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Montage- en gebruiksaanwijzing
ebios fire - Tower
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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 producten die 
emotioneel raken en gevoelens aanspreken als geborgenheid, veiligheid en 
behaaglijkheid. Om dit ook waar te maken adviseren wij u om de gebruiks-
aanwijzing 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 waardebehoud 
van uw ebios-fire, en geeft u waardevolle tips en ondersteunende informatie. 

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

Wij wensen u steeds een mooi vuur!
Het 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 wettelijke informatieplicht wijzen wij op 
de verwarming van dit product:

De verwarmingswaarde van 96% ethanol is ca. 29.600 kJ/kg. Bij een brand-
stofverbruik van 1,6 l/h is de vrijgekomen warmte ca. 10.800 watt.

Toch is bij de werking van de decoratieve stookplaats 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 energieverlies. De effectieve verwarmingsprestatie 
van iedere Bio ebios-fire is daardoor zeer klein, daarom zijn decoratieve 
open vuren met een bio brandstof geen warmteopwekkers.

Dit is een decoratieve stookplaats die niet is bestemd voor verwarmen en 
niet voor continubedrijf! Toch dient erop te worden gelet dat bij het ver-
brandingsproces warmte als nevenproduct ontstaat. Dit kan leiden tot een 
verhoogde opwarming van de opstelruimte. Lees de veiligheidsaanwijzingen 
en de maatregelen voor ventilatie zorgvuldig door.

Neem deze gebruikshandleiding in acht.

1. ALGEMENE AANWIJZINGEN

Kleine kinderen, oudere of gehandicapte personen: net zoals bij alle open 
vuren is het nuttig een veiligheidsvoorziening voor deze groepen perso-
nen te plaatsen. Verbrandingsgevaar! Laat deze groepen personen nooit 
zonder toezicht bij de brandende of juist gedoofde ebios-fire achter! De 
ebios-fire mag slechts 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 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. Om veiligheidsredenen schakelt het toe-
stel 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. Voor 
woningen in Duitsland geldt in het algemeen:
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Opslag in de kelder:  max. 20 liter
Opslag in de woonruimte: max. 5 liter

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

1.1 LEVERINGSOMVANG

ebios-fire met de volgende kenmerken:

• Tower-behuizing (sokkel) met vuurbak van roestvrij staal, bovenste glas-
plaat, drie glashouders en glasbuizen

• 2 x vatsluitingen met slangaansluiting
• Afstandsbediening
• Oplaadtoestel voor ingebouwde accu
• Montage- en gebruiksaanwijzing

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 installatie en vakkundig gebruik is een veilige en betrouw-
bare werking gewaarborgd. Het toestel moet horizontaal zijn uitgelijnd. De 
brander mag tijdens de werking niet worden bewogen. Omvallen of kantelen 
moet onder alle omstandigheden worden voorkomen.

2.1 FUNCTIEBESCHRIJVING

Nadat de brander van bedrijfsspanning is voorzien (met accu of oplaad-
toestel), wordt hij door het bedienen van de schakelaar achter de klep in 
de sokkel op stand-by ingesteld. Vervolgens begint het aansteken via de 
afstandsbediening. In deze fase werkt een pomp permanent, terwijl de ont-
steking in intervallen plaatsvindt. Daarbij vult de vuurbak zich met brandstof 
die dan wordt aangestoken.

De ontstekingen worden automatisch beëindigd, zodra het vulpeil van de 
ethanol voldoende is voor het bedrijf. De geïntegreerde pompen voeren net 
zo lang brandstof naar de bak tot het niveau van de vulpeilsensor is bereikt. 
Op dat moment worden de pompen uitgeschakeld. 

Door verbranding van de brandstof daalt het niveau weer. Wanneer de vul-
peilsensor geen brandstof meer herkent, worden de pompen weer gestart, 
zo lang totdat het niveau de sensor weer bereikt.

Er is alt i jd slechts één pomp in bedri j f . Dit zorgt voor het geringe 
stroomverbruik.

