
Lilla Frö Mysinge     Ekerum Neptuni

Bedienings- en onderhoudsvoorschriften

Lilla Frö

Mysinge

Ekerum

Neptuni



Lilla Frö
1 Bovenpaneel

2 Roetluik

4 Warmtewisselaar

5 Front

7 Deur

8 Branderhuis

9 Brander

10 Ontstekingselement

11 Vlammensensor

12 Aslade

13 Rookgasventilator

15 Printplaat

16 Warme-luchtventilator

17 Pelletreservoir

18 Vulluik

19 Aanvoervijzel

20 Veiligheidsthermostaten

Mysinge
1 Top 17 Pelletreservoir

2 Reinigingsluik 18 Vulluiken

3 Rookgasbuis 19 Aanvoervijzel

4 Rookbuis 20 Veiligheidsthermo-

5 Front staten

6 Roetschrapers

7 Deur

8 Branderhuis

9 Brander

10 Ontstekingselement

11 Vlammensensor

12 Aslade

13 Rookgasventilator

15 Printplaat

16 Warme-luchtventilator

Ekerum / Netpuni
1 Top 17 Aanvoervijzel

2 Reinigingsluik 18 Veiligheidsthermo-

3 Rookgasbuis staten

4 Rookbuis

5 Deur

6 Roetschrapers

7 Branderhuis

8 Brander

9 Ontstekingselement

10 Vlammensensor

11 Aslade

12 Rookgasventilator

14 Printplaat

15 Warme-luchtventilator

16 Pelletreservoir
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 - Verwijder de houten verpakking.

 - Maak de zijpanelen los en installeer de voetjes als volgt:

1. Draai de schroef bovenaan het zijpaneel los.

2. Hef het zijpaneel recht omhoog.

3. Haak het zijpaneel los door voorzichtig met een schroevendraaier te wrikken…

4. …en trek tegelijkertijd het paneel voorwaarts eruit.

5. Haak het paneel ook los aan de onderhoek door het paneel er voorwaarts uit te trekken.

6. Maak het zijpaneel achteraan los door het recht achteruit te heffen en maak de twee houtschroeven

die de kachel vastmaken aan de pallet los.

 - Herhaal 1 - 6 aan de andere kant.

7. Hel de kachel naar een kant, zodat de twee aanpasbare voetjes ingedraaid kunnen worden, zoals

geïllustreerd. Schroef ze in totdat ze juist door de plaat heen komen. Maak ze vast met contramoeren 

onderaan.

 - Herhaal aan de andere kant.

 - Hef de kachel van de pallet. Neem de bodemplaat van de kachel vast. Hef niet aan de achterplaat of het reservoir.

Verbind de bedieningspaneelkabel, als dit nog niet zou zijn gebeurd. Herinstalleer de zijpanelen in omgekeerde

volgorde, volgens 6 - 1.

 - Zet de kachel op zijn definitieve plaats en verbind hem aan de schouw. Pas de hoogte aan m.b.v. de voetjes.

Uitpakken (Lilla Frö)
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Wij raden aan dat u de onderhoudsinstructies volgt om de beste resultaten uit uw kachel te halen.

Lilla Frö
 - De kachel heeft lucht nodig om te kunnen werken, dus sluit nooit de luchttoevoeropening(en) van het huis af.

 - Uw technicus heeft de hoeveelheid gebruikte brandstof aangepast naar de ingebruiknamehoeveelheid. Gebruik 

   het menu om de starthoeveelheid en het vermogen te wijzigen, zie paragraaf 1.6 in de handleiding.

 - Wij raden aan de as dagelijks te verwijderen gedurende het verwarmingsseizoen, of elke keer wanneer pellets

   worden bijgeladen. Verwijder as via de deur m.b.v. de bijgeleverde hendel. Haal de brander uit het branderhuis

   en verwijder alle as uit de aslade (ongebrande pellets mogen niet in de aslade geledigd worden, omdat ze zouden 

   kunnen beginnen smeulen).

 - Na een periode van gebruik  raakt het deurglas bedekt met roet en wordt het eventueel ondoorzichtig. Het zou 

   dan moeten worden gereinigd aan de binnenkant m.b.v. keukenrol vochtig gemaakt met gewoon kraanwater. We 

   raden aan dat dit wordt gedaan elke keer het pelletreservoir wordt hervuld.

   Wacht tot het glas afgekoeld is alvorens het te reinigen!

 - Stofzuig onder het roetluik van het bovenpaneel eenmaal tussen de schouwvegerbezoeken, wat normaal 

   tweemaal per jaar is. Het roetluik bevindt zich achter het vulluik en het kan recht omhoog gehoffen worden 

   wanneer de platiek knop losgeschroefd is.

 - De wisselaar wordt automatisch gereinigd elke keer het luik wordt geopend d.m.v. de reinigingseenheid. Ze

   heeft normaal geen verdere reiniging nodig.

 - Stofzuig de binnenkant van de kachel eenmaal per jaar om te voorkomen dat de kachelventilatoren geblokkeerd

   geraken door roet dat in de kachel terecht komt. Om de ventilator te bereiken, dient de stekker te worden uit-

   getrokken en een van de zijwanden te worden verwijderd.

Mysinge / Ekerum / Neptuni
 - De kachel heeft lucht nodig om te kunnen werken, dus sluit nooit de luchttoevoeropening(en) naar het huis af.

   Let erop dat er op zijn minst één luchttoevoerventilator moet zijn in de ruimte waar de kachel is geplaatst.

 - De kamertemperatuur moet 5°C overschrijden om de thermostaat te laten werken.

 - Uw installateur moet de kachel aanpassen in functie van de ingebruikname en de waarden invullen in het 

   garantiebewijs/installatiebewijs achteraan deze gebruikersinstructies.

 - Het reservoir moet regelmatig worden geledigd en het stof worden verwijderd met een stofzuiger. Test ook de

   veiligheidsschakelaar door een van de vulluiken of de deur te openen tijdens de werking of opstart. De aanvoer-

   vijzel moet dan stoppen.

 - Wij raden aan de as dagelijks te verwijderen gedurende het verwarmingsseizoen, of elke keer wanneer pellets

   worden bijgeladen. Verwijder as via de deur m.b.v. de bijgeleverde hendel. Haal de brander uit het branderhuis

   en verwijder alle as uit de aslade (ongebrande pellets mogen niet in de aslade geledigd worden, omdat ze zouden 

   kunnen beginnen smeulen).

 - Na een periode van gebruik  raakt het deurglas bedekt met roet en wordt het eventueel ondoorzichtig. Het zou 

   dan moeten worden gereinigd aan de binnenkant m.b.v. keukenrol vochtig gemaakt met gewoon kraanwater. We 

   raden aan dat dit wordt gedaan elke keer het pelletreservoir wordt hervuld.

   Wacht tot het glas afgekoeld is alvorens het te reinigen! Zie paragraaf 3.6.1.2 wanneer de ruit zwart wordt en moei-

   lijk te reinigen.

 - Stofzuig onder het roetluik van het bovenpaneel eenmaal tussen de schouwvegerbezoeken, normaal tweemaal

   per jaar.

 - Reinig uw kachel eenmaal per week tijdens het verwarmingsseizoen. Reinigen gaat gemakkelijk door de roet-

   schrapers enkele keren op en neer te schuiven. Laat ze uiteindelijk terug op hun plaats glijden en maak ze vast.

 - Stofzuig de binnenkant van de kachel jaarlijks om de ventilatoren schoon te houden. Zie paragraaf 3.5.

NOOT! wanneer u de kachel voor de eerte keer opstart, kan er een lichte verfgeur zijn. Dit komt omdat de verf van

de kachelbehuizig volledig moet doorharden alvorens men een geurvrije werking verkrijgt.

Belangrijke aandachtspunten!
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1.1. Algemeen

De kachel is ontwikkeld om te werken als primaire warmtebron. De hoge efficiëntie van de kachel, in 

combinatie met de automatische werking, zorgt ervoor dat de kachel tot 80% van de verwarming in 

een normale gezinswoning op zich kan nemen. De kachel is ontworpen om te branden op houtpellets  

en heeft elektrische stroom nodig. In geval van een stroomonderbreking heeft de kachel een reserve-

stroombron als noodstroomvoeding of een generator op benzine nodig om te kunnen werken.

De geïntegreerde convectieventilator verdeelt de warme lucht door het huis. Voor het beste effect 

moet de kachel centraal beneden in het huis worden geplaatst. De kamertemperatuur is gemakkelijk in  

te stellen via het bedieningspaneel. Wanneer de thermostaat werkt, zal de kachel automatisch ontste-

ken of uitschakelen wanneer de ingestelde temperatuur is bereikt.

