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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 uitstekende 
service voor onze klanten, die hierdoor tevreden zijn en ons verder aanbeve-
len.“ Wij bieden u samen met onze handelspartners eersteklas producten die 
emotioneel raken en gevoelens aanspreken als geborgenheid, veiligheid en 
behaaglijkheid. Om dit ook waar te maken, adviseren wij u om de gebruiks-
handleiding aandachtig te lezen, zodat u uw decoratieve vuur snel en grondig 
leert kennen. 

Naast informatie over de bediening bevat deze handleiding belangrijke verzor-
gings- en gebruiksaanwijzingen voor uw veiligheid en voor waardebehoud van 
uw ebios-fire en ook waardevolle tips en instructies. 

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

Wij wensen u steeds een mooi vuur.

Uw SPARTHERM team
G.M. Rokossa
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1. ALGEMENE AANWIJZINGEN

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 deze personen nooit zonder toezicht achter bij een brandende of pas 
gedoofde ebios-fire! De ebios-fire mag uitsluitend onder toezicht gebruikt 
worden!

De van toepassing zijnde specifieke nationale en plaatselijke richtlijnen en 
voorschriften, met name de betreffende brandbeschermingsvoorschriften 
van het land en evt. de voorschriften van de VKF moeten bij de plaatsing en 
de werking van uw ebios-fire in acht genomen worden.

Zorg bij het plaatsen voor voldoende standveiligheid en kies de opstelplaats 
zodanig dat tijdens de werking bewegingen van de brander door stoten of 
eendere zaken uitgesloten kunnen worden. Het model mag uitsluitend met 
een gesloten huisdeksel gebruikt worden.

Houd er rekening mee dat de brandstof niet in warme of brandende hoe-
danigheid van het apparaat bijgevuld mag worden. Het vullen mag NIET via 
de brandergoot, maar UITSLUITEND via de vulopening uitgevoerd worden! 
(zie afb. 1) Wij adviseren om de ebios-fire door leegbranden van de tank te 
laten doven. Als hij niet wordt gebruikt moeten de afdekplaten zich op de 
brander bevinden.

Laat het bijvullen alleen door personen uitvoeren die zich met het apparaat 
en de veiligheidsinstructies vertrouwd hebben gemaakt en die u over de 
bediening heeft geïnstrueerd.

Het ebios-fire is geen verwarmingsapparaat, maar een decoratief 
vuur.

BELANGRIJKE AANWIJZING

Conform de productveiligheids- en warenwetgeving en onze wettelijke aan-
wijzingsplicht maken wij bij deze attent op de verwarming van dit product:

De Bio ebios-fire verbrandingswarmte is bij 0,5 l/h ca. 3.300 Watt. De ver-
warmingswaarde van 96%ig ethanol is ca. 29.600 kJ / kg. Bij een brand-
stofverbruik van 0,5 l / h (ca. 0,4 kg / h) is de vrijgekomen warmte ca. 
3.300 Watt.

Echter moet er bij de werking van het decoratieve haardvuur frisse lucht 
aangevoerd worden, omdat anders de gevormde hoeveelheid kooldioxide de 
toegestane concentratie in de lucht te boven gaat. 

De aangevoerde frisse lucht is normaal gesproken koeler dan de ruim-
telucht die verwarmd moet worden, wat energieverlies veroorzaakt. De 
effectieve verwarmingsprestatie van iedere Bio ebios-fire is daardoor zeer 
klein, daarom zijn decoratieve open vuren met een bio brandstof geen 
warmteopwekkers.

Het is een decoratief vuur dat niet als verwarming en niet voor continue 
werking is bedoeld! Toch moet er rekening mee worden gehouden dat bij de 
verbrandingsprocedure warmte als nevenproduct ontstaat. Dat kan tot een 
verhoogde verwarming van de opstelplaats leiden. Lees de veiligheidsins-
tructies en de maatregelen voor de beluchting zorgvuldig door.

Neem deze gebruikshandleiding in acht.
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Kleine oneffenheden in het oppervlak van het beton horen bij het karakteris-
tieke uiterlijk van het materiaal beton en is geen reclamatiereden!

Bio-ethanol is een gevaarlijke stof en mag conform de bepalingen slechts in 
voorgeschreven hoeveelheden opgeslagen worden:

Opslag in de kelder:  max. 20 liter
Opslag in het woonvertrek: max. 5 liter

1.1 LEVERINGSOMVANG

ebios-fire met de volgende kenmerken:

• Betonnen meubel
• 1 brander van rvs
• 1 brandermat van Ceramat FN
• Veiligheidstank voor iedere brander van rvs
• Afdekplaat (met opening voor de handgreep) van rvs
• Fles voor het bevochtigen van de brandermat 
• Tankdop met afdichting
• Vulpeilopening
• Sleutel voor het openen en sluiten van de tankdop
• Staaf voor het optillen of plaatsen van de afdekplaat
• Trechter voor het vullen van de brander
• Staafaansteker
• Typeplaatje (aan de bovenkant van de brander)
• Ethanol 3l tank met uitloopklep voor de eerste inbedrijfstelling
• Lever ing voorgemonteerd in een transportvr iendel i jke kartonnen 

wegwerpverpakking

A Afdekplaat

B Brandergoot

C Vulopening

D Tank

E Vulpeilopening

F Veiligheidstank

Afb.1
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2. MONTAGEHANDLEIDING

Kantel het apparaat niet, het moet horizontaal uitgelijnd zijn.

2.1 TECHNISCHE GEGEVENS
ebios-fire

Soort brandstof:
Bio-ethanol

(ethanolgehalte 96%)

Vulhoeveelheid: max. 2,6 l

Brandstofverbruik: 0,5 l/h

Brandduur ca. 5 h*

Temperatuur in de tank: < 65 °C

Totaal gewicht: circa 45 kg

Minimum vertrekvolume per brander: ** 84 m³ 167 m³ 418 m³

Luchtverversing bij luchtwisselingen per uur: ** 1 0,5 0,2

Betreffende vertrekmaat bij een vertrekhoogte 2,5m ** 34 m² 67m² 167 m²

Als ongevere richtwaarden worden de volgende luchtwisselingen per uur*** 
genoemd:

Luchtwisseling [1/h] Opmerking

0…0,5 Ramen, deuren gesloten

0,3…1,5 Ramen gekiept, geen rolluiken

5…10 Ramen half open

**** Houd er rekening meer dat het licht van de vlam zo zwak kan worden 
dat de vlam niet meer duidelijk zichtbaar is. Maak kinderen en andere 
personen in het huishouden hierop attent.

***  Deze vermeldingen gelden uitsluitend voor de verbrandingsluchtbe-
hoefte van het ebios-fire. Als er verdere luchtverbruikers in het vertrek 
aanwezig zijn, moet hiermee apart rekening worden gehouden.

*** Recknagel, Sprenger, Schrameck: Heizung+Klimatechnik

2.2 AFMETINGEN VAN DE ARCHITECTURE SL

Afb.2

2.3 BRANDERMAT CERAMAT FN

De meegeleverde brandermat van CERAMAT FN (zwart) mag alleen met 
handschoenen vastgepakt worden omdat er anders huidirritaties op kunnen 
treden. Het materiaal kan eenvoudig beschadigd raken. Daarom mag de mat 
niet geknikt, gebogen e.d. worden.

2.4 PRINCIPIËLE EIS AAN DE OPSTELPLAATS

Bij de installatie en de werking van het ebios-fire moeten alle noodzakelijke 
nationale en Europese normen alsmede de plaatselijk van toepassing zijnde 
voorschriften (brandbeschermingsvoorschriften enz.) in acht genomen en 
toegepast worden! De volgende relevante regelingen zijn zonder claim op 
volledigheid vermeld. 
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BetrSichV Verordening inzake de bedrijfsveiligheid

Vbf Verordening voor brandbare vloeistoffen

BsV Brandbeschermingsverordening van het betreffende bondsland

LBO Bouwverordeningen van de bondslanden

GefStoffV Verordening inzake gevaarlijke stoffen

GPSG Productveiligheidswet

Het ebios-fire mag alleen in ruimten en op plaatsen worden geplaatst waar 
gezien de locatie, de bouwsituatie en de wijze van gebruik geen gevaren 
ontstaan. Het basisoppervlak van het plaatsingsvertrek moet zodanig 
gevormd en zo groot zijn dat het ebios-fire correct en reglementair gebruikt 
kan worden.

Voor het transport van uw ebios-fire mogen al leen goedgekeurde en 
voldoende sterke transporthulpmiddelen gebruikt worden. De volgende 
punten moeten voor een veilig en ongecompliceerd transport beslist in acht 
worden genomen:

• Transporthulpmiddelen (indien noodzakelijk), met name steekwagens 
mogen alleen vanaf de achterkant de ebios-fire opnemen.

• Tijdens het transport mag zich geen brandstof in de tank bevinden. 

Meld TRANSPORTSCHADE onmiddellijk aan uw leverancier. Bescherm bij het 
opbouwen en het transport de bekleding en de zichtbare onderdelen van het 
haardmeubel tegen vervuiling en schade. 

2.5 OPSTELPLAATS

Let er bij het plaatsen / de installatie van het ebios-fire op dat het apparaat 
niet in de buurt van de instraling van sterke warmtebronnen (verwarmingen, 
haardovens enz.) of in vertrekken met een hoge temperatuurbelasting (bijv. 
sauna) wordt neergezet.

Een externe verwarming van het ethanolvuur buiten bedrijf kan ertoe leiden 
da de brandstof in de tank via de brandergoot vrijkomt en in het veiligheids-
reservoir bij terechtkomt. In dat geval moet de ebios-fire brander verwijderd 
en het veiligheidsreservoir geleegd worden voordat het wordt aangestoken.

De  ebios-fire architecture SL is voor de werking buiten en binnen geconst-
rueerd. Als de vuurplaats buiten komt te staan moeten er bijzondere aanwi-
jzingen in acht genomen worden:

• Plaats het ebios-fire op een vrij oppervlak en ga na of brandbare materi-
alen als bomen, zonneschermen of eendere zaken niet door windvlagen 
in de buurt van de vlammen kunnen komen. De minimum afstand van 30 
cm t.o.v. brandbare zaken moet in alle gevallen aangehouden worden. 

• Bescherm het  ebios-fire tegen vocht en negatieve weersinvloeden. Als 
het apparaat niet wordt gebruikt moet de brander uit de betonnen sokkel 
gehaald en droog bewaard worden.

• U kunt het  ebios-fire als staand apparaat zonder sokkel gebrui-ken. 
Voor een veilige stand is de brander aan de onderkant met poten uitge-
voerd. Neem hierbij beslist de noodzakelijke afstanden t.o.v. naburige 
componenten in acht!

Het ebios-fire mag niet geplaatst worden:
1. in trappenhuizen, behalve in woongebouwen met niet meer dan twee 

woningen.
2. in algemeen toegankelijke gangen.
3. in garages.
4. in vertrekken waarin licht ontvlambare of explosieve stoffen of mengsels 

worden verwerkt, bewaard of geproduceerd in zodanige hoeveelheden 
dat door een ontsteking of explosie gevaar zou ontstaan.

5. in onvoldoende geventileerde vertrekken.
6. in openbaar toegankelijke gedeeltes zonder toezicht.
7. in omgevingen die niet beschermd zijn tegen dwarsbeluchting.
8. op tafels, meubelen, stellages enz.
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2.6 PLAATSING / MONTAGE

De architecture SL moet horizontaal uitgelijnd en 
tegen kantelen beveiligd worden. Neem hierbijde 
veiligheidsafstanden (zie 2.7) in acht. Ventilatieo-
pneningen mogen niet gesloten worden. Plaats 
de brander met het veil igheidsreservoir en de 
afdekplaat in de hiervoor bedoelde openingen in het meubelstuk (zie 2.6.1). 

