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I Deres nye pilleovn finder De følgende:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Betjeningsvejledning
Rensebørste
Netledning
Heta handske
Fjernbetjening
Typeskilt

1. Indledning
Bemærk
Vi råder dem til at gennemlæse denne manual
omhyggeligt, da den omhandler den nødvendige fremgangsmåde, for at deres nye pilleovn
kan fungere på den bedste måde.
Advarsel
Reglerne vedrørende installation og funktion,
som er beskrevet i denne vejledning, kan være
forskellige for de gældende regler i destinationslandet. Hvis dette er tilfældet, er det de
gældende regler i destinationslandet, der skal
følges. Tegningerne i manualen er omtrentlige
og ikke i skala.
Information
Den brugte emballage sikrer en god beskyttelse imod mulige skader, som kunne opstå under
transporten af ovnen. Kontroller venligst ovnen
straks ved leveringen; såfremt de bemærker
nogen synlige skader, kontakt da straks deres
forhandler.
Beskrivelse af ovnen
Disse instruktioner vedrørende brug og service,
som kommer fra firmaet Heta, har til formål at
give brugeren alle oplysninger vedrørende sikkerhed for hermed at undgå enhver skade på
personer, ting eller ovnens komponenter.
Gennemlæs venligst denne vejledning
omhyggeligt, før apparatet tages i brug eller
vedligeholdes. I vejledningen findes der særlige
vigtigste instruktioner, der skal følges.
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2. Sikkerhedsinformationer
Greenfire pilleovnen skal installeres af en fagperson, der har gennemgået træning hos Heta
A/S. Gennemlæs omhyggeligt disse instruktioner vedrørende brug og vedligeholdelse før
ovnen installeres og tændes!
Såfremt de har behov for yderligere oplysninger, bedes de kontakte forhandleren, hvor de
har købt ovnen.
BEMÆRK

Ovnen er ekstrabeskyttet jævnfør stærkstrømsreglementet og skal tilsluttes netforsyning med jord.
Der må kun fyres i ovnen med kvalitetspiller
med en diameter på 6-8 mm.
Før ovnen forbindes til netforsyningen, skal
forbindelsen mellem afledningsrør og skorsten
være tilendebragt.
Ovnen skal installeres i et rum med tilstrækkelig
luftskifte.
Åbn aldrig ovndøren mens ovnen er i funktion.
Når ovnen er tændt, er overflader, glas, håndtag og ovnrør meget varme. Mens ovnen er i
funktion, må de nævnte dele kun berøres med
passende beskyttelse.
3. Generel information
Greenfire pilleovnen må kun installeres i boligmiljøer. Ovnen styres fuldautomatisk, hvilket
sikrer en kontrolleret forbrænding. Automatikken styrer antændelsesprocessen og 5 effekttrin, samt nedlukningsfasen og sikrer hermed,
at ovnen fungerer korrekt.
Takket være brændskålen, der bruges i forbindelse med forbrændingen, falder det meste
af asken fra pilleforbrændingen ned i en askespand. Kontrollér under alle omstændigheder
brændskålen dagligt, da ikke alle piller er af lige
høj kvalitetsstandard.
Glasset er forsynet med skylleluft, der hjælper
med at holde det rent, dog er det umuligt at
undgå at glasset bliver tilsmudset efter nogen
tids brug.

3.1. Ansvar
Ved at levere denne vejledning fralægger Heta
A/S sig alt ansvar, privat- såvel som strafferetligt, for ulykker, der kan være forårsaget af
hel eller delvis manglende overholdelse af de
instruktioner, som denne vejledning indeholder.
Heta A/S fralægger sig ethvert ansvar ved forkert brug af ovnen, kundens afvigende brug,
uautoriseret udskiftning og/eller reparation,
samt brug af ikke originale reservedele til denne
model. Producenten fralægger sig ethvert ansvar, privat såvel som strafferetligt, direkte elleinddirekte, som kan skyldes:
•
•
•
•
•
•
•
•

Manglende vedligeholdelse
Manglende overholdelse af instruktio-		
nerne i denne manual
Manglende overholdelse af sikkerheds-		
forskrifter
Ureglementeret installation herunder 		
manglende overholdelse af gældende 		
normer i destinationslandet
Installation foretaget af ikke kvalificeret 		
eller utrænet personale
Udskiftning eller reparation der ikke er 		
autoriseret af producenten
Brug af uoriginale reservedele
Ekstraordinære hændelser

A. Termosikringen foretager en øjeblikkelig
nedlukning af ovnen ved for høj temperatur i
træpillebeholderen. (85°C)
Reset ved at trykke på rød knap

B. Temperatursensoren på pilletanken aktiveres ved en temperatur på 82°C og modulerer
automatisk ned i effekttrin. Stiger temperaturen
fortsat, vil termosikringen (1) blive aktiveret.