1.1.1. Lilla Frö

De kachel wordt gevuld met pellets door het luik onder het bovenpaneel te openen. Dankzij 

het ruime reservoir moet de kachel maar maximum twee maal per dag hervuld worden. 

De vulluiken en deur zijn uitgerust met veiligheidsschakelaars. Twee veiligheidsthermostaten

zijn samen met de schakelaars gemonteerd in een veiligheidsspoel om oververhitting en

terugbrand te voorkomen.

1.1.2. Mysinge / Ekerum / Neptuni

Pellets worden bijgevuld via twee luiken bovenaan de kachel. De vulluiken en deur zijn uit-

gerust met veiligheidsschakelaars. Drie veiligheidsthermostaten zijn samen met de scha-

kelaars gemonteerd in een veiligheidsspoel om oververhitting en terugbrand te voorkomen.

Aansluiting op de schouw kan zowel langs boven of langs achter.

De kachel mag niet gebruikt worden als een verbrandingsoven en mag enkel branden op houtpellets 

volgens de norm EN 14961.

LET OP! De kacheloppervlakten aan en rond het glas worden heel heet.

1     Productomschrijving
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1.2. Onderdelen

1.2.1. Lilla Frö

Het bovenpaneel (1) kan worden geopend door het aan de 

voorkant omhoog te heffen. Hieronder bevinden zich het

roetluik (2) en het vulluik van het pelletreservoir (17).

Het front (5) wordt geopend om aan de deur (7) te kunnen.

De deur kan worden geopend en gesloten met de bijgele-

verde hendel en klapt vooruit naar beneden open. Het

branderhuis (8) bevindt zich centraal en is bereikbaar wan-

neer de deur open is. Het is vastgemaakt met vier schroe-

ven aan de achterkant van de kachelbehuizing. De brander

(9) zit los in het branderhuis. Het ontstekingselement (10) 

zit achter de brander in het branderhuis.

Het ontstekingselement geeft de warmte af die nodig is

om de brandstof te ontsteken. De vlammensensor (11) zit

naast de ontstekingseenheid en geeft aan of er vlam is in

de brander. De aslade (12) bevindt zich centraal onderaan,

onder het branderhuis. Het kan worden verwijderd wan-

neer de deur geopend is.

De rookgasventilator (13) bevindt zich achteraan het 

branderhuis en voorziet de brander van lucht voor verbran-

ding. De printplaat (15) is geplaatst binnenin de kachelbe-

huizing  en krijgt stroom via een elektronische transformator die 12V voorziet voor de elektronica, de  

besturing en de sensors. De warme-luchtventilator (16) bevindt zich binnenin de kachel en zuigt lucht 

van achteraan  de kachel, die dan wordt opgewarmd via de verbrandingskamer en warmtewisselaar (4)  

en uitgestoten wordt via gaten, deels in de achterplaat, deels in het front.

Het pelletreservoir (17) wordt gevuld via het vulluik (18). Het luik is vergrendeld door een knop. De aan-

voervijzel (19) bevindt zich onderaan het pelletreservoir. Dankzij het gepatendeerde design kunnen de 

pellets niet geblokkeerd raken in de vijzel. Veiligheidsthermostaten (20) zijn gemonteerd aan de

rechterzijde van het pelletreservoir (85°C) en het roetreservoir (204°C).

De kachel mag niet worden gewijzigd en enkel door de fabriek aangeraden reserveonderdelen mogen 

worden gebruikt.
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1.2.2. Mysinge

De top (1) ligt los bovenop de kachel, met twee geleidertjes

of vastgehouden met snelklemmetjes. De top moet worden 

opgehoffen om aan het reinigingsluik (2) te kunnen. Wan-

neer er een luik is, kan dit worden geopend door de vier

schroeven te verwijderen. De rookgasbuis (3) en de rook-

buizen (4) kunnen dan worden schoongeveegd.

De rookgasbuis kan gemakkelijk 90° worden gedraaid, waar-

door zowel een horizontale als verticale verbinding moge-

lijk zijn.

Het front (5) kan worden geopend. Langs hier kunnen de

roetschrapers (6) worden gebruikt. Deze (vier per hendel)

kunnen op en neer worden geschoven om roet af te schra-

pen tussen de wisselaar. De deur (7) kan worden geopend

met de bijgeleverde hendel en kan openzwaaien met zijn

twee regelbare scharnieren. Het branderhuis (8) bevindt

zich centraal en is bereikbaar wanneer de deur open is.

Het is vastgemaakt met vier schroeven aan de achterkant

van de kachelbehuizing. De brander (9) zit los in het brander- 

huis. Het ontstekingselement (10) zit achter de brander in het branderhuis.

Het ontstekingselement geeft de warmte af die nodig is om de brandstof te ontsteken. De vlammen-

sensor (11) zit naast de ontstekingseenheid en geeft aan of er vlam is in de brander. De aslade (12) 

bevindt zich centraal onderaan, onder het branderhuis. Ze kan worden verwijderd wanneer de deur

geopend is. De rookgasventilator (13) bevindt zich achteraan het branderhuis en voorziet de

brander van lucht voor verbranding. De printplaat (15) is geplaatst binnenin de kachelbehuizing en krijgt 

stroom via een elektronische transformator die 12V voorziet voor de elektronica, de besturing en de  

sensors. De warme-luchtventilator (16) bevindt zich binnenin de kachel en zuigt lucht van achteraan de 

kachel, die dan wordt opgewarmd via de verbrandingskamer en warmtewisselaar (4) en uitgestoten 

wordt door gaten, deels in de achterplaat, deels in het front.

Het pelletreservoir (17) heeft een inhoud van 38 liter en wordt gevuld via de vulluiken (18). Er is een 

luik aan elke kant, zodat de kachel, indien gewenst, in een hoek kan worden gezet. De aanvoervijzel (19)

bevindt zich onder het pelletreservoir. Dankzij het gepatenteerde ontwerp kunnen de pellets niet ge-

blokkeerd raken in de vijzel. Veiligheidsthermostaten (20) bevinden zich in:

1. de valpijp van de aanvoervijzel (85°C)

2. de voorwand van het pelletreservoir (85°C)

3. de rookgasbuis (204°C)

De kachel mag niet worden gewijzigd en enkel door de fabriek aangeraden reserveonderdelen mogen 

worden gebruikt.
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1.2.3. Ekerum / Neptuni

De top (1) ligt los bovenop de kachel, met vier geleiders

vastgehouden. De top moet worden opgehoffen om aan het

reinigingsluik (2) te kunnen. Het luik kan worden geopend

door de vier schroeven te verwijderen. De rookgasbuis (3) en

de rookbuizen (4) kunnen dan worden schoongeveegd. 

De rookgasbuis kan gemakkelijk 90° worden gedraaid, waar-

door zowel een horizontale als verticale verbinding moge-

lijk zijn.

Het front kan worden geopend. Langs hier kunnen de

roetschrapers (6) worden gebruikt. Deze (vier per hendel)

kunnen op en neer worden geschoven om roet af te schra-

pen tussen de wisselaar. De deur (5) kan worden geopend

met de bijgeleverde hendel en kan openzwaaien met zijn

twee regelbare scharnieren. Het branderhuis (7) bevindt zich 

centraal en is bereikbaar wanneer de deur open is. Het is

vastgemaakt met vier schroeven aan de achterkant van de

kachelbehuizing. De brander (8) zit los in het branderhuis.

Het ontstekingselement (9) zit achter de brander in het 

branderhuis. Het ontstekingselement geeft de warmte af

die nodig is om de brandstof te ontsteken. De vlammensensor (10) zit naast de ontstekingseenheid en

geeft aan of er vlam is in de brander. De aslade (11) bevindt zich centraal onderaan, onder het brander-

huis. Ze kan worden verwijderd wanneer de deur geopend is. De rookgasventilator (12) bevindt zich

achteraan het branderhuis en voorziet de brander van lucht voor verbranding. De printplaat (14) is ge-

plaatst binnenin de kachelbehuizing en krijgt stroom via een elektronische transformator die 12V voor-

ziet voor de elektronica, de besturing en de sensors. 

De warme-luchtventilator (15) bevindt zich binnenin de kachel en zuigt lucht van achteraan de kachel,

die dan wordt opgewarmd via de verbrandingskamer en warmtewisselaar (4) en uitgestoten wordt door 

gaten, deels in de achterplaat, deels in het front.

Het pelletreservoir (16) heeft een inhoud van 38 liter en wordt gevuld via de top. De aanvoervijzel (17) be-

vindt zich onder het pelletreservoir. Dankzij het gepatenteerde ontwerp kunnen de pellets niet geblok-

keerd raken in de vijzel. Veiligheidsthermostaten (18) bevinden zich in:

1. de valpijp van de aanvoervijzel (85°C)

2. de voorwand van het pelletreservoir (85°C)

3. de rookgasbuis (204°C)

De kachel mag niet worden gewijzigd en enkel door de fabriek aangeraden reserveonderdelen mogen 

worden gebruikt.
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1.3. Technische gegevens

1.3.1. Lilla Frö

Vermogen (max./min.) 5 / 3 kW

Capaciteit pelletreservoir 30 liter (ong. 20 kg*)

Rendement ong. 93%

CO ong. 300 ppm

Rookgastemperatuur (max./min.) 180 / 120°C

Rookgasventilator (debiet max./min.) 3,2 / 2,4 g/s

Temperatuurbereik thermostaat ong. 10 - 30°C

Gewicht 75 kg

Elektrische aansluiting 230 V 50 Hz

Elektrisch vermogen (ontsteking) 450 W

Elektrisch vermogen (werking) 20 W

Brandstof Houtpellets Ø6 of 8 mm, EN 14961

*Afhankelijk van brandstofdichtheid
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1.3.2. Mysinge / Ekerum / Neptuni

Vermogen (max./min.) 6 / 3,5 kW

Capaciteit pelletreservoir 38 liter (ong. 20-25 kg*)

Rendement ong. 91%

CO (max./min.) 0,012 / 0,014% bij 13% O₂

Rookgastemperatuur (max./min.) 160 / 110°C

Rookgasventilator (debiet max./min.) 4,8 / 2,8 g/s

Aangeraden schouwtrek 10 Pa

Temperatuurbereik thermostaat ong. 10 - 30°C

Gewicht 100 - 138 (Mysinge) / 125 (Ekerum/Neptuni) kg

Elektrische aansluiting 230 V 50 Hz

Elektrisch vermogen (ontsteking) 450 W

Elektrisch vermogen (werking) 20 W

Brandstof Houtpellets Ø6 of 8 mm, EN 14961

*Afhankelijk van brandstofdichtheid

Mysinge

Ekerum / Neptuni
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1.4. Bedieningspaneel

Het bedieningspaneel heeft een display en een regelknop (zie figuur hieronder):

 - Het display toont de werkingsstatus en de huidige temperatuur. Toelichtende tekst rolt elke

   5 seconden over het scherm.

 - De regelknop wordt gebruikt door er op te duwen of aan te draaien.

 - Draai eraan om door het menu te lopen of de waarde te wijzigen tijdens het in-

   stellen.

 - Door eenmaal te drukken selecteert u in het menu.

 - Om de wijziging te annuleren, wacht 4 seconden tot de waarde wordt hersteld.

Voorbeeld:

Steek de stekker van de kachel in het stopcontact. Door eenmaal te drukken verschijnt op het 

display de vraag "Start?". Door nogmaals te drukken bevestigt u de vraag en start de kachel.

Wanneer u in de plaats hiervan 1 tandje naar rechts draait, komt u in het hoofdmenu terecht

met "Stop T", "Usermenu" (gebruikersmenu)  en "Back" (terug).

  Stop T: de gewenste stoptemperatuur instellen.

  Usermenu: andere tijds- en temperatuurinstellingen wijzigen. Om meer geavanceerde in-

                          stellingen te wijzigen, moet men beschikken over de code "SetCode".

De kachel wordt gestart door op de regelknop van het bedieningspaneel te drukken en "Start?"

te bevestigen door nogmaals te drukken. Let erop dat er zich geen ontvlambare objecten

bevinden boven of nabij de kachel!

Om uit te schakelen, druk op de regelknop en bevestig "Stop?" door eenmaal te drukken.

Andere stappen in het menu worden aangetoond in paragraaf 1.6.

1.4.1. Het bedieningspaneel installeren

1. Installeer de muurbevestiging met

    2 schroeven.

2. Haak een hoek van het paneel aan de 

    muurbevestiging.

3. Druk de andere hoek van het paneel  

    op de muurbevestiging.
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1.4.2. Het bedieningspaneel verwijderen

1. Schuif het paneel recht 

    omhoog.

2. Trek het paneel recht van de 

    muur af.

1.4.3. Het bedieningspaneel aansluiten

Sluit het bedieningspaneel aan op de 

modulaire aansluiting aan de kant van 

de printplaat (afbeelding).

1.5. Veiligheidssysteem

1.5.1. Lilla Frö

De K6-kachel is uitgerust met vijf onafhankelijke veiligheidssystemen.

1. De aanvoervijzel laat pellets vallen in de valschacht, opdat er geen terugbrand kan zijn 

    waardoor vuur in het reservoir komt.

2. Het pelletreservoir is uitgerust met een nauw aansluitend vulluik. Het luik moet worden 

    gesloten en vergrendeld tijdens gebruik; vanaf het luik wordt geopend, wordt de brandstof-

    aanvoer onderbroken en een waarschuwingstekst verschijnt op het display.

3. Twee thermostaten zijn bevinden zich zoals aangetoond in paragraaf 1.2. Wanneer de

    maximum toegelaten temperatuur overschreden wordt, stopt de aanvoervijzel. De

    kachel schakelt zichzelf uit en het display geeft "Operational stoppage" weer. Dit alarm

    moet worden bevestigd door op een knop te drukken. Vergeet niet de oorzaak van het pro-

    bleem weg te nemen (zie paragraaf 3.6.1).

4. Een vlammensensor bevindt zich in de brander. Wanneer de vlam dooft of pellets sneller

    worden aangevoerd dan ze kunnen worden opgebrand en wanneer geen vlam wordt gede-

    tecteerd gedurende ongeveer 3,5 min., zal de kachel zichzelf uitschakelen, en een uitroep-

    teken zal op lichten terwijl "operational stoppage" over het display rolt.

5. De deur is uitgerust met een veiligheidsschakelaar. De deur moet worden gesloten tijdens

    werking; wanneer hij geopend wordt, wordt de brandstofaanvoer onderbroken.

De veiligheidsschakelaars kunnen worden getest door het vulluik te ontgrendelen tijdens wer-

king of opstart. De aanvoervijzel moet dan stoppen.
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1.5.2. Mysinge / Ekerum / Neptuni

De kachel is uitgerust met vijf onafhankelijke veiligheidssystemen.

1. De aanvoervijzel laat pellets vallen in de valschacht, opdat er geen terugbrand kan zijn 

    waardoor vuur in het reservoir komt.

2. Het pelletreservoir is uitgerust met een nauw aansluitende vulluiken. De luiken moeten wor- 

    den gesloten en vergrendeld tijdens gebruik; vanaf een luik wordt geopend, wordt de brand-

    stofaanvoer onderbroken en een waarschuwingstekst verschijnt op het display.

3. Twee thermostaten bevinden zich zoals aangetoond in paragraaf 1.2. Wanneer de maxi-

    mum toegelaten temperatuur overschreden wordt, stopt de aanvoervijzel. De kachel

    schakelt zichzelf uit en het display geeft "Operational stoppage" weer. Dit alarm moet

    worden bevestigd door op een knop te drukken. Vergeet niet de oorzaak van het pro-

    bleem weg te nemen (zie paragraaf 3.6.1).

4. Een vlammensensor die de vlammen detecteert bevindt zich in het branderhuis.

5. De deur is uitgerust met een veiligheidsschakelaar.

De veiligheidsschakelaars kunnen worden getest door een van de vulluiken te ontgrendelen 

tijdens werking of opstart. De aanvoervijzel moet dan stoppen.

1.6. Instellingen bedieningspaneel

De instellingen kunnen worden gedaan via het bedieningspaneel a.d.h.v. een menusysteem. Alvorens

het menu binnen te gaan, staat het menu in displaymodus. Ga het menu binnen door op de regelknop te

drukken. Wanneer het menu voor een lange tijd inactief is, keert het paneel terug naar displaymodus. 

Het menusysteem bestaat uit een hoofdmenu en submenu's "Usermenu" en "Settings".

Daarnaast zijn er ook menu's uitsluitend voor erkende installateurs.

Draai de regelknop om door het menu te gaan. Om het menu te verlaten, houd de knop 4 seconden inge-

drukt. 

Het menu verschijnt zoals weergegeven op de volgende pagina:
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Main menu (hoofdmenu)

Start? (Stop?)  - Bevestig door eenmaal te drukken om te starten/stoppen.

