
Bedieningshandleiding
ebios-fire Steel



NL 2

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 we onze naam met het 
credo van onze eigenaar, de heer Gerhard Manfred Rokossa:

„Hoge technische kwaliteit gecombineerd met modern design en service voor een 
tevreden klant die ons aanbeveelt.“

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

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

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

We wensen u mooie momenten bij een behaaglijk vuur.

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

Kleine kinderen, senioren of personen met gebreken: Net als bij open vuur 
is het zinvol om voor deze groep personen bescherming aan te brengen 
Verbrandingsgevaar! Laat de bovengenoemde personen nooit zonder 
toezicht achter bij een brandende of pas gedoofde ebios-fire! De ebios-fire 
mag uitsluitend onder toezicht worden gebruikt!

De desbetreffende nationale en plaatselijke richtlijnen en voorschriften, met 
name de brandpreventievoorschriften van de Duitse deelstaat en eventueel 
de brandpreventievoorschriften van de VKF, dienen bij plaatsing en gebruik 
van uw ebios-fire in acht te worden genomen.

Zorg bij de opstelling voor voldoende stabiliteit en kies de plaats zo dat 
tijdens het gebruik bewegingen van de brander door stoten en dergelijke 
worden uitgesloten.

Houd er rekening mee dat de brandstof niet in het nog hete of brandende 
toestel mag worden bijgevuld. Bijvullen mag NIET via de brandergoot, maar 
ALLEEN via de vulopening gebeuren! Wij adviseren u om de ebios-fire te 
laten uitdoven door de tank leeg te laten branden. Indien niet in gebruik, 
moet de halfronde afdekkap de brandgoot afdekken om ongecontroleerd 
ontsnappen van gas te voorkomen.

Laat alleen personen bijvullen die het toestel en de veiligheidsbepalingen 
kennen en die u hebt geïnstrueerd over de bediening.

De ebios-fire is geen verwarming maar een decoratieve haard.

Bio-ethanol is een gevaarlijke stof die volgens de bepalingen alleen in voor-
geschreven hoeveelheden mag worden opgeslagen:

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

BELANGRIJKE INFORMATIE:

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

De verbrandingswaarde van de biohaard bij 0,5 l/h bedraagt ca. 3.300 
watt. De warmtewaarde van 96% ethanol bedraagt ca. 29.600 kJ/kg. Bij 
een brandstofdoorvoer van 0,5 l/h (ca. 0,4 kg/h) bedraagt de vrijgekomen 
warmte ca. 3.300 watt. 

Toch is voor 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. 

Aangevoerde verse lucht is doorgaans koeler dan de op te warmen kamer-
lucht, wat leidt tot energieverlies. Het effectieve verwarmingsvermogen van 
iedere biohaard is daardoor zeer klein. Daarom zijn decoratieve stookplaat-
sen met een biobrandstof geen warmteopwekkers.

Dit is een decoratieve stookplaats die niet is bestemd voor verwarmings-
doeleinden noch voor continu gebruik! Toch dient erop te worden gelet dat 
bij het verbrandingsproces warmte als nevenproduct ontstaat. Dit kan leiden 
tot een verhoogde opwarming van de opstelruimte. Lees de veiligheidsaan-
wijzingen en de maatregelen voor ventilatie zorgvuldig door.

Neem deze gebruikshandleiding in acht.
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1.1 LEVERINGSOMVANG

ebios-fire met de volgende kenmerken:

• ebios-fire "Steel"-brander (staand model)
• 1 brandermat van Ceramat FN
• Fles voor het bevochtigen van de brandermat 
• Tanksluiting met afdichting
• Vulpeiloog
• Trechter voor het vullen van de brander
• Staafaansteker
• Typeplaatje
• Ethanoljerrycan van 5 liter met uitloopventiel voor de eerste ingebruik-

name (alleen in Duitsland)
• Levering voorgemonteerd in een transportvriendelijke wegwerpdoos

2. MONTAGEHANDLEIDING

Het toestel mag niet kantelen en moet horizontaal zijn uitgelijnd. 