3.2 Reservedele
Brug altid kun originale reservedele.
Heta anbefaler på det kraftigste, at ved
tvivlsspørgsmål angående Deres pilleovn,
kontakt da straks Deres forhandler.
3.3. Sikkerhedsanordninger
Pilleovnen er udstyret med specielt avancerede
sikkerhedssystemer for at forhindre skader på
ovnen og på boligmiljøet, der kunne opstå på
grund af at en af ovnens elementer går i stykker
eller fra fejl i skorstensaftrækket.
Såfremt der opstår uregelmæssigheder, standses pilletilførslen øjeblikkeligt. De vigtigste
”mekaniske” sikkerhedsanordninger er de tre
følgende:

C. Pressostaten måler, om der er det korrekte
tryk i skorstenstrækket. Ved manglende aftræk
eller stoppet skorsten slår pressostaten fra, og
der foretages øjeblikkelig nedlukning af ovnen.
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4. Dimensioner, installation og antænding.
4.1. Dimensioner

4.2. Placering
Stedet, hvor ovnen placeres i boligmiljøet, er
afgørende for, hvordan varmefordelingen foregår i selve miljøet. Før det besluttes, hvor ovnen skal placeres, er det vigtigt at huske på:
• Lufttilførslen til forbrænding skal komme
fra et ventileret rum, eller skal komme fra et
åbent udendørsområde.
• Installation i et soveværelse er ikke hensigtsmæssig
• Ovnen skal installeres på et rummeligt og
centralt sted i huset for at sikre den bedste
varmecirkulation
6

Den elektriske tilslutning skal være jordforbundet (hvis det medfølgende kabel ikke er langt
nok for tilslutning til nærmeste stik, brug da en
forlængerledning med jordforbindelse i.)
4.3. Midlertidig strømafbrydelse
Hvis strømafbrydelsen kun varer nogle få sekunder, genstarter ovnen og fungerer normalt.
Hvis strømafbrydelsen er af længere varighed,
lukker styreboksen automatisk ned.
Nedlukningsfasen varierer meget afhængig af
ovnens temperatur.

4.4. Mindste afstand mellem ovn og brændbare materialer.
Hvis ovnen placeres på denne måde, er det
nødvendigt at holde en afstand på mindst
150 mm fra rummets vægge og 70 mm bag
ved ovnen.

4.6. Ovnens røggassystem
Røggassystemet fungerer ved hjælp af et let
undertryk i brændkammeret, og det er yderst
vigtigt at skorsten føres til fri luft udendørs og
at udslip ikke sker til lukkede eller halvlukkede
rum som f.eks garager, korridorer, loftrum eller
nogen andre steder, hvor røggassen kan koncentreres.
Skorstenen skal altid monteres efter gældende Nationale og regionale regler.
4.7. Skorstenstræk.

Hvis ovnen placeres på denne måde, er det
nødvendigt at holde en afstand på mindst
70 mm fra rummets vægge.

Pilleovnen virker delvis uafhængig af skorstenens medtagningsgrad, da røgen føres fra
brændkammeret ved hjælp af røggassugeren.
Men såfremt skorstenstrækket er højt, tilråder
vi at installere en trækreduktionsventil, da skorstenen ellers vil tage over for røgsugeren og
tilføre for meget luft til forbrændingen.
Ovnen kører optimalt med et skorstenstræk
på 4 pascal ( brugt ved test/godkendelse ) i en
skorsten med en diameter på 80mm.
4.8. Ekstern luftindtag.
I hermetisk tillukkede miljøer med ringe luftskifte, kan det være vanskeligt at få tilført nok luft
til forbrændingen. Det kan være nødvendigt at
tilføre ekstra luft til rummet.
4.9. Manglende antænding
Under antændingsfasen kan det ske, at ovnen
ikke udvikler en flamme. Hvis pillerne ikke antænder, vil ovnen foretage en nedlukning af
systemet og der vil komme en fejlmelding på
manglende piller.

4.5. Nærhed til brændbare materialer
• Ovnens sider
• Bag ovnen
• Møbel foran ovnen

150 mm
70 mm
700 mm

De følgende anvisninger kan variere afhængig
af regionale eller nationale direktiver. Gældende lovgivning i det land, hvor ovnen installeres,
skal altid respekteres. Er de i tvivl, kontakt da
Deres autoriserede Heta forhandler.
DET ANBEFALES, AT PILLEOVNEN INSTALLERES AF EN AUTORISERET FORHANDLER
ELLER INSTALLATØR.
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4.10. Før første antænding.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Gennemlæs omhyggeligt hele denne vejledning før ovnen tændes.
Tilslut pilleovnen til skorstensaftrækket på korrekt måde.
Fyld pilletanken op.
Åbn ovndøren og kontroller at brændskålen er på plads i rammen.
Luk ovndøren. ( Åbn aldrig ovndøren mens ovnen er i drift !!! )
Rul rumtemperatursensoren ud, som er anbragt på bagsiden af ovnen og pas på at den
ikke kommer i berøring med varme overflader.
Tilslut ovnen til stikkontakten med det medfølgende netkabel.
Indstil alle personlige indstillinger via betjeningspanelet og start derefter ovnen.

BEMÆRK:
Under første tænding er det nødvendigt at ventilere miljøet grundigt, da der i løbet af de
første timers drift kan forekomme en ubehagelig lugtgene, der skyldes afhærdning fra malingen.
Lad ovnen køre i højeste niveau i nogle timer for at sikre, at det er afhærdet første gang ovnen bruges, så lugtgenen ikke opstår igen.
5.0. Menustruktur, Betjening og Timer
5.1. Menustruktur
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5.2. Betjeningspanel

Betjeningspanelet er også udstyret med tone / lyd til alarmer mm.
•
•
•

Kort tone: Ved aktivering af knapper på betjeningspanelet.
Lang lav tone: Ved forkert indtastning på betjeningspanelet.
Lang høj tone: Ved alarm fra ovnen, med fejlkode i display.

5.3. Fjernbetjening
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5.4. Menu navigation
5.4.1. Aktive touchknapper

5.4.2. Indstilling ur.
Indstil ur og dato i menupunktet Tid
. Tast Enter
og timerne blinker. Tast + eller – og
indstil timerne til det ønskede. Tast derefter menuknap til Højre
. Herefter vil minutterne
blinke. Tast + eller – og indstil minutterne til det ønskede. Tast derefter pil til højre
og datoen
kommer nu frem. Denne indstilles på samme måde som ovennævnte tidsindstilling. Tast derefter
pil til højre
og indstil ugedagen. ( 1 = mandag, 2 = tirsdag osv. )
5.4.3. Manuel pillefremføring.
Gå til menupunktet Opsætning
. Tryk + til punkt ( 6 ) vises i displayet. Tast derefter Enter
og displayet ”ruller”, hvilket symboliserer den manuelle pillefremføring. Tryk og hold Enter
nede. Denne sekvens varer ca. 30 sekunder. Gentag sekvens indtil pillerne kommer i brændskålen. Tøm derefter brændskålen for korrekt opstartssekvens.
5.4.4. Indstil Rumtemperatur.
Indstil rumtemperaturen i menupunktet Temperatur
. Den pågældende rumtemperatur vil
være vist. Indstil den ønskede rumtemperatur ved at taste Enter
. Herefter vil displayet blinke
og nu kan den ønskede rumtemperatur vælges med + eller – knapperne. Bekræft med Enter
( Rumtemperaturen kan også indstilles med fjenbetjeningen. Se punkt .3. )
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5.4.5. Antifreeze temperatur ( Frostsikring ).
Antifreeze er en sikring imod for lav rumtemperatur eller med andre ord, en frostsikring. Hvis den
aktuelle rumtemperatur kommer under den indtastede Antifreeze temperatur, starter ovnen automatisk op. For at aktivere Antifreeze, skal Timer være ON.
Indstil Antifreeze temperaturen i menupunktet Temperatur
. Tryk + og [2] vises. Tast Enter
Juster Antifreeze temperaturen til det ønskede og bekræft med Enter
( Standard er 10°C )
5.4.6. Valg af effekttrin.
Indstil det ønskede effekttrin af ovnen i menupunktet Effekt
. Tast Enter
og vælg det ønskede maksimale niveau for effekten af din ovn. 1…4, Auto, Hi. Bekræft med Enter
( Det ønskede effekttrin kan også vælges med fjernbetjeningen. Se punkt 8.1.1. )
5.4.7. Valg af konvektionsniveau.
Konvektionsblæseren er som standard indstillet til Auto og følger dermed effekttrinnet automatisk.
Det anbefales, at konvektionsblæseren altid er indstillet til Auto, da risiko for overophedning kan
opstå ved forkert indstilling af konvektionsblæseren.
5.4.8. Valg af pillekvalitet.
Vælg pillekvalitet i menupunktet Pilletype
3 varianter:

. Tast Enter

og der kan vælges mellem følgende

1 = Standard indstilling.
2 = Standard + 10% ekstra luft til forbrænding.
3 = Standard + 20% ekstra luft til forbrænding.
Bekræft pilletype med Enter

.

5.5. Undermenuer.
5.5.1. Opsætningsmenuen
1: Tastaturlås: Off, Lo, Hi ( Nedenstående kan vælges i dette punkt )
Off = Ulåst , ( Tastaturlås Off kan Altid vælges i dette menupunkt )
Lo = Enter knap låst,
Hi = Enter knap og On/Off knap låst
2: Display Lysstyrke: 1, 2, 3, 4, 5 ( Nedenstående kan vælges i dette punkt )
1 = Lav 5 = Høj
3: Display Info: Off, 1, 2, 3 ( Nedenstående kan vælges i dette punkt )
Off = Display bliver i den valgte menu.
1 = Display skifter mellem visning af rumtemperatur og tid.
2 = Display skifter fra den valgte menu til rumtemperatur.
3 = Display skifter fra den valgte menu til tid.
4: Beep Volume: 1, 2, 3, 4, 5 ( Nedenstående kan vælges i dette punkt )
1 = Lav 5 = Høj.
5: Teknisk Info
6: Manuel Pillefremføring ( se punkt 5.4.3. )
7: Service Tæller ( Antal ON timer indtil service, 0-999timer, 999+timer = Hi )
8: Service Menu
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5.5.2. Menupunktet Tid:
[ 1 ] = Aktuel tid
Her vælges klokkeslæt, dato, årstal, ugedag
[ 2 ] = Timer On/Off
Her vælges om Timer funktionen er On eller Off.
[ 3 ] = Program 1 til 6 ( P1, P2, P3, P4, P5, P6 )
Her indstilles program 1 til 6 med On/Off, tid og temperatur. ( Se pkt. 5.6.1. )
[ 4 ] = Dag 1 til 7 ( d1, d2, d3, d4, d5, d6, d7 )
( d1 = mandag, d2 = tirsdag …. d7 = søndag )
( Her indstilles dagene med tilhørende programmer. Se pkt. 5.6.2. )
5.6. Timer opsætning.
5.6.1. Indstilling af programmer:
For at indstille et Program, gå til menupunktet tid
undermenu [3]. Tast Enter
og displayet
vil vise [ P1 ]. Tast Enter
og displayet vil vise Starttid ( On, se nedenfor ), hvor timetallet
blinker. Tast + eller - indtil det ønskede timetal blinker. Tast derefter pil til højre
og minuttallet vil nu blinke. Tast + eller - indtil det ønskede minuttal blinker. Tast derefter pil til højre
og
diplayet vil vise Stoptid ( Off, se nedenfor ), hvor timetallet blinker. Tast + eller - indtil det ønskede
timetal blinker. Tast derefter pil til højre
og minuttallet vil nu blinke. Tast + eller - indtil det
ønskede minuttal blinker. Tast derefter pil til højre
og temperaturen vil nu blinke.
Tast + eller - indtil den ønskede maksimale temperatur blinker. Bekræft temperaturen med
Enter
og hele program 1 [ P1 ] er gemt i Timer.
Denne sekvens gentages for de andre programmer, hvis disse ønskes taget i brug.
Eksempel 1:

Program 1

Program 2

Program 3

Program 4

Program 5

Program 6

ON

OFF

ON

OFF

ON

ON

ON

OFF

ON

OFF

5:30

7:30

8:00

11:30 12:00 23:00 17:00 23:00 20:00 22:30

4:00

7:00

21°

OFF

OFF

21°

18°

24°

20°

22°

Program 1

Program 2

Program 3

Program 4

Program 5

Program 6

ON

ON

ON

ON

ON

ON

Skema til eget brug.

Temp:
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OFF

Temp:

OFF

Temp:

OFF

Temp:

OFF

Temp:

OFF

Temp:

OFF

5.6.2. Indstilling af dage.
For at indstille en dag med et eller flere programmer, gå til menupunkt [ 4 ] i Menuen tid .
Tast Enter
og [ d1 ] vil blive vist. Tast Enter
og displayet vil vise Off ( blok A. se nedenfor ). Tast + indtil det ønskede program ( Off, P1 til P6) bliver vist. Tast pil til højre
og displayet vil vise Off ( blok B, se nedenfor ). Tast + indtil det ønskede program ( Off, P1 til P6 ) bliver
vist. Tast pil til højre
og displayet vil vise Off ( blok C, se nedenfor ). Tast + indtil det ønskede
program ( Off, P1 til P6 ) bliver vist. Bekræft med Enter
.
Dag 1 ( d1 mandag ) er nu indstillet. Denne sekvens gentages for de andre dage, hvis disse ønskes taget i brug

Eksempel 2:

Skema til eget brug.
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6. Forklaringer
6.1.Hvad er træpiller?
Træpiller består af savsmuld eller spåner som produceres i snedkerier. Det brugte materiale må
ikke indeholde fremmedelementer, som f.eks. lim eller lak, som er syntetiske substanser. Under
høje temperaturer presses træet gennem en matrice med huller; på grund af det stærke tryk bliver
spånerne overophedede og aktiverer hermed træets naturlige bindemidler.
På den måde bibeholder pillerne deres form uden tilsætning af nogen form for bindemiddel. Pillernes massefylde varierer afhængig af trætypen, og den kan være 1,5 – 2 gange større end naturligt træ.
De cylinderformede træpiller har en diameter på 6 - 8 mm og en variable længde mellem 10 og 50
mm. Deres vægt er på omkring 650 kg/m3 på grund af det lave vandindhold (8-10 %) har de en
høj energimængde.
Pillerne skal ubetinget transporteres og opbevares tørt. Kommer de i kontakt med fugtighed,
svulmer de meget op og bliver dermed ubrugelige. De skal derfor beskyttes imod fugtighed både
under transport og opbevaring.
Pillekvalitet:
Det ENplus certificeringsprogram omfatter tre pillekvalitet klasser med forskellige krav til det anvendte råmateriale samt træpilleegenskaber. De svarer til EN 14.961-2 klasserne og navngives :
a.
b.
c.

ENplus -A1
ENplus -A2
EN -B

Pilleegenskaberne skal overholde EN 14.961-2. Inspektions- og afprøvningorganer skal følge de
testprocedurer, der er beskrevet i EN 14.961-2. Nedenstående tabel giver et overblik over de vigtigste pilleegenskaber og deres grænseværdier.

Heta A/S anbefaler at bruge piller af ENplus -A1 kvalitet, for at få det optimale ud af deres pilleovn.
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6.2. Påfyldning af træpiller
A. Tryk knappen ned som vist.

B. Pillelåget åbnes.

C. Åben låget helt og påfyld piller.

D. VIGTIGT!!!
Husk at lukke låget igen efter påfyldning !!!

Brug den manuelle pillefremføring (se afsnit 5.4.3.) indtil der kommer piller i brændskålen. Derved
opnås korrekt opstartssekvens.
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6.3. Opstartssekvens.

6.4. Rumtemperaturstyring
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7. Fejlfinding.
7.1. Alarm- og fejlmeldinger.
• Ved en alarm blinker en eller flere ikoner og problemet skal løses hurtigst muligt.
Ved en alarm kan ovnen stadig være delvis brugbar. Dog vil ovnen ikke være fuld 		
funktionsdygtig. En fagmand bør kontaktes hurtigst muligt.
• Ved en fejlmelding lyser ikonet konstant og problemet skal løses hurtigst muligt.
Ved en fejlmelding vil ovnen have en funktionsfejl. En fagmand SKAL kontaktes.
Ikonet Service Alarm

vil lyse konstant og koden vil starte med E.

De fleste alarmer og fejl har også en kode, som kan hjælpe med at lokalisere problemet. For at se
denne kode, tryk på Back på betjeningspanelet og hold trykket indtil koden bliver vist i displayet.
Hvis displayet viser - - - - findes der ikke en kode til det aktuelle problem.

Heta anbefaler på det kraftigste, at ved tvivlsspørgsmål kontakt da straks forhandleren.
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7.2. Intro til fejlfinding.
En pilleovn har sammenlignet med en traditionel brændeovn en del teknik både mekanisk og
elektronisk. Som følge heraf kan der opstå en række problemstillinger, der har negativ indflydelse
på forbrænding og optænding.
Denne vejledning for fejlfinding kan med fordel anvendes inden der reklameres og tilkaldes montør.
7.2.1. Fejlfinding.
Følgende skal kontrolleres inden optænding:
a)

Låget til pilletanken er lukket.

b)

Brændskålen skal ligger tæt ned mod underparten, og der må ikke være aske eller
pillerester mellem brændskål og underparten denne er monteret i.

c)

Pakningen på askeskuffen er intakt og askeskuffen lukker helt tæt ind mod ovnen.

d)

Pakningen på lågen til brændkammeret er intakt og lågen slutter tæt hele vejen rundt mod
brændkammeret.

e)

Ovnen er rengjort og renset som anført i denne vejledning.

Findes der fejl ved en eller flere af ovenstående punkter, udbedres disse og ovnen testkøres.
Uddybende forklaring af punkt a-e
Punkt a. Er denne del ikke tæt, vil det medføre, at der trækker falsk luft gennem pilletanken og
ind i ovnen. Denne luft vil ikke medvirke til forbrændingen, men derimod reducere den mængde
luft, der bruges til forbrænding. Indvirkningen/forringelsen af forbrændingen vil værre større, jo
færre piller der er tilbage i tanken, da luftmodstanden gennem tanken reduceres med mængden
af piller i denne.
Punkt b. Det er vigtigt at brændskålen sidder helt på plads og slutter tæt mod ovnen, da forbrændingsluften ellers vil løbe uden om skålen. Dette vil resultere i dårligere forbrænding, og nedsat
effekt af rensefunktionen. Den ødelæggende effekt af forbrændingen vil blive forøget i takt med
tilsmudningsgraden af brændskålen.
Punkt c og d. Pakningen i askeskuffen og pakning i lågen er meget vigtig at holde tæt, da en lille
lækage her har store konsekvenser for forbrændingen. Står askeskuffen bare lidt åben, kan ovnen
dårligt brænde og vil hurtigt smudse til.
Punkt e. Se fra side 24
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7.2.2. Testkørsel af ovn.
Start ovnen og afprøv samtlige forbrændingsniveauer ( Auto, 4, 3, 2, 1 ). Under denne proces er
det vigtigt at kontrollere, at der bliver tilført tilstrækkeligt med forbrændingsluft. En succesfuld
optænding vises ved, at flammerne er lysegule efter en driftstid på 15 minutter – flammerne skal
forblive lysegule hvis der skrues ned for effekten. Ved en justering til et mindre niveau, vil der dog
være en omstillingstid i forhold til, at luften reduceres og der tilføres færre piller til ovnen – denne
proces vil typisk tage et par minutter, hvor der kan forekomme orange eller mørke flamme inden
forbrændingen igen bliver optimal (lysegule flammer).
7.2.3. Er forbrændingen ikke ren?
Er ovnen indstillet korrekt, men forbrændingen giver mørke flammer, kan der være flere faktorer der spiller ind. Brændsel, pilletype og skorsten vil være de væsentlige faktorer, og løsningen
herpå vil blive beskrevet i det følgende.
Ovnens grundindstillinger er baseret på en helt ren lys pille, og en skorsten med 11 pascal træk
( som alm brændeovn ). Hvis der anvendes en anden type pille (mørk pille der er tungere), eller hvis der ikke er det nødvendige træk i skorstenen, kan det være nødvendigt med tilførsel af
mere forbrændingsluft. Dette kan ændres via betjeningspanelet under menupunktet pilletype
( se punkt 5.4.8.)
Niveau 1 er standard indstilling, niveau 2 giver 10% ekstra luft og niveau 3 giver 20% ekstra luft.
Er dette ikke tilstrækkeligt i forhold til at opnå den ønskede forbrænding, kan en godkendt servicemontør/forhandler øge tilførslen af luft yderligere via styringens skjulte parametre. Dette bør
dog være et særtilfælde, da hhv. 10- eller 20 % skulle være tilstrækkeligt. Skulle ovnen få for meget luft evt. som følge af en skorsten med meget højt træk, kan der på tilsvarende måde skrues
ned for luftmængden i forbrændingen.

