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Overzicht wisselstukken en artikelnummers

Pos Omschrijving Art. Nr.
1 Aslade L01961
2 Deksel pelletvoorraad Z34488
3 Veer deurcontact 111901
4 Deksel B16576
6 Paneeldeursluiting bovenstuk 110461
7 Veer reinigingsmechanisme 108131
8 Vijzel pellettoevoer Z34464
9 Electro magneet Z34470

10 Culimeter vlakke dichting 8x2 103693
11 Borgveer 111538
12 Bekleding vuurhaard achteraan links Z34411

13 Bekleding vuurhaard achteraan 
rechts Z34410

14 Bekleding vuurhaard achteraan Z34409
15 Bekleding vuurhaard vooraan links Z34412
16 Bekleding vuurhaard vooraan rechts Z34413
17 Deur vuurhaard Z34478

Deur vuurhaard compleet B16564
18 Klink deur compleet B16565
19 Front bovenaan B16568
20 Huls vlamvoeler B15248
21 Führungsstein L02007
22 Overbrenging luchtklep B16464

23 Pen met schroefdraad, 
binnenzeskant en tap  111058

24 Glashouder L00475
25 Grijpstang veiligheidsklep B16798

26 Dichting tussen pelletvoorraad en 
deksel 111731

27 Printplaat USB11 B16561
28 Verstelbare schroeven (pootjes) 111695
29 Houtvanger Z34554
30 Afdekking bekabeling Z34479
31 Ketting reinigingssysteem Z34557
32 Tandwiel boven B16553
33 Tandwiel onder B16555
34 Stang rookgasklep B16675
35 Klemring vijzel pellets Z11915
36 Afsluitdeksel (zonder dichting) Z10217
37 Convectiedeksel B16679
38 Koppeling reinigingsmotor Z34467
39 Lagerplaat onder Z34461
40 Lagerplaat boven Z34757
41 Magneetschakelaar bovendeel 111732
42 Meeneemplaat reinigingsmotor L01875
43 Branderkorf Z34242
44 Inzetstuk branderkorf L02008
45 Houder reinigingssysteem L02044
46 Reinigingsdeksel B16680

47 Handbediende moer 
(reinigingsdeksel) 111883

48 Rookgasaansluiting (zonder dichting) Z30137
49 Dichting grijs Ø14mm 111320

Pos Omschrijving Art. Nr.
50 Dichting grijs Ø14mm 111320
51 Rookgasklep B16681
52 Rookgas – schachtdeksel B16682
53 Schakelaar deurcontact 111825
54 Reinigingsplaat Z34244
55 Motor reinigingssysteem B16560
56 Deksel rookgasuitlaat B16577
57 Veiligheidsklep gemonteerd B16683
58 Achterwand links Z34486
59 Achterwand rechts Z34487
60 Rond dichtingssnoer grijs Ø6mm 111631
61 Rookgasventilator 111581
62 Stelschroef deurhendel 111637

63 Schakelschijf contact 
reinigingssysteem  B16559

64 Scharnier Z34457
65 Scharnierplaat Z34472
66 Veer Z34529
67 Paneeldeursluiting onderstuk 110461
68 Vijzel pelletvoorraad Z34463
69 Vijzel vuurhaard B16556
70 Schroefmotor vijzel pelletvoorraad B16557
71 Motor luchtklep 111817
72 Houder zekering 107887
73 Sinterlager ID16 102688
74 Sinterlager ID10 108310

75 Sinterlager ID 10,2 tandwiel 
buitenzijde Z34555

76 Omlegging ruitspoeling Z34553
77 Zekerheidstemperatuurbegrenzer 111586
78 Optionele steen zijdelings Z34565
79 Steen vooraan Z34483
80 Bevestiging steen vooraan L01966

81 Bevestiging optionele steen 
zijdelings L02009

82 Stalen zijbekleding links B16566
83 Stalen zijbekleding rechts B16572
84 Vlamvoeler induo B16676
85 Aanraakscherm B16574
86 Deurglas (Glaskeramiek) Z34303
87 Deur-slot-mechanisme L02010
88 Afdekplaat onderaan B16570
89 Afsluitplaat L01957
90 Circlips 104718
91 Ontstekingsweerstand - keramisch B16797
92 Trekveer rookgasklep Z34471
93 Omlegplaat shamottesteen Z34480
94 Luchtklep B16548
95 Bijkomende printplaat B16030
96 Bijkomende printplaat Induo B16671
97 Bijkomende printplaat klep B B16672
98 Asverlenging reinigingssysteem Z33924
99 Cylindrische pen deurhendel 111798
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Afmetingen

1) Positie van verse lucht aansluiting
2) Rookgasafvoer achter
3) Rookgasafvoer met originele gebogen pijp

Technische gegevens

Eigenschap Eenheid Waarde
Hoogte [mm] 1132
Breedte [mm] 882
Diepte [mm] 515
Gewicht zonder speksteen [kg] 283
Gewicht met speksteen [kg] 340
Gewicht met speksteen zijdelings 
(optioneel) [kg] 380

Diameter rookgasafvoer [mm] Ø 150
Diameter luchttoevoer [mm] Ø 125
Vermogensbereik [kW] 3 - 10
Ruimteverwarmings-vermogen 
afhankelijk van de isolatie [m³] 70 - 260

Brandstofverbruik [kg/h] bis 2,4
Brandstofdoorvoer [kg/h]  
Pelletvoorraad [kg] 34
Elektrische aansluiting [V] 230V/50Hz
Gemiddeld elektrisch verbruik [W] ~ 20
Zekering [A] 2,5 T

Pelletmodule
Rendement pelletmodule [%] 91
CO [%] 13,3
CO-emissie bij 13% O² [mg/Nm] 30
Stofemissie [mg/Nm] 10
Rookgasvolume [g/s] 5,4
Rookgastemperatuur [°C] 178,9
Kaminzugbedarf [Pa] 0

Houtmodule
Rendement houtmodule [%] in testen

CO [%] in testen

CO-emissie bij 13% O² [mg/Nm] in testen

Stofemissie [mg/Nm] in testen

Rookgasvolume [g/s] in testen

Rookgastemperatuur [°C] in testen

Kaminzugbedarf [Pa] in testen

De eigenaar van de pelletkachel moet de handleiding bewaren. 
Deze moet op ieder moment kunnen voorgelegd worden aan de 
schoorsteenveger. 

Aanwijzing
Respecteer de nationale en Europese normen, alsook 
regionale voorschriften, die voor de installatie en inbedrijfname 
van toepassing zijn. 

De verpakking
Uw eerste indruk is belangrijk voor ons! 

De verpakking van uw nieuwe kachel biedt een uitstekende 
bescherming tegen schade. Schade aan de kachel en 
accessoires kunnen tijdens het transport echter toch 
voorkomen.

Aanwijzing
Controleer daarom a.u.b. de kachel bij ontvangst op schade 
en volledigheid! Meld gebreken onmiddellijk aan uw dealer! Let 
er tijdens het uitpakken goed op dat de stenen en keramische 
panelen intact blijven. Op het materiaal kunnen gemakkelijk 
krassen ontstaan. Natuurstenen en keramische panelen vallen 
buiten de garantie. 

De verpakking van uw nieuwe kachel is voor een groot deel 
milieuneutraal.

Tip
Het in de verpakking gebruikte hout is niet oppervlaktebehandeld 
en mag daarom in uw kachel worden verbrand. Het karton 
en de PE-folie kunt u via de gemeentelijke ophaaldienst laten 
recyclen. 

Elektrische aansluiting
De kachel wordt met een ca. 2,5 m lange aansluitkabel met 
eurostekker geleverd. De kabel moet in een 230 Volt, 50 Hz 
stopcontact gestoken worden. Het gemiddelde elektrische 
verbruik bedraagt in normaal bedrijf 20 Watt. Gedurende de 
automatische start (ca. 10 minuten) bedraagt het vermogen 
270 Watt. De aansluitkabel moet zo gelegd worden dat contact 
met hete of scherpe onderdelen van de kachel wordt vermeden.

Hoeveelheid brandstof

Nominaal Deellast

Houtmodule
2 blokken van 

~1,3kg max. 25cm 
lengte

2 blokken van 
~0,7kg max. 25cm 

lengte
Pelletmodule ~2,4kg ~0,8kg
Brandduur 
bij volledige 
pelletcontainer

~14h ~42h

1*

2*
3*

199
50

15
0

16
47

93
1

21
9

876

208 395

451174882

11
31

.5

419
515

10
0

47
2
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2. BELANGRIJKE INFORMATIE
Algemene waarschuwing en 
veiligheidsinformatie
Neem de inleidende algemene waarschuwingen in acht.

 ■ Lees de instructies voor installatie en bediening. Neem 
de nationale regelgeving en wetgeving in acht, evenals de 
plaatselijke regels en regelgeving.

 ■ Gebruik voor het verplaatsen van uw kachel alleen goedgekeurd 
transportmateriaal met voldoende draagvermogen. 

 ■ Uw kachel is niet geschikt voor gebruik als ladder of vaste 
steiger. 

 ■ Door de verbranding van brandstof komt hitte vrij die leidt 
tot intense verhitting van de kacheloppervlakken, deuren, 
zoals deur- en bedieningshendels, rookgaspijpen en mogelijk 
de voorkant. Raak deze delen niet aan zonder geschikte 
beschermende kleding of materiaal, bijv. hittebestendige 
handschoenen of manieren van bedienen (koude hand).

 ■ Maak uw kinderen bewust van dit specifieke gevaar en houd 
hen tijdens het stoken op afstand van de kachel. 

 ■ Verbrand alleen goedgekeurde materialen.

 ■ Het verbranden of invoeren van licht ontvlambare of 
explosieve materialen zoals spuitbussen e.d. in de 
verbrandingskamer of de opslag daarvan naast de kachel is 
vanwege explosiegevaar streng verboden. 

 ■ Draag geen lichte of ontvlambare kleding tijdens het navullen. 

 ■ Het plaatsen van niet-hittebestendige voorwerpen op de 
kachel is verboden. 

 ■ Leg geen kleding op de kachel te drogen. 

 ■ Droogrekken met kleding e.d. dienen vanwege brandgevaar 
op voldoende afstand van de kachel te worden geplaatst! 

 ■ Als uw kachel brandt, is het gebruik van licht ontvlambare 
en ontplofbare stoffen in dezelfde of in nabijgelegen ruimtes 
verboden. 

Aanwijzing
Verbrand geen afval- en vloeibare stoffen in uw kachel!

Aanwijzing
OPGELET tijdens het vullen van pelletvoorraad (enkel bij 
pellet- en combikachel)! De opening van de pelletvoorraad is 
voldoende groot om deze probleemloos te vullen. Vermijd dat 
er pellets op en tussen het convectierooster vallen. Gebeurt 
dit toch, dan ontstaat er een sterke rookontwikkeling. 

Tip
Vul de pelletvoorraad bij terwijl de kachel niet in werking is.

Veiligheidsafstanden (minimum afstand)
Aanwijzing
1. tot niet-ontvlambare voorwerpen
a > 400mm b > 100mm
2. tot ontvlambare voorwerpen en tot dragende muren van 
gewapend beton
a > 800mm b > 200mm

Tip
Rond de combikachel moet minimaal een afstand worden 
behouden van 200mm. Dit is noodzakelijk voor de service en 
het onderhoud van de kachel.
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Voorafgaand aan de plaatsing
Transporthulp

Aanwijzing
Om de plaatsing van de kachel te vereenvoudigen is een moer 
M16 voorzien aan de bovenzijde van de kachel (onder de 
bekleding).

Draagkracht van de vloer
Zorg ervoor dat de ondergrond waarop de kachel staat, het 
gewicht van de kachel kan dragen. 

Aanwijzing
Er mogen geen wijzigingen aan de kachel worden aangebracht. 
Dit leidt tot het vervallen van de garantie. 

Bescherming van de ondergrond
Bij brandbare ondergronden (hout, parket, tapijt,...) is het 
aangewezen om een vuurvaste ondergrond of plaat onder de 
kachel leggen. 

Aansluiting rookgaskanaal

 ■ Rookgaskanalen vormen een bijzondere bron van gevaar 
wat betreft rookgaslekken en vonken. Win daarom voor 
het ontwerp en de montage het advies in van een erkend, 
gespecialiseerd bedrijf. 

 ■ Neem bij het aansluiten van uw rookgaskanaal op de kachel 
a.u.b. de installatierichtlijnen voor met hout beklede muren in 
acht indien van toepassing. 

 ■ Let op de vorming van rookgas (atmosferische inversie) en 
wegvallende trek bij ongunstig weer.

 ■ Onvoldoende toevoer van verbrandingslucht kan leiden tot 
rook in de kamers of tot rookgaslekken. Bovendien kunnen 
gevaarlijke afzettingen in de kachel en de schoorsteen 
ontstaan. 

 ■ Als er rookgas ontsnapt, laat het vuur dan uitdoven. 
Controleer of alle luchttoevoeropeningen vrij zijn en of de 
rookgaskanalen en de kachelkanalen proper zijn. Waarschuw 
bij twijfel het schoorsteenveegbedrijf, want slecht werkende 
trek kan met de schoorsteen te maken hebben.

 ■ Let tijdens het bijvullen (het openen van de deur) op voor 
gloeiende kooltjes die op brandbaar materiaal vallen. 

 ■ Gebruik het meegeleverde materiaal voor het openen van de 
deuren van uw kachel, bijv. hittebestendige handschoenen.

Kachel type 1 (BA1): 

 ■ Deze mogen alleen worden gebruikt als de deur van de 
verbrandingskamer gesloten is. 

 ■ De verbrandingskamerdeur mag alleen worden geopend om 
brandstof bij te vullen en moet daarna weer worden gesloten, 
omdat andere verbrandingsinstallaties die op de schoorsteen 
zijn aangesloten anders in gevaar kunnen komen. 

 ■ De verbrandingskamerdeur moet gesloten blijven als de 
kachel buiten gebruik is. 

 ■ Door vervuiling van de schoorsteen, d.w.z. afzettingen 
van licht ontvlambaar materiaal zoals roet en teer, kan 
schoorsteenbrand ontstaan. Natte brandstof / te veel vocht 
tijdens gebruik is vaak de oorzaak.

 ■ Indien dat gebeurt, bel dan de brandweer en breng uzelf en 
andere bewoners op veilige afstand van het gevaar. 

Aanwijzing
Door de grootte van de kacheldeur, is het belangrijk dat u 
deze niet te abrupt opent tijdens het bijvullen. Zo voorkomt u 
dat de vlammen naar buiten komen. 

Aanwijzing
RUIMTELUCHTAFHANKELIJK en 
RUIMTELUCHTONAFHANKELIJK GEBRUIK: Uw kachel is 
getest als ruimteluchtafhankelijke kachel overeenkomstig 
EN 13240, EN14785 en voldoet in België niet aan de eisen 
voor ruimteluchtonafhankelijk gebruik. In combinatie met 
ventilatietoestellen (bijv. gecontroleerde ventilatiesystemen, 
afzuigsystemen, enz.) moet ervoor worden gezorgd dat de 
kachel en het ventilatiesysteem wederzijds worden bewaakt 
en beschermd (bijv. door middel van een differentiële  
drukregulator, enz.).  Een verbrandingsluchttoevoer van ong. 
40 m3/u moet zijn gewaarborgd. Neem a.u.b. de respectieve 
plaatselijke regels en regelgeving in acht, in overleg met uw 
schoorsteenveegbedrijf.
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3. DE BRANDSTOF PELLETS
Wat zijn pellets?
Houtpellets zijn een genormeerde brandstof. Iedere fabrikant 
van pellets moet aan bepaalde voorwaarden voldoen om een 
probleemloze en energie-efficiënte brandstof te leveren. Pellets 
worden hoofdzakelijk van zaagsel en afvalhout geproduceerd.  
Dit „afvalproduct“ wordt verkleind, gedroogd en zonder 
bindmiddel tot de „brandstof“ pellets geperst.

ENplus – Pellets
Deze nieuwe pelletnorm is met zekerheid een nieuwe maatstaf 
op de Europese markt.  Dankzij een identificatienummer kunnen 
we nagaan welke fabrikant de pellets heeft geproduceerd. Bij 
deze fabrikanten wordt jaarlijks een controle uitgevoerd op de 
productie en het eindproduct.

Door een controlesysteem wordt de kwaliteit verzekerd. Dit 
garandeert een comfortabel en storingsvrij gebruik van de 
kachel.  

Specificatie houtpellets volgens ENplus – A1

kenmerk eenheid ENplus-A1

Diameter mm 6 (±1)2)

Lengte mm 3,15 bis 403)

Dichtheid kg/m³ ≥600
Stookwaarde MJ/kg ≥16,5
Vochtgehalte Ma.-% ≤10
Fijn aandeel (<3,15mm) Ma.-% ≤ 1
Mechanische stevigheid Ma.-% ≥97,54)

Asgehalte Ma.-%1) ≤0,7
Smelttemperatuur as (DT) °C ≥1200
Chloorgehalte Ma.-% 1) ≤0,02
Zwavelgehalte Ma.-% 1) ≤0,03
Stikstofgehalte Ma.-% 1) ≤0,3
Kopergehalte mg/kg 1) ≤10
Chroomgehalte mg/kg 1) ≤10
Arseengehalte mg/kg 1) ≤1
Cadmiumgehalte mg/kg 1) ≤0,5
Kwikzilvergehalte mg/kg 1) ≤0,1
Loodgehalte mg/kg 1) ≤10
Nikkelgehalte mg/kg 1) ≤10
Zinkgehalte mg/kg 1) ≤100

1) In vochtvrije toestand
2) Diameter moet worden aangegeven
3) Maximaal 1% van de pellets mag langer zijn dan 40 mm,
max. lengte 45 mm
4) Bij metingen met de lignotester (interne controle)
geldt de grenswaarde ≥97,7 Ma.-%

Aanwijzing
Vraag een lijst van brandstofleveranciers 
aan uw installateur. Het gebruik van minderwaardige of 
ontoelaatbare pellets verhindert de goeie
werking van de kachel. De garantie vervalt als er brandstoffen 
worden gebruikt die niet voldoen aan “de 
kenmerken van kwaliteitspellets”. Gebruik uitsluitend pellets 
die voldoen aan de volgende normeringen:  ÖNORM, DINPlus 
of ENplus-A1.

Pelletopslag
Om een probleemloze verbranding van pellets te bekomen, is 
het belangrijk de pellets zo droog mogelijk en vrij van vuil te 
bewaren.

Indien de pellets in zakken worden bewaard, moeten deze ook 
in een droge ruimte bewaard worden. Vochtige pellets kunnen 
verstoppingen veroorzaken i de valschacht van de kachel. 

Aanwijzing
„Blokkage van de schroef“ is niet opgenomen in de garantie. 

Aanwijzing
In uw kachel mag uitsluitend gestookt worden met hout 
resp. genormeerde pellets.   Het verbranden van stro, maïs, 
houtsnippers e.d. is niet toegelaten! Het niet respecteren van 
deze voorschriften vernietigt alle garantievoorwaarden en kan 
de kwaliteit en levensduur van uw kachel sterk beïnvloeden!
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4. DE BRANDSTOF HOUT 
Geschikte brandstof en hoeveelheden
Uw kachel is alleen geschikt voor het stoken van droog 
brandhout. U kunt ook brandstoffen zoals houtbriketten 
gebruiken.

Aanwijzing
Een houtkachel is geen “allesbrander” of 
“afvalverbrandingsinstallatie”. Het verbranden van ieder 
soort afval, in het bijzonder plastic, behandeld hout (bvb. 
MDF, spaanderplaten), steenkool of textiel beschadigt uw 
houtkachel en uw schoorsteen. Bij wet is het ook verboden 
afval te verbranden.
U VERLIEST UW GARANTIE indien vastgesteld wordt dat u 
afval verbrandt.  

Aanwijzing
HOEVEELHEDEN HOUT
De kachel is uitgerust met een ontwerpspecifieke platte 
vuurhaard. Dit betekent dat er maar één laag brandstof op de 
basiskooltjes mag worden gelegd.
OPGELET! Grotere hoeveelheden brandstof leidt tot 
oververhitting van de kachels omdat hij daarvoor niet 
ontworpen is. Dit kan leiden tot schade aan uw kachel. 

Houtsoorten
Verschillende houtsoorten hebben verschillende 
brandstofwaarden. Loofhout is bijzonder geschikt, omdat het 
brandt met een constante vlam en lang blijvende kooltjes vormt. 
Naaldhout bevat meer hars en verbrandt sneller, zoals alle 
zachte houtsoorten, en heeft de neiging vonken te verspreiden.

houtsoort stookwaarde
kWh/m3

stookwaarde
kWh/kg

Esdoorn 1900 4,1
Berk 1900 4,3
Beuk 2100 4,0
Eik 2100 4,2
Vlier 1500 4,1
Es 2100 4,2
Spar 1700 4,4
Lariks 1700 4,4
Populier 1200 4,1
Robinia 2100 4,1
Spar 1400 4,5
Iep 1900 4,1
Wilg 1400 4,1

Vermogensregeling
Het vermogen van uw houtkachel wordt handmatig of 
automatisch door de Rikatronic³ geregeld. Houd er ook rekening 
mee dat het vermogen wordt beïnvloed door de hoeveelheid 
hout en de schoorsteentrek (weersomstandigheden).

Zuivere verbranding

1. Het brandhout moet droog en onbehandeld zijn.

Richtlijn: tussen 14% en 18% relatieve vochtigheid. 

Hout dat 2-3 jaar lang is opgeslagen en voldoende verlucht is.

2. De juiste hoeveelheid en afmetingen van het brandhout.

 ■ Te veel brandhout leidt tot oververhitting. Het materiaal 
waaruit de kachel is gemaakt, kan beschadiging oplopen. 
Oververhitting leidt ook tot slechte rookgaswaarden. 
Oververhitting leidt ook tot slechte rookgaswaarden.

 ■ Te weinig brandhout of te grote blokken betekent dat de 
kachel niet de optimale temperatuur kan bereiken. Ook in dit 
geval zijn de rookgaswaarden slecht.

 ■ De juiste hoeveelheid brandhout: zie tabel hoeveelheid 
brandhout
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5. TECHNOLOGIE EN VEILIGHEIDSFUNCTIES
De technologische voorsprong van uw nieuwe kachel is het 
resultaat van jarenlange testen en onderzoeken in het labo 
en in de praktijk. Zowel de houtkachels, de pelletkachel en de 
combikachel overtuigen door hun praktische voordelen. 

 ■ Automatisch geregelde pelletmodule

 ■ Automatisch geregelde houtmodule

 ■ Spanningsloze houtmodule (met de hand te bedienen)

De mogelijkheden van deze kachel zijn onbegrensd. Op basis 
van een automatische brandstofherkenning kan de module op 
ieder moment omschakelen van hout naar pellets en omgekeerd. 

Bijkomend is het ook mogelijk om de houtmodule te bedienen 
in stroomloze toestand. Hierdoor is het mogelijk om uw kachel 
toch te gebruiken tijdens langere stroompannes. 

Bedieningscomfort
De microprocessorgestuurde verbrandingsregeling 
optimaliseert, aan de hand van de gemeten 
vuurhaardtemperatuur, het samenspel van rookgasventilator, 
luchtregeling en pellettoevoer. Dit garandeert een optimale 
werking en verbranding in zowel pelletmodule als houtmodule.  

Met behulp van het geïntegreerde aanraakscherm kunnen 
verschillende functies centraal aangestuurd worden. Dankzij het 
intuïtieve bedieningsoppervlak kan men snel en eenvoudig de 
nodige handelingen uitvoeren. 

Hoogste efficiëntie – geringe uitstoot 
Een zeer groot warmtewisseloppervlak garandeert samen met 
een optimale verbranding een zeer goed rendement. 

Een fijn gedoseerde pellettoevoer in een geoptimaliseerde 
vuurhaard uit hoogwaardig gietijzer zorgt voor een  volledige 
verbranding met uitstekende rookgaswaarden en dit in iedere 
bedrijfsfase. 

Veiligheidsklep en rookgasklep
De veiligheid van de combikachel is gebaseerd op twee acties. 
Indien een foutloze werking, op basis van een defect onderdeel 
of het wegvallen van de stroom, niet meer mogelijk is, dan 
wordt de veiligheidsklep tussen vuurhaard en pelletvoorraad 
geactiveerd. Deze veiligheidsklep onderbreekt onmiddellijk de 
verbinding tussen vuurhaard en pelletvoorraad. Een terugbrand 
van pellets tot in de voorraad is hierdoor uitgesloten. Gelijktijdig 
met het sluiten van de veiligheidsklep zal ook de rookgasklap 
zich openen. Hierdoor kan het resterende hout of pellets in de 
vuurhaard, dat nog aan het branden is, uitbranden.

Oververhitting
Een zekerheidstemperatuurbegrenzer schakelt de kachel 
automatisch uit indien deze oververhit is. Na het afkoelen moet 
deze veiligheid met de hand gereset (ingedrukt) worden. De 
foutmelding moet dan gekwiteerd worden op het touchdisplay. 
Het touchdisplay zal u de nodige aanwijzingen geven om de 
kachel opnieuw te activeren. De kachel gaat na de reset gewoon 
verder op zijn laatst ingestelde functie.  

Aanwijzing
Als een oververhittingstoestand zich heeft voorgedaan, 
moet er een reiniging gebeuren! Indien deze foutmelding 
meerdere keren voorvalt, is een foutloze werking niet meer 
te garanderen. U moet onmiddellijk contact opnemen met uw 
klantendienst/handelaar. 

Lage temperatuuruitschakeling
Koelt de kachel af tot onder een bepaalde minimum temperatuur, 
dan schakelt het toestel uit. Deze uitschakeling kan ook 
gebeuren bij een laattijdige start van de vlam. 

Elektrische overstroombeveiliging
Het toestel is met een hoofdzekering (aan de rugzijde) tegen 
overstroom beveiligd.

Controle elektrische componenten
Alle gebruikte componenten worden tijdens de werking 
doorlopend gecontroleerd op hun goed functioneren. Is een 
onderdeel defect of kan deze niet correct worden aangestuurd, 
dan verschijnt een waarschuwing in de vorm van een foutmelding 
(zie WAARSCHUWINGEN EN FOUTMELDINGEN).
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6. INSTALLATIE VAN DE KACHEL
Algemene aanwijzing
Het rookgasafvoersysteem is gebaseerd op een onderdruk in de 
verbrandingskamer en een lichte overdruk in de rookgasuitlaat.  
Daarom is het belangrijk dat de rookafvoerkanalen correct en 
luchtdicht geïnstalleerd worden. 

Aanwijzing
Enkel hittebestendige dichtingsmaterialen, zoals aluminium 
kleefband, hittebestendige silicone en minerale wol mogen 
gebruikt worden. 

Aanwijzing
De installatie moet door een erkende installateur gebeuren. 

Aanwijzing
De aansluiting mag niet te ver in de vrije ruimte van het 
schoorsteenkanaal worden geplaatst.

Aanwijzing
De installatie moet voldoen aan de van toepassing zijnde 
veiligheids- en bouwvoorschriften. Neem in verband hiermee 
a.u.b. contact op met uw schoorsteenveegbedrijf. Zij zullen u 
graag informeren. 

Vermijd een te lang rookgasafvoerkanaal naar  de schoorsteen. 
De afstand tussen schoorsteen en kachel mag niet langer zijn 
dan 1,5m. 

Vermijd te veel bochten in het afvoerkanaal. 

Maximaal 3 bochten in het rookgasafvoersysteem. 

Indien er geen mogelijkheid is om rechtstreeks in de schouw te 
gaan, voorziet u best een aansluitstuk met reinigingsopening. 

Aanwijzing
Indien uw kachel ruimteluchtonafhankelijk wordt aangesloten, 
moeten de verbindingen tussen de rookgaskanalen, binnen 
in de woning, duurzaam worden afgedicht. Gebruik hiervoor 
bij de montage een hittebestendige silicone die zich hiertoe 
leent. 

Aanwijzing
De kachel mag niet over onbeschermde vloeren worden 
verschoven.

Tip
Sterk golfkarton of bijv. oud tapijt zijn handig 
bij de montage en als basis.  De kachel kan ook op dit 
golfkarton of tapijt worden verschoven. 

Voor een juiste aansluiting raden we de originele RIKA 
rookgaskanalen aan.

Verbrandingslucht
Ieder verbrandingsproces verbruikt zuurstof uit de omgeving. 
Deze verbrandingslucht wordt bij vrijstaande kachels, zonder 
toevoer van externe verbrandingslucht, uit de zelfde ruimte 
genomen. 

Deze onttrokken lucht moet in de woning toegevoerd worden. Bij 
luchtdichte woningen kan weinig lucht naar binnen stromen en is 
het dus ook aangeraden om voldoende verluchting te voorzien. 
Het wordt problematisch wanneer de woning is voorzien van 
een ventilatiesysteem (systeem C, D of het gebruik van een 
dampkap). Is een externe aansluiting niet mogelijk, dan moet 
de ruimte meerdere keren per dag geventileerd worden om een 
onderdruk in de ruimte of een slechte verbranding te vermijden.

 

Aanwijzing
Wees u er a.u.b. van bewust dat er problemen kunnen 
ontstaan in het geval van luchttoevoer via een geïntegreerd 
schoorsteenventilatiekanaal. Als de naar beneden stromende 
verbrandingslucht wordt verhit, kan deze opstijgen en zo de 
schoorsteen met een weerstand tegenwerken, waardoor 
vervolgens de negatieve druk in de verbrandingskamer minder 
wordt. De schoorsteenfabriek moet er voor garant staan dat 
de weerstand voor de verbrandingslucht maximaal 2 Pa is, 
zelfs onder de minst gunstige bedrijfsomstandigheden voor 
de schoorsteen

Toevoer van externe verbrandingslucht
Enkel voor kachels die 100% luchtdicht en dus ruimteonafhankelijk functioneren.

 ■ Indien de kachel ruimteluchtonafhankelijk wordt aangesloten, 
moet de kachel verbonden worden met buitenlucht via een 
luchtdicht aanvoerkanaal.  

 ■ Snijd de voorgeperforeerde afdekplaat van de luchtaanvoer 
door met een ijzerzaag.“

 ■ Verbind het voorziene aansluitstuk met een kanaal van 
Ø125mm bij een hout- of combikachel of Ø50mm bij een 
pelletkachel. Bevestig deze met een aansluitklem (niet 
bijgeleverd!). Als de toevoerleiding langer wordt dan 1 m, 
dan wordt de diameter vergroot naar 100mm. (zie RIKA 
assortiment).

 ■ Om een optimale luchttoevoer te garanderen mag de leiding 
niet langer zijn dan 4m. Er mogen zo weinig mogelijk bochten 
gebruikt worden. 

 ■ Eindig buiten met een bocht van 90° naar beneden of een 
windbescherming. 

 ■ Bij extreme koude moet men de luchttoevoeropening 
vrijwaren van “dichtvriezen”.

 ■ Er bestaat ook de mogelijkheid om, in plaats van buitenlucht, 
lucht uit een aangrenzende ruimte te zuigen. Let wel, deze 
ruimte moet dan ook voldoende verlucht zijn zodat deze niet 
in onderdruk komt te staan.

Als er één of meerdere van deze punten niet wordt gerespecteerd, dan bestaat de kans 
dat er een slechte verbranding ontstaat in de kachel of onderdruk in de ruimte waar de 
kachel is geplaatst.
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7. MONTAGE/ DEMONTAGE VAN DE STEEN EN OP TIES 

Aanwijzing
Enkel aan het toestel werken als de netstekker van de kachel 
uit het stopcontact is.

Aanwijzing
Bij de montage van de kachel geen voorwerpen (schroeven 
etc.) in de brandstofvoorraad laten vallen. Ze kunnen de 
voedingsslak blokkeren en de kachel beschadigen. 

Aanwijzing
Tijdens alle werkzaamheden voorzichtig zijn voor uw handen. 
Gebruik zachte ondergronden om de beschadiging van uw 
ondergrond te vermijden. 

Demontage steen
Hef het deksel naar boven op om deze te verwijderen. Leg 
het deksel op een zachte ondergrond om beschadiging te 
vermijden. 

Open het deksel van de pelletvoorraad tot aan de aanslag, in 
deze positie blijft het deksel open staan. 

Los beide vijzen en maak de houder van de steen los. 

Kip de steen licht naar de voorzijde en neem deze weg van de 
bodem waar de steen in steunt. Let daarbij op voor het kantelen 
van de steen, dat deze zo niet beschadigd raakt. Leg de steen 
neer op een zachte ondergrond. 

Monteer alle onderdelen in dezelfde volgorde.

Rookgasaansluiting van bovenaansluiting naar 
achteraansluiting verplaatsen
Verwijder de linkse achterzijde die bevestigd is met drie vijzen 
aan de bovenzijde.

De achterzijde steunt in de bodem van de kachel op de 
achterzijde. De achterzijde is eenvoudig te verwijderen.  

Verwijder beide afdekplaten van de bovenzijde. Leg deze op 
een zachte ondergrond. 

#8

#8
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Snijdt de geperforeerde opening aan de achterzijde uit met een 
zaagblad voor ijzer. 

Wissel de aansluiting van het rookgasnaal, die standaard aan 
de bovenzijde zit, met de afdekplaat die aan de achterzijde is 
gemonteerd.

Monteer alle onderdelen in dezelfde volgorde.

Er bestaat de optie „aansluiting achteraan“ om het deksel 
bovenaan #E15143 (met een opening in) te vervangen door een 
deksel die de bovenzijde volledig afsluit. Dit deksel moet apart 
als optie besteld worden. Meer info hierover kan u bekomen bij 
uw handelaar.
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8. INTERNE BEDIENING – AANRAAKSCHERM
De kachel is voorzien van een microprocessor gestuurde 
regeling. De verschillende kachelfuncties kunnen via het interne 
bedieningspaneel, het aanraakscherm, door de gebruiker 
geactiveerd worden. 