Stop T  - Druk om de gewenste stoptemperatuur aan te passen.

Usermenu  - Druk voor het gebruikersmenu.

Back  - Druk om terug te keren naar displaymodus.

    Usermenu (gebruikersmenu)

Settings  - Druk voor instellingen. 

Service  - Menu voor erkende technici.

View  - Druk voor displaymenu

   (Zie niveaus, werkingstijd, programmaversie etc.)

OnTimer  - Beperkte werkingstijd.

TimeStrt  - Start op gewenst tijdstip.

TimeStop  - Stop op gewenst tijdstip.

NghtDrop  - Mogelijkheid om de temperatuur te verlagen gedurende een

   specifieke periode tijdens de dag (1).

DayDrop  - Mogelijkheid om de temperatuur te verlagen gedurende een

   specifieke periode tijdens de dag (2).

Assist.H  - Stel de verlaagde temperatuur in die nodig is wanneer de

   onderhoudsverwarming geactiveerd is.

Clockset  - Stel de datum en tijd in.

Back  - Druk om terug te keren naar hoofdmenu.

        Settings (instellingen)

        SetCode (...)

Service  - Menu voor erkende technici.

Ign.dose  - Wijzig en test de pellethoeveelheid bij de ontsteking.

FeedHI  - Wijzig de pellethoeveelheid bij hoog vermogen.

TSTHdose  - Test de pellethoeveelheid bij hoog vermogen.

LoPowOn  - Activeer laag vermogen.

FeedLO  - Wijzig de pellethoeveelheid bij laag vermogen.

TSTLdose  - Test de pellethoeveelheid bij laag vermogen.

TempDiff  - Wijzig het aantal graden tussen start en stop.

AudioOff  - Geluid uit of aan.

Language  - Selecteer taal.

ResOnLog  - Werkingstijdmeter wordt hier gereset.

Res#Ign  - De teller van het aantal ontstekingen wordt hier gereset.

Default?  - Alle waarden worden hier terug naar fabriekswaarden gezet.

Back  - Druk om terug te keren naar het usermenu.
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1.6.1. Bedieningsproces

Anders beheert de elektronica alle processen als volgt:

1.6.1.1. Lilla Frö

• START

 - Ontstekingselement aan.

 - Het symbool ontstekings-

   element brandt.

 - Het symbool motor brandt.

 - De aanvoervijzel start.

 - De aanvoervijzel stopt (start- De tijd is afhankelijk van de ingestel-

   dosis). de pellethoeveelheid bij ontsteking.

 - De rookgasventilatoren start Het pelletniveau zou ong. 5 mm bo-

   pulserend en stopt tweemaal. ven de opening van het ontstekings-

 - Het symbool motor gaat uit. element moeten zijn.

 - Warme-luchtventilator aan.

 - Wanneer de vlammensensor

   vlam detecteert, wordt het ont- Het symbool vlam wordt weergege-

   stekingselement uitgeschakeld, ven zolang de vlammensensor vlam

   het symbool vlam licht op en detecteert.

   het symbool ontstekingsele- 

   ment gaat uit.

 - De aanvoervijzel aan laag

   vermogen. Loopt van 1,8-6 seconden elke 10

 - Maximumtijd voor ontstekings- seconden

   element.

 - Werkingsfase. De thermostaat regelt het vermogen

overeenkomstig met de ingestelde

waarden.

• HOOG VERMOGEN

 - "High output" rolt over het dis-

   play. De tijd is afhankelijk van de ingestelde

 - De aanvoervijzel loopt 3-10 sec brandstofhoeveelheid bij hoog ver-

   elke 10 seconden. mogen.

 - Rookgasventilator "Fan HI"

 - De ingestelde temperatuur en Wanneer de kamertemperatuur de

   kamertemperatuur worden ver- ingestelde temperatuur overschrijdt,

   geleken. schakelt de kachel over op laag ver-

 - De vlammensensor wordt ge- mogen. Niet wanneer "StopT" op 

   controleerd. "On" staat.

Wanneer geen vlam wordt gedetec-

teerd, brandt het uitroepteken en

gaat de kachel in "Operational stop-

page"-modus.

Gebeurtenis Opmerking

Tijd Gebeurtenis Opmerking

0 sec

120 sec

220-230 sec

Ongeveer 6 min

Ongeveer 8 min

Ongeveer 10 min

Tijd

Na "START"

Elke 10 seconden
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• LAAG VERMOGEN (gedeactiveerd van bij de fabriek)

 - "Low output" rolt over het dis-

   play. De tijd is afhankelijk van de ingestelde

 - De aanvoervijzel draait 1,8-6 brandstofhoeveelheid bij laag ver-

   sec elke 10 seconden. mogen.

 - Rookgasventilator "Fan LO".

 - De ingestelde temperatuur en Wanneer de kamertemp. de inge-

   kamertemperatuur worden ver- stelde temperatuur overschrijdt met

   geleken. meer dan 2°C, stopt de kachel en gaat

 - De vlammensensor wordt ge- in stand-by ("standby" op display).

   controleerd. Wanneer geen vlam wordt gedetec-

teerd, brandt het uitroepteken en

gaat de kachel in "Operational stop-

page"-modus.

• UITDOVEN

 - De aanvoervijzel stopt.

 - Rookgasventilator draait op 

   volle toeren. Om as uit de branderpot de blazen.

 - De warme-luchtventilator 

   draait.

 - Rookgasventilator stopt.

 - Warme-luchtventilator stopt.

1.6.1.2. Mysinge / Ekerum / Neptuni

• START

 - Ontstekingselement aan.

 - Het symbool ontstekings-

   element brandt.

 - Het symbool motor brandt.

 - De aanvoervijzel start.

 - De aanvoervijzel stopt (start- De tijd is afhankelijk van de ingestel-

   dosis). de pellethoeveelheid bij ontsteking.

 - De rookgasventilatoren start Het pelletniveau zou ong. 5 mm bo-

   pulserend en stopt tweemaal. ven de opening van het ontstekings-

 - Het symbool motor gaat uit. element moeten zijn.

 - Warme-luchtventilator aan.

 - Wanneer de vlammensensor

   vlam detecteert, wordt het ont- Het symbool vlam wordt weergege-

   stekingselement uitgeschakeld, ven zolang de vlammensensor vlam

   het symbool vlam licht op en detecteert.

   het symbool ontstekingsele- 

   ment gaat uit.

 - De aanvoervijzel aan  laag

   vermogen. Loopt van 1,8-6 seconden elke 10

 - Maximumtijd voor ontstekings- seconden

   element.

0 sec

120 sec

220-230 sec

Ongeveer 6 min

Tijd Gebeurtenis Opmerking

Gebeurtenis Opmerking

Gebeurtenis Opmerking

Ongeveer 8 min

6 min

Tijd

Na "Start"

Elke 10 seconden

Tijd

0 sec
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 - Werkingsfase. De thermostaat regelt het vermogen

overeenkomstig met de ingestelde

waarden.

• HOOG VERMOGEN

 - "HiPower" rolt over het display. De tijd is afhankelijk van de ingestelde

 - De aanvoervijzel draait volgens brandstofhoeveelheid bij hoog ver-

   "FeedHi". mogen.

 - Rookgasventilator "Fan HI".

 - De ingestelde temperatuur en Wanneer de kamertemperatuur min-

   kamertemperatuur worden ver- der dan 1°C onder de ingestelde tem-

   geleken. peratuur ligt, schakelt het program-

 - De vlammensensor wordt ge- ma over op laag vermogen.

   controleerd. Wanneer geen vlam wordt gedetec-

teerd, brandt het uitroepteken en

gaat de kachel in "Operational stop-

page"-modus.

• LAAG VERMOGEN

 - "LoPower" rolt over het display. De tijd is afhankelijk van de ingestelde

 - De aanvoervijzel draait volgens brandstofhoeveelheid bij laag ver-

   "FeedLO". mogen.

 - Rookgasventilator "Fan LO".

 - De ingestelde temperatuur en Wanneer de kamertemperatuur de

   kamertemperatuur worden ver- ingestelde stoptemperatuur bereikt,

   geleken. schakelt het programma over op uit-

 - De vlammensensor wordt ge- doven en vervolgens op "stand-by".

   controleerd. Wanneer geen vlam wordt gedetec-

teerd, brandt het uitroepteken en

gaat de kachel in "Operational stop-

page"-modus.

• UITDOVEN

 - De aanvoervijzel stopt.