2.1 TECHNISCHE SPECIFICATIES
ebios-fire

Type brandstof:
Bio-ethanol

(ethanolgehalte 96,6%)

Vulhoeveelheid: 2,2 l

Brandstofverbruik: ca. 0,4 l

Brandduur: 5 uur*

Temperatuur in de tank: < 65 °C

Gewicht van de brander (leeg) met stalen afdekplaat ca. 6 kg

Minimale inhoud per brander: ** 84 m³ 167 m³ 418 m³

Luchtvervanging bij luchtverversingssnelheid: ** 1 0,5 0,2

Overeenkomstige grootte van de ruimte bij een plafondhoogte van 
2,5 m**

34 m² 67 m² 167 m²

Als grove r ichtwaarden worden de volgende luchtverversingsgetal len 
genoemd:

Luchtverversing [1/h] Opmerking

0…0,5 Ramen, deuren gesloten

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

5…10 Raam half geopend

1) Recknagel, Sprenger, Schrameck: Heizung+Klimatechnik

**  Houd er rekening mee dat het licht van de vlam zo zwak kan worden, 
dat de vlam niet meer duidelijk zichtbaar is. Wijs uw kinderen en andere 
personen in uw huis daarop.

**  Deze informatie heeft uitsluitend betrekking op de verbrandingsluchtbe-
hoefte van de ebios-fire. Als er andere luchtverbruikers in de opstelruimte 
aanwezig zijn, dienen deze apart in acht te worden genomen.
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2.2 BRANDERMAT CERAMAT FN

De meegeleverde brandermat van CERAMAT FN (zwart) mag alleen met 
handschoenen worden vastgepakt, omdat anders huidirritatie kan ontstaan. 
Het materiaal kan gemakkelijk worden beschadigd. Daarom mag de mat niet 
worden geknikt, gebogen en dergelijke.

2.3  BASISEISEN VOOR DE OPSTELLING

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

BetrSichV Betriebssicherheitsverordnung (verordening inzake de gebruiksveiligheid)

Vbf Verordnung über brennbare Flüssigkeiten (verordening inzake brandbare vloeistoffen)

BsV Brandschutzverordnung (brandpreventieverordening) van de desbetreffende Duitse 
deelstaat

LBO Landesbauordnungen (bouwverordeningen van de Duitse deelstaat)

GefStoffV Gefahrstoffverordnung (verordening betreffende gevaarlijke stoffen)

De ebios-fire mag alleen in ruimtes en op plaatsen worden geplaatst waarbij 
geen gevaren ontstaan door de positie, bouwtechnische omstandigheden of 
gebruikswijze. Het grondoppervlak van de opstelruimte moet zo vormgege-
ven en groot zijn dat de ebios-fire volgens de voorschriften en zoals beoogd 
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:

• Transportmiddelen (indien vereist), in het bijzonder steekkarren, mogen de 
ebios-fire alleen vanaf de achterzijde optillen.

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

Meld TRANSPORTSCHADE onmiddelli jk aan uw leverancier. Bescherm bij het 
opbouwen en het transport de bekleding en de zichtbare onderdelen tegen ver-
vuiling en schade. 

2.4 PLAATSINGSLOCATIE 

Let er bij de plaatsing/installatie van de ebios-fire op dat het toestel niet in de 
directe straling van grote warmtebronnen (verwarmingselementen, houtkachels, 
enz.) of in vertrekken met een hoge temperatuurbelasting (bijv. sauna's) wordt 
geplaatst.

Externe verwarming van de ethanolhaard als deze niet in gebruik is, kan ertoe 
leiden dat in de tank aanwezige brandstof via de brandergoot eruit loopt. In dat 
geval moet de brander verwijderd en het veiligheidsreservoir geleegd worden 
voordat de ebios-fire wordt aangestoken.