Aanwijzing
Manipulatie aan hardwarecomponenten mag enkel worden 
uitgevoerd door een geschoold vakman. U kan geen 
aanspraak maken op de garantie als u zelf onderdelen 
manipuleert of niet-originele componenten gebruikt!

Algemeen
Verscheidene instellingen en functies kunnen via het 
geïntegreerde aanraakscherm uitgevoerd worden. Door 
een symbool op het aanraakscherm aan te raken voert de 
kachel een bepaalde TOETS-actie uit. Het oppervlak van het 
aanraakscherm reageert op de aanraking met de vinger alsook 
op de aanraking van een touch-pen. 

Aanwijzing
Vermijd het gebruik van scherpe voorwerpen om het display te 
bedienen. Dit kan beschadiging veroorzaken aan het oppervlak 
van het aanraakscherm. 

De bediening
Voor ieder symbool, die een drukknop voorstelt, zijn er drie 
mogelijke situaties: „inactief“, „actief“, en „ingedrukt“. Is het 
symbool op het display niet opgelicht (inactief) dan kan deze 
toets niet gebruikt worden (er kan op gedrukt worden maar het 
symbool reageert niet). In dit geval zal er dus niets gebeuren 
(bvb.: het vermogen staat reeds op 100%, dan wordt de + knop 
„inactief“; de inschakelknop wordt „inactief“ eenmaal de kachel 
al in werking is,...).

Als een symbool op actief staat (opgelicht), kan het worden 
ingedrukt. Als bevestiging van het indrukken verandert de status 
naar “ingedrukt” zolang het symbool ook daadwerkelijk wordt 
aangeraakt op het display. Na het lossen van het symbool zal 
de status wijzigen in “actief” of inactief” naargelang de toestand. 

actief ingedrukt inactief

Mogelijke drukknoppen
UIT-toets
Met deze toets kunt u iets uitschakelen, naargelang 
de toepassing 

AAN-toets
Met deze toets kunt u iets inschakelen, naargelang 
de toepassing

Aanwijzing
In het HOME hoofdmenu wordt de kachel IN- of 
UITGESCHAKELD. Deze toetsen moet men minstens 2 
seconden ingedrukt houden om deze te veranderen van 
status, dit om een ongewilde actie te vermijden.  

MIN-toets
Met deze toets kunt u de ingestelde waarde 
verminderen.

PLUS-toets
Met deze toets kunt u de ingestelde waarde 
verhogen.

NAVIGATIE-toets
Hiermee kunt u in het hoofdmenu navigeren.

NUMERIEK
Bij instellingen bestaande uit meerdere cijfers wordt 
gebruik gemaakt van een numeriek toetsenbord, dit 
verschijnt automatisch. U kunt de opgelichte cijfers 
aantoetsen. 

| INGAVE-veld
Bij meercijferige getallen verschijnt ook een ingave-
veld. Hier verschijnt het getal dat u intoetst.

328

ENTER-toets
Een druk op de ENTER-toets bevestigt uw ingestelde 
waarde. 

ANNULATIE-toets
Een druk op de ANNULATIE-toets annuleert uw 
ingestelde waarde.

Tijdsprogramma SUBMENU-toets
Hiermee opent u het   SUBMENU. 

Uitgangen
ACTIEF-toets
Een druk op de ACTIEF-toets 
activeert deze functie.

Mogelijke weergaven

Flammtemperatur

INFO-veld
Dit veld geeft info over het ingave-
veld (de waarde) die naast dit veld 
staat.

AAN

WEERGAVE-veld (AAN/UIT)
Bij opties die in- of uitgeschakeld kunnen worden, 
verschijnt een WEERGAVE-veld met de actuele 
status (AAN of UIT). 

328
WEERGAVE-veld (numeriek)
Bij numerieke waardes verschijnt een getal in dit 
veld. 
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Inbedrijfname
Aanwijzing
De inbedrijfname van de kachel mag slechts uitgevoerd 
worden als de installatie is voltooid!

Voordat u de stekker van de kachel aansluit (op spanning), 
plaatst u de meegeleverde USB in de daarvoor voorziene poort 
op de achterzijde van de kachel. 

USB AANSLUITEN

U steekt de stekker van de kachel in het stopcontact en op het 
scherm verschijnt een opstartbeeld. U kiest nu de gewenste 
taal met een druk op de taal-knop. Ziet u uw taal niet op het 
scherm staan, druk dan op de pijl om naar beneden te scrollen. 
U ziet het Nederlands verschijnen. 

Français

Deutsch

English

Taalkeuze Do 15.03.2012 15:55

Na de keuze van de taal gebeurt een automatische update van 
de software. Dit neemt ongeveer 2 minuten in beslag.  

Aanwijzing
Tijdens de update van de software mag de stroomtoevoer 
niet onderbroken worden. Een stroomonderbreking tijdens de 
installatie van de software kan ernstige schade toebrengen 
aan uw kachel. 

Na een geslaagde update van de software verschijnt een 
scherm met de bevestiging van een geslaagde installatie. De 
kachel moet dan losgekoppeld worden van het net (stekker 
uittrekken) en de USB mag verwijderd worden.

Eerste handelingen (na stroomuitval)
Voorzie de kachel van netspanning (stekker in stopcontact). Na 
het verschijnen van het opstartscherm verschijnt een scherm 
waarop u de actuele datum en tijd instelt. 

Deze gegevens worden éénmalig ingevoerd tijdens de 
inbedrijfname van de kachel. U kan deze instellingen aanpassen 
in het hoofdmenu SETUP. 

De instelling gebeurt numeriek met het toetsenbord dat 
verschijnt naast de in te vullen gegevens.

Tip
Om een verkeerde ingave te voorkomen zijn enkel de cijfers 
vrijgegeven die kunnen gebruikt worden om de datum en tijd 
in te stellen.

Datum Do 15.03.2012 15:55

03| 2012

DD MM JJJJ

De „C“-toets fungeert als annulatie-toets en verwijdert de 
ingegeven cijfers op het weergave-veld.  

Tip
Door een druk op het blanke (of reeds ingevulde) weergave-
veld verschijnt de cursor in dit veld en kan het cijfer worden 
aangetoetst. 

Zijn alle vakjes volledig ingevuld, dan verschijnt een enter-toets. 
Een druk op de enter-toets bevestigt en bewaart de ingestelde 
waarde. 

Kalibratie luchtklep
Na iedere nieuwe netaansluiting zal de kachel de functionaliteit 
testen van de luchtklep, die de verbranding regelt. Dit 
kalibreerproces duurt ongeveer 5 minuten.

Bitte warten

LUCHTKLEP
WORDT GEKALIBREERD

RICHTLIJN



18

Activeren van de veiligheids- en rookgasklep
De veiligheidsklep wordt met het meegeleverde gereedschap 
zo ver naar buiten getrokken (1) tot deze op de juiste positie 
blijft staan.

1
3

Tip
De veiligheidsklep kan dankzij een speciaal mechanisme weer 
gemakkelijk in de behuizing geschoven worden (3). Zo is de 
zwart verzinkte staaf niet meer zichtbaar van buiten de kachel. 

Vervolgens wordt de rookgasklep naar beneden gedrukt tot die 
klep in de onderste positie blijft staan (2).

2

Zolang de veiligheidsklep niet naar buiten getrokken is en de 
rookgasklep niet naar beneden gepositioneerd staat, blijft de 
waarschuwing op het display weergegeven en kan de kachel 
niet in gebruik worden genomen.

Rookgasklep positie

RICHTLIJN

VEILIGHEIDSKLEP
EN ROOKGASKLEP

De waarschuwing verdwijnt nadat beide kleppen correct zijn 
gepositioneerd en het HOME-hoofdmenu wordt weergegeven.

HOME - Hoofdmenu
Het HOME-hoofdmenu is het basisscherm van uw bediening. Dit 
basisscherm is opgedeeld in drie verschillende zones. 

Manueel vermogen Do 15.03.2012 15:55

I II III

Startfase
Vermogen

I NAVIGATIE HOOFDMENU
Navigeer tussen de verschillende hoofdmenu’s.

Tip
Om de navigatie te vereenvoudigen is het hoofdmenu waarin u 
actief bent, oranje opgelicht.

II INSTELLINGEN
Instellingen wijzigen zoals het vermogen aanpassen, de 
gewenste temperatuur wijzigen, in- en uitschakelen van de 
kachel kan u in dit gebied aanpassen.

III WEERGAVE
Weergave van de actuele datum en tijd, bedrijfstoestand, 
bedrijfsmode alsook bijkomende symbolen die extra info 
weergeven. 

Navigatie hoofdmenu
De volledige bediening van de kachel wordt in het navigatiemenu 
opgedeeld in 4 onderdelen (HOME, MODE, SETUP en INFO). De 
4 niveaus hebben volgende betekenissen.  

Niveau HOME
In- en uitschakelen, instelling van het vermogen – 
ruimtetemperatuur, weergave actuele toestand van 
de kachel

Niveau MODE
Keuze vermogen (manueel), tijdsprogramma (met 
vermogen) of tijdsprogramma met temperatuur.

Niveau SETUP
Instellen van het tijdsprogramma en diverse 
opties,…. 

Niveau INFO
Softwareversie, verbruik pellets, bedrijfsuren, info 
over alle afzonderlijke onderdelen,…. 
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Keuze - MODE
In dit scherm kunt u de verschillende verwarmingsmodes kiezen. 

Tijdsprog. room

Manueel vermogen

Tijdsprog. vermogen

Modus selecteren Do 15.03.2012 15:55

Mode: manueel vermogen
In deze mode kiest u zelf een vermogen waarmee u de kachel 
wil laten verwarmen.

Mode: tijdsprogramma vermogen
Naast een vooraf ingesteld vermogen kan u ook een 
tijdsprogramma instellen.

Mode: tijdsprogramma room
In deze mode stelt u de kachel in op een gewenste 
ruimtetemperatuur. Dit kan u ook combineren met een 
tijdsprogramma. 

Aanwijzing
De mode “tijdsprogramma room” kan enkel geactiveerd 
worden als een ruimtevoeler is aangesloten. 

SETUP – instellingen
In het niveau SETUP – instellingen kan u o.a. een tijdsprogramma 
instellen, opties activeren of de datum en tijd veranderen.

Het gewenste item wordt met een druk op de knop, op het 
aanraakscherm, geselecteerd.

GSM

PIN-Code

GSM Do 15.03.2012 15:55

AAN

1234

Aanwijzing
Indien een functie/item niet voor handen is omdat de optie 
niet is aangesloten, dan zal dat item “inactief” zijn, dus niet 
opgelicht zijn. Dit item kan u dan ook niet selecteren.

Items
Tijdsprogramma
In dit onderdeel kan u het tijdsprogramma instellen. Bijkomend 
kan u een verlaagde temperatuur instellen voor de momenten 
waarop de kachel niet staat geprogrammeerd.

Ruimtevoeler
In dit onderdeel kan u de afwijking tussen de weergegeven 
temperatuur en de werkelijk gemeten temperatuur aanpassen. 

GSM
Wordt een optionele GSM-module geplaatst dan wordt de 
module via dit item geactiveerd. Er moet een code worden 
ingesteld die dan ook gebruikt wordt voor de communicatie 
tussen kachel en GSM. 

Vorstbeveiliging
Deze functie biedt de mogelijkheid om een minimale temperatuur 
te behouden in de ruimte. De ingestelde temperatuur is de 
temperatuur waarbij de kachel opstart. De vorstbeveiliging 
werkt onafhankelijk van het ingestelde tijdsprogramma. Deze 
functie heeft de hoogste prioriteit.

