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VOORWOORD / KWALITEITSFILOSOFIE

U hebt gekozen voor een ebios-fire en wij danken u harteli jk voor uw 
vertrouwen.

In een wereld van overvloed en massaproductie verbinden wij onze naam 
aan het motto van onze eigenaar 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 
u emotioneel raken en gevoelens van geborgenheid en behaagli jkheid 
oproepen. Om dit 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 waardebe-
houd van uw ebios-fire en zij verschaft u waardevolle tips en ondersteu-
nende informatie. 

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

Wij wensen u steeds een mooi vuur!

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 attenderen wij 
u op de opwarming van dit product:

Bij gebruik van de decoratieve stookplaats is een ruime 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. Het effectieve verwarmingsvermo-
gen van iedere biohaard is daardoor zeer klein. Daarom zijn decoratieve 
stookplaatsen met een biobrandstof geen warmteopwekkers.

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

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 personen 
te plaatsen Verbrandingsgevaar!

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

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

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

Houd er rekening mee dat de brandstof niet in het nog hete of brandende 
toestel mag worden bijgevuld. Bijvullen mag ALLEEN via de vulopening 
gebeuren! Wij adviseren u om de ebios-fire door leegbranden van de tank 
te laten doven.

Sta alleen toe dat personen bijvullen die het toestel en de veiligheidsbepa-
lingen kennen en die u hebt geïnstrueerd over de bediening.

De ebios-fire is geen verwarming maar een decoratieve haard.
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Bio-ethanol (96,6%) is een gevaarlijke stof die volgens de geldende voor-
schriften alleen in voorgeschreven hoeveelheden mag worden opgeslagen:

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

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

1.1. LEVERINGSOMVANG LA VELA I - I I I

ebios-fire La Vela I - III met de volgende kenmerken:  
• La Vela van roestvrij staal (1)
• Fles voor bevochtiging van het branderoppervlak (2)
• Staafaansteker (3)
• Ethanol (96,6%) 1L fles (4)
• Glashouder (slechts als optie) (5)
• Glas (slechts als optie) (6)
• Deksel (slechts als optie) (7)

1.2 LEVERINGSOMVANG LA VELA IV - IX

ebios-fire La Vela IV - VI met de volgende kenmerken: 
• La Vela van roestvrij staal (1)
• Fles voor bevochtiging van het branderoppervlak (2)
• Staafaansteker (3)
• Ethanol (96,6%) 1L fles (4)
• Glas (5)
• Blusdeksel (6)

2. MONTAGEHANDLEIDING

Neem de volgende aanwijzingen zorgvuldig in acht. Houd er rekening mee 
dat bio-ethanol een vloeibare brandstof is die tijdens de verbranding plaat-
selijk hoge temperaturen veroorzaakt en die ook zelf licht ontvlambaar is. Bij 
het negeren van de montage- en gebruiksaanwijzingen kunnen er gevaar-
lijke situaties ontstaan tot en met explosieve ontbranding van de brandstof. 
Door een deskundige installatie en een vakkundige hantering kunt u voor 
een veilige en betrouwbare werking zorgen. Het toestel mag niet kantelen en 
moet horizontaal zijn uitgelijnd. Dit is in het belang van uw eigen veiligheid.
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2.1 TECHNISCHE GEGEVENS

La Vela I La Vela II La Vela III La Vela IV La Vela V La Vela VI La Vela VII La Vela VIII La Vela IX

Type brandstof: Bio-ethanol (zuiverheidsgraad 96,6 %)

Vulhoeveelheid: max. 0,18 l max. 0,18 l max. 0,18 l max. 0,5 l max. 0,5 l max. 0,5 l max. 0,5 l max. 0,5 l max. 0,5 l

Brandstofverbruik: 0,045 l/h 0,045 l/h 0,045 l/h 0,08 l/h 0,08 l/h 0,08 l/h 0,08 l/h 0,08 l/h 0,08 l/h

Brandduur: ca. 4 h ca. 4 h ca. 4 h ca. 6 h ca. 6 h ca. 6 h ca. 6 h ca. 6 h ca. 6 h

Temperatuur in de tank: < 65°C < 65°C < 65°C < 65°C < 65°C < 65°C < 65°C < 65°C < 65°C

Gewicht 1,5 kg 1,8 kg 2,0 kg 1,6 kg 1,8 kg 2,0 kg 11,0 kg 12,5 kg 14,0 kg

2.2 BASISVEREISTE VOOR DE OPSTELLING

Het vertrek moet zodanig uitgevoerd en zo 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.
Voor een veilig en probleemloos transport dienen de volgende punten abso-
luut in acht te worden genomen:

• Tijdens het transport mag er geen brandstof in de tank zitten.

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

Bij installatie en gebruik van de ebios-fire dienen alle benodigde nationale 
en Europese normen en plaatseli jke voorschriften (brandpreventievoor-
schriften enz.) in acht genomen en toegepast te worden! Hieronder volgen 
relevante regelingen, maar deze lijst is mogelijk niet volledig

BetrSichV Betriebssicherheitsverordnung (Verordening inzake de bedrijfsveiligheid)

Vbf Verordening inzake 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 
locatie, de bouwsituatie en de wijze van gebruik geen gevaren ontstaan. 
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2.3 OPSTELLOCATIE 

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

Uw ebios-fire mag niet worden opgesteld:

1. In garages
2. 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.

3. In onvoldoende geventileerde ruimten.

2.4 PLAATSINGCOME AS YOU ARE

2.4.1 AFSTAND TOT BRANDBARE VOORWERPE

Houd altijd voldoende afstand tot brandbare materialen aan en zorg ervoor 
dat er zich geen brandbare voorwerpen boven de vlam bevinden.

2.5 VERBRANDINGSLUCHTTOEVOER

Uw ebios-fire neemt de verbrandingslucht op uit de opstell ingsruimte 
(afhankelijk van de kamerlucht). Er moet voor worden gezorgd dat het ver-
trek van voldoende frisse lucht wordt voorzien. Bij afgedichte vensters en 
deuren (bijv. in combinatie met energiebesparende maatregelen) kan het 
zijn dat de toevoer van verse lucht onvoldoende wordt gewaarborgd. Dit 
kan uw gezondheid en eventueel ook uw veiligheid in gevaar brengen of 
het verbrandingsgedrag beïnvloeden. Open een raam voor de toevoer van 
voldoende frisse lucht.

3. GEBRUIKSHANDLEIDING

Lees de montage- en gebruikshandleiding voorafgaand aan de montage en 
de ingebruikname van uw ebios-fire aandachtig door. Neem de brandpre-
ventievoorschriften 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 Ver-
brandingsgevaar! 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 vrije oppervlakken 
van de ebios-fire worden geplaatst. Leg geen wasgoed in de buurt om 
het te laten drogen.

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

Opmerking: De afstanden tot brandbare 
voorwerpen gelden voor alle modellen van 
de serie La Vela. Zowel met alsook zonder 
glas (La Vela I – IX).
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• Laat het vuur ti jdens het verbrandingsproces nooit zonder toezicht 
achter.

• Tijdens de werking wordt geadviseerd om een raam te openen.
• De brander mag uitsluitend worden gebruikt met de brandermat en de 

pitten. Een verandering van het aantal of het materiaal van de pitten of 
de brandermat is niet geoorloofd.

• Veranderingen van welke aard dan ook aan de ebios-fire-modellen zijn 
niet toegestaan.

• Dit is een decoratieve stookplaats voor een particuliere woning die niet 
is bestemd voor verwarmingsdoeleinden 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 niet wordt gebruikt, zou er in principe geen brand-
stof in de tank aanwezig moeten zijn.

• Laat de branders na het doven minstens 1 uur rusten! 
• De brander mag in warme of brandende toestand NIET 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!

• Vul de brander alleen via de vulopening, nooit via de brandermat.
• Als er onopzettelijk ethanol wordt gemorst, verwijder dit dan meteen en 

voor het aansteken van de brander!

• 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.

• Minimale wachttijd tussen doven en opnieuw vullen van de modellen = 
1 uur!

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

Bij het negeren van deze basisregels kan een ongecontroleerde ontsteking 
en zelfs een explosie ontstaan!

3.2 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 brandbare 
stoffen. De branders mogen uitsluitend met de voorgeschreven brandstof 
(zuiverheidsgraad van 96,6%) worden gebruikt. Anders vervalt de garantie 
en krijgt u eventueel een onveilig of gevaarlijk bedrijfsgedrag.

Ethanol is een licht ontvlambare vloeistof, die stevig gesloten, beschermd 
tegen licht en uit de beurt van ontstekingsbronnen moet worden opgesla-
gen. 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. 
Vul voor de veiligheid de branders pas kort voor gebruik zodat ze niet onbe-
doeld en door onbevoegde personen aangestoken kunnen worden en om te 
voorkomen dat de brandstof verdampt.

Let erop dat ethanol uitsluitend wordt gebruikt voor verbranding en niet is 
geschikt voor consumptie. Let op uw kinderen! Ga bij inslikken onmiddellijk 
naar een arts en neem het etiket van de brandstof mee.
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3.3 EERSTE INBEDRIJFSTELLING

1. Controleer of alle benodigde onderdelen in de levering aanwezig zijn. 
(zie punt 1.1 – 1.2)

2. Verzeker u ervan dat er geen ontstekingsbronnen in de onmiddellijke 
omgeving aanwezig zijn. (kaarsen, open vuur enz.)

3. Monteer de meegeleverde standvoet met behulp van de bijbehorende 
inbusschroef (alleen bij La vela I - III)

4. Monteer de (slechts als optie geleverde) opname voor de glashouder. (zie 
ook Leveringsomvang, pagina 5, pos. 5)

5. Wij wijzen u erop dat de branderkop van de kaars heet wordt en brand-
wonden kan veroorzaken. Maak in de ruimte aanwezige personen daarop 
attent.

3.3.1 VULLEN EN AANSTEKEN

1. Om het ebios-product te vullen moet u de kop naar boven toe eraf 
nemen. Daarvoor trek u de kop boven de zwarte ring naar boven en 
beweeg hem daarbij heen en weer. De kop zit stevig op het onderstuk, 
omdat een hoge mate van dichtheid gegarandeerd moet zijn.

2. Neem de meegeleverde literfles ethanol en open de veiligheidssluiting. 
Vul het product nu tot ca. 3 cm onder de zwarte ring. Sluit de fles en 
zet deze weg.

3. Verwijder het deksel van de meegeleverde pipetfles. Druk de fles samen 
en houd deze in de vulopening om een deel van de ethanol weer af te 
zuigen. (ca. 10-15 ml).

4. Zet de pipetfles opzij. Neem de branderkop van de La Vela en plaats 
die weer terug op het onderstuk. De kop moet exact aansluitend op de 
zwarte ring zitten om een optimale dichtheid te garanderen.
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5. Bedruppel de branderkop van de La Vela nu met de gevulde pipetfles 
zoals in de onderstaande afbeelding weergegeven is. Ze de fles daarna 
opzij.

6. Plaats nu het (slechts als optie leverbare) glas en ontsteek de La Vela 
met de staafaansteker.

7. Geniet van het vlammenschouwspel.

Let op: de branderkop en het glas worden heet. Raak deze tijdens het 
gebruik en in de afkoelfase niet aan risico op brandwonden. 

Als indicatie dient de gelakte vlam. Zolang deze rood is, mogen het glas en 
de kop niet worden aangeraakt.

3.3.2 HET DOVEN VAN DE BRANDERS

De La Vela-producten laten zich eenvoudig en probleemloos doven.

Uitdoven van La Vela I - III zonder glas (mini-serie)
U kunt de kaarsen gewoon uitblazen. Stel daarbij veilig dat zich geen brand-
bare materialen in de onmiddellijke omgeving bevinden.