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.

Ook een bedrijf met slechts één vat is mogelijk. Daarvoor kan de brander 
met slechts één slangenset en één vat worden gebruikt (vuladapter met 
snelkoppeling van de slang ontkoppelen). 
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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.

Voor het overige worden de pompen gestopt door de brander uit te scha-
kelen. De brandstof die zich dan nog in de brandgoot bevindt, verbrandt 
binnen 15 minuten en het vuur dooft.

2.2 TECHNISCHE GEGEVENS

Technische gegevens Tower

Type brandstof
Bio-ethanol

(Ethanolgehalte 96%)

Brandstofverbruik 1,6 l/h

Verbrandingsvermogen 10,8 kW

Minimale inhoud*

 Luchtverversingsgetal 0,2 h-1** 1338 m³

 Luchtverversingsgetal 0,5 h-1** 534 m³

 Luchtverversingsgetal 1 h-1** 269 m³

Toelaatbare luchtvochtigheid max. 60 % rel.

Toelaatbare omgevingstemperatuur 12 – 35 °C

Toelaatbare netspanning voor oplaadtoestel 100 – 240 volt wisselstroom

Looptijd met accu ca. 20 uur

Brandstofvoorraad 2 x 5 liter

Gewicht 64 kg

*  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 r ichtwaarden worden de volgende luchtwisselgetal len 1) 
genoemd:

Luchtwisseling [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: verwarmings-+airconditioningtechniek, 
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 op een bedrijf in Duitsland. In andere landen dienen 
de daar geldende bepalingen te worden nageleefd.

BetrSichV Verordening inzake de bedrijfsveiligheid

Vbf Technische regels brandbare vloeistoffen

BsV Brandpreventieverordening van de betreffende Duitse deelstaat

LBO Landbouwverordeningen

GefStoffV Verordening betreffende gevaarlijke stoffen

De ebios-fire mag alleen in ruimtes en op plaatsen worden geïnstalleerd 
waarbij geen gevaren ontstaan door de positie, bouwtechnische omstandig-
heden of gebruikswijze. Het grondoppervlak van het vertrek moet dusdanig 
uitgevoerd en groot zijn dat de ebios-fire volgens voorschriften en bestem-
ming gebruikt kan worden.



NL

NL 7

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 het toestel zitten.

Meld TRANSPORTSCHADE 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 Tower moet horizontaal worden uitgelijnd en tegen kantelen 
worden beveiligd.

2.4 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 opstelruimten met een hoge temperatuurbe-
lasting (bijv. sauna‘s). 

Uw ebios-fire mag niet worden opgesteld:

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

• In algemeen toegankelijke gangen
• In garages
• 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.

• In onvoldoende geventileerde ruimten
• In openbaar toegankelijke zones zonder toezicht
• In zones die niet zijn beschermd tegen dwarsventilatie

• Op (niet-verbouwde) tafels, meubelstukken, muurborden, enz.
• In de open lucht zonder bescherming tegen het weer en een hoge 

luchtvochtigheid

Bij opstelling van de ethanolvaten buiten de zuil moet zijn gewaarborgd dat 
deze niet kunnen omkantelen. Bovendien moet de opstellocatie op een wijze 
zijn ingericht dat er geen opeenhoping van brandbare gassen mogelijk is, 
dat uitlopend ethanol wordt opgevangen en dat het uitbreiden van de brand 
wordt voorkomen.

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.

2.5 BRANDPREVENTIE

In het stral ingsbereik mogen geen brandbare voorwerpen (decoraties, 
kledingstukken, enz.) worden neergelegd. Tot brandbare componenten, 
meubels, decoraties 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 en met het plafond van de 
kamer (plafondafstand > 1500 mm) mogen geen voorwerpen aanwezig zijn!