Kinderslot
Om ongewenste manipulatie van het display te voorkomen, kan 
een code ingesteld worden. Deze moet dan telkens opnieuw 
worden ingegeven na het verschijnen van de screensaver. 

Datum/tijd
Datum- en tijdsinstelling kan u in dit onderdeel aanpassen.

Screensaver
Hiermee geeft u aan na hoeveel tijd inactiveit (het niet-aanraken 
van het scherm) de screensaver actief wordt.

Update USB
Een update van de software wordt via dit onderdeel opgestart.

Service (niet toegankelijk voor de gebruiker)
Service-info voor de geschoolde vakman.

Tijdsprogrammatie
Het tijdsprogramma wordt gebruikt om de kachel tijdsgestuurd 
te bedienen. Zodra de functie “tijdsprogramma” geactiveerd 
wordt (AAN), kunt u de verlaagde temperatuur (enkel met 
ruimtevoeler) en het tijdsprogramma kiezen.

Tijdsprogrammatie

Tijdsprogramma

Temp. verlaagd[°C]

Tijdsprogramma Do 15.03.2012 15:55

AAN

14

In het tijdsprogramma kunt u één of meerdere dagen gelijktijdig 
programmeren.   

De aangeraakte en gekozen weekdagen worden in het ORANJE 
weergegeven.

Nu worden de periode I en periode II „actief“ en kunt u 1 of 2 
periodes kiezen om te verwarmen op die gekozen dagen. U 
kunt de gewenste AAN- en UIT-tijdstippen nu ingeven. 

Na bevestiging van de ingestelde periodes kleuren de ingestelde 
weekdagen GROEN.

Een reeds geprogrammeerde dag kunt u makkelijk weer 
aanpassen of annuleren.  
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Periode II

Periode I

Tijdsprogrammatie Do 15.03.2012 15:55

AAN UIT

##:## ##:##

Ma Di Wo VrDo Za Zo

20:15 21:45

Tip
Kiest u meerdere dagen met gelijkaardig ingestelde 
periodes, dan verschijnt het tijdstip naast de periodes. Kiest 
u verschillende dagen met verschillend ingestelde periodes, 
dan verschijnt (##:##). 

INFO - menu
In het INFO-menu kunt u de belangrijkste parameters en 
gegevens bekijken.

Parameter

Info Do 15.03.2012 15:55

Ingangen

Uitgangen

ITEMS
Ingangen
Weergave van alle beschikbare gegevens van sensoren.

Uitgangen
Weergave van alle componenten, aangestuurd door de 
microprocessor.

Parameter
Weergave van de werking en het verbruik.

INFO – Ingangen

Contact vuurhaard

Vlamtemperatuur [°C]

Extern contact

328

AAN

UIT

Ingangen Do 15.03.2012 15:55

Vlamtemperatuur
Weergave van de actuele temperatuur [°C] in de vuurhaard.

Ruimtetemperatuur
Weergave van de actueel gemeten temperatuur [°C] in de 
woonkamer.

(enkel indien een ruimtevoeler is aangesloten)

Extern contact
Weergave van de toestand van het externe contact: actief (AAN) 
of inactief (UIT).

Contact kiprooster
Weergave van de positie van het kiprooster. In horizontale 
positie is de weergave (AAN).

Contact deur vuurhaard
Weergave van de toestand van de deur van de vuurhaard: dicht 
(AAN) of open (UIT). 

Contact deksel pelletvoorraad
Weergave van de toestand van het deksel van de pelletvoorraad: 
dicht (AAN) of open (UIT). 

INFO – Uitgangen

Luchtklep [‰]

Weerstand

Reinigingssysteem

AAN

UIT

810

Ausgänge Do 15.03.2012 15:55

Motor voorraad
Actuele snelheid van de schroefmotor. Deze schroefmotor 
neemt de pellets uit de pelletvoorraad. (bereik:0….1000)

Motor vuurhaard
Actuele snelheid van de schroefmotor. Deze schroefmotor 
transporteert de pellets naar de vuurhaard. (bereik:0….1000)

Rookgasventilator
Actueel toerental van de rookgasventilator.

(Bereik: 0…2500)

Weerstand
Weergave van de toestand van de ontstekingsweerstand: 
Weerstand actief (AAN), inactief (UIT). 

Reinigingssysteem
Weergave van de aansturing van het reinigingssysteem. 
Aansturing actief (AAN), inactief (UIT). 

Luchtklep
Actuele positie van de luchtklep (Bereik: 0…1000)
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INFO – Parameters

Aantal ontstekingen

Bedrijfsuren pellets

Bedrijfsuren hout

48

5

23

Parameter Do 15.03.2012 15:55

Bedrijfsuren
Weergave van het totaal aantal bedrijfsuren.

Totaal gewicht pellets
Weergave van het totaal gewicht aan pellets dat reeds werd 
verbruikt.

Tot volgende service
Weergave van het aantal kg pellets dat nog mag verbruikt worden 
voordat een volgend onderhoud moet uitgevoerd worden.

Aantal ontstekingen
Aantal ontstekingen voor de opstart van de pelletmodule. 

Software kachel
Actuele softwareversie van de kachel.

Software Display
Actuele softwareversie van het aanraakscherm.

Main State
Toestand van de printplaat.

Sub State
Toestand van de sub printplaat.

Screensaver
Afhankelijk van de ingestelde wachttijd, zonder aanraking van 
het aanraakscherm, wordt de belichting van het display gedimd 
en wordt de eco-mode actief. Er verschijnt dan een screensaver. 

Wordt het scherm opnieuw aangeraakt, dan wordt de belichting 
weer actief en verschijnt het HOME-menu. 

Tip
In Setup – screensaver kan u wachttijd om over te gaan naar 
de eco-mode aanpassen.

Informatie over opties - aansluitingen
In nagenoeg alle menu-niveaus bevindt zich aan de rechterzijde 
een kolom met vier symbolen. Deze symbolen zijn opgelicht als 
deze actief zijn. 

TIJDSPROGRAMMA
Als het tijdsprogramma geactiveerd is, dan wordt 
dit symbool opgelicht. 

RUIMTEVOELER
Van zodra een ruimtevoeler aangesloten wordt, 
licht dit symbool op. 

VORSTBEVEILIGING
Als de geïntegreerde vorstbeveiliging actief is, dan 
licht dit symbool op. 

Aanwijzing
De functie vorstbeveiliging is enkel mogelijk als een 
ruimtevoeler is aangesloten. Éénmaal deze functie actief is, 
wordt deze altijd uitgevoerd. 

GSM
Als een GSM-module wordt aangesloten, dan licht 
dit symbool op. 

Aanwijzing
De extra info zal enkel oplichten als de desbetreffende optie is 
aangesloten of actief is. 
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9. OP TIES
Optiemogelijkheden mogen enkel worden aangesloten door een 
geschoold vakman. 

RIKA ruimtevoeler/draadloze RIKA 
ruimtevoeler
Met deze opties kunt u de kachel aansturen via de 
ruimtetemperatuur.  Bijkomend kan u ook een tijdsprogramma 
per dag of per week instellen. Tijdens de ingestelde 
tijdprogramma’s kan een bijhorende temperatuur worden 
ingesteld. 

Meer info staat in de bijgevoegde handleiding van deze 
ruimtevoeler. 

RIKA GSM-module
Als bijkomende optie kan uw kachel via GSM bediend worden.

Meer info hierover vindt u in de handleiding van de optionele 
GSM-module.

RIKA seriële RS-232 connector
Voor diverse opties
De RIKA RUIMTEVOELER, de DRAADLOZE RIKA RUIMTEVOELER 
en de RIKA GSM-MODULE worden altijd met de bijgeleverde 
verbindingskabel aangesloten op de seriële RS-232 connector 
(op de rugwand van de kachel).

Externe thermostaat
Uw kachel heeft achteraan de mogelijkheid om een, in de 
handel verkrijgbare, ruimtethermostaat aan te sluiten. De 
aansluiting gebeurt met een 2-polige kabel met een doorsnede 
van 0.5-0.75mm². Deze 2 -polige kabel wordt op de groene 
fiche aangesloten. 

Externe aansluiting kabelbrug 
(geleverde toestand)

De  externe ruimtethermostaat wordt aangesloten op het 
contact achteraan de kachel waar een kabelbrug is voorzien. 

De aangesloten externe ruimtethermostaat kan zowel in de 
MANUELE als in het TIJDSPROGRAMMA MODE gebruikt worden. 
In beide MODI wordt het vermogen ingesteld op de kachel. 
Bijkomend is het in het TIJDSPROGRAMMA MODE mogelijk om 
een tijdsprogramma in te stellen.  

In het hoofdmenu INFO kan u, in de submenu ingangen, aflezen 
of het externe contact actief of non-actief is.  

Bekomt uw kachel via het extern contact het signaal om uit 
te schakelen, dan duurt het ongeveer 5min. Vooraleer de 
kachel zich uitschakelt. Voor alle instellingen op de externe 
ruimtethermostaat moet u de desbetreffende handleiding 
raadplegen.

Aanwijzing
Indien de kabelbrug ontbreekt of de externe ruimtethermostaat 
nog niet is aangesloten dan zal de kachels nooit opstarten. 
Dit contact heeft voorrang op alle andere instellingen en 
modi (MANUEEL, AUTOMATISCH, COMFORT) in de kachel. 
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10. BEDRIJFSMODI
Pelletmodule manueel/tijdsprogramma 
vermogen/tijdsprogramma room
MANUEEL VERMOGEN
Het starten en stoppen van de pelletmodule (AAN/UIT-toets) 
alsook de instelling van het gewenste vermogen (PLUS/MIN-
toets) wordt in het HOME-menu ingesteld. 

TIJDSPROGRAMMA VERMOGEN
Het omschakelen tussen standby-mode en uitgeschakelde 
toestand (AAN/UIT-toets) alsook de instelling van het gewenste 
vermogen (PLUS/MIN-toets) wordt in het HOME-menu ingesteld.  

Bijkomend wordt in deze functie ook een aanpasbaar 
tijdsprogramma ingesteld. 

Het starten van de pelletmodule zal dan slechts gebeuren als 
de kachel in standby-mode staat en als een tijdsprogramma 
actief is. 

Wanneer een tijdsprogramma afloopt, zal de pelletmodule 
automatisch stoppen. 

In uitgeschakelde toestand (UIT) is het niet mogelijk de 
pelletmodule op te starten; de kachel is uitgeschakeld. 

TIJDSPROGRAMMA ROOM
Het omschakelen van standby-mode naar uitgeschakelde 
toestand (AAN/UIT-toets) en omgekeerd, alsook de instelling 
van de gewenste ruimtetemperatuur (PLUS/MIN-toets) wordt in 
het HOME-menu ingesteld. 

Bijkomend wordt in deze functie ook een aanpasbaar 
tijdsprogramma ingesteld. 

Het starten van de pelletmodule zal dan slechts gebeuren als de 
kachel in standby-mode staat en als de temperatuur in de ruimte 
lager is dan de gevraagde temperatuur in het tijdsprogramma. 

De kachel zal automatisch uitschakelen wanneer een 
tijdsprogramma voorbij is of als de gevraagde ruimtetemperatuur 
overschreden wordt. 

In uitgeschakelde toestand (UIT) is het niet mogelijk de 
pelletmodule op te starten, de kachel is uitgeschakeld. 

Een praktische tip
Aanwijzing
Het pelletverbruik hangt hoofdzakelijk af van de grootte van 
de pellets. Hoe groter de pellets, des te langzamer deze 
worden toegevoerd en omgekeerd. 