Uitdoven van La Vela I - III met glas (mini-serie)
Om de La Vela’s met glas te doven, gebruikt u het meegeleverde uitmaak-
deksel (pagina 5, Pos. 7) en legt u dit vlak aansluitend op het glas. De vlam 
verstikt daardoor en gaat uit.

Doven van de La Vela IV - IX met Glas (Midi & Grande serie)
Om de La Vela’s met glas te doven, gebruikt u het meegeleverde uitmaak-
deksel (pagina 5, Pos. 6) en legt u dit vlak aansluitend op het glas. De vlam 
verstikt daardoor en gaat uit.

LET OP: De La Vela-producten an.u.b. na het uitdoven minstens 1 uur laten 
afkoelen, voordat u ze opnieuw in gebruik neemt. Als indicatie dient de 
gelakte vlam. (zie ook hoofdst. 3.3.3)

3.3.3  TEMPERATUURVERLOOP VAN DE GELAKTE 
VLAM FLAMME

Zolang de vlam rood is, bestaat verbrandingsgevaar. Houd daar rekening 
mee.
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3.4 BRANDSTOF BIJVULLEN

De brander mag in warme of brandende toestand NIET worden gevuld. 
LEVENSGEVAAR!

Minimale wachttijd tussen doven en opnieuw vullen van de brander = 1 uur!

Laat ook zolang de evt. nog hete glazen cil inder op het toestel staan!  
Verbrandingsgevaar! 

4. REINIGING EN ONDERHOUD

De ebios-fire-modellen mogen alleen in koude toestand worden gereinigd.

4.1 REINIGING BEKLEDING

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

• Oppervlakken met metalen decoratie en de bekleding kunnen met een 
vochtige doek worden gereinigd (gebruik geen microvezeldoekjes!). 

• Glazen oppervlakken kunnen met een gangbare glasreiniger en een 
zachte doek worden gereinigd (gebruik geen microvezeldoekjes!).

• Roestvrijstalen oppervlakken kunnen met gangbare reinigingsmiddelen 
voor roestvrij staal

• worden gereinigd. 

Verwijder regelmatig evt. stof op de ebios-fire-modellen, want de stofdeel-
tjes kunnen inbranden of verkolen. Dat kan tot verontreinigingen van de 
opstelruimte en het interieur leiden.

5. ONDERHOUD/STORINGEN OPLOSSEN

• De pitten dienen periodiek door middel van een visuele inspectie te wor-
den gecontroleerd. Het materiaal kan gemakkelijk worden beschadigd. 
Een verandering van de pitten is niet geoorloofd.

• Gebruik uitsluitend onze originele vervangingsonderdelen.
• Neem bij vragen contact op met uw dealer.

5.1 GEURHINDER

• Zit er brandstof in de brander die buiten gebruik is? 
• Is er brandstof gemorst bij het vullen? 

5.2 VLAMMENBEELD VERANDERT

• Is het branderoppervlak (zeefrooster) beschadigd? 
• Correcte brandstof gebruikt?  ethanol 96,6%.

Als er een zichtbare verandering van het vlammenpatroon wordt gecon-
stateerd, vooral als de vlammen aanzienlijk groter worden, dan moet het 
apparaat buiten bedrijf gesteld en de dealer geraadpleegd worden!

5.3 GEMORSTE ETHANOL ONTBRANDT

Als gemorst ethanol in brand vliegt, probeer de vlammen dan onmiddellijk 
te doven. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld CO² brandblussers of geschikte 
blusdekens. In principe adviseren wij 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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6.4 RECHTMATIGHEIDSEIS VOOR DE GARANTIE

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

6.5 UITGESLOTEN VAN GARANTIE

De garantie omvat niet:
• de slijtage van het product 

pit / brandermat vanwege thermische belasting
• de oppervlakken: 

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

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

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

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

• foutief transport en / of foutieve opslag
• verkeerde hantering van breekbare onderdelen zoals glas en keramiek
• verkeerde hantering en/of ondeskundig gebruik

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 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.
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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 vergissingen voorbehouden.
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