Het is niet toegestaan om uw ebios-fire op te stellen:

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

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

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

5. In onvoldoende geventileerde ruimten.
6. In openbaar toegankelijke zones zonder toezicht
7. In zones die niet zijn beschermd tegen dwarsventilatie.
8. Op tafels, meubelstukken, planken, enz.
9. In toegangsgedeeltes van hotellobby's, bars, restaurants, etc., waar met ver-

hoogde luchtcirculatie rekening gehouden moet worden. (trek in de ruimte)
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2.5 BRANDBEVEILIGING

Aan de zijkant dient tot brandbare componenten, meubels, decoratie of 
gordijnen een minimale afstand te worden aangehouden van 1000 mm (zie 
afb. 5) om voldoende bescherming tegen warmte te waarborgen! Boven de 
ebios-fire tot aan het kamerplafond (plafondafstand > 1000 mm) mogen 
zich geen voorwerpen bevinden! 

2.6 VERBRANDINGSLUCHTTOEVOER

Uw ebios-fire gebruikt verbrandingslucht in de opstellingsruimte (afhanke-
lijk van de kamerlucht). Het is daarom belangrijk dat de opstellingsruimte 
van voldoende verse lucht wordt voorzien. Bij afgedichte vensters en deu-
ren (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 vol-
doende verse lucht.

3. GEBRUIKSHANDLEIDING

Lees de montage- en gebruikshandleiding voorafgaand aan de montage res-
pectievelijk de ingebruikname van uw ebios-fire aandachtig door. Verwijder 
alle voorwerpen uit de ebios-fire.

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

3.1 ALGEMENE AANWIJZINGEN BIJ DE BEDIENING

• Kleine kinderen, senioren of personen met gebreken: Net als bij open 
vuur is het aan te bevelen om bescherming (in speciaalzaken als acces-
soires verkrijgbaar) voor deze groep personen aan te brengen Verbran-
dingsgevaar! Laat de bovengenoemde personen nooit zonder toezicht 
achter bij een brandende of pas gedoofde ebios-fire! Vestig de aandacht 
van deze groep personen op de bron van gevaar.

• Voorwerpen uit brandbaar materiaal mogen niet op vrije oppervlakken 
van de ebios-fire worden geplaatst of gelegd. Leg geen wasgoed op de 
ebios-fire om het te laten drogen. Rekken voor het drogen van kleding-
stukken mogen alleen buiten het stralingsbereik geplaatst worden (afb. 
5)! Brandgevaar!

• Door het verbrandingsproces komt warmte-energie vri j die leidt tot 
opwarming van de brander en het oppervlak van de behuizing. Aanraken 
zonder aangepaste bescherming (bijv. hittebestendige handschoen) is 
verboden. Verbrandingsgevaar! 

• Laat het vuur tijdens het branden nooit zonder toezicht achter!

• Tijdens de werking wordt geadviseerd om een raam te openen.
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• Het gebruik van verschil lende, decoratieve ethanolstookplaatsen is 
alleen toegestaan, wanneer de brandstofdoorvoer van alle toestellen 
niet hoger is dan 0,5 l/h en er bovendien voor voldoende ventilatie wordt 
gezorgd.

• De brander mag uitsluitend worden gebruikt met de brandermat en deze 
pitten. Een verandering van het aantal of het materiaal van de pitten of 
de brandermat is niet geoorloofd.

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

voor verwarmingsdoeleinden noch voor continu gebruik! 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, mag er in principe geen brand-
stof in de tank aanwezig zijn en moet de ronde afdekkap op de brander 
zijn geplaatst.

• De branders zijn ervoor gemaakt om tot aan het einde van de brandstof 
te branden. In geval van een vroegtijdige buitenbedrijfstelling sluit u 
de brander met de afdekkap af. Laat de brander na het uitschakelen 
minimaal 1 uur rusten! 

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

• 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 brandergoot! 
• 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 personen in uw 
huis daarop.

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

• Bij het hanteren van brandstof voor de ebios-fire wordt roken ten zeerste 
afgeraden.

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

3.2 BRANDBEVEILIGING

Let erop: In het stralingsbereik (zie afb. 5, bin-
nen bereik van de vlammen) mogen binnen de 
afstand van 1000 mm naar boven en 1000 mm 
aan de zi jkanten geen brandbare bouwdelen 
aanwezig zijn. 