Met een gevulde pelletvoorraad kan de pelletkachel 16 uur 
branden op een vermogen van 100%. Met een vermogen van 
30% is de voorraad voldoende om de kachel 50 uur te laten 
branden.

(Afwijkingen zijn mogelijk in functie van de brandstofkwaliteit.)

Bij vragen, neem contact op met uw handelaar.

Brandstoftoevoer pelletmodule
Aanwijzing
WEES VOORZICHTIG tijdens het bijvullen! De pelletzak mag niet 
in aanraking komen met de kachel. Gelieve pellets die naast 
de voorraadruimte vallen zo snel mogelijk te verwijderen. 

Om te verhinderen dat het vuur uitdooft door een tekort aan 
brandstof, raden we u aan om steeds een minimum voorraad 
over te houden. Een zak van 15 kg kan u bijvullen van zodra 
de voorraad voor een derde gezakt is. Bekijk regelmatig de 
voorraad. Het deksel van de voorraadruimte blijft best gesloten, 
met uitzondering tijdens het bijvullen.

Tijdens het bijvullen van de pelletvoorraad, terwijl de pelletmodule 
in werking is (openen van het deksel van de pelletvoorraad) 
draait de rookgasventilator op zijn maximum toerental en 
wordt de toevoer van pellets gestopt. Na het sluiten van het 
deksel gaat de pelletmodule weer normaal verder branden (zie 
“WAARSCHUWINGEN” ).

Capaciteit pelletvoorraad (zie „TECHNISCHE GEGEVENS“).

Houtmodule
Aanwijzing
Gebruik geen ontvlambare vloeistoffen voor het aanmaken van 
de houtkachel!

Aanwijzing
Als u op een correcte manier stookt, kan uw kachel nooit 
oververhit raken. Onjuist gebruik kan de levensduur van 
de elektrische onderdelen (rookgasventilator, motoren en 
elektrische sturing) verkorten en is niet toegestaan! 

VUUR AANMAKEN
Open de deur van de vuurhaard en leg links en rechts 2 kleine 
stukken hout op de bodem van de kachel. 

Op deze kleine stukjes hout legt u drie grotere blokken hout.
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Op de drie houtblokken legt u wat aanmaakhout in kruisvorm 
op elkaar, zodat er voldoende lucht kan doorstromen. Bovenop 
legt u wat zachthoutsnippers om het vuur aan te maken (als u 
deze niet voor handen heeft, dan kan u ook gebruik maken van 
wat onbedrukt papier, die u dan onder het aanmaakhout legt). 

Ontsteek de zachthoutsnippers met een aansteker en sluit de 
deur van de vuurhaard.

Dankzij deze techniek wordt het vuur aangemaakt zonder al te 
veel rookontwikkeling. 

Hoeveelheid brandhout bij aanmaak ~ 2kg

Hoeveelheid brandhout om bij te vullen ~ 1,3 - 2,6kg

AUTOMATISCHE REGELING
Na het sluiten van de deur van de vuurhaard verschijnt op het 
display hout check.

Hout CheckVermogen

Manueel vermogen Do 15.03.2012 15:55

Afhankelijk van de houtverbranding zal na ongeveer 20 minuten 
de status veranderen naar regeling houtkachel. In die fase 
regelt de kachel de houtverbranding om een optimaal rendement 
te garanderen. De eerste 20 minuten zijn noodzakelijk om de 
vuurhaard voldoende op te warmen. 

Regeling houtkachel
Manueel vermogen Do 15.03.2012 15:55

Vermogen

Het tijdstip om bij te vullen hangt van vele factoren af. In de 
regel kan dit tussen 5 en 10 minuten duren. Op het display zal 
de melding hout bijvullen verschijnen.

Manueel vermogen Do 15.03.2012 15:55

Hout bijvullenVermogen

Als er tijdens deze fase geen hout wordt bijgevuld in de kachel, 
dan zal de melding op het display veranderen naar NIET 
BIJVULLEN. Éénmaal deze melding op het scherm verschijnt, 
kan er niet meer met hout gestookt worden; de temperatuur in 
de vuurhaard is mogelijk veel te koud geworden. 

Manueel vermogen Do 15.03.2012 15:55

NIET bijvullenVermogen

Aanwijzing
Tijdens de “houtverbranding” of “houtverbranding check” kunt 
u volgende functies niet activeren: tijdsprogramma, manueel 
en tijdsprogramma “room” alsook vorstbeveiliging en het 
externe contact. Geselecteerde functies worden uitgevoerd 
nadat de houtverbranding beëindigd is.
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Manuele regeling
(Spanningsloze toestand)

Aanwijzing
Voor de manuele regeling moet de combikachel losgekoppeld 
zijn van het net. 

Aanwijzing
Een andere handeling dan de handelingen hieronder 
beschreven, kan leiden tot een beschadiging aan de 
componenten. In dat geval kan u geen aanspraak maken op 
de garantie. 

De meegeleverde inbussleutel in de daarvoor voorziene opening 
plaatsen, zoals in de afbeelding. Draai de sleutel in wijzerzin 
totdat u niet meer verder kan draaien. 

Neem de sleutel uit de opening en plaats het handvat horizontaal.

Draai de sleutel wat terug, in tegenwijzerzin, totdat die onder 
een hoek staat van 45°. De markering bevindt zich dan in de 
aanmaakfase. 

In functie van de verbranding en het verloop ervan, wordt de 
hendel tegen wijzerzin dichtgedraaid, om de toegevoerde 
verbrandingslucht manueel te verminderen.  

Aanwijzing
Zorg er steeds voor dat de kachel voldoende verbrandingslucht 
krijgt om een goede verbranding te garanderen. 

Gecombineerde regeling
Dankzij de automatische brandstofherkenning is een 
omschakeling van hout naar pellets en omgekeerd op ieder 
tijdstip mogelijk.  

Als voorbeeld worden 2 scenario’s uitgelegd:

Automatisch opstarten van de houtblokken  
Leg 2 blokken hout in uw vuurhaard, daarna kan de pelletmodule 
worden opgestart. Minstens 1 van beide houtblokken moet 
boven de opening van de pelletmodule geplaatst worden, om 
het opstarten te vereenvoudigen en te versnellen.

Start de pelletmodule met een druk op de AAN-toets. De 
combikachel zal opstarten met de melding ontsteken, na 
een geslaagde startfase zal de status veranderen naar 
houtverbranding check. Na een geslaagde herkenning van de 
brandstof hout zal de status veranderen naar houtverbranding. 

Automatische herkenning van de houtverbranding tijdens 
de pelletregeling
Open tijdens de pelletverbranding (pelletregeling) de deur 
van de vuurhaard en leg, naar wens, 1 of 2 blokken hout in 
de vuurhaard. Minstens 1 van beide houtblokken moet boven 
de opening van de pelletmodule geplaatst worden, om het 
opstarten te vereenvoudigen en te versnellen.

Na het sluiten van de deur van de vuurhaard wisselt de status naar 
houtverbranding check. Na een geslaagde herkenning van de 
brandstof hout zal de status veranderen naar houtverbranding.  

Na het opbranden van de houtblokken, start de pelletmodule 
automatisch op, omdat de combikachel nog steeds staat 
ingeschakeld. 

Aanwijzing
In de modus “tijdsprogramma vermogen” of “tijdsprogramma 
room” kan de kachel ook in standby blijven na de 
houtverbranding. Dit kan als er op dat moment geen startvraag 
is vanuit de sturing. (buiten het ingestelde tijdsprogramma of 
als de gewenste ruimtetemperatuur al bereikt is).

Als de combikachel tijdens de houtverbranding wordt 
uitgeschakeld, dan zal de pelletkachel niet meer opstarten 
nadat de houtverbranding is afgelopen. 



26

11. FLOWDIAGRAM PELLET- EN HOUTMODULE
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12. WAARSCHUWINGEN EN FOUTMELDINGEN
Tijdens het gebruik van de kachel kan er, door onvoorziene omstandigheden of door toedoen van de gebruiker, een storing 
ontstaan. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen waarschuwingen (richtlijn of aanwijzing) en foutmeldingen.  Een waarschuwing 
wordt altijd veroorzaakt door toedoen van de gebruiker. De gebruiker kan deze waarschuwing op ieder moment verhelpen. 
Foutmeldingen zijn storingen van componenten of storingen van de werking. Deze moeten gekwiteerd worden door de gebruiker 
voordat men de kachel opnieuw kan gebruiken. 

Aanwijzing
Als foutmeldingen verschillende malen na elkaar optreden, verwittig dan uw kachelhandelaar. Tijdens foutmeldingen, die een 
veiligheidsrisico inhouden, zal ook de veiligheids- en rookgasklep automatisch geactiveerd worden. 

Waarschuwingen (richtlijnen of aanwijzingen)

Weergave display Omschrijving Mogelijke oplossingen

Deur vuurhaard sluiten

RICHTLIJN

DEUR VUURHAARD
OPEN

Weergave bij geopende deur van de 
vuurhaard.

Sluit de deur van de vuurhaard.

DEKSEL PELLET-
VOORRAAD OPEN

Deksel sluiten

RICHTLIJN Weergave als het deksel van de pellet-
voorraad is geopend.

Sluit het deksel van de pelletvoorraad.

RICHTLIJN

DEUR VUURHAARD EN
DEKSEL PELLET-
VOORRAAD OPEN

Alle deuren sluiten

Weergave als beide deuren geopend 
zijn; die van de vuurhaard en die van de 
pelletvoorraad.

Sluit zowel de deur van de vuurhaard als 
het deksel van de pelletvoorraad.

Bitte warten

LUCHTKLEP
WORDT GEKALIBREERD

RICHTLIJN Tijdens iedere nieuwe start van de kachel 
worden de luchtkleppen opnieuw gekalib-
reerd. 

Dit neemt ongeveer 4-5 minuten in beslag 
en kan niet onderbroken worden.

Rookgasklep positie

RICHTLIJN

VEILIGHEIDSKLEP
EN ROOKGASKLEP

De twee veiligheden, de veiligheidsklep 
en de rookgasklep, zijn actief en  staan 
niet in de stookpositie. Zolang deze 
kleppen niet in hun stookpositie worden 
geplaatst, kan de kachel niet opgestart 
worden. 

Trek de veiligheidsklep (1) naar buiten  
met behulp van de meegeleverde pen 
(voorzien van schroefdraad) tot de klep 
in positie blijft. Druk als tweede stap de 
rookgasklep (2) naar beneden drukken 
tot deze ook in positie blijft.

RICHTLIJN

Manueel vermogen

GEEN VERBINDING
RUIMTEVOELER

Er is geen geldig signaal of verbinding 
tussen de sturing van de kachel en de 
ruimtevoeler. 

Controleer de correcte aansluiting van de 
ruimtevoeler. Als u een draadloze ruim-
tevoeler gebruikt, controleer dan ook de 
batterijen.

RICHTLIJN

SERVICE
UITVOEREN

Een onderhoud, service, van de kachel 
moet worden uitgevoerd.

Voer een algemeen onderhoud uit zoals 
beschreven in de gebruikershandleiding 
(zie REINIGING EN ONDERHOUD).
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Foutmeldingen

Weergave display Omschrijving Mogelijke oplossingen
FOUTMELDING

GEEN
PELLETS

Er zijn onvoldoende pellets in de pellet-
voorraad.

Kwiteer de foutmelding en vul de 
pelletvoorraad met pellets. Opgepast: 
de volgende ontsteking met pellets zal 
langer duren omdat de stijgschroef niet 
voldoende gevuld is met pellets. 