For meget luft

For lidt luft

Tilpas mængde luft
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7.2.4. Før kontakt til Servicemontør.
Kører ovnen slet ikke eller brænder den meget ringe ( mørke flammer og sort røg ) tilkaldes servicemontør gennem din forhandler for udbedring.
Ved tilkaldelse af servicemontør vil det være en stor hjælp for montøren, hvis de 4 spørgsmål i
problembeskrivelsen besvares.
Problembeskrivelse:
a)
Opstår problemet under opstart, ved længere tids drift eller når ovnen nærmer sig ønsket
temperatur?

b)

Forekommer det under brug af Timer og / eller ved almindelig drift?

c)
Forekommer det mere eller mindre ved bestemte vejrforhold? Kulde ( stort varmebehov )
eller varmt vejr ( lille varmebehov )? Har det nogen betydning om det blæser eller er stille vejr?

d)
Hvor længe har ovnen været i drift? Er det et problem, der er opstået pludseligt, eller er det
blevet værre over tid? Har det været et problem allerede da ovnen blev tilsluttet?

Andre kommentarer: ___________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
20

8. Garantibetingelser.
Heta takker for den tillid, de har vist os ved at købe Greenfire pilleovnen, og opfordrer dem til at
gennemse:
-

Instruktioner vedrørende installation, brug og vedligeholdelse

-

Garantibetingelserne som anført nedenfor.

Heta brændeovne gennemgår en grundig kvalitetskontrol under produktionen, før de forlader
fabrikken til forhandleren. Derfor ydes 5 års garanti på fabrikationsfejl på brændkammeret. Andre
komponenter er omfattet af købelovens 2-årige reklamationsret.
Garantien omfatter ikke:
-

Sliddele såsom:
- Ildfaste sten i brændkammeret
- Glas
- Tætningsbånd
- Glassnor

-

Brændskåll

-

Enhver skade opstået på grund af uhensigtsmæssig installering og / eller behandling 		
af ovnen og / eller kundens fejl.

-

Skader forårsaget af forkert brug.

-

Transportomkostninger i forbindelse med garantireparation.

-

Montering / demontering ved garantireparation.

Brug af piller i dårlig kvalitet eller af andre materialer end rent træ kan ødelægge ovnens komponenter, hvorved garantiens gyldighed og producentens ansvar bortfalder.
Transportskader er ikke dækket af garantien. Det er derfor tilrådeligt at kontrollere ovnen straks
ved levering og at informere forhandleren straks, såfremt der konstateres skader. Producentens
garantiforpligtelser er som beskrevet her, og der kan ikke gøres krav gældende på baggrund af
eventuelle mundtlige, anmodninger eller begæringer
Ved evt. reklamationer henvis venligst til fakturanr.
Advarsel
Enhver uautoriseret ændring af pilleovnen, samt anvendelse af uoriginale reservedele vil medføre
bortfald af garanti.
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9. EU overensstemmelsesærklæring
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10. Typeskilt.

23

11. Rengøring og Service.

11.2. Ugentlig rengøring.

11.1. Daglig rengøring.

11.2.1. Tømning af askespand.

11.1.1. Rensning af brændskål.

Askeskuffen skal tømmes ca. 1 gang ugentligt,
men det afhænger af, hvor længe ovnen er i
drift og kvaliteten af pillerne.