Binnen het stralingsbereik mogen zich geen brandbare voorwerpen (deco-
ratie, kledingstukken, enz.) bevinden. Tot brandbare bouwonderdelen, meu-
bels, 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 aan het plafond (plafondaf-
stand > 1000 mm) mogen zich geen voorwerpen bevinden!

1000 mm
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3.3 BRANDSTOF

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

6
O) met een 

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

Gebruik nooit andere brandstoffen, zoals benzine, spiritus en andere brand-
bare 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 
werking.

Ethanol is een licht ontvlambare vloeistof die stevig gesloten, beschermd 
tegen licht en uit de buurt 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 het bio-ethanol buiten het bereik van 
kinderen. Vul voor de veiligheid de branders pas kort voor gebruik zodat ze 
niet onbedoeld en door onbevoegde personen aangestoken kunnen worden 
en om te voorkomen dat de brandstof verdampt.

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

3.4 INGEBRUIKNAME

De ebios-fire-toestellen worden met lege branders geleverd, zodat het 
ethanol tijdens het transport niet kan uitlopen of kan verdampen. 

Controleer (met name voor iedere ingebruikname) of er geen brandstof in 
het veiligheidsreservoir aanwezig is.

3.4.1 INGEBRUIKNAME VAN DE EBIOS-FIRE "STEEL“

Ga als volgt te werk:

1. Zorg voor voldoende luchttoevoer. (bijv. raam gekanteld)
2. Controleer of de brander is gedoofd en volledig is afgekoeld (minimale 

wachttijd na het doven = 1 uur).
3. Controleer de inhoud van de tank.
4. Controleer of de stalen afdekplaat op de brander ligt en de brandermat 

afdekt.

5. Open de tank, waarin u de tankaansluiting los schroeft.

6. Plaats de trechter in de vulopening en vul het reservoir bij met maximaal 
2,2 liter bio-ethanol.



NL 10

7. Het vulpeiloog geeft het maximaal toegelaten vulpeil weer. Het maximale 
vulpeil is bereikt, wanneer in het vulpeiloog ethanol te zien is.

8. Pak de fles voor het handmatig bevochtigen van de brander. Steek de 
fles met de opening in de tankopening, zodat deze in de brandstof zit. 
Druk op de fles zodat er lucht uitkomt en bij het loslaten brandstof wordt 
aangezogen. Wacht zo lang totdat de fles weer zijn oorspronkelijke vorm 
heeft.

9.  luit de tank met behulp van de tankaansluiting.

10. Schuif de stalen afdekplaat terug.
11. Bevochtig met de zojuist gevulde fles de brandermat met brandstof. 

12. Zet de fles weg.
13. Wacht ca. 20 seconden met aansteken, zodat de pitten zich kunnen 

volzuigen met ethanol.
14. Steek het vuur aan zijkant van de brandermat aan en stap naar achteren 

weg van de vlammen. Het kan een paar minuten duren totdat er zich een 
gelijkmatig vlammenbeeld vormt.

Als u toch een keer teveel brandstof vult, zodat de brander overloopt, veeg 
alle ethanol op. Reinig het oppervlak van de brander, totdat hij droog en 
volledig vrij van ethanol is. Laat verder de brander enige minuten staan, 
zodat de al verdampte ethanol kan vervliegen.
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3.5 BRANDSTOF BIJVULLEN

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

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

• De branders zijn ervoor gemaakt om tot aan het einde van de brandstof 
te branden. In geval van een vroegtijdige buitenbedrijfstelling sluit u de 
brander met de ronde afdekkap af.

Ga als volgt te werk voor het bijvullen:

1. Zorg voor voldoende luchttoevoer. (bijv. raam gekanteld)
2. Controleer of de brander gedoofd en volledig afgekoeld is. (minimale 

wachttijd na het doven = 1 uur).
3. Controleer de inhoud van de tank.
4. Controleer of de stalen afdekplaat op de brander ligt en de brandermat 

afdekt.
5. Open de tank, waarin u de tankaansluiting los schroeft.
6. Steek de trechter in de vulopening en vul met maximaal 2,6 l i ter 

bio-ethanol
7. Het  vu lpe i loog geef t  he t  max imaa l  toege la ten  vu lpe i l  weer. 