FOUTMELDING

NIET
ONTSTOKEN

De startfase wordt onderbroken doordat 
de kachel merkt dat hij niet opgestart 
geraakt.   

Kwiteer de foutmelding en vul de pellet-
voorraad met pellets.

FOUTMELDING

LUCHTKLEP
DEFECT

De luchtkleppen, noodzakelijk voor de 
verbranding, kunnen niet correct geposi-
tioneerd worden.  

Kwiteer de foutmelding en voer de kali-
bratie van de luchtkleppen opnieuw uit (dit 
gebeurt automatisch na kwitatie). 

FOUTMELDING

KIPROOSTER
DEFECT

Het reinigingsmechanisme kan zijn reini-
gingscyclus niet voltooien. 

Kwiteer de foutmelding en controleer 
het reinigingssysteem op een blokkage. 
Een blokkage kan veroorzaakt worden 
door grote stukken as of door metalen 
stukken die in het hout steken zoals bvb. 
nagels, vijzen,…

FOUTMELDING

SCHROEFMOTOR
DEFECT

Eén van beide schroefmotoren voor de 
toevoer van de pellets, wordt niet correct 
aangestuurd. 

Kwiteer de foutmelding en start de kachel 
opnieuw op. 

FOUTMELDING

OVERVERHITTING
STB

De STB (Zekerheids Temperatuur 
Begrenzer) is in veiligheid geschakeld. De 
kachel is oververhit geraakt en schakelt 
daardoor, op basis van veiligheid, uit. 

Druk de STB, aan de rugzijde van de 
kachel, met de hand opnieuw in. Kwiteer 
de foutmelding en start de kachel 
opnieuw op.  

FOUTMELDING

VLAMVOELER
DEFECT

De vlamvoeler geeft geen realistische 
waarde weer.

Kwiteer de foutmelding en start de kachel 
opnieuw op.  

FOUTMELDING

VENTILATOR
DEFECT

Het gevraagde toerental van de rookgas-
ventilator kan niet bereikt worden.

Kwiteer de foutmelding en start de kachel 
opnieuw op.  

FOUTMELDING

SCHROEFMOTOR
BLOKKAGE

De schroefmotor voor de pellettoevoer is 
geblokkeerd of kan niet correct worden 
aangestuurd.

Kwiteer de foutmelding en start de kachel 
opnieuw op.  
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13. REINIGING EN ONDERHOUD
Belangrijke aanwijzingen
Aanwijzing
Alle onderhouds- en reinigingswerkzaamheden moeten 
worden uitgevoerd op een volledig afgekoelde kachel. Reinig 
de rookgaskanalen nooit met de stofzuiger als de kachel nog 
in werking is – BRANDGEVAAR! 

Aanwijzing
Na een verbruik van 700kg pellets verschijnt op het display 
„SERVICE“. Dit is het signaal om een grondige reiniging en 
onderhoud uit te voeren.
De melding wordt gekwiteerd mits een druk op de ENTER-
toets. De kachel kan na de bevestiging terug normaal gebruikt 
worden.  
Het aantal meldingen van SERVICE wordt in de software 
opgeslaan. 

Aanwijzing
Voer het onderhoud enkel en alleen uit als de stekker 
uitgetrokken is. 

De frequentie om de kachel te reinigen en het onderhoudsinterval 
hangen vooral af van de gebruikte brandstof. Assen, stof 
en spanen kunnen de noodzakelijke onderhoudsintervallen 
verdubbelen. We willen er nogmaals op wijzen dat enkel 
aanbevolen en genormeerde houtpellets worden gebruikt.  

Tip
Na de verbranding van de pellets blijven er minerale deeltjes 
van het hout (ca. 1%) over als as in de vuurkamer. Dit as is een 
natuurproduct en een uitstekende meststof voor de planten in 
de tuin. Na het verwijderen van de as uit de aslade, moet u de 
as met water blussen om gloeiende resten te doven. 

Aanwijzing
Doordat in de assen nog gloeiende resten aanwezig zijn, moet 
u ze opslaan in blik of metaal.

Branderkorf reinigen
Ondanks de automatische asverwijdering voor en 
tijdens het branden moet u regelmatig controleren of de 
luchttoevoeropeningen zuiver blijven. Reinig de pelletmodule 
met de meegeleverde stalen reinigingsborstel en maak de 
branderkorf met een stofzuiger zuiver. . 

Aanwijzing
Reinig de branderkorf regelmatig. Reinig de branderkorf 
enkel in koude toestand, als er geen gloed meer aanwezig 
is!

Aslade ledigen
Ledig regelmatig de aslade. Deze kan makkelijk vooraan 
uitgenomen worden. 

Deurglas reinigen
Het glas van de vuurhaarddeur wordt bedekt met een fijne laag 
as. Afhankelijk van de pelletkwaliteit is dit stof licht of donker 
(vooral bij de kleinere vermogens). Het glas wordt best gereinigd 
met een vochtige doek. Hardnekkig vuil laat zich het makkelijkst 
verwijderen met een speciaal reinigingsmiddel (zonder zuur- of 
oplosmiddelen), verkrijgbaar bij uw kachelhandelaar.  
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Rookgaskanalen reinigen
De rookgaskanalen moeten minstens 2 maal per jaar gereinigd 
worden, of na 700kg pellets. Deze rookgaskanalen bevinden 
zich aan de achterzijde van de vuurhaard. 

Verwijder de linkse achterzijde, deze is met drie vijzen aan de 
bovenzijde bevestigd. 

De achterzijde steunt op de bodem van de kachel. De achterzijde 
is eenvoudig te verwijderen.  

Aan de bovenzijde op de rugwand zijn 2 reinigingsopeningen 
bevestigd, telkens met 2 vijzen. Deze 2 vijzen kan u per 
afdekplaat losvijzen en zo kan u de afdekplaat verwijderen. 

Reinig beide rookgaskanalen met de meegeleverde stalen 
borstel.

Onderaan, achter de aslade zijn ook twee reinigingsopeningen. 
Los de 4 vijzen met de hand en demonteer de 2 reinigingsdeksels. 

Reinig deze 2 ruimtes met de stofzuiger.

Reinig ook het ventilatorhuis van de rookgasventilator. 
Ondertussen kan u ook de aanzuigopeningen stofzuigen.

Monteer de losgemaakte onderdelen in dezelfde volgorde.

Aanwijzing
Indien reinigingsopeningen niet voldoende dicht zijn, komt er 
via die aansluitingen „valse lucht“ in de vuurhaard. Dit leidt tot 
een onvolledige verbranding in de verbandingskorf. Na enige 
tijd zullen de pellets zich ophopen (brandgevaar!).

Reiniging van de convectieluchtopeningen
Zuig op regelmatige tijden afzettingen van stof uit de 
convectieluchtopeningen.

Doe dit zeker voor het begin van het verwarmingsseizoen.

#8

#8
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Reiniging van de omlegplaat
Hef het deksel naar boven op om dit te verwijderen. Leg 
het deksel op een zachte ondergrond om beschadiging te 
vermijden. 

Los de vijzen van de bekleding boven de deur en leg deze op 
een zachte ondergrond. 

Los de inbusvijzen van het gietijzeren deksel.

Neem het gietijzeren deksel voorzichtig uit zijn positie.

Verwijder de bovenste stalen plaat (dit is de omlegplaat).

Reinig deze ruimte met de stofzuiger.

Monteer alle onderdelen in dezelfde volgorde.

Reiniging vlamvoeler
Reinig met een doek of een stuk papier geregeld de huls van 
de vlamvoeler. Assen kunnen de meting negatief beïnvloeden.

Pelletvoorraad reinigen
Laat regelmatig (iedere 700kg pellets) de pelletvoorraad 
leeglopen vooraleer bij te vullen. Reinig deze met de stofzuiger. 
Op deze manier verhindert u de opeenstapeling van stof. 
Verwijder de stekker uit het stopcontact op het moment van 
reinigen.

Deurdichting controleren
De toestand van de dichtingen van de deur moet regelmatig 
gecontroleerd worden. Indien deze niet meer volledig aansluiten, 
moeten ze vervangen worden.

Interval: jaarlijks. 

Rookgasaansluiting controleren
Inspecteer en reinig de rookgasaansluiting. Aangekoekte assen 
kunnen het vermogen van de kachel beïnvloeden en houden ook 
een risico in.

#8
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14. STORINGEN – OORZAKEN - OPLOSSINGEN
Probleem geval 1
Het vuur brandt met een zwakke, oranjekleurige vlam. De pellets 
hopen zich op en het venster vervuilt sterk. 

Oorza(a)k(en) pelletmodule

 ■ Te weinig toevoer van verbrandingslucht 

 ■ Slechte of onvoldoende onderdruk in het rookgasafvoerkanaal

 ■ Kachel is sterk vervuild

 ■ Een dichting sluit niet voldoende af

Oorza(a)k(en) houtmodule

 ■ Slechte of onvoldoende onderdruk in het rookgasafvoerkanaal

 ■ Te veel brandhout (weeg de hoeveelheid die u per lading in 
de kachel steekt)

 ■ Brandhout is niet voldoende gedroogd

 ■ Slecht ontsteken van de houtkachel

 ■ Kachel is sterk vervuild

Mogelijke oplossingen pelletmodule

 ■ De vuurkorf van uw vuurhaard kan verstopt raken door assen 
die samenkoeken. Deze verhinderen de toevoeropeningen 
onderaan uw vuurkorf. Kies voor een betere pelletkwaliteit 
(zie REINIGING EN ONDERHOUD)

 ■ Controleer uw rookgasafvoerkanaal op zijn vrije doorgang. 
Een ophoping van assen kan een blokkage vormen in uw 
rookgasafvoerkanaal (zie REINIGING EN ONDERHOUD) 

 ■ Controleer het luchttoevoerkanaal op zijn vrije doorgang. Aan 
de luchtinlaat, in het kanaal zelf of op de kachel kan zich een 
blokkage voordoen door externe factoren 

 ■ Controleer de deurdichting en de reinigingsopeningen op hun 
dichtheid. Deze moeten voldoende afsluiten zodat langs daar 
geen lucht in de kachel wordt aangezogen (zie REINIGING EN 
ONDERHOUD)

 ■ Reinig de rookgasventilator (zie REINIGING EN ONDERHOUD)

 ■ Laat een service uitvoeren door een geschoolde vakman.

Mogelijke oplossingen houtmodule

 ■ De kachelruit moet regelmatig (in functie van het gebruik) 
gereinigd worden

 ■ Gebruik vooral droog hout en controleer de hoeveelheid 
brandhout die u per vulling gebruikt (zie DE BRANDSTOF 
HOUT) 

Proleem geval 2
Kachel geeft een sterke, storende geur af in de opgestelde 
ruimte.

Oorza(a)k(en) pelletmodule/houtmodule

 ■ De eerste weken geeft de kachel een sterke geur af, dit is de 
lak die uitdroogt tijdens het stoken

 ■ Kachel is sterk vervuild

Mogelijke oplossingen pelletmodule/houtmodule

 ■ Uw ruimte voldoende verluchten indien de geur ontstaat 
tijdens de inbedrijfname

 ■ Reinig regelmatig de convectieopeningen met een stofzuiger 
zodat zich daar geen stof verzamelt

Proleem geval 3
Tijdens het bijvullen en de startfase komen er veel rookgassen 
in de ruimte terecht.

