Gebruikershandleiding voor uw gasvuur

Eventuele storingen / probleemoplossing

Het vuur ontsteken
Draai de hoog- laagstandsknop (2) geheel naar links. Zie fig. 1.
Alvorens de waakvlam te kunnen ontsteken moet de waakvlamleiding als volgt ontlucht
worden. Ontstekingsknop (1) naar (3) draaien en gedurende 5 seconden ingedrukt
houden en krachtig naar links draaien, totdat de waakvlam ontsteekt.
Deze knop nog enkele seconden vasthouden, daarna loslaten en naar links draaien,
waarna de hoofdbrander moet ontsteken.
Hoog/laag regeling
De linker knop (2) is de regelknop, waarmee de hoog en laagstand kan worden geregeld.
Wanneer het gasvuur voor langere tijd niet in gebruik geweest is, kan het voorkomen dat
er lucht in de gasleiding aanwezig is en moet dan opnieuw ontlucht worden. Herhaal het
vonken zoals boven aangegeven.
Het vuur doven
Door de knop (1) naar rechts te draaien tot over de eerste aanslag (3) blijft de waakvlam
branden. Om de waakvlam te doven draait men de knop geheel naar rechts (4).
Veiligheidsvoorzorg
Men dient er voor te zorgen dat er geen
brandbare stoffen in de onmiddellijke
nabijheid van het vuur aanwezig zijn, zoals
b.v. nylon kleding en dergelijke. Ook
kinderen mogen zich niet in de directe
nabijheid van het vuur begeven.
Waakvlam
Het is belangrijk dat het gedeelte bij de
waakvlambrander altijd vrij blijft van enig
materiaal voor een goede ontsteking van
de hoofdbrander.
Zie fig. 3.
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Piezokabel (C) controleren op beschadiging (indien nodig
vervangen). Zie fig. 2
Piezokabel (C) vonkt over op een leiding (piezokabel
afschermen of verplaatsen). Zie fig. 2
Afstand tussen ontstekingspen (A) en thermokoppel (B) is te
klein of te groot (optimaal = 3 mm). Zie fig. 2
Nakijken of piezokabel (C) goed is gemonteerd in
vonkontsteker (2) en/of ontstekingspen (A). Zie fig. 2
Zorg voor goed contact tussen waakvlamhouder en brander.
De gastoevoerleiding is te lang en/of van een te geringe
doorlaat.
De gasdruk is te laag, deze moet altijd minimaal 25 mbar
zijn.
Verstopping door vervuiling in de gastoevoerleiding.
Door tocht kan het gebeuren dat de waakvlam uitwaait. Dit
kan men voorkomen door de waakvlam aan de buitenkant af
te schermen met behulp van een gloeikool.
Waakvlamset niet goed bevestigd. Zie fig. 2
Waakvlamset defect:
- Thermokoppel (B) verbrand.
- Vlamverdeler (D) beschadigd waardoor de waakvlam niet
optimaal brandt (waakvlamset vervangen).
- Magneetspoel in regelunit defect (vervangen).
Regelunit verkeerd aangesloten (gastoevoer naar regelunit en
gastoevoer van regelunit naar brander nazien).
Vervuiling in de gastoevoerleiding of voor de inspuiter
(leidingen en inspuiter nazien).
Minimaalschroef is niet goed ingesteld.
Slechte beluchtingsvoorziening in de stookruimte.
Onvoldoende trek in de schoorsteen (kan veroorzaakt worden
door slechte weersomstandigheden).

Indien het niet mogelijk blijkt de storing aan de hand van bovenstaande tabel op te
lossen, dan raden wij u aan telefonisch contact op te nemen met uw leverancier of
met de fabrikant.
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Garantie
Deze regelunit (gasventiel) en het bijbehorende type Milafire gasvuur is door de
fabrikant nauwkeurig getest en afgesteld op de juiste Nominale Belasting voor de
bijgeleverde gasbrander. Wij raden u dan ook aan de instellingen in geen geval te
veranderen, ook niet wanneer een optredende storing volgens bovenstaande tabel niet
op te lossen blijkt te zijn. Het aanbrengen van wijzigingen aan de regelunit en de
waakvlambrander kan tot gevolg hebben dat uw garantie zou kunnen komen te
vervallen.
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