De architecture SL mag alleen op vloeren met voldoende draagkracht 
geplaatst worden. Bij onvoldoende draagkracht moeten er geschikte maat-
regelen (bijv. plaat voor de lastverdeling) genomen worden om de draag-
kracht te bereiken. 

De betonnen voet is massief en heeft een gewicht van > 40 kg. Als de 
betonnen voet wordt geplaatst of bewogen moet dit altijd door ten minste 2 
personen uitgevoerd worden. Let er bovendien op dat de randen en hoeken 
van de standvoet bij het bewegen niet beschadigd raken. 

Kleine oneffenheden in het oppervlak van het beton en afgebroken randen 
horen bij het karakteristieke uiterlijk van het materiaal beton en zijn geen 
reden voor reclamatie.

2.6.1 PLAATSING VAN DE BRANDER

De plaatsing van de brander in het meubelstuk moet met 2 personen uit-
gevoerd worden.
Ga als volgt te werk:

1.  Nadat u de architecture SL heeft uitgepakt positioneert u het betnnen 
meubelstuk rekening houdend met punt 2.5, 2.6 en 2.7 op de gewenste 
plek.

2. Zet eerst de brander in de houder (afb. 3a).
3. Plaats vervolgens de voer glashouders (afb. 3b)
4. Plaats tot slot het glas (afb. 3c).

Afb. 3a

Afb. 3b

Afb. 3dAfb. 3c

Brander

HouderBetonnen
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3. GEBRUIKSHANDLEIDING

Lees deze montage- en gebruikshandleiding zorgvuldig voor de montage of 
ingebruikstelling van uw ebios-fire. Alle voorwerpen moeten uit het ebios-
fire meubelstuk verwijderd worden (behalve de brandereenheid).
 
Neem de brandbeschermingsvoorschriften en voorschriften voor gevaarlijke 
stoffen in acht!

3.1 ALGEMENE AANWIJZINGEN VOOR DE WERKING

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

• Er mogen geen brandbare voorwerpen op de vrije oppervlakken van 
de ebios-fire gezet of gelegd worden. Leg geen was op het ebios-fire-
meubelstuk om te drogen. Rekken voor het drogen van kledingsstukken 
mogen alleen buiten het stralingsbereik geplaatst worden (afb. 4)! 
Brandgevaar!

• Door het brandproces komt warmte vrij die een verwarming van de bran-
der, van de oppervlakken van de behuizing, de glazen ruiten (afhankelijk 
van de uitvoering) en de beschermplaten veroorzaakt. Het aanraken zon-
der bescherming (bijv. een ovenhandschoen) moet achterwege gelaten 
worden. Gevaar voor brandwonden!

• Laat het vuur tijdens het branden nooit zonder toezicht!

2.7 BRANDBEVEILIGING

T.o.v. brandbare onderdelen, meubelen, decoraties of gordijnen moet er 
een minimum afstand van 300 mm (zie afb. 4) aangehouden worden om 
voldoende warmtebescherming te garanderen! Boven het ebios-fire meu-
belstuk tot aan het plafond (plafondafstand > 1000 mm) mogen zich geen 
voorwerpen bevinden!

2.8 VERBRANDINGSLUCHTTOEVOER

Uw ebios-fire haalt de verbrandingslucht van de opstelplaats (afhankelijk 
van de ruimtelucht). Er moet voor worden gezorgd dat het vertrek van 
plaatsing voldoende van frisse lucht wordt voorzien. Bij geïsoleerde ramen 
en deuren (bijv. in het kader van energiebesparingsmaatregelen) kan het 
gebeuren dat er niet voldoende frisse lucht wordt aangevoerd. Dat kan een 
negatief effect hebben op uw welzijn en eventueel uw veiligheid in gevaar 
brengen, maar ook het brandgedrag belemmeren. 
 
Open een raam voor voldoende toevoer van frisse lucht.

Afb. 4

Stralingsbereik
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• Let erop dat de behuizingsafdekking gesloten is en de beschermruiten 
aangebracht zijn. 

• Tijdens de werking wordt er geadviseerd om een raam te openen.
• De werking van meerdere decoratieve ethanol-vuurplaatsen is alleen 

toegestaan als het brandstofverbruik van alle apparaten de waarde 0,5 
l/h niet te boven gaat en er bovendien voor voldoende ventilatie wordt 
gezorgd. Neem in dit verband de tabel op pagina 6 onder punt 2.1 in 
acht. Technische gegevens.

• De brander mag  uitsluitend met de brandermat en deze pitten worden 
gebruikt. Een wijziging van het aantal pitten en van het pitmateriaal of 
van de brandermat is niet toegestaan.

• Alle wijzigingen aan de ebios-fire-meubelen zijn niet toegestaan.
• Het is een decoratieve vuurplaats voor particuliere huishoudens die niet 

is bedoeld als verwarming en niet voor continue werking! Ondanks dat 
moet er rekening mee worden gehouden dat bij het verbrandingsproces 
als nevenproduct warmte (ca. 3 kW) ontstaat. Dat kan evt. tot verwar-
ming van het vertrek leiden. 

• Als de brander niet wordt gebruikt mag er principieel geen brandstof in 
de tank zitten en de afdekplaat moet op de brander liggen.

• De brander is ervoor bedoeld om te branden tot de brandstof op is. 
Als u slechts kort van het vlammenspel wilt genieten doet u gewoon 
minder brandstof in het apparaat. In geval van een vroegtijdige buiten-
bedrijfstelling sluit u de brander met de afdekplaat met behulp van de 
handgreep. Laat de brander na het doven ten minste 1 uur rusten! 

•  De brander mag NIET in warme of brandende hoedanigheid en NIET via 
de brandergoot gevuld worden! LEVENSGEVAAR!

• De hantering met brandstof in de buurt van het hete of nog brandennde 
apparaat gaat gepaard met aanzienlijke risoco´s en moet beslist achter-
wege gelaten worden!

• Vul de brander alleen via de vulopening, nooit via de brandergoot! 1).
• Mocht u per ongeluk ethanol morsen, dient u het onmiddellijk te verwij-

deren voordat de brander wordt aangestoken.
• Houd er rekening mee dat het licht van de vlam zo zwak kan worden 

dat de vlam niet meer duidelijk zichtbaar is. Maak kinderen en andere 
personen in het huishouden hierop attent.

•  De minimum wachttijd tussen het doven en opnieuw vullen van de bran-
der = 1 uur!

• Rook niet bij de hantering met de brandstof en met ebios-fire.
• Blus het vuur nooit met water !!!
• Bij het negeren van deze basisregels kan er een ongecontroleerde ont-

steking en zelf een explosie optreden!

3.2 BRANDBEVEILIGING

Binnen het stralingsbereik (300 mm) (afb.5a) mogen geen brandbare voor-
werpen (decoraties, kledingsstukken e.d.) geplaatst worden. T.o.v. brand-
bare onderdelen, meubelen, decoraties of gordijnen aan de zijkant moet 
er een minimum afstand van 300 mm aangehouden worden om voldoende 
warmtebescherming te garanderen! Boven de vuurplaats tot aan het plafond 
(plafondafstand > 1000 mm) mogen zich geen voorwerpen bevinden!

3.3 BRANDSTOF

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

6
O) met een 

ethanolgehalte van 96 % gebruikt dat bij uw dealer verkrijgbaar is. Het is 
een gevaarlijke stof conform ADR: klasse 3 PG II, UN 1170. 
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Gebruik in geen geval andere brandstoffen als bijv. benzine, spiritus of 
soortgelijke 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 bedrijfsgedrag.

Ethanol een licht ontvlambare vloeistof die s tevig afgesloten, tegen l icht 
beschermd en uit de buurt van vuurbronnen bewaard moet worden. Hier is 
toegestaan om max. 5 liter in het woonvertrek en max. 20 liter in de kelder 
te bewaren. Bewaar bio-ethanol buiten het bereik van kinderen. Vul voor 
de veiligheid de branders pas kort voor gebruik zodat hij niet onbedoeld en 
door onbevoegde personen aangestoken kunnen worden of de brandstof 
verdampt.

Houd er rekening mee dat ethanol uitsluitend voor de verbranding gebruikt 
mag worden en niet geschikt is voor consumptie. Let op uw kinderen! Waar-
schuw bij inslikken onmiddellijk een arts en laat het brandstofetiket zien.

3.4 INBEDRIJFSTELLING

De architecture SL worden met een lege brander aangeleverd zodat het 
ethanol tijdens het transport niet uit kan stromen of verdampen.
Zorg ervoor (met name vóór iedere inbedrijfstelling) dat zich geen brandstof 
in het veiligheidsreservoir bevindt.

1 Gebruikshandleiding 9 Vulpeilopening

2 Betonnen voet 10 Vulopening

3 Branderbehuizing 11 Afdekplaat

4 Koud handvat 12 Staafaansteker

5 Sleutel 13 Fles voor het bevochtigen van de brander

6 Tank 14 Vulhulp

7 Brandermat 15 Trechter

8 Brandergoot 16 Bio-ethanoltank

1

2

4

5

3

67 8

9 10

2

1

11

12
13

14

15

16
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9. Pak de fles voor het bevochtigen van de brander. Doe de fles met de 
opening in de tankopening zodat hij in de brandstof gedompeld is. Knijp 
de fles samen zodat de lucht ontsnapt en er bij het loslaten brandstof 
wordt aangezogen. Wacht tot de fles weer de oorspronkelijke vorm heeft.

10. Sluit de vuldop stevig en gebruik daarvoor de sleutel.

Ga als volgt te werk:

1. Zorg voor voldoende luchttoevoer.
2. Ga na of de brander gedoofd en volledig afgekoeld is (minimum wachttijd 

na het doven = 1 uur).
3. Voor het opvullen blijft de brander in de behuizing zitten. Neem hiervoor 

de beschermruiten af en open vervolgens het deksel van de behuizing.

4. Controleer de tankinhoud.
5. Ga na of de afdekplaat op de brander ligt en de brandermat bedekt.
6. Open met de sleutel de vuldop.
7. Doe de trechter in de vulopening en doe maximaal 2,6 liter bio-ethanol 

in de tank.

8. De vulpeilopening toont het maximum vulpeil. 
 
Het maximale vulpeil is bereikt als er bio-ethanol door de spleten (zie 
pijl) in de bolling van de reflector loopt.



NL 13

NL

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

12. Breng de staaf naar de opening van de afdekplaat en til hem op.
13. Maak de brandermat met de zonet gevulde fles vochtig met brandstof.
14. Zet de fles weg.
15. Wacht met het aansteken ca. 2 minuten zodat de pitten zich kunnen 

volzuigen met ethanol.
16. Steek het vuur aan de brandermat aan en ga weg uit de buurt van de 

vlammen. Het kan een paar minuten duren tot de vlammen gelijkmatig 
worden.

Mocht u toch eens te veel brandstof hebben gevuld zodat de brander over-
stroomt, wordt het ethanol in het veiligheidsreservoir opgevangen. Maak het 
reservoir onmiddellijk leeg voordat de brander wordt aangestoken. Reinig 
het oppervlak van de brander tot hij droog en helemaal vrij is van ethanol. 

3.5 BRANDSTOF BIJVULLEN

De brander mag NIET in warme of brandende hoedanigheid en NIET via de 
brandergoot gevuld worden! LEVENSGEVAAR!

De minimum wachttijd tussen het doven en opnieuw vullen van de brander 
= 1 uur !

Laat ook zo lang nog de evt. aanwezige beschermruiten op het apparaat 
zitten! Gevaar voor brandwonden!

De brander is ervoor bedoeld om te branden tot de brandstof op is. Als 
u slechts kort van het vlammenspel wilt genieten doet u gewoon minder 
brandstof in het apparaat. In geval van een vroegtijdige buitenbedrijfstelling 
sluit u de brander met de afdekplaat met behulp van de handgreep.

Ga voor het bijvullen als volgt te werk:

1. Zorg voor voldoende luchttoevoer.
2. Ga na of de brander gedoofd en volledig afgekoeld is (minimum wachttijd 

na het doven = 1 uur).
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3. Voor het opvullen blijft de brander in de behuizing zitten. Neem hiervoor 
de beschermruiten af en open vervolgens het deksel van de behuizing.

4. Controleer de tankinhoud. 
5. Ga na of de afdekplaat op de brander ligt en de brandermat bedekt.
6. Open met de sleutel de vuldop.
7. Doe de trechter in de vulopening en doe maximaal 2,6 liter bio-ethanol 

in de tank.

8.  De vulpeilopening toont het maximum vulpeil. 
 
Het maximale vulpeil is bereikt als er bio-ethanol door de spleten (zie 
pijl) in de bolling van de reflector loopt.

Mocht u toch eens te veel brandstof hebben gevuld zodat de brander over-
stroomt, wordt het ethanol in het veiligheidsreservoir opgevangen. Maak het 
reservoir onmiddellijk leeg voordat de brander wordt aangestoken. Reinig 
het oppervlak van de brander tot hij droog en helemaal vrij is van ethanol. 

Voer voor het aansteken van de brander de bij punt 3.4.1 beschreven stap-
pen 9-16 uit!

3.6 VEILIGE BUITENBEDRIJFSTELLING

In geval van een vroegtijdige buitenbedrijfstelling sluit u de brander met 
de afdekplaat met behulp van de handgreep. Steek hiervoor de staaf in de 
opening van de afdekplaat en plaats die vervolgens boven de brandergoot.
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4. REINIGING EN VERZORGING

De architecture SL mag uitsluiten in koude hoedanigheid gereinigd worden.

4.1 REINIGING BEKLEDINGEN

• Wacht met het reinigen tot het apparaat is afgekoeld (ten minste 1 uur)!
• Metalen decoroppervlakken en de bekledingen kunnen met een vochtige 

doek (gebruik geen microvezel!) gereinigd worden. 
• Glazen oppervlakken kunnen met gebruikeli jke glasreinigers en een 

zachte doek (gebruik geen microvezel!) gereinigd worden.
• RVS oppervlakken kunnen met gebruikelijke reinigers voor rvs gereinigd 

worden. Gebruik het alleen in slijprichting!

Verwijder regelmatig stof op en onder het ebios-fire-meubel van de stof-
deeltjes kunnen verbranden of verkolen. Dat kan vervuilingen van de opstel-
plaats en van inrichtingsvoorwerpen veroorzaken.

5. ONDERHOUD/STORINGEN OPLOSSEN

De pitten en de brandermat moeten met regelmatige tussenpozen visueel 
gecontroleerd worden. Het materiaal kan eenvoudig beschadigd raken. Daa-
rom mag de brandermat niet geknikt, gebogen of iets eenders worden. Een 
wijziging van de brandermat of van de pitten is niet toegestaan.

• De brandermat moet na ongeveer 380 bedrijfsuren (dat komt overeen 
met een brandstofverbruik van ca. 190 l bio-ethanol) vervangen worden. 
Neem hiervoor contact op met uw dealer.

• Gebruik uitsluitend onze originele reserveonderdelen.
• De afdichting van de tankdop moet af en toe op scheuren of brosheid 

gecontroleerd en indien nodig vervangen worden.
• Neem bij vragen contact op met uw dealer.

5.1  MEUBELEN EN GLAS (AFHANKELIJK VAN DE 
UITVOE-RING) RAKEN STERK, SNEL EN ONREGEL-
MATIG VERVUILD DOOR ROET

Indien hiervan niet meteen vanaf het begin sprake van was, controleer de
volgende punten:

• Juiste brandstof gebruikt?
• Bekleding/afdekking juist geplaatst?

5.2 HET VUUR ONTSTEEKT NIET OF NAUWELIJKS

Indien hiervan niet meteen vanaf het begin sprake van was, controleer de 
volgende punten:

• Zit er brandstof in de brander?
• Heeft u de ontstekingsmatten vochtig gemaakt?
• Juiste brandstof gebruikt? 