Het maximale vulpeil is bereikt, wanneer het vulpeiloog gevuld is.
8. Pak de fles voor het handmatig bevochtigen van de brander. Steek de 

fles met de opening in de tankopening, zodat deze in de brandstof zit. 
Druk op de fles zodat er lucht uitkomt en bij het loslaten brandstof wordt 
aangezogen. Wacht zo lang totdat de fles weer zijn oorspronkelijke vorm 
heeft.

9. Sluit de tank met behulp van de tankaansluiting.

10. Schuif de stalen afdekplaat terug.
11. Bevochtig met de zojuist gevulde fles de brandermat met brandstof.
12. Zet de fles weg.
13. Wacht ca. 20 seconden met aansteken, zodat de pitten zich kunnen 

volzuigen met ethanol.
14. Steek het vuur aan zijkant van de brandermat aan en stap naar achteren 

weg van de vlammen. Het kan een paar minuten duren totdat er zich een 
gelijkmatig vlammenbeeld vormt.

Als u toch een keer teveel brandstof vult, zodat de brander overloopt, veeg 
alle ethanol op. Reinig het oppervlak van de brander, totdat hij droog en 
volledig vrij van ethanol is. Laat verder de brander enige minuten staan, 
zodat de al verdampte ethanol kan vervliegen.

3.6 VEILIGE BUITENGEBRUIKSTELLING

In geval van een vroegtijdige buitenbedrijfstelling sluit u de brander met de 
ronde afdekkap af.
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4. REINIGING EN ONDERHOUD

Het ebios-fire-model mag 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 reinigers voor roest-
vrij staal worden gereinigd. Gebruik deze alleen in de slijprichting!

Verwijder regelmatig stof op en onder de ebios-fire. Stofdeeltjes kunnen 
verbranden c.q. verkolen. Dat kan tot verontreinigingen van de opstelruimte 
en het interieur leiden.

5. ONDERHOUD/PROBLEEMOPLOSSING

• De pitten en brandermat dienen periodiek door middel van een visu-
ele inspectie te worden gecontroleerd. Het materiaal kan gemakkelijk 
worden beschadigd. Daarom mag de brandermat niet worden geknikt, 
gebogen of dergelijke. Een verandering van de brandermat of de pitten 
is niet geoorloofd.

• De brandermat dient na circa 380 bedrijfsuren (voldoet aan een brand-
stofdoorvoer van ca. 190 l bio-ethanol) te worden vervangen. Neem 
hiervoor contact op met uw dealer.

• Gebruik uitsluitend onze originele reserveonderdelen.
• De afdichting van de tanksluiting dient periodiek te worden onderzocht 

op scheuren of brosheid en dient eventueel te worden vervangen.
• Neem bij vragen contact op met uw dealer.

5.1  STERKE SNELLE EN ONGELIJKVORMIGE ROET-
VORMING VAN DE HAARD

Wanneer dit zich niet meteen aan het begin voordoet, controleer dan de 
volgende punten:

• Correcte brandstof gebruikt? 

5.2 HET VUUR ONTSTEEKT NIET OF NAUWELIJKS

Wanneer dit zich niet meteen aan het begin voordoet, controleer dan de 
volgende punten:

• Zit er brandstof in de brander? 
• Hebt u de aansteekmatten bevochtigd? 
• Correcte brandstof gebruikt? 
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5.3 AANZIENLIJKE GEUROVERLAST

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

5.4 VLAMMENBEELD VERANDERT

• Is de brandermat beschadigd?
• Correcte brandstof gebruikt? 
• Zijn alle veiligheidsafstanden aangehouden? 
• Is de opstelruimte voldoende geventileerd?
• Is de opstelruimte tegen dwarsventilatie beschermd? 

Als er een zichtbare verandering van het uiterlijk van de vlammen wordt 
geconstateerd, moet het apparaat buiten bedri jf gesteld en de dealer 
gewaarschuwd worden!