 - Rookgasventilator draait op 

   volle toeren. Om as uit de branderpot de blazen.

 - De warme-luchtventilator 

   draait.

 - Rookgasventilator stopt.

 - Warme-luchtventilator stopt.

Opmerking

Ongeveer 10 min

Tijd Gebeurtenis Opmerking

Gebeurtenis Opmerking

Na "START"

Elke 10 seconden

Tijd Gebeurtenis

0 sec

6 min

Na "Start"

Elke 10 seconden

Tijd
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2.1. Positionering

2.1.1. Lilla Frö

De installatie moet voldoen aan alle gangbare Europese standaards, lokale en nationale

vereisten.

De kachel moet worden geplaatst op een centrale plaats op de benedenverdieping van het

huis om de warmtespreiding te bevorderen. Er moet rekening gehouden worden met de 

manier waarop de schouw opgesteld zal worden; contacteer de verdeler.

Probeer plaatsing in een hoek te vermijden, maar als het niet anders kan, houd dan rekening

met de minimumafstanden tot de muren, zoals op de figuur hieronder.

De bouwvoorschriften bevatten een aantal voorschriften om brand te voorkomen.

Algemeen gezien wordt aan de voorschriften voldaan wanneer met het volgende rekening 

wordt gehouden:

 - De kachel moet minstens 100 mm van de muur worden geplaatst.

 - Het onderlegsel moet gemaakt zijn van niet ontvlambaar materiaal, en minstens

   300 mm uitsteken aan de voorzijde van de kachel en 100 mm aan de zijden. 

   Wanneer het onderlegsel staalplaat is, dan moet deze minstens 0,7 mm dik zijn.

 - Ontvlambaar materiaal mag niet worden blootgesteld aan temperaturen boven

   80°C.

Anderzijds moet de kachel minstens 1 m vrije ruimte hebben aan een kant om onderhoud 

mogelijk te maken. Het gewicht van de kachel is zo laag, dat er geen verdere vereisten zijn

voor wat betreft vloer- of draagbalken.

2     Installatie
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2.1.2. Mysinge / Ekerum / Neptuni

De installatie moet voldoen aan alle gangbare Europese standaards, lokale en nationale

vereisten.

De kachel moet worden geplaatst op een centrale plaats op de benedenverdieping van het

huis om de warmtespreiding te bevorderen. 

De bouwvoorschriften bevatten een aantal voorschriften om brand te voorkomen.

Algemeen gezien wordt aan de voorschriften voldaan wanneer met het volgende rekening 

wordt gehouden:

 - De kachel moet minstens 100 mm van de muur worden geplaatst.

 - Het onderlegsel moet gemaakt zijn van niet ontvlambaar materiaal, en minstens

   300 mm uitsteken aan de voorzijde van de kachel en 100 mm aan de zijden. 

   Wanneer het onderlegsel staalplaat is, dan moet deze minstens 0,7 mm dik zijn.

 - Ontvlambaar materiaal mag niet worden blootgesteld aan temperaturen boven

   80°C.

Anderzijds moet de kachel minstens 1 m vrije ruimte hebben aan een kant om onderhoud 

mogelijk te maken. Het gewicht van de kachel is zo laag, dat er geen verdere vereisten zijn

voor wat betreft vloer- of draagbalken.

Mysinge

Ekerum / Neptuni
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2.2. Schouw

De voorschriften betreffende de schouw kunnen worden gevonden bij de bouwvoorschriften.

Houd rekening met het volgende:

 - De hoogste oppervlaktetemperatuur van de schouw inclusief isolatie en omliggende schacht mag

   100°C zijn wanneer de kachel werkt aan vol vermogen. De oppervlaktetemperatuur van de nabije

   delen van het gebouw mag de 80°C niet overschrijden.

 - De minimumdiameter (ronde buis) of zijde (vierkante buis) moet 80 mm zijn.

 - De rookgasbuizen moeten gemaakt zijn van niet ontvlambaar materiaal met voldoende duurzaamheid

   en met voldoende weerstand tegen temperatuurvariaties, klimaateffecten, bijtende rookgassen en

   slak en het gebruik van schouwvegersgereedschap.

 - Het moet mogelijk zijn de schoorsteen de reinigen. Wanneer gevallen as niet kan worden verwijderd

   via het reinigingsluik van de kachel, dan moet een ander reinigingsluik worden voorzien. Het reinigings-

   luik mag zich niet in een andere ruimte bevinden dan in deze van de kachel.

 - Verbinding met de schouw moet via een stalen rookbuis van minstens 2 mm dik, of minstens 1 mm

   dik indien roestvrij staal. De aansluiting  is gedicht met nauw aangebonden glaswol of elastische

   dichting die bestand is tegen minstens 250°C.

 - Alle schouwonderdelen die zich buiten bevinden, moeten geïsoleerd zijn.

 - De kachel mag NIET worden aangesloten op gedeelde schouwen of rookgaskanalen.

De rookgassen bevatten waterdamp die kan condenseren tot water wanneer de temperatuur laag

genoeg is (ong. 55°C), wat schade kan veroorzaken aan zowel de schouw als de kachel.

De temperatuur 1 m onder de schouwtop moet minstens 60°C zijn. Indien niet, dan moet een inox

flexibel geïnstalleerd worden (getubeerde schouw); spreek hierover met uw installateur of schouwveger.

In geval van een schoorsteenbrand, trek de stekker uit en neem contact op met de nooddiensten.

2.3. Ventilatie

Er moet ten minste één luchttoevoerventilator zijn in de ruimte waarin de kachel zich bevindt. Als er

andere uitstootventilators zijn, vergroot dan het aantal luchttoevoerventilators tot de de ventilators

de drukverhouding niet meer beïnvloeden. 

2.4. Elektrische aansluiting

De achterzijde van de kachel is uitgerust met een 1,5 m lange kabel met stekker, die moet worden aan-

gesloten op een 230V 50Hz, geaard voedingsnet. Het interne-bekabelingsdiagram is weergegeven op

de figuur op de volgende pagina.

LET OP! Als de aansluitkabel beschadigd is, moet hij vervangen worden door een van hetzelfde type; 

neem contact op met uw verdeler.
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2.5. Documentatie

De kachel moet worden geïnstalleerd, gecontroleerd en in gebruik worden genomen door een erkend

installateur. Bij de installatie moeten de volgende gegevens opgenomen en verzameld worden in het

gedeelte 'Garantie en Installatiebewijs' van deze handleiding.

 - Fabricagenummer

 - Installatiedatum

 - Onderdruk in de schouw (koud)

 - Onderdruk in de schouw (warm)

 - Buitentemperatuur

 - Rookgastemperatuur bij max. vermogen

 - CO₂-gehalte

 - Afstand tot brandbaar materiaal
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De K6-kachel is ontworpen voor een lange levensduur. Motoren en andere bewegende onderdelen zijn van een zeer

hoge kwaliteit. Alle lagers zijn gesmeerd voor het leven en het enige preventieve onderhoud dat dient te worden

gedaan, is schouwvegen en reinigen.

3.1. Brandstof

3.1.1. Lilla Frö

De K6-kachel werkt het best met houtpellets van Ø6 of 8 mm, max. lengte 40 mm. De pellets 

zitten in zakken die kunnen worden gestapeld op palletten of andere gepaste oppervlaktes. 

Vermijd blootstelling van de zakken aan vochtigheid of mechanische belasting (trillingen of 

wind). Zorgeloos omspringen met pellets kan er gemakkelijk voor zorgen dat ze vergaan tot 

stof. Het houtstof wordt samen met de pellets in de brander gevoerd, maar zorgt voor een 

slechte verbranding. Vul het reservoir traag met pellets en niet met te grote scheuten 

tegelijk. De aanvoervijzel ledigt het reservoir volledig en moet daarom normaal niet worden 

gereinigd.

Het reservoir wordt gevuld door het luik erboven te openen. Ontgrendel door de knop een 

kwartslag naar rechts te draaien. Het reservoir kan worden bijgevuld terwijl de kachel werkt, 

maar omdat de aanvoervijzel stopt wanneer het luik wordt geopend, heeft u maar enkele 

minuten vooraleer het luik terug moet worden gesloten. Als het luik langer open blijft, kan 

de vlam zo klein worden, dat de kachel zichzelf uitschakelt, waarna deze terug moet worden 

aangezet na de schakelaar op "OFF" te hebben gezet.

De kachel wordt gestart door de schakelaar op de positie "ON" of "THERMOSTAT" te zetten. 

