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Bästa kund!
Vi vill önska dig lycka till med din nya pelletskamin och vi är övertygade om att du kommer
att få stor nytta och glädje av din investering – särskilt om du följer de råd och anvisningar
som finns i den här bruksanvisningen.
Pelletskaminen Greenfire är godkänd enligt EN 14785, NS 3058/3059, Österrikes 15a och
DIN plus.
Certifieringarna garanterar att pelletskaminen uppfyller en rad specifikationer och krav
som säkerställer att den är tillverkad av material av hög kvalitet, att den är miljövänlig och
har bra eldningsekonomi.
Läs den här bruksanvisningen före montering, installation och användning för att förhindra
person- och produktskador eller andra olyckor.
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Copyright © 2014 HETA
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1. Inledning
Observera:
Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning noggrant, eftersom den beskriver vilka
tillvägagångssätt som är nödvändiga för att din pelletskamin ska fungera på bästa sätt.
Varning:
De regler för installation och funktion som beskrivs i denna bruksanvisning kan skilja sig från de
regler som gäller i det aktuella landet. Om så är fallet är det de gällande reglerna i det aktuella
landet som ska följas. Illustrationerna i bruksanvisningen är ungefärliga och inte skalenliga.
Information:
Det emballage som har använts ger ett gott skydd mot eventuella skador som kan uppstå under
transport av kaminen. Inspektera kaminen genast vid leveransen och kontakta din återförsäljare om
det finns synliga skador.
Beskrivning av kaminen:
Dessa anvisningar om användning och service kommer från företaget Heta och syftar till att ge
användaren all nödvändig säkerhetsinformation för att därmed undvika personskador och skador på
egendom eller kaminens komponenter. Vi ber dig att läsa igenom denna bruksanvisning noggrant
innan du använder eller utför underhåll på kaminen.
2. Säkerhetsinformation
Pelletskaminen Greenfire ska installeras av en professionell yrkesutövare som har genomgått
utbildning hos Heta A/S. Läs noga igenom dessa anvisningar för användning och underhåll innan
kaminen installeras och tänds! Om du vill ha ytterligare information ber vi dig att kontakta
försäljningsstället.
OBSERVERA:
Kaminen är försedd med extra skydd enligt starkströmsföreskrifterna och ska anslutas
till ett jordat eluttag.
Kaminen får endast eldas med kvalitetspellets med en diameter på 6–8 mm.
Innan kaminen kopplas till elnätet ska avledningsröret vara kopplat till skorstenen. Skyddsgallret
som är monterat över pelletsbehållaren får aldrig tas bort.
Kaminen ska installeras i ett rum som har tillräcklig ventilation.
Öppna aldrig kaminluckan när kaminen är i drift. När kaminen brinner är dess ytor, glas, handtag
och kaminrör mycket varma. Medan kaminen är i drift måste lämpligt skydd användas om dessa
delar ska vidröras.
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3. Allmän information
Pelletskaminen Greenfire får endast installeras i bostäder. Kaminen styrs helt automatiskt vilket ger
en kontrollerad förbränning. Automatfunktionen styr tändningen, de fem effektstegen och
nedsläckningen vilket säkerställer att kaminen fungerar korrekt.
Tack vare brännskålen som används vid förbränning faller större delen av askan från pelletsen ner i
en asklåda. Brännskålen måste kontrolleras dagligen eftersom all pellets inte håller samma höga
kvalitetsstandard.
Glaset är försett med spolluft som hjälper till att hålla det rent, men trots det är det oundvikligt att
glaset blir smutsigt efter någon tids användning. Se rengöringsmanualen för anvisningar om
rengöring.
Som tidigare har nämnts ska pelletskaminen Greenfire eldas med pellets som har en diameter på
6–8 mm.
3.1 Ansvar
Genom att tillhandahålla denna bruksanvisning frånsäger sig Heta A/S allt ansvar, civilrättsligt såväl
som straffrättsligt, för olyckor som kan vara orsakade av delvis eller fullständigt bristande efterlevnad
av de anvisningar som finns i denna bruksanvisning.
Heta A/S frånsäger sig allt ansvar vid felaktig användning av kaminen, avvikande användning,
otillåtet utbyte av delar/otillåten reparation samt användning av icke-originaldelar till denna modell.
Tillverkaren frånsäger sig allt ansvar, såväl civilrättsligt som straffrättsligt, för direkt och
indirekt skada som kan bero på
•
•
•
•
•
•
•
•

bristande underhåll
bristande efterlevnad av anvisningarna i denna manual
bristande efterlevnad av säkerhetsföreskrifterna
installation som strider mot gällande föreskrifter och normer i det aktuella landet
installation som har utförts av en person som inte är kvalificerad eller utbildad
utbyte av delar eller reparation som inte har godkänts av tillverkaren
användning av icke-originaldelar
extraordinära händelser.

3.2 Reservdelar.
Använd endast originaldelar
Heta rekommenderar starkt att du kontaktar din återförsäljare snarast om du är osäker på
något som rör din pelletskamin.

4. Montering, installation och tändning
4.1 Mått

Återställningsknapp för
termosäkring
Lufttilförsel
Rökutslapp
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Tillförsel

4.2. Montera styrpanelen
Montera loss de fyra skruvarna som är märkta
med A.

Montera styrpanelen, som är märkt med #, på
bakstycket med hjälp av de fyra skruvarna som
är märkta med A.

Montera kommunikationskabeln, som är märkt
med 1,i kommunikationsporten som är märkt
med 2

4.3. Placering
Var i bostaden kaminen placeras är avgörande för hur värmen fördelas.
Tänk på följande innan du bestämmer var du ska placera kaminen:
a) Lufttillförseln till förbränningen ska komma från ett ventilerat rum eller från ett öppet
utomhusområde.
b) Det är inte lämpligt att installera kaminen i ett sovrum.
c) Kaminen bör placeras på en rymlig och central plats i huset för att få bästa möjliga
värmefördelning.
Elanslutningen måste vara jordad – om den medföljande kabeln inte är tillräckligt lång ska en
jordad förlängningssladd användas.
4.4. Minimiavstånd mellan kaminen och brännbart material
Om kaminen placeras som bilden visar måste avståndet vara 7,5 cm mellan väggen och kaminen
och 4 cm bakom kaminen.

4cm

7,5cm

Om kaminen placeras som bilden visar måste avståndet vara 5 cm mellan väggen och kaminen.

5cm
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5cm

4.5. Närhet till brännbart material
•
•
•
•
•
•

Kaminens sidor
Bakom kaminen
Möbel framför kaminen
Ovanför översidan
Lodrätