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Deze instructies zijn alleen geldig indien de land code op het apparaat is weergegeven. Indien deze code 

niet op het apparaat is weergegeven, is het noodzakelijk de technische instructies uit de handleiding te 

raadplegen om te voorzien in de noodzakelijke informatie aangaande de gebruikscondities voor het 

gebruik van het apparaat in uw land. 

  

Dit is ongepubliceerd werk waarvan het copyright in eigendom is van Zhongshan Leo Electronics Co., 

Ltd ("Leo"). Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document is vertrouwelijk en het eigendom 

van Liyin en wordt verstrekt zonder aansprakelijkheid voor fouten of hiaten. Niets uit deze uitgave mag 

worden gereproduceerd, openbaar gemaakt worden of worden gebruikt zonder voorafgaande 

goedkeuring via een contract of schriftelijke toestemming. Het copyright en de voorgaande restrictie op 

het reproduceren en het gebruik omvatten alle media waarin deze informatie kan worden 

gerepresenteerd. 

GEBRUIKERSHANDLEIDING 
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1. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 

Elke installatie, aanpassing, onderhoud en reparatie van de apparatuur dient uitgevoerd te worden door 

bekwaam opgeleid/gekwalificeerd, geautoriseerd personeel. Personeel dient te allen tijde de 

handleiding zorgvuldig te lezen om er zeker van te zijn dat handelingen overeenkomen met deze 

veiligheidsvoorschriften en instructies. Bewaar deze instructies goed samen met de contactinformatie 

voor service/garantie na aankoop. 

1) Dit apparaat is voor gebruik binnenshuis en alleen voor verwarmingsdoeleinden. 

2) Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen. 

3) Gebruik het apparaat niet zonder toezicht.  

4) Gebruik het apparaat niet als u niet in staat bent het direct te bedienen.  

5) Verzeker u ervan dat de lokale distributie (gas type en druk) overeenkomen met de vereiste van het 

apparaat.  

6) Voor dit apparaat is een flexibele slang of leiding noodzakelijk, vraag ernaar bij uw 

(gas)leverancier. 

7) Dit apparaat kan alleen worden gebruikt in een goed geventileerde ruimte. 

8) Houd het apparaat verwijderd van alle ontvlambare materialen. 

9) Plaats geen gordijnen boven het apparaat.  

10) Het apparaat mag niet worden gebruikt in badkamers, toercaravans en campers. 

11) Verplaats het apparaat NIET als deze in gebruik is. 
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2. INSTALLATIE 

Verzeker u voor de installatie ervan dat de lokale distributie condities (identificatie gas type en druk) 

overeenkomen met de vereiste van het apparaat.  

Waarschuwing:  

Het controle systeem van het apparaat mag niet worden aangepast door de installateur; 

Het controle systeem van het apparaat mag niet worden uitgeschakeld; 

Wanneer welk onderdeel van het controle systeem van het apparaat dan ook wordt vervangen, dienen 

alleen originele onderdelen van de fabrikant te worden gebruikt.  

Verzeker u ervan dat het glaspaneel aan de voorkant intact is. Indien het glas gebroken is, kan het 

apparaat niet worden gebruikt voordat het glas vervangen is met een nieuw glaspaneel door een 

onderhoudsmonteur of andere gelijk gekwalificeerd persoon.  

Dit apparaat is niet ontworpen om te worden ingebouwd. Wanneer het apparaat wordt geïnstalleerd, 

zorg er dan voor dat het glaspaneel richting het midden van de ruimte is gericht. De maximale afstand 

tussen het achter paneel en de muur is 1 meter, terwijl de minimum afstand tussen het zijpaneel en de 

muur 1 meter bedraagt. De maximum afstand tussen het apparaat en de gasbron is 300mm. Zie 

onderstaand figuur. 

             

 

 

 

Figuur 1: Installatie positionering 

Na het op de juiste wijze positioneren van het apparaat, kan de installatie worden gestart. 

1. Als eerste bevestigt men de gasleiding aan de gasaansluiting van het apparaat; gebruik een 

klem om de slang vast te zetten 

2. Als tweede verbindt men één kant van het rookafvoerkanaal met de rookafvoer van het 

apparaat, de andere kant dient te worden aangesloten op een afvoerkanaal buiten de ruimte 

van ten minste twee meter hoog. 

3. Als derde, zet de hoofdkraan van het gas open en controleer met behulp van zeepwater de 

aansluiting op lekkage. Controleer de gasleiding regelmatig op lekkage en vervang indien 

nodig de gasaansluiting. 

 

 

 

                             

Figuur 2: verbinden van de rookgasafvoer 
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3. GEBRUIK 

WERKING 

Wanneer de omgevingstemperatuur hoger is dan 38℃±3℃, zal de toevoerklep automatisch worden 

uitgezet om de gastoevoer te stoppen en wordt automatisch weer aangezet als de temperatuur lager 

wordt dan 38℃±3℃. 

ONTSTEKEN VAN DE KACHEL 

1. Zorg er voor dat het vonk symbool van de temperatuur controle knop op het nul punt staat 

voordat u het gas aanzet.  

2. Druk de temperatuur controle knop in en houd deze 5~10 seconden vast, druk daarna de piëzo 

vonk knop in. U zou een klik moeten horen en door het glazen paneel een kleine vonk gevolgd 

door een waakvlam moeten zien (wanneer de waakvlam of één van de branders niet ontsteken, 

laat de temperatuur controle knop en piëzo vonk ontsteking dan los, wacht 30 seconden en 

herhaal de procedure). 

3. Wanneer de waakvlam brand houdt de temperatuur controle knop dan nog 10 seconden 

ingedrukt om de vlambeveiliging op temperatuur te laten komen. Laat daarna de knop los. De 

waakvlam zal nu blijven branden. 

4. Druk de temperatuur controle knop in en draai deze tegen de klok in op de gewenste positie 

1～7, de brander zal nu ontsteken.  

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2: Controle Knop 

 

 

 

 

 

 

 

Locatie temperatuur 

controle knop 
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CONTROLE VAN DE TEMPERATUUR 

De temperatuur kan geregeld worden door de controle knop op een positie tussen 1 en 7 te zetten.  

UITZETTEN VAN DE KACHEL 

De kachel wordt helemaal uitgezet door: 

1) Draai de controle knop met de klok mee, en zorg ervoor dat dat de punt op schijf van de controle 

knop op de 0 positie staat.  

2) De hoofdbrander zal uitgaan, de waakvlam zal pas uitgaan als al het resterende gas is opgebrand.  

3) Indien het apparaat voor langere tijd niet gebruikt wordt, zet dan ook de hoofdgaskraan dicht.  

4. VEILIGHEIDSVOORZIENING 

Het apparaat is uitgerust met een atmosfeer sensor en een vlambewakingsvoorziening. Wanneer de 

CO concentratie in de lucht van de ruimte waar de kachel staat 200x10
-6

(V/V) bereikt of de vlam per 

ongeluk uit gaat zal de gasklep van het apparaat automatisch sluiten en de gastoevoer stoppen. Wacht 

ten minste 3 minuten voordat u de kachel opnieuw aanmaakt. De kachel is voorzien van een 

beveiliging waardoor de kachel niet direct opnieuw in gebruik kan worden genomen. 

Waarschuwing:  

Probeer de kachel niet binnen drie minuten na het automatisch sluiten van de gasklep opnieuw 

aan te maken. 

5. VENTILATIE 

OPMERKING: GEBRUIK DE KACHEL ALLEEN IN EEN GOED GEVENTILEERDE RUIMTE. 

Er moet voorzien zijn in ventilatie, dit verzekerd de verwijdering van de verbrandingsproducten en 

voorziet in het binnenkomen van frisse lucht. Voldoende ventilatie vermindert ook de kans op 

condensvorming.  

De onderstaande tabel geeft de kleinste ruimte voor elke temperatuurstand met benodigde ventilatie 

weer. De kachel mag in kleinere ruimte alleen met korte perioden aanstaan. 