Let erop de kachel niet op te starten met ontvlambare objecten erbovenop of in de onmiddel-

lijke buurt ervan! De kachel uitschakelen gebeurt door de schakelaar op de positie "OFF" te 

zetten.

De kachel mag niet worden bedekt.

3.1.2. Mysinge / Ekerum / Neptuni

De K6-kachel werkt het best met houtpellets van Ø6 of 8 mm, max. lengte 40 mm. De pellets 

zitten in zakken die kunnen worden gestapeld op palletten of andere gepaste oppervlaktes. 

Vermijd blootstelling van de zakken aan vochtigheid of mechanische belasting (trillingen of 

wind). Zorgeloos omspringen met pellets kan er gemakkelijk voor zorgen dat ze vergaan tot 

stof. Het houtstof wordt samen met de pellets in de brander gevoerd, maar zorgt voor een 

slechte verbranding. Vul het reservoir traag met pellets en niet met te grote scheuten 

tegelijk.  Het reservoir moet regelmatig worden geledigd en het houtstof verwijderd m.b.v.

een stofzuiger.

Het reservoir kan worden gevuld na de luiken boven het pelletreservoir te hebben geopend.

De verschillende kachelmodellen hebben verschillende soorten luiken. Mysinge beschikt 

over twee vulluiken bovenaan, die eenvoudig met de knop omhoog kunnen worden getrok-

ken. Bij Ekerum en Neptuni dienen de grendeltjes bovenaan vanachter losgemaakt te wor-

den en de top voorzichtig naar voor geschoven te worden door hem tegelijk lichtjes op te 

heffen. Om het reservoir volledig te vullen, moeten beide luikopeningen gebruikt worden.  

Het reservoir kan worden gevuld terwijl de kachel werkt, maar omdat de aanvoervijzel stopt

wanneer de luiken worden geopend, heeft u maar enkele minuten vooraleer het luik terug

moet worden gesloten. Als het luik langer open blijft, kan de vlam zo klein worden, dat de 

kachel zichzelf uitschakelt, waarna deze terug moet worden aangezet na de schakelaar op

"OFF" te hebben gezet.

3     Werking en onderhoud
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3.2. As verwijderen

De hoeveelheid as die ophoopt in de brander varieert deels door de manier waarop de kachel wordt ge-

bruikt (aantal starts en stops, onderscheid tussen werken aan vol of half vermogen) en deels door de  

kwaliteit van de pellets. Het asgehalte verschilt tussen verschillende pellets, maar kan ook verschillen 

tussen verschillende ladingen van dezelfde fabrikant. Het kan al proberende worden ondervonden,

maar over het algemeen mag de aslaag op de bodem niet meer dan een centimeter dik zijn. Wij raden

aan de as dagelijks te verwijderen tijdens het verwarmingsseizoen, of elke keer wanneer pellets worden

bijgevuld.

Verwijder de as via de deur m.b.v. de bijgeleverde hendel. haal de brander uit het branderhuis en 

verwijder alle as uit de aslade. Bepaalde pellets genereren slakvorming (harde koek van sintels), die  

eventueel los gemaakt moet worden a.d.h.v. een schroevendraaier of met de hand.

As van de kachel moet opgeslagen worden in een container gemaakt van niet ontvlambaar materiaal,

bijvoorbeeld een metalen emmer, totdat ze voldoende gekoeld is om ze te kunnen vast houden in de

blote hand. Dan kan de as worden weggegooid. Houd er rekening mee dat houtas voedingsstoffen bevat 

die een voordelige werking kunnen hebben in de tuin.

3.3. Het glas

Tijdens het branden van de kachel kan de deur, en dus ook het glas, zo heet worden, dat ze brandwonden

kan veroorzaken.

Na een periode van branden raakt het glas van de deur bedekt met een laag van as en stof, en kan ondoor-

zichtig worden. Het moet daarom langs de binnenkant worden schoongeveegd met keukenrol, natge-

maakt met gewoon kraanwater. Wij raden aan dat dit wordt gedaan elke keer het pelletreservoir wordt

gevuld. Een reinigingsmiddel is doorgaans niet nodig.

Wanneer u de zwarte en roestvrij stalen buitenpanelen reinigt, gebruik dan enkel water en, waar nodig,

vaatwasmiddel.

3.4. Schoonvegen

3.4.1. Lilla Frö

De schouw moet tweemaal per jaar worden geveegd. Het rookgaskanaal en zijn aansluiting en

het gedeelte onder het reinigingsluik moeten minstens eenmaal tussen de schouwvegers-

bezoeken worden gereinigd.

1. Open het bovenpaneel.

2. schroef de knop die het roetluik vasthoudt los.

3. Hef het roetluik verticaal omhoog met beide knoppen.

4. Stofzuig het roet uit het roetreservoir.

5. Stofzuig de horizontale rookgasbuis helemaal tot aan de schouw.

    De opening is 50 mm in diameter, groot genoeg voor een normale stofzuigerslang.

6. Wees ervan verzekerd dat het asluik stevig op zijn plaats zit na het reinigen en maak de 

    knop goed vast.

De schouw moet worden gecontroleerd 

op verstoppingen  wanneer ze een lange 

tijd niet gebruikt is geweest.
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3.4.2. Mysinge

De schouw moet tweemaal per jaar worden geveegd. Verwijder het reinigingsluik onder

het bovenpaneel / de topsteen (4 inbusbouten).

Het rookgaskanaal en zijn aansluiting en het gedeelte onder het reinigingsluik moeten 

minstens eenmaal tussen de schouwvegersbezoeken worden gereinigd.

De kachel schoonvegen wordt tijdens het verwarmingsseizoen best eenmaal per week gedaan

a.d.h.v. de geïntegreerde roetschrapers. Deze bevinden zich achter het voorpaneel en moeten

elk enkele keren voor- en achteruit getrokken worden, te starten van bovenaf.

Verwijder de roetschrapers als volgt:                         Meetopening

1. De rubberen dichting is tegen het kachelhuis gedrukt.

2. Draai de bout enkele omwentelingen los.

3. Duw de roetschraper omhoog of omlaag.

4. Trek de roetschrapers (per twee) recht naar buiten.

5. Zet de roetschrapers in omgekeerde volgorde weer vast.

De schouw moet worden gecontroleerd op verstoppingen 

wanneer ze een lange tijd niet gebruikt is geweest.

Gebruik de hendel voor de deur om

het front van de Mysinge te openen.

Schuif de hendel schuin omhoog en

vervolgens opzij (zie links).

3.4.3. Ekerum / Neptuni

De schouw moet tweemaal per jaar worden geveegd. Verwijder het reinigingsluik onder

het bovenpaneel/de topsteen (4 inbusbouten).

Het rookgaskanaal en zijn aansluiting en het gedeelte onder het  

reinigingsluik moeten minstens eenmaal tussen de schouw-

vegersbezoeken worden gereinigd. De kachel schoonvegen 

wordt tijdens het verwarmingsseizoen best eenmaal per week 

gedaan a.d.h.v. de geïntegreerde roetschrapers. Deze bevinden 

zich achter het voorpaneel en moeten elk enkele keren voor- 

en achteruit getrokken worden, te starten van bovenaf. Om 

te voorkomen dat as op de grond valt, kunt u de aslade ver-

schuiven alvorens schoon te vegen (zie volgende pagina).
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            1. Hef de aslade eruit en draai het met 2. Plaats het schuine paneel tussen de twee ge-

            het schuine paneel naar binnen gericht. bogen panelen (1 & 2) onder de convectiebuizen.

3. Hef de aslade op en… 4. …schuif het zo ver mogelijk naar binnen. U

kan nu aan de roetschrapers trekken en de as

in de aslade laten vallen.

Verwijder de roetschrapers als volgt:

1. De rubberen dichting is tegen het kachelhuis gedrukt.

2. Draai de bout enkele omwentelingen los.

3. Duw de roetschraper omhoog of omlaag.

4. Trek de roetschrapers (per twee) recht naar buiten.

5. Zet de roetschrapers in omgekeerde volgorde weer vast.

De schouw moet worden gecontroleerd op verstoppingen 

wanneer ze een lange tijd niet gebruikt is geweest.
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3.5. Warme-luchtventilator

3.5.1. Lilla Frö

Enkele keren per jaar zou de ventilator met een borstelmondstuk gestofzuigd moeten worden,

na het zijpaneel te hebben verwijderd.

Vergeet niet de stekker uit te trekken alvorens het zijpaneel te verwijderen.

1. Open het bovenpaneel

2. Maak de schroef bovenaan het zijpaneel los.

3. Klik de achterkant van het zijpaneel los van de achterzijde van de kachel door aan de boven-

    ste en onderste hoek van het zijpaneel te trekken.