Oorza(a)k(en) pelletmodule/houtmodule

 ■ De deur van de vuurhaard wordt veel te snel geopend

 ■ Te veel assen in de vuurhaard

 ■ Het brandhout wordt te hardhandig in de vuurhaard gelegd

 ■ De onderdruk in de schoorsteen is veel te klein

 ■ De rookgasaansluitingen zijn onvoldoende afgedicht

 ■ Er is nog een zichtbare vlam. Het hout is nog niet volledig 
opgebrand

Mogelijke oplossingen pelletmodule/houtmodule

 ■ Open langzaam de deur van de vuurhaard

 ■ Reinig regelmatig de bodem van de vuurhaard met een 
stofzuiger

 ■ Leg het hout voorzichtig in de vuurhaard

 ■ Controleer de onderdruk van uw rookgasafvoerkanaal

 ■ Controleer alle verbindingen van uw rookgasafvoerkanaal en 
dicht ze eventueel opnieuw 

 ■ Vul enkel bij als er op het display verschijnt „bijvullen aub“

Aanwijzing
Controle van de sturing en de bekabeling mag enkel gebeuren 
als het toestel niet meer op spanning is aangesloten. Deze 
controle mag enkel uitgevoerd worden door een erkend 
geschoolde vakman. 

Tip
Bij het kwiteren van een foutmelding moet eerst de werkelijke 
oorzaak van de foutmelding achterhaald worden. Pas dan 
mag een kwitering uitgevoerd worden op het touchdisplay om 
de kachels opnieuw op te starten.



33

15. HANDLEIDING INBEDRIJFNAMEPROTOCOL
Voor pellet- en combikachels
Het inbedrijfnameprotocol is een document dat de basis vormt 
voor de garantievoorwaarden. Dit protocol moet volledig 
worden uitgevoerd en ingevuld. De gebruiker verklaart met 
zijn handtekening dat alle ingevulde gegevens correct zijn; in 
het bijzonder de gegevens van het toestel, de gegevens van 
de eindklant en de uit te voeren controles. Diegenen die het 
document ondertekenen (zowel servicetechnieker als klant) 
verklaren hiermee dat alle ingevulde info ook werkelijk is 
uitgevoerd en geverifieerd.  

Aanwijzing
Stuur een kopie van dit inbedrijfnameformulier naar
service@stroomop.be of naar Stroomop bvba, 
Harelbeeksestraat 36, 8520 Kuurne 
Registreer de kachel ook via de website.

Elektrische periferie
Het is belangrijk dat de contactdoos, waarop de kachel is 
aangesloten, voorzien is van een aarding. Bij de installatie van 
een (draadloze) ruimtevoeler moet de werking hiervan getest 
worden. Als een GSM-module geïnstalleerd wordt dan moet ook 
hiervan de werking getest worden: Verstuur verschillende SMS 
berichten en controleer de goede werking en communicatie 
tussen kachel en GSM. 

Rookgasafvoer
Schoorsteen, luchttoevoer en aansluiting vormen één 
geheel met de kachel. Alle verbindingen moeten dicht zijn. 
Het rookgasafvoerkanaal heeft een diameter van 100mm 
(pelletkachel) 150mm (combikachel) en mag in geen geval 
verkleind worden; Bij korte rookgasafvoerkanalen is deze 
diameter zeker voldoende groot. 

Als de kachel wordt aangesloten op een schoorsteen met 
meerdere bochten, op een regenkap of als het afvoertraject 
uitzonderlijk lang is, dan kan de weerstand van het rookgaskanaal 
extreem hoog worden. Een slecht werkende schoorsteen kan 
de oorzaak worden van een slechte verbranding en heeft ook 
een slecht verbrandingsrendement. Een juist oordeel over de 
optimale werking van de schoorsteen kan enkel uitgevoerd 
worden aan de hand van een trekmeting en dit tijdens de 
nominale werking. De ideale schoorsteentrek varieert tussen 
minimaal 5 en maximaal 30 pa. 

Functietest kachel
Voer een uitgangstest uit om de werking van alle elektronische 
componenten te controleren op hun goeie werking. Als alle 
uitgangen functioneren dan kan de kachel opgestart worden.

Richtlijnen toekomstige gebruiker
De uitleg die aan de toekomstige gebruiker wordt gegeven is 
héél belangrijk. Een goed geïnformeerde gebruiker staat in de 
toekomst ook garant voor een optimale werking van de kachel. 
De gebruiker moet ook zeer goed weten wat er moet gebeuren 
als hij zonder elektriciteit de kachel gebruikt. 

Het is zeer belangrijk om alle richtlijnen te volgen ivm de 
brandstof en het gebruik van de kachel. Zo kan bijvoorbeeld 
het gebruik van niet-gekeurde pellets, het niet uitvoeren van 
een onderhoud en een verkeerde bediening veel problemen 
veroorzaken.

Werking – opstart kachel
Leg de werking van de kachel uit gedurende de startfase, de 
pelletfase en de reinigingsfase. 

Sturing
Het is zeer belangrijk om alle richtlijnen ivm de brandstof en het 
gebruik van de kachel aan de toekomstige gebruiker te geven. 
Zo kan bijvoorbeeld het gebruik van niet-gekeurde pellets, het 
niet-uitvoeren van een onderhoud of een verkeerde bediening 
veel problemen veroorzaken. Leg goed uit welke handelingen 
de klant moet uitvoeren bij een lege pelletvoorraad en hoe de 
ruimtevoeler en de GSM-module werken. Verklaar de functies 
en instellingen. Programmeer de tijden indien noodzakelijk. Wijs 
de belangrijke punten aan in de handleiding. Geef uitleg over 
de inhoud.

Garantie
Leg de garantievoorwaarden uit. Deze zijn 5 jaar op het 
kachellichaam en 2 jaar op elektronische odnerdelen. Opgelet! 
Slijtagegevoelige onderdelen maken geen deel uit van de 
garantie. Duid de gebruiker ook op zijn plicht om enkel met 
gekeurde pellets en zuiver hout te stoken. Chamottestenen, 
glasbreuk, lakbeschadiging, steenbreuk, vuurhaard en andere 
slijtageonderdelen zijn niet inbegrepen in de garantie. 

Onderhoud
Tijdens het verbranden van hout en pellets komen assen vrij. 
Deze assen verzamelen zich hoofdzakelijk in de aslade, maar 
worden ook meegezogen in de rookgaskanalen van de kachel. 
De aslade moet regelmatig geledigd worden en ook de interne 
rookgaskanalen moeten gereinigd worden.

Service
Onderhoudswerkzaamheden, na een bepaalde stookperiode, 
worden best door uw installateur uitgevoerd. 

Verbranding
Alle deuren en reinigingsopeningen moeten goed afgesloten 
zijn. Controleer altijd de goede afdichting van iedere dichting. 
Slechte afsluitingen veroorzaken een toevoer van ‘valse lucht’ 
en hebben een slechte verbranding als gevolg.

mailto:service@stroomop.be
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Aanwijzing
Eventuele garantievragen of –aanvragen kan u richten tot uw garantiepartner, dit is uw handelaar of installateur. Zonder 
inbedrijfname kan u geen aanspraak maken op de commerciële garantie. 

Inbedrijfnameprotocol voor RIKA pellet- en houtkachels  Datum:____________________ 

Installatieadres:

Naam:_________________________________________

Straat + nr.:________________________________________

Gemeente:__________________________________________

Telefoon:________________________________________

Handelaar:

Naam:_________________________________________

Straat + nr.:________________________________________

Gemeente:___________________________________________

Telefoon:________________________________________

Kenmerken kachel

Type toestel: Bekleding onbeschadigd

Serienummer: Handleiding

Softwareversie: Garantieformulier

Versie touchdisplay: Sleutel voor de deur

Elektrische periferie

Contactdoos is voorzien van aarding Optie GSM-module

Gebruik van een ruimtevoeler Werking getest

Controle onderdelen kachel

Dichting deur vuurhaard Veiligheidsklep (noodklep) functioneert soepel (Combi)

Rookgasklep functioneert soepel (Combi) Geen zichtbare beschadiging

Rookgasafvoer/schoorsteen

Diameter Verbindingen zijn dicht

Bochten Onderdruk schoorsteen

Functietest kachel

Pelletvoorraad gevuld Reinigingsmechanimse draait (360°) en blijft daarna in 
horizontale positie 

Pelletkwaliteit ENplus-A1 Ontstekingsweerstand gloeit

Elektrische aansluiting is voorzien Schroefmotor functioneert

Veiligheidskleppen aangetrokken (Combi) Pellets worden toegevoerd in de vuurhaard

Rookgasventilator functioneert Opstart is succesvol

Kachel uitgeschakeld overlopen

Richtlijnen toekomstige gebruiker

Werking toestel Garantievoorwaarden

Sturing/bediening Onderhoud

Handleiding Onderhouds- en reinigingsinterval

Opdracht is uitgevoerd volgens de opgelegde richtlijnen

Rika Innovative Ofentechnik GmbH, A-4563 Micheldorf, Müllerviertel 20 bevestigd dat de verstrekte persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor intern gebruik, de verwerking en opname.

_______________________     _______________________  _____________________

Technieker inbedrijfname:     Handtekening technieker  Handtekening opdrachtgever

Firma:_______________________________________



35

16. GARANTIE
Deze garantievoorwaarden zijn alleen geldig in België. 

Een garantiegeval moet schriftelijk tijdig bij de verdeler worden aangegeven om de schade te beperken. U kan slechts aanspraak 
maken op de garantie aan de hand van de factuur, waarop de aankoopdatum vermeld staat. U moet ook het model, serienummer 
en de reden van de klacht vermelden.

COMMERCIËLE GARANTIE
5 jaar garantie op het gelaste kachellichaam (vuurhaard). Dit is uitsluitend van toepassing op materiaaldefecten en fabricagefouten 
evenals wisselstukken worden gratis vervangen. Arbeid en reistijden maken geen deel uit van de fabrieksgarantie! 

Voorwaarde voor de garantie is dat het toestel geïnstalleerd werd volgens de voorschriften beschreven in de handleiding op de 
dag van aankoop van de kachel. Er moet ook een inbedrijfnameformulier beschikbaar zijn dat werd ondertekend door de klant en 
door de kachelhandelaar op de dag van de installatie/aankoop. De aansluiting moet gebeuren door een erkend kachelhandelaar. 

Alle kosten die de fabrikant moet maken als gevolg van onterechte aanspraken op garantie zullen op de aanspraakmakende 
worden verhaald. 

Aan slijtage onderhevige onderdelen zijn uitgesloten van garntie zoals glas, coating, oppervlaktelagen (bijv. hendels, 
panelen), afdichtingen, brandbak, roosters, omlegplaten, bekledingen verbrandingskamer (bijv. chamotte), keramiek, 
natuursteen, thermosteen, ontstekingselementen, sensoren, vlamvoeler en temperatuurregelaars. 
Eveneens uitgesloten van garantie is schade voortvloeiend uit het niet naleven van de instructies van de fabrikant voor de bediening 
van het systeem of schade veroorzaakt door acties zoals oververhitting, gebruik van niet-goedgekeurde brandstoffen, aanbrengen 
van wijzigingen aan het apparaat of de rookgaspijp, te hoge elektrische spanning, onjuiste, onvoldoende of te grote trek in 
het rookgaskanaal, condensatie, het niet of onjuist uitvoeren van onderhoud en reiniging, het niet naleven van de relevante en 
van toepassing zijnde bouwvoorschriften, onjuiste bediening door de gebruiker of door derden en schade tijdens transport en 
hantering.

DE GARANTIE HEEFT GEEN INVLOED OP DE WETTELIJKE GARANTIEBEPALINGEN
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