5.5 GEKNOEIDE ETHANOL ONTBRANDT

Als gemorst ethanol in brand vliegt, probeer de vlammen dan onmiddellijk 
te doven. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld schuimbrandblussers met alcohol-
bestendig schuim of geschikte blusdekens. In principe adviseren wij om die 
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!

6.  ALGEMENE 
GARANTIEVOORWAARDEN

6.1 TOEPASSINGSBEREIK

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

Ze komen niet volledig overeen met de contract- en garantievoorwaarden 
die de wederverkopers individueel doorgeeft of kan doorgeven aan zijn klant.

6.2 ALGEMENE INFORMATIE

Dit product is een volgens de laatste stand van de techniek gefabriceerd 
kwaliteitsproduct.

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

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

Spartherm Feuerungstechnik GmbH geeft 24 maanden garantie op de 
ebios-fire-apparaten.
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Spartherm Feuerungstechnik verleent 6 maanden garantie op slijtdelen in 
de verbrandingskamer, zoals pitten, brandermatten, afdichtingen en kera-
misch glas.

6.4 RECHTMATIGHEIDSEIS VOOR DE GARANTIE

De garantieperiode begint vanaf de datum van levering aan de wederver-
kopers. Dit dient met een schriftelijk bewijs, bijvoorbeeld een factuur met 
leverbon van de wederverkoper, te worden aangetoond. Het bij het product 
behorende garantiecertificaat dient door de indiener van de claim te worden 
getoond bij de aanvraag.

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

6.5 GARANTIE-UITSLUITING

De garantie is niet van kracht bij:
• Slijtage van het product
• Pit/brandermat door thermische belasting
• Oppervlakken: Verkleuring van de lak of op de gegalvaniseerde opper-

vlakken van het haardmeubel en/of de brander, die het gevolg is van 
thermische belasting of overbelasting.

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

• Gebruik van ongeschikte of niet genoemde brandstof: Voor uw ebios-fi-
re-toestel adviseren wij bio-ethanol van Spartherm Feuerungstechnik 
GmbH met een concentratie van meer dan 96%.

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

• Ondeskundig vullen van de installatie
• Gebrekkig onderhoud
• Verkeerde op-/inbouw van het toestel
• Het niet in acht nemen van de installatie- en gebruiksaanwijzing
• Technische wijzigingen aan het toestel door niet-bedrijfspersoneel

6.6 OPLOSSEN VAN STORINGEN / ONDERHOUD

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 garantiebelofte behoudt Spartherm
Feuerungstechnik GmbH zich het recht voor ofwel de gebreken te corrigeren 
ofwel het toestel gratis te vervangen. Het repareren van mankementen heeft 
voorrang. Claims die verder gaan dan de wetteli jke garantieverplichting 
worden hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

6.7 VERLENGING VAN DE GARANTIEPERIODE

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

6.8 RESERVEONDERDELEN

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

Schade en claims voor schade die niet veroorzaakt zijn door een defect 
apparaat geleverd door Spartherm Feuerungstechnik GmbH zijn uitgesloten 
van en maken geen deel uit van deze garantievoorwaarden.

Hiervan uitgezonderd zijn wettelijke garantieclaims, indien deze in speci-
fieke gevallen zouden bestaan.

6.10 SLOTOPMERKING

De dealer/distributeur staat u graag bij met raad en daad, bovenop deze 
garantievoorwaarden en -toezeggingen.

Er wordt uitdrukkelijk geadviseerd om ebios-fire-producten regelmatig door 
een haardinstallateur/dealer te laten inspecteren.

Technische wijzigingen en vergissingen voorbehouden.



NL 16

SPARTHERM

A1
-S

P-
N

L/
0.

00
0/

06
/2

01
8

HET WERELDMERK VOOR UW HUISKAMER

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 huiskamer | Światowa marka do Państwa salonu 

Торговая марка № 1 для Вашего дома

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

NL Uw vakhandelaar | PL Państwa sprzedawca | РУС Ваш дилер

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


