 
civiel- en strafrechtelijk vervolgd. Met betrekking tot wettelijke aanspraken en het gebruik 
daarvan gelden onze Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.
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Zowel voor de eerst installatie, als voor de inbedrijfstelling van ebios Quadra 
Automatic Inside  brandersystemen, neemt u de „Montage- en gebruiks-
handleiding“ en met name de veiligheidsaanwijzingen en maatregelen voor 
ventilatie aandachtig door.

Wij adviseren u bij een eigen gebouwde schouw de temperaturen in gebruik 
te meten. Daarvoor bestaan er geschikte contactthermometers of digitale 
lasertemperatuurmeters (bijv. VOLTCRAFT® IR 900-30S infraroodthermo-
meter, meetbereik -50 tot +900 °C).

Kleef voor de metingen bij haarden uit glas (evt. scheidingswand in spa- en 
wellnesscentra of restaurants, hotels e.d.) geschikte meetpunten. Neem de 
aanwijzingen in de handleiding van uw temperatuurmeetapparaat in acht.

Stel bij eigen constructies van haardinstallaties met ebios Quadra Automatic 
Inside brandersystemen een eigen gebruikshandleiding op voor uw produc-
ten, vul er de gemeten temperaturen in en overhandig deze aan de koper / 
initiële gebruiker.

Individuele inbouwinstallaties van schouwen met ebios Quadra Automatic 
Inside brandersystemen mogen niet worden gedecoreerd met seizoensarti-
kelen zoals lichtkettingen, sjaals, doeken, kerstdecoratie en paasversiering. 
U sluit er de luchttoevoerkanalen mee af. 

Onze „Montage- en gebruikshandleiding“ kan alleen principiële hanterings- 
en gebruiksaanwijzingen voor ebios Quadra Automatic Inside branders, en 
moet worden aangevud door uw handleiding met de bijzonderheden van uw 
eindproduct.

De gebruiks- en veiligheidsaanwijzingen zijn een elementair bestanddeel 
van de koopovereenkomst en maken in het algemeen deel uit van de leve-
ringsomvang van Spartherm Feuerungstechnik GmbH.

Vraag ze onmiddellijk terug bij ons aan als u ze verliest.

8.  V ERK L A R ING VA N DE  BOU W ER 
VAN EEN INDIV IDUELE DECOR A-
TIEVE HAARDINSTALLATIE MET EEN 
EEB IOS QUADR A AUTOMAT IC SL 
INSIDE  BIO-ETHANOLBRANDER ALS 
COMPONENT

• De ondertekenaar aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid voor een 
vakkundig en veilig gebruik.

• De ondertekenaar bevestigt de volledige inhoud van de bijgevoegde pro-
ductinformatie en gebruiksaanwijzingen te hebben gelezen, begrepen 
en opgemerkt.

• De ondertekenaar verplicht zich ertoe een eigen handleiding op te stel-
len voor de decoratieve haardinstallatie die hij/zij heeft gebouwd met de 
ebios Quadra Automatic Inside  brander en deze handleiding samen met 
de decoratieve haard aan de exploitant te leveren.

• De ondertekenaar verplicht zich ertoe de exploitant uitvoerig te instrue-
ren in het gebruik van de decoratieve haardinstallatie en daarbij ook op 
de mogelijke gevaren te wijzen.

• De ebios Quadra Automatic Inside brander wordt alleen geleverd en 
mag alleen worden ingebouwd na terugzending van deze ondertekende 
verklaring.

__________________ _____________________________
Plaats, Datum  Handtekening / Postzegel
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