1000 mm
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Afstand tot de zijkant

  Afstand tot het plafond

2.6 VERBRANDINGSLUCHTTOEVOER

Uw ebios-fire neemt de verbrandingslucht op uit de opstellingsruimte (afhan-
kelijk van de kamerlucht). Er moet voor worden gezorgd dat het vertrek van 
voldoende frisse lucht wordt voorzien. Bij afgedichte ramen en deuren (bijv. 

in combinatie met energiebezuinigingsmaatregelen) is het mogelijk dat er 
onvoldoende frisse lucht wordt toegevoerd. Neem daarom beslist de beno-
digde luchtwisselingssnelheid in acht, de maximaal toegelaten brandduur 
en houd de vermelde afmetingen van de kamer aan. Anders kan uw gezond-
heid (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 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 voorziening van voldoende frisse lucht.

3. BEDIENINGSHANDLEIDING

Lees de montage- en bedieningshandleiding voorafgaand aan de montage 
respectievelijk de ingebruikname van uw ebios-fire aandachtig door.

Neem de brandpreventievoorschriften en de voorschriften betreffende 
gevaarlijke stoffen in acht!

3.1 ALGEMENE AANWIJZINGEN BIJ DE BEDIENING

• Kleine kinderen, oudere of gehandicapte personen: net zoals bij alle 
open vuren is het nuttig een veiligheidsvoorziening (in de vakhandel 
als toebehoren verkrijgbaar) voor deze groepen personen te plaatsen 
Verbrandingsgevaar! Laat deze groepen personen nooit zonder 
toezicht bij de brandende of net gedoofde ebios-fire achter! 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 Tower 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 
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geplaatst (zie 2.5 Brandpreventie)! Brandgevaar!
• Door het verbrandingsproces komt warmte-energie vrij die leidt tot 

opwarming van de brander, de behuizingoppervlakken en de glazen 
ruiten. Aanraken is verboden. Verbrandingsgevaar! 

• Laat het vuur tijdens het stookproces nooit zonder toezicht achter!
• Tijdens de werking wordt geadviseerd om een raam te openen.
• Het bedrijf van verschillende, decoratieve ethanolstookplaatsen is 

alleen toegestaan, 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 in acht.

• Alle veranderingen aan de ebios-fire-toestellen zijn niet geoorloofd.
• Dit is een decoratieve stookplaats voor een particuliere woning 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. leiden 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.

•  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 omgevingstemperaturen van 
+13 °C tot +35 °C. 

• Een hoge luchtvochtigheid en dauwvorming op de brander kunnen 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 ontsteking 
tot en met explosie ontstaan!

3.2 BRANDSTOF

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

6
O) met een 

ethanolgehalte van 96% gebruikt. Deze 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 worden 
gebruikt. Anders vervalt de garantie en krijgt u eventueel een onveilige of 
gevaarlijke werkwijze.
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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 het 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 gevaarlijke stoffen van de Bedrijfsvereniging voor grondstoffen en 
chemische industrie, alsmede Technische regels voor brandbare vloeistoffen 20)

3.3 INGEBRUIKNAME

De ebios-fire Tower wordt met lege aanvoerslangen geleverd, zodat tijdens 
het transport geen ethanol kan uitlopen of kan verdampen.

Belangrijke aanwijzingen voor de ingebruikname:

• De uitsneden aan de onderzijde van de branderbehuizing moeten vrij 
blijven en mogen niet worden gesloten of vernauwd! Ze zijn bestemd als 
luchttoevoeropeningen.

• Let erop dat de slangen bij het aansluiten en leggen niet scherp knikken. 
Vermijd beslist kneuzings- en schuur-plekken alsmede trekbelasting!

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

• Sluit het toestel alleen aan op een door een vakman geïnstalleerde 
contactdoos!

3.3.1 ASSEMBLAGE EN OPSTELLING

1. Plaats eerst de glasbuis op de brander en vervolgens de ronde glasplaat 
met de glashouders op de glasbuis. 

2.  Verwijder nu het sluitdeksel van 
het  vo l le  e thanolva t . Schroef 
daarna de vuladapter op het vat 
(Afb. 2). Het slanguiteinde met de 
metalen aanzuigdoorvoer dient op 
de bodem van het vat te liggen om 
te verzekeren dat het vat zo veel 
mogelijk kan worden afgetapt.

3. Verbind daarna de kleine, ronde 
laagspanningsstekker van het 
oplaadtoestel met het geschikte 
contact achter de klep. De stek-
ker past alleen in het daarvoor 
voorziene contact (Afb. 3).

4. Het gebruik is uitsluitend met een volle accu mogelijk. De laadtoestand 
van de accu wordt op het display van het oplaadtoestel weergegeven.

5. Plaats de vaten op de voorziene 
plaatsen in de sokkel van de zuil. 
Sluit de aanzuigslangen aan op 
de vuladapters door middel van 
de snelkoppeling. (Afb. 4).

Afb 2

Afb 3

Afb 4
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Als u slechts één vat wilt gebruiken, trek dan de snelkoppeling van de 
ongebruikte vuladapter af of hang de vuladapter in een leeg vat.

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 zuil horizontaal staat.

Controleer alleen in koude toestand met een waterpas of de brander hori-
zontaal staat.

3.3.2 EBIOS-FIRE STARTEN

1. Bedien de schakelaar achter de klep in de 
sokkel. Deze zorgt voor de stand-bystand. Met 
deze schakelaar kunt u te allen tijde het toestel 
uitschakelen. Als de ebios-fire gedurende een 
langere periode niet wordt gebruikt, dan is het 
raadzaam om deze schakelaar uit te schakelen, 
omdat anders door de stand-bystand de accu 
wordt ontladen. (Afb. 5))

2. Druk op de bovenste knop van de afstandsbediening (afb. 6/6a). Druk 
opnieuw op deze knop voor uitschakelen. 

Opgelet: wanneer u het apparaat in warme toestand uitschakelt, kan het ca. 
15 minuten lang niet opnieuw in bedrijf worden genomen. (De rode LED gaat 
knipperen). Zodra de tijd verstreken is, kan het apparaat opnieuw normaal 
worden ingeschakeld.

3. Tijdens het bedrijf is de ring op de schakelaar rood verlicht. Het inscha-
kelen bevestigt de brander door twee korte piepsignalen en vervolgens 
start de ontstekingssequentie. De ethanol verzamelt zich in de vuurbak 
en wordt daar bij het overeenkomstige niveaupeil ontstoken. Wacht tot-
dat er niet meer wordt nagepompt en het ontstekingsinterval eindigt. 

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

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

•  Met name bij koude brandstof zijn de vlammen eerst nauwelijks zicht-
baar. Bij de toenemende opwarming worden de vlammen hoger en feller. 
Het beslaan van de glasbuis duidt op een aangestoken vuur. Het kan een 
ogenblik duren tot een vlam boven de vuurbak verschijnt.

4. Het ontstekingsinterval eindigt na enige tijd automatisch. Als de 
brandstof tot op dat moment niet is ontvlamd, schakel het toestel dan 
uit en na 10 seconden wachttijd weer in. Daardoor wordt een nieuwe 
ontstekingssequentie gestart. Dit kan optreden bij de eerste inge-
bruikname, na een langere periode dat het toestel niet werd gebruikt, 
of bij een te lage temperatuur van de ethanol (ten minste 13 °C). Als 
er ook bij deze tweede poging geen brandstof naar de vuurbak wordt 
getransporteerd of deze niet ontvlamt, schakel het toestel dan uit. Trek 
de stekkernetvoeding uit de contactdoos en neem contact op met de 
klantenservice.

Afb. 6

ON / OFF-toets

Afb. 6a

ON / OFF-toets

Afb. 5
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3.3.3 CONTROLE BIJ EERSTE INGEBRUIKNAME

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

• Is het toestel onbeschadigd?
• Is het toebehoren volledig?
• Zijn alle afstanden ten opzichte van brandbare materialen volgens de 

voorschriften aangehouden?
• Zijn alle slangen en koppelingen dicht?
• Werkt de bedrijfsweergave (rode ring van de schakelaar)?
• Bereikt de ethanol de vuurbak?
• Werken beide pompen (tweede pomp wordt pas ingeschakeld, wanneer 

het eerste vat leeg is)?
• Genereren beide ontstekingselektroden vonken?
• Is het vlammenbeeld gelijkmatig?
• Zijn de temperaturen aan de omringende oppervlakken niet-kritisch (evt. 

meten)?

3.4 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 hete delen en ontstekingsbronnen! LEVENSGEVAAR!

Schroef het deksel van het nieuwe, volle vat (Afb. 7). Trek de snelkoppeling 
van de vuladapter af (Afb. 8). Haal de vuladapter omhoog uit het lege vat 
(afb. 9) en laat de aanzuigslang weer neer in het volle vat (Afb. 10). Schroef 
de vuladapter boven op het volle vat (Afb.11). Steek de snelkoppeling weer 
op de vuladapter (Afb. 12).

5. Vlamhoogteverstelling 

De tweede schakelaar van boven bedient de 2de vlamhoogte. (grotere 
vlam) Door een verhoging van de hoeveelheid ethanol wordt het vlam-
menbeeld vergroot. Om het niveau opnieuw naar het lagere niveau te 
laten dalen, bedient u de tweede schakelaar opnieuw. Om het apparaat 
uit te schakelen, drukt u op de bovenste schakelaar zoals toegelicht 
onder punt 2.

6. Veiligheidsfunctie  
Wanneer u het apparaat in warme toestand uitschakelt, kan het ca. 15 
minuten lang niet opnieuw in bedrijf worden genomen. (De rode LED 
gaat knipperen). Zodra de tijd verstreken is, kan het apparaat opnieuw 
normaal worden ingeschakeld.

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

Afb. 6b

2de vlamhoogte

Afb. 6c

2de vlamhoogte
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3.5 LANGER BUITEN GEBRUIK

Bij een langere periode dat het toestel buiten gebruik is, dienen de slan-
gen al voor het uitschakelen uit de vaten te worden gehaald en dient te 
worden gewacht totdat akoestisch 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 wor-
den losgekoppeld.

Schakel het toestel met de schakelaar achter de klep uit. Trek de netvoeding 
uit de contactdoos voor een veilige buitenbedrijfstelling. 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.

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 in de loop der 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. Ga daarvoor als volgt te werk:

• Schakel het toestel uit en laat het afkoelen.
• Verwijder het glasdeksel en de glasbuis.
• Maak de schroeven van de branderafdekking los en verwijder de afdek-

king met de schroeven. (Afb. 13)

Afb. 7 Afb. 8

Afb. 9 Afb. 10

Afb. 11 Afb. 12
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• Hef het rooster met het granulaat voorzichtig van de vuurbak af. 
• Zuig de afzettingen en los materiaal met een stofzuiger uit de vuurbak.
• Bij ernstige vervuiling dient daarnaast een witte plug uit de kamer met 

de vulpeilmeting te worden verwijderd. Zuig de kamer ook schoon. Let 
er bij het plaatsen op dat de hoogte van de elektrode in de plug niet 
wordt veranderd.

Op omringende oppervlakken en op het glas kunnen zich na enige tijd vlek-
ken vormen van de verbranding van de 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.

Tip: Om permanent wazige verkleuring van het glasraam te vermijden reinig 
dit dan regelmatig met een standaard reinigingsmiddel.

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, ontsteker en pompen, alsmede het 

akoestische alarm.

5.  PROBLEEMOPLOSSING EN AKOESTI-
SCHE SIGNALEN

5.1  BEDRIJFS- EN FOUTMELDINGEN (AKOESTISCHE 
SIGNALEN)

Bedrijfsmeldingen:
• 2 x korte piep bij het inschakelen = signaal dat de brander met de 

ontsteking begint.
• 1 x korte pieptoon / 1 x klikken (herhalend) = accu leeg
• 2 x korte pieptoon = tweede vlam actief
• 3 x korte pieptoon = apparaat wordt uitgeschakeld.

Foutmeldingen:
• 1 x korte piep = alle tanks zijn leeg
• 1 x lange & 1 x korte piep = storing niveausensor (kortsluiting)
• 1 x lange & 3 x korte piep = storing alarmsensor (kortsluiting)
• 1 x lange & 5 x korte piep = alarmsensor heeft vloeistof herkend
• 1 x lange & 9 x korte piep = interne besturingsfout

De foutmeldingen weerklinken net zolang totdat het toestel wordt uitge-
schakeld. Trek bij een foutmelding in elk geval de stekkernetvoeding uit de 
contactdoos en neem contact op met de klantenservice.

Als de alarmsensor vloeistof heeft herkend, controleer dan of deze is ver-
vuild of verbogen. Deze zit naast het onderste vat op de bodem van de zuil.

Afb. 13
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5.2  STERKE, SNELLE EN ONGELIJKMATIGE ROET-
VORMING OP MEUBEL EN GLAS

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

• Is de correcte brandstof gebruikt?
• Tocht in de ruimte?
• Ligt het granulaat op de brander te dicht op elkaar?

5.3 GEURBELASTING

• Bij het eerste gebruik kan het granulaat op de vuurbak een geur 
veroorzaken.

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

5.4 VLAMMENBEELD VERANDERT

• Is de correcte brandstof gebruikt? 
• Zijn alle veiligheidsafstanden aangehouden? 
• Is de opstelruimte voldoende geventileerd?
• Is de opstelruimte tegen dwarsventilatie beschermd?
• Staat het toestel vrijwel horizontaal?
• Gaat de vlam bijna uit en wordt daarna veel te groot? 

5.5 BRANDER WORDT NIET AANGESTOKEN

• 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 vuurbak?
• Is de vuurbak schoon?

5.6 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 of is de accu leeg (LED op het 
oplaadtoestel moet zijn verlicht)? Na een onderbreking van de stroom-
voorziening moet de Tower opnieuw worden gestart.

• Is het toestel teveel verwarmd? Om oververhitting te voorkomen schakelt 
de Tower bij te hoge behuizingtemperaturen uit. De rode verlichting van 
de schakelaar gaat uit. Opnieuw starten is pas na het afkoelen mogelijk.

• Het vuur is uit en zeer vertraagd wordt ethanol in de vuurbak gepompt. 
De rode ring op de schakelaar is verlicht. Reinig de vuurbak zoals in 
hoofdstuk 4 beschreven.

5.7 GEMORST ETHANOL ONTSTEEKT

Als gemorst ethanol in brand vliegt, probeer de vlammen dan onmiddellijk 
te wissen. 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!
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6.  ALGEMENE 
GARANTIEVOORWAARDEN

6.1 TOEPASSINGSBEREIK

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

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/tussenhande-
laar. Het bij het product behorende garantiecertificaat dient door de indiener 
van de claim te worden voorgelegd bij de aanvraag. Zonder voorlegging van 
dit bewijs is de Firma Spartherm Feuerungstechnik GmbH tot geen enkele 
garantieprestatie verplicht.

6.5 UITGESLOTEN VAN GARANTIE

De garantie omvat niet:
-  de slijtage van het product 

pit / brandermat vanwege thermische belasting
-  de oppervlakken: 

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.

- 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
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- 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 fouten voorbehouden.
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7. MAATTEKENINGEN

Voor de productie en het ontwerp wordt het eigendom uitdrukkelijk voorbehouden en wordt volledig aan-
spraak 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 wettige aanspraken en het 
gebruik daarvan gelden onze Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden
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AANTEKENINGEN
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SPARTHERM
DIE WELTMARKE FÜR IHR WOHNZIMMER

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

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

Торговая марка № 1 для Вашего дома

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

NL Uw vakhandelaar | PL Państwa sprzedawca | РУС Ваш дилер
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