Rolkachel infrarood – Chauffage mobile infrarouge
Gasheizung Mobil infrarot – Mobile gasheater infrared

Model: GRT-508

Handleiding
Mode d’emploi
Gebrauchsanweisung
Manual

Lees deze handleiding aandachtig door voor ingebruikname van het product.
Bedien het apparaat altijd volgens de daartoe geldende veiligheidsrichtlijnen en regelgeving.
Installatie:
-

-

-

Verwijder het achter paneel van de heater nadat u deze uit de verpakking gehaald heeft.
Plaats de gasfles in de kachel, de aansluiting van de gasfleskraan dient naar buiten te wijzen.
Monteer de gasdrukregelaar op de aansluiting van de gasfleskraan. Draai de aansluitmoer
hand vast, gebruik geen hefboom daar deze het afdichtrubber kan vervormen met
gaslekkage tot gevolg.
Test de gemaakte aansluiting altijd op gasdichtheid in een goed geventileerde vrij van open
verbrandingen of andere ontstekingsbronnen. Draai de gaskraan één tot twee slagen open
en controleer alle aansluitingen op lekkage met een gaslek zoeker of zeepsop (gasfles kraan,
gasdrukregelaar, slangverbinding en gaskraan van de rolkachel).
Indien er luchtbellen ontstaan is de installatie niet gasdicht. Gebruik de rolkachel niet indien
de installatie niet gasdicht is. Neem contact op met uw dealer of installateur voor controle of
assistentie.
Indien de installatie geen sporen van lekkage toont kan de rolkachel in gebruik genomen
worden. U kunt vervolgens het achterpaneel terug op de kachel monteren. Let bij montage
op dat de gasslang niet bekneld raak bij het monteren van het achterpaneel, u dient wellicht
de fles iets te draaien.

Veiligheidsvoorzieningen:
De Gimeg rolkachels zijn voorzien van diverse veiligheidsvoorzieningen om uw veiligheid te
garanderen:
-

Thermische beveiliging:

Mocht de vlam van de kachel doven, dan sluit de kachel automatisch de gastoevoer af.
-

Zuurstof gebrek beveiliging:

De kachel meet continu de zuurstof verhouding in de lucht om de kachel. Wanneer het
zuurstofgehalte te laag wordt zal de kachel automatisch uitschakelen. Zo wordt
koolmonoxidevergiftiging voorkomen.
-

Omval beveiliging:

Wanneer de kachel om zou vallen, sluit een speciaal mechanisme onmiddellijk de gastoevoer af
om te voorkomen dat de kachel brandend op een brandbare ondergrond valt.
-

Aanraakbeveiliging:

Speciaal ontworpen roosters zorgen ervoor dat u nooit in direct contact met de (brandende)
warme delen van de kachel in aanraking kunt komen.

Ingebruikname:
De rolkachel heeft drie verschillende verwarmingsstanden; laag (1 vlam), middel (2 vlammen) en
hoog (3 vlammen).
-

Draai de gaskraan van de gasfles één tot twee slagen open.
Druk de bedieningsknop van de kachel naar stand laag (1 vlam) en houdt de knop ingedrukt
Druk vervolgens op de ontstekingsknop totdat de kachel ontsteekt.
Houdt de knop vervolgens 10-15 seconden ingedrukt totdat de kachel brandt.

Wanneer de kachel eenmaal brandt, kunt u de kachel middels de draaiknop naar stand middel of
hoog verplaatsen om meer verwarmingsvermogen in te schakelen.
Om de kachel uit te zetten draait u de draaiknop naar de “Off” stand en sluit u vervolgens de
gaskraan van de gasfles. De kachel is enkel uit te zetten door de gasfles geheel af te sluiten.
De kachel is uitgerust met een elektrisch verwarmingselement en ventilator. U kunt de elektrische
verwarming gebruiken als bijverwarming of alternatief wanneer de gasfles leeg is.
-

Steek de stekker in het stopcontact.
Middels de tuimelschakelaar kunt u kiezen uit twee elektrische verwarmingsstanden.
Met de ventilatorschakelaar kunt u de ventilator inschakelen om te zorgen voor een optimale
warmtespreiding.