4. Haak het paneel er voorwaarts uit.

LET OP! Wees bij het stofzuigen van de warme-luchtventilator voorzichtig om de lange,

kwetsbare bladen van de ventilator niet te beschadigen.

De ventilatorlagers kunnen na een periode van werken in een stoffige omgeving beginnen 

piepen. Verhelp dit met een beetje olie aan beide lagers.

3.5.2. Mysinge

Enkele keren per jaar zou de ventilator met een borstelmondstuk gestofzuigd moeten worden,

na het zijpaneel te hebben verwijderd.

Vergeet niet de stekker uit te trekken alvorens het zijpaneel te verwijderen.

Het zijluik is beveiligd met twee schroeven, die zichtbaar zijn wanneer het vulluik open is. Na-

dat de schroeven zijn verwijderd, kan het bovenste gedeelte  van het zijluik recht naar buiten

worden getrokken en aan de langsligger worden gehaakt.

LET OP! Wees bij het stofzuigen van de warme-luchtventilator voorzichtig om de lange,

kwetsbare bladen van de ventilator niet te beschadigen.

De ventilatorlagers kunnen na een periode van werken in een stoffige omgeving beginnen 

piepen. Verhelp dit met een beetje olie aan beide lagers.

3.5.3. Ekerum / Neptuni

Enkele keren per jaar zou de ventilator met een borstelmondstuk gestofzuigd moeten worden,

na het zijpaneel te hebben verwijderd.

Vergeet niet de stekker uit te trekken alvorens het zijpaneel te verwijderen.

Het zijluik is bevestigd met twee schroeven, die zichtbaar zijn wanneer de luiken boven het

pelletreservoir omhoog zijn. Nadat de schroeven zijn verwijderd, kan het bovenste gedeelte  

van het zijluik recht naar buiten worden getrokken en aan de langsligger worden gehaakt.

LET OP! Wees bij het stofzuigen van de warme-luchtventilator voorzichtig om de lange,

kwetsbare bladen van de ventilator niet te beschadigen.

De ventilatorlagers kunnen na een periode van werken in een stoffige omgeving beginnen 

piepen. Verhelp dit met een beetje olie aan beide lagers.
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3.6. Werkingsstoring

Wanneer de kachel niet start, controleer dan eerst waar de fout zich bevindt door gebruik te maken van

het foutopsporingsdiagram hieronder. Als u meent over voldoende vakkennis te beschikken, verhelp

de fout dan zoals aangegeven. Indien niet, of de fout kan niet worden gelokaliseerd, neem dan contact

op met uw verdeler.

Na een mislukte opstartpoging of na een werkingsstoring moet de branderpot altijd worden geledigd!

Wanneer er nog onopgebrande pellets in de branderpot zitten, mogen deze niet in de aslade het 

pelletreservoir gestoken worden.

3.6.1. Foutopsporing en oplossingen

3.6.1.1. Lilla Frö

De kachel start niet,  - De kabel is niet aangesloten.  - Sluit aan op geaard 230V stopcontact.

groene LED licht niet  - Geen spanning op het stop-  - Controleer de zekering.

op.    contact.

 - Kachelzekering gesprongen.  - Vervang de zekering

 - De kabel tussen het bedie-  - Verwijder een zijluik en controleer of de kabel 

   ningspaneel en de printplaat is aangesloten op de printplaat. Controleer dit

   is niet correct aangesloten. ook aan de achterzijde van het bedieningspaneel

 - De kachel is in afkoelingsfase.  - Wacht tot de ventilators stoppen.

De kachel start niet,  - kamertemperatuur overschrijdt  - Stel de gewenste kamertemperatuur in zoals

"Standby" wordt    ingestelde waarde met meer aangegeven in paragraaf 1.6.

weergegeven op het    dan 2°C.

display.

Er komen geen pellets  - Het reservoir is leeg.  - Vul pellets bij.

uit de aanvoervijzel.  - Een van de microschakelaars  - Controleer of het vulluik goed gesloten en ver-

   staat niet aan. grendeld is. Een kleine klik moet hoorbaar zijn

wanneer de veiligheidsschakelaar geactiveerd is.

 - Een van de veiligheidsthermo-  - Controleer het brandstofgehalte en of de

   staten is geactiveerd. warme-luchtventilator werkt. Wacht tot de ka-

chel afgekoeld is. Reset door op het controle-

paneel te drukken.

 - Pellets zitten geblokkeerd in  - Voel in de valschacht of er pellets geblokkeerd

   de aanvoervijzel zitten. Ledig het reservoir. Maak het paneel bo-

ven de aanvoervijzel los en verwijder geblok-

keerde pellets.

 - De vijzel draait niet.  - Open het vulluik, druk de veiligheidsschakelaar

rechts van de vulopening in. Als de aanvoervijzel

niet beweegt (1 toer/min.), controleer dan of er

spanning is op de motoraansluitklemmen, aan de

rechterkant van het reservoir onder de isolatie.

De pellets ontsteken  - Het ontstekingselement werkt  - Vervang het ontstekingselement.

niet.    niet.

 - Slecht contact.  - controleer bekabeling en verbindingen.

 - Startdosis te klein.  - Pas het brandstofvolume aan.

Fout Oorzaak Oplossing
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De kachel stopt kort  - Startdosis te klein.  - Pas het brandstofvolume aan.

na de opstart (uit- Verwijder de brander en controleer of de vlam-

roepteken op display). mensensor op de juiste plaats zit en de lens pro-

per is.

 - Een van de veiligheidsthermo-  - Reinig rookgaskanaal, convectiebuizen, venti-

   staten is geactiveerd. lators en controleer of de luchtinlaat van de ka-

chel niet verstopt is.

Water dringt de  - Te laag vermogen.  - Vergroot het brandstofvolume.

schoorsteenvoegen  - Te lage rookgastemperatuur   - De rookgastemperatuur in de schouw 1 m  

binnen of is waar-    voor de schouw. onder de top moet minstens 60°C zijn.

neembaar in de   

vorm van grijze/witte 

rook.

Na een mislukte opstartpoging of een werkingsstoring, 

moet de branderpot altijd geledigd worden!

3.6.1.2. Mysinge / Ekerum / Neptuni

Zwarte as of roet op  - Te veel as in de branderpot of  - Reinig de branderpot.

het glas.    geblokkeerde ventilator.

 - Vuile rookgasventilator.  - Reinig de rookgasventilator.

 - Verkeerd afgestelde brandstof-  - Zie menu (of neem contact op met installateur).

   of luchthoeveelheid.

De as wordt een  - Verkeerd afgestelde brandstof-  - Zie menu.

harde koek.    of luchthoeveelheid.  - Neem contact op met de brandstofleverancier.

Rookgeur.  - Verstopt rookgaskanaal.  - Reinig de kachel, zie 3.4.

 - Vervuilde convectiebuizen.  - Reinig de kachel, zie 3.4.

 - Onderdruk binnen behuizing.  - Controleer of de kachel de nodige ventilatie

heeft.

Condensatielekken  - Rookgas te koud voor de  - Verhoog het vermogen door de hoeveelheid

aan de rookgasbuis-    schouw. brandstof en lucht aan te passen.

aansluiting van de Deactiveer laag vermogen.

kachel. Isoleer de schouw.

Installeer een condensaatscheider.

De kachel staat in  - De kamertemperatuur over-  - Stel de gewenste stoptemperatuur in.

"Standby"-modus.    schrijdt de ingestelde stop-

   temperatuur.

 - De kamertemperatuur moet  - Vermeerder "StopT" boven 30°C om te starten 

   5°C overschrijden om de in "On-mode". Wanneer de kamertemperatuur 

   thermostaat te doen werken. 5°C heeft overschreden, pas dan de gewenste 

stoptemperatuur aan.

Fout Oorzaak Oplossing

Fout Oorzaak Oplossing
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De kachel start niet,  - De kabel is niet aangesloten.  - Sluit aan op een geaard 230V stopcontact.

niets op het display.  - Geen spanning op het stopcon-  - Controleer de zekering.

   tact.

 - Kachelzekering gesprongen.  - Vervang de zekering, zie paragr. 4.7.

 - De kabel tussen het bedienings-  - Controleer of de kabel is aangesloten aan beide

   paneel en de printplaat is niet eindpunten.

   goed verbonden.

Na een mislukte opstartpoging of een werkingsstoring, 

moet de branderpot altijd geledigd worden!

3.6.2. Errorcodes

Powfail.  - Stroomonderbreking.  - Controleer de elektrische aansluiting.