5.3 GEUROVERLAST

• Brandstof in de brander buiten werking?
• Afdekplaat geplaatst?
• Brandstof bij het vullen gemorst?

5.4 UITERLIJK VAN DE VLAMMEN VERANDERT

• Is de brandermat beschadigd?
• Juiste brandstof gebruikt? 
• Zijn alle veiligheidsafstanden aangehouden?
• Is de opstelplaats voldoende geventileerd?
• Is de opstelplaats tegen lucht van de zijkant beschermd?
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Als er een zichtbare verandering van het uiterlijk van de vlammen wordt 
geconstateerd, vooral als de vlammen boven de beschermruiten heen 
komen, moet het apparaat buiten bedrijf gesteld (zie 3.6) en de dealer 
gewaarschuwd worden!

5.5 GEMORST ETHANOL GAAT BRANDEN

Als gemorst ethanol in brand vliegt probeert u de vlammen onmiddellijk te 
blussen. Hiervoor geschikt zijn bijvoorbeeld schuimblussers met alcoholbes-
tendig schuim of geschikte blusdekens. Principieel bevelen wij aan om deze 
blusmiddelen bij de hand te hebben.

Als het snelle blussen niet meer mogelijk is moet onmiddellijk de brand-
weer onder het noodnummer 112 gewaarschuwd en de instructies ervan 
opgevolgd worden:

6.  ALGEMENE 
GARANTIEVOORWAARDEN

6.1 TOEPASSINGSBEREIK

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

6.2 ALGEMENE INFORMATIE

Dit product is een kwalitatief hoogstaand product dat wordt vervaardigd 
volgens de recentste technische inzichten. De gebruikte materialen werden 
zorgvuldig geselecteerd en worden, net als ons productieproces, voort-
durend gecontroleerd. Voor het opstellen of inbouwen van dit product is 

gespecialiseerde vakkennis vereist. Daarom mogen onze producten alleen 
worden geïnstalleerd en in bedrijf gesteld door gespecialiseerde firma‘s 
onder naleving van de geldende wettelijke bepalingen.

6.3 GARANTIEPERIODE

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

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

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

6.4 RECHTMATIGHEIDSEIS VOOR DE GARANTIE

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

De garantie omvat niet:
• de slijtage van het product 

pit / brandermat vanwege thermische belasting
• de oppervlakken: 

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

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

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

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

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

6.6 MANKEMENTEN VERHELPEN / REPARATIE

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

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

6.7 VERLENGING VAN DE GARANTIEPERIODE

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

6.8 RESERVEONDERDELEN

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

6.9 AANSPRAKELIJKHEID

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

6.10 SLOTOPMERKING

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

Technische wijzigingen en vergissingen voorbehouden.
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7.  VERKLARING VAN DE BOUWER VAN 
EEN INDIVIDUEEL GEMAAKT(E) MEU-
BELSTUK/HAARDINSTALLATIE MET 
DE ARCHITECTURE SL

Aan de koper van een individueel uitgevoerd meubelstuk resp. een indivi-
dueel vervaardigde haardinstallatie met de architecture SL moet door de 
bouwer van dit meubelstuk resp. van de haardinstallatie de deskundige 
constructie (meubel/haardinstallatie) en inbouw (brander) bevestigd wor-
den. De bouwer bevestigt dat alle in deze handleiding vermelde punten in 
zijn constructie zijn nageleefd en uitgevoerd. Bovendien moet de bouwer 
deze handleiding aan de koper overhandigen. De verklaring van de bouwer 
tegenover de koper gebeurt in schriftelijke vorm.

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 bij 
eventuele servicewerkzaamheden voor onze monteurs.
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NOTITIE



NL 20

SPARTHERM
DIE WELTMARKE FÜR IHR WOHNZIMMER

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

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

Торговая марка № 1 для Вашего дома

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

NL Uw vakhandelaar | PL Państwa sprzedawca | РУС Ваш дилер

A1
-S

P-
N

L/
0.

00
0/

11
/2

01
5

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