Stand 

temperatuur 

controle knop bij 

continu gebruik 

Afmetingen ruimte Ventilatie 

1~3 
Minimaal 56 kubieke meters, bijvoorbeeld 

5.0m*4.7m*2.4m 
64 vierkante centimeters 

4~5 
Minimaal 108 kubieke meters, bijvoorbeeld 

7.0m*6.4m*2.4m 
132 vierkante centimeters 

6~7 
Minimaal 160 kubieke meters, bijvoorbeeld 

9.0m*7.4m*2.4m 
198 vierkante centimeters 

Tabel 1: Ventilatie  
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6. ONDERHOUD  

Neem contact op met onze verkoopvertegenwoordigers om meer gedetailleerde informatie te krijgen 

over een correct gebruik van onze producten. Zij kunnen u ook voorzien in een professionele installatie 

van het apparaat, controle en onderhoudsservice, zodat u een comfortabel verwarmingssysteem hebt 

tijdens koude winters.  

Onderhoud en reiniging kan alleen plaatsvinden als de gastoevoer is uitgeschakeld en de kachel is 

afgekoeld. Reinig de kachel niet als deze aan staat. 

Indien er problemen worden ondervonden tijdens het gebruik, gebruik de kachel dan niet meer en 

neem contact op met uw verkoper voor advies. 

Afhankelijk van het gebruik van de kachel, dient elke 12 maanden een onderhoudsbeurt te worden 

uitgevoerd door een gekwalificeerde onderhoudsmonteur. Dit garandeert een veilig en aangenaam 

verwarmingssysteem. Zorg ervoor dat de branders van de kachel vrij blijven van stof en vuil, en 

wanneer deze niet wordt gebruikt, de kachel afgedekt en opgeslagen wordt op een droge plek. BRENG 

GEEN wijzigingen aan in de veiligheidsvoorzieningen van de kachel. 

Gebruik geen schurende producten voor het reinigen van het apparaat. 

Let op de waakvlam wanneer de kachel in gebruik is. Deze dient stabiel te branden. Wanneer de 

waakvlam niet stabiel brand of een gele vlam vertoond, dient de kachel gecontroleerd te worden op een 

correcte werking. 

Wanneer onderdelen vervangen dienen te worden, gebruik dan alleen originele onderdelen die door de 

fabrikant geleverd worden. Het gebruik van onjuiste of niet originele vervangingsonderdelen kan 

gevaarlijk zijn en de garantie vervalt. 

Indien onderdelen van het controle systeem vervangen dienen te worden, neem dan contact op met 

een specialist.  

Wanneer de kachel voor een langere periode niet wordt gebruikt, bijvoorbeeld in de zomer, wordt 

aangeraden de kachel af te dekken of op te bergen in de originele doos, om te voorkomen dat stof en 

vuil zich opbouwen in de kachel. 
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7. WAARSCHUWING BIJ LEKKAGE 

Indien u vermoedt dat de kachel een gaslek heeft, sluit dan het gas af en neem contact op met een 

loodgieter of onderhoudsmonteur. PROBEER NIET het gaslek te vinden met een open vlam, maar 

gebruik indien nodig zeepwater. 

8. PROBLEMEN OPLOSSEN 

Probleem Oorzaak Oplossing 

Piezo ontsteekt de 

waakvlam niet 

Opmerking: wanneer de 

kachel (op)nieuw is 

geïnstalleerd, kan het 2-3 

pogingen duren om de 

kachel te ontsteken 

1. Hoofdgaskraan is dicht 

2. Onvoldoende gas 

3. Vonk is onvoldoende om 

de waakvlam te 

ontsteken 

1. Open de hoofdgaskraan 

2. Controleer de 

toevoer(leidingen) van het gas  

3. Controleer de vonkafstand 

tussen de elektrode en de 

waakvlam (deze dient 4-5mm 

te zijn). Indien nodig: Laat een 

onderhoudsmonteur of 

specialist dit aanpassen  

Waakvlam is groot en 

geel/oranje van kleur 

Onderhoud aan de kachel is 

noodzakelijk 

Neem contact op met uw 

onderhoudsmonteur 

Branders ontsteken niet 

goed 

1. Onvoldoende gas 

2. Branders zijn verstopt 

3. Veiligheidsvoorziening 

heeft de gastoevoer 

gestopt 

 

1. Maak de branders nadat ze 

zijn afgekoeld schoon 

2. Zet de gastoevoer 5 minuten 

uit. Ontsteek de kachel 

opnieuw en laat 30 seconden 

op een lage stand branden 

voordat u de instelling op een 

hogere stand zet. 

3. Wacht ten minste 3 minuten 

voordat u de kachel opnieuw 

probeert te ontsteken 

Tabel 2: Problemen Oplossen 
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