Kun en ren brændskål sikrer, at pilleovnen fungerer korrekt og uden problemer. Under drift vil
der opstå aflejringer af fastbrændt aske, som
skal fjernes jævnligt (efter behov) da det forhindrer en korrekt forbrænding. Korrekt rengøring,
udført daglig, medfører, at ovnen brænder
optimalt og yder godt, samt at man undgår
driftsforstyrrelser, som i det lange løb vil kunne
medføre, at assistance fra en tekniker kan blive
nødvendig, for at få ovnen til at fungere korrekt
igen. Rens også ned i hullet, hvor brændskålen
sidder, da aske, som falder igennem brændskålen, vil hindre luftgennemstrømningen.

Åbn den nedre ovnlåge for at få adgang til
askespanden.
BEMÆRK: Dette gøres, når ovnen er slukket.
Både ovn og aske skal være kold.
Vigtigt!!! Husk at montere askespanden igen.

11.2.2. Rensning af brændkammer.
Ovnen behøver en let, men regelmæssig rengøring for at sikre en stabil og jævn drift. Rens
brændkammeret hver 2-3 dag, brug evt. en
støvsuger, sørg for asken er helt afkølet og alle
gløder er helt slukket.
BEMÆRK:
At brandkammerstenene er et porøst materiale
og skal behandles derefter.
At stenene ikke er dækket af garantien
11.2.3. Rensning af glas.
Rengør glasset, når det er nødvendigt. Alt efter
pillekvaliteten og hvilken effekt der fyres med
(lav effekt giver mere snavs/aflejring) vil der efter nogen tid komme noget aflejring på glasset.
Den kan fjernes med en klud eller papir med
glasrens. Er der faste/hårde aflejringer kan man
anvende en plastgrydesvamp og glasrens.
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11.3. Månedligt.
11.3.1. Glassnor og pakninger:
Det er vigtigt, at glassnor i lågen og støbejernstop samt dæksel over pilletank slutter tæt, da ovnen virker via undertryk i brændkammeret.
Glassnorene skal skiftes, hvis de er slidte eller limes fast med keramisk lim, hvis de er løse.
Spørg evt. din forhandler.
11.4. Halvårligt / Årligt Service.
Punkter markeret m. ( * ) bør kun foretages af en autoriseret forhandler.
11.4.1. Tømning og rensning af pilletank.
Pilletanken bør tømmes og støvsuges for smuld og pillerester minimum 1 gang hvert halve år.
11.4.2. Lodret røgrør og røgsuger (*)
Det lodrette røgrør på ovnen skal holdes fri for aske og sod. Rens røret med den tilhørende runde
stålbørste og støvsug sodpotten. Røgsugeren bør efterses, samt røgsugerens vinger renses for
aske og sod.
11.4.3. Rengøring af pressostat: (*)
Pressostaten er forbundet til røgsugeren via en silikoneslange. Rengør evt. silikoneslangen, hvis
den er beskidt, med vand og sæbe (sørg for at den er helt tør, før den genmonteres) Pust i silikoneslangen på pressostaten og hør om denne herved klikker.
11.4.4. Rengøring af konvektionsblæser (*)
Kontrollér at konvektionsblæseren kører ubesværet rundt ved at dreje den rundt med fingrene,
rens den for støv, og evt. andet skidt, brug evt. en blød børste eller pensel.
11.4.5. Rensning af røggaskanal.
Rens røggaskanalen med den tilhørende runde stålbørste. Støvsug og rens for evt. sod og aske i
inspektionshullet, som findes bag den nederste låge.

25

11.5. Service Interval
Der er en indbygget SERVICETÆLLER på 2400 ON timer. Status på denne SERVICETÆLLER
kan ses i Opsætningsmenuen, ( Se pkt 5.5.1. ) Denne SERVICETÆLLER tæller ned fra de 2400
ON timer og når disse udløber, vil der komme en alarm, både i form af en lyd og 2 ikoner
der blinker. Disse ikoner vil fortsætte med at blinke, indtil autoriseret service personale har udført
service på ovnen og nulstillet servicetælleren.
( Ovnen kan fortsat bruges i denne periode )
11.5.1. RENGØRINGS INTERVAL

Punkter markeret med ( * ) bør kun foretages af en autoriseret forhandler.
Egnet værktøj til rengøringen kan købes hos din autoriserede HETA forhandler.
Såfremt anvisninger og rensnings intervaller i denne rengørings manual ikke overholdes, kan garantien ikke opretholdes.
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