Errign:  - Slecht contact met ontstekings-  - Controleer bekabeling en aansluitingen.

Het ontstekingsele-    element.

ment neemt geen  - Ontstekingselement defect.  - Vervang onstekingselement.

stroom af.

ErrSafe:  - Een van de veiligheidsthermo-  - Controleer het brandstofvolume en of de 

De vlammensensor    staten is geactiveerd. warme-luchtventilator werkt. Reinig de convec-

heeft geen vlam gede-  - Een van de luikschakelaars is tiebuizen. Reset door op het bedieningspaneel

tecteerd wanneer de    niet ingeschakeld. te drukken.

veiligheidsspoel ge- Controleer of het luik en de deur goed gesloten

broken was. zijn. Een zachte klik moet hoorbaar zijn bij het

sluiten.

ErrStart:  - Het reservoir is leeg.  - Vul pellets bij.

De vlammensensor  - Pellets zitten geblokkeerd in  - Verwijder pellets uit de valschacht. Controleer

heeft geen vlam gede-    aanvoervijzel. of er geen vreemde objecten in de schacht zitten.

tecteerd tijdens de  - De aanvoervijzel draait niet.  - Controleer of er geen vreemde objecten in de

opstartfase. aanvoervijzel vastzitten. Controleer schakelaars

en bekabeling naar de motor.

Vervang de motor.

 - Verkeerd afgestelde startdosis  - Zie menu (of neem contact op met installateur).

   ("Ign.dose").

ErrorHI:  - Verkeerd afgestelde brandstof-  - Zie menu (of neem contact op met installateur).

De vlammensensor    en/of luchthoeveelheid.

heeft geen vlam gede-    ("FeedHI" of "Fan HI").

tecteerd tijdens hoog  - Het pelletreservoir is leeg.  - Vul de pellets bij.

vermogen.  - Pellets zitten geblokkeerd in  - Verwijder pellets uit de valschacht. Controleer

   de aanvoervijzel. of er geen vreemde objecten in de schacht zitten.

 - De aanvoervijzel draait niet.  - Controleer of er geen vreemde objecten in de

aanvoervijzel vastzitten. Controleer schakelaars

en bekabeling naar de motor.

Vervang de motor.

Fout Oorzaak Oplossing

Errorcode Oorzaak Oplossing
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ErrorLO:  - Verkeerd afgestelde brandstof-  - Zie menu (of neem contact op met installateur).

De vlammensensor    en/of luchthoeveelheid.

heeft geen vlam gede-    ("FeedLO" of "Fan LO").

tecteerd tijdens laag  - Het pelletreservoir is leeg.  - Vul de pellets bij.

vermogen.  - Pellets zitten geblokkeerd in  - Verwijder pellets uit de valschacht. Controleer

   de aanvoervijzel. of er geen vreemde objecten in de schacht zitten.

 - De aanvoervijzel draait niet.  - Controleer of er geen vreemde objecten in de

aanvoervijzel vastzitten. Controleer schakelaars

en bekabeling naar de motor.

Vervang de motor.

Errorcode Oorzaak Oplossing
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Lilla Frö: Mysinge / Ekerum / Neptuni:

4.1. Brander

4.1.1. Lilla Frö

1. Open de deur en verwijder de aslade.

2. Verwijder de vier schroeven die de branderflens tegen de kachelwand houden (zie afb.

    boven).

3. Trek de brander er recht uit tot de kabels die de brander met de printplaat verbinden zicht-

    baar zijn. Duw de vergrendelingsknopjes samen en trek de twee verbindingsklemmen van 

    elkaar. De brander kan nu worden verwijderd.

4. Herinstalleer in omgekeerde volgorde.

4.1.2. Mysinge / Ekerum / Neptuni

1. Open de deur en verwijder de aslade.

2. Verwijder de vier schroeven die de branderflens aan de kachelwand bevestigen (zie afb.

    boven).

3. Trek de brander er recht uit tot de kabels die de brander met de printplaat verbinden zicht-

    baar zijn. Trek de twee verbindingsklemmen van elkaar. De brander kan nu worden verwij-

    derd.

4. Herinstalleer in omgekeerde volgorde.

4     Demontage
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4.2. Ontstekingselement

1. Verwijder de brander zoals hiervoor beschreven.

2. Verwijder de vier schroeven (1) die het bovenste gedeelte van de ontstekingshouder vasthouden.

    Het ontstekingselement is nu los.

3. Ontkoppel de kabels van de ontsteking van de aansluitklemmen.

4. Maak de schroef (3) die de ontstekingselement vasthoudt los. Verwijder de houder van het element.

    Trek de kabels uit de doorvoeringen.

5. Herinstalleer in omgekeerde volgorde.

4.3. Rookgasventilator

1. Verwijder de brander en de ontsteking zoals hierboven.

2. Haal de rode en blauwe kabel uit het klemmenblok aan de zijkant van de houder.

3. Verwijder de schroeven (2) die de ventilator aan de houder bevestigen.

4. Herinstalleer in omgekeerde volgorde.

4.4. Vlamdetector

1. Verwijder de brander en de ontstekingsconsole zoals hierboven.

2. Haal de kabels uit het klemmenblok aan de zijkant van de houder.

3. Verwijder de vlammensensor, maar kijk eerst hoe hij bevestigd zit aan de zijkant van de houder.

4. Herinstalleer in omgekeerde volgorde. De vlammensensor moet ongeveer 5-10 mm uitsteken door

    de branderflens.

4.5. Warme-luchtventilator

4.5.1. Lilla Frö

Werk wordt best uitgevoerd met beide zijluiken verwijderd, maar toegang is ook mogelijk 

langs één kant.

1. Haal de stekker uit het stopcontact.

2. Open het bovenpaneel.

3. Maak de schroef bovenaan het zijpaneel los.

4. Klik de achterkant van het zijpaneel los van de achterzijde van de kachel door aan de boven-

    ste en onderste hoek van het zijpaneel te trekken.

5. Haak het paneel er voorwaarts uit.

6. Trek voorzichtig de aansluitklemmen van de ventilatormotor los.

7. Maak achteraan de twee schroeven die de ventilatorhouder bevestigen aan de achter-

    zijde los en trek de ventilator er uit.

4.5.2. Mysinge

Werk wordt best uitgevoerd met beide zijluiken verwijderd, maar toegang is ook mogelijk 

langs één kant.

1. Haal de stekker uit het stopcontact.

2. Open het bovenpaneel en maak de twee paneelschroeven bovenaan het zijpaneel los.

3. Trek het bovenste gedeelte van het luik recht naar buiten en til het paneel los.

4. Ontkoppel de kabels van de ventilator door de aansluitklemmen van de motor los te trekken

5. Verwijder de schroeven die de ventilatorhouder aan de kachelbehuizing bevestigen los (2x).

6. Herinstalleer in omgekeerde volgorde.
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4.5.3. Ekerum / Neptuni

Werk wordt best uitgevoerd met beide zijluiken verwijderd, maar toegang is ook mogelijk 

langs één kant.

1. Haal de stekker uit het stopcontact.

2. Open het vulluik en maak de twee paneelschroeven bovenaan het zijpaneel los.

3. Trek het bovenste gedeelte van het luik recht naar buiten en til het paneel los.

4. Ontkoppel de kabels van de ventilator door de aansluitklemmen van de motor los te trekken

5. Verwijder de schroeven die de ventilatorhouder aan de kachelbehuizing bevestigen los (2x).

6. Herinstalleer in omgekeerde volgorde.

4.6. Printplaat

1. Haal de stekker uit het stopcontact.

2. Verwijder een van de zijpanelen zoals hierboven beschreven.

3. Maak de randcontacten aan de lange zijde van de printplaat los door ze er recht uit te trekken.

4. Ontkoppel de kabel voor het bedieningspaneel, die zich aan een connector aan de rechterrand van de 

    printplaat bevindt. Druk op de inkeping aan de onderzijde van de connector en trek de kabel er recht 

    zijwaarts uit.

5. Haal de drie paneelschroeven aan de achterzijde van de kachel weg en verwijder de printplaat.

4.7. Zekeringen

1. Er zijn twee zekeringen op de inputconnector van de kachel. Beide 

    zijn 3,15A traag.

2. Voor het vervangen van de zekeringen, trek de connector afdekking 

    recht naar buiten om aan de zekeringen te kunnen (zie afb.)

4.8. Temperatuursensor en hoofdschakelaar

Dit werk moet worden gedaan door een erkend installateur.
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5     Garantie
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