Vervangen van de gasfles:
Verzeker u altijd dat de gaskraan aan de gasfles volledig afgesloten is. Laat de kachel altijd volledig
afkoelen voordat u de gasfles verwisselt.
Vervang nooit de gasfles of regelaar terwijl de kachel nog brandt!

Onderhoud:
-

-

-

Verzeker u altijd dat de gaskraan aan de gasfles volledig afgesloten is en de kachel afgekoeld
is. Reinig de kachel nooit wanneer deze aan staat, dit kan ernstige verwondingen
veroorzaken!
De rolkachel dient regelmatig (jaarlijks) door een installateur of specialist gecontroleerd te
worden op veiligheid.
Reinig de behuizing regelmatig aan zowel de binnen als buitenzijde, gebruik geen agressieve
schoonmaakmiddelen, deze kunnen de laklaag beschadigen.
Controleer regelmatig de waakvlam tijdens het gebruik, deze dient egaal blauw te branden.
Wanneer de waakvlam wakkert of geel brandt dient de kachel door een installateur of
specialist op vervuiling gecontroleerd te worden.
Het is strikt verboden zelf werkzaamheden te verrichten aan de rolkachel. Enkel een
installateur of specialist mag werkzaamheden aan de kachel te verrichten. Reparatie dient te
geschieden met originele onderdelen!

Probeer de kachel wanneer deze niet in gebruik is afgesloten te bewaren (bijvoorbeeld in de
originele doos) Dit minimaliseert vervuiling en zodoende heeft u langer plezier van uw apparaat.
Technische ondersteuning:
De rolkachel ontsteekt niet:
-

Controleer of de gasfles leeg is.
Controleer of de gasdrukregelaar correct is aangesloten en de druk overeenkomt met de
specificaties van de kachel.
Controleer of alles aangesloten is als boven omschreven.

Indien u zojuist de gasfles verwisseld heeft:
-

Mogelijk zit er gas in de leidingen. Houdt de draaiknop van de kachel iets langer ingedrukt en
probeer het nogmaals.
De gasfles is mogelijk te koud, zorg dat de gasfles een gelijke temperatuur heeft met de
omgeving.

De kachel valt uit:
-

Wanneer de kachel uitvalt, probeer deze eerst opnieuw te ontsteken
Wanneer de kachel na het starten uitvalt, controleer of de gasfles nog voldoende gevuld is.
Wanneer de kachel na enige tijd uitvalt, treedt mogelijk de zuurstofgebrek beveiliging in
werking. Ventileer de ruimte onmiddellijk en probeer het later opnieuw.
Verplaats de kachel nooit wanneer deze brandt, mogelijk treedt dan de omvalbeveiliging in
werking.

Veiligheid informatie:
-

-

Gebruik de rolkachel enkel in goed geventileerde ruimtes om gevaar voor koolmonoxide te
vermijden. Probeer de rolkachel niet op vol vermogen te gebruiken in ruimtes kleiner dan
80m3.
Verplaats de rolkachel nooit wanneer de brandt.
Plaats geen objecten voor of tegen de kachel.
Houdt kleine kinderen uit de buurt van de rolkachel, sommige onderdelen kunnen heet
worden en derhalve verwondingen veroorzaken.
Controleer altijd de installatie op gasdichtheid met een lekzoekspray of zeepsop. Dit dient
ook te gebeuren na het verwisselen van de gasfles.
Sluit altijd de gaskraan aan de gasfles af wanneer de kachel niet in gebruik is.
Plaats de kachel niet in de buurt van muren, gordijnen, meubels of andere brandbare
materialen. Zorg dat de kachel altijd met de voorzijde de te verwarmen ruimte in wijst. (zie
onderstaande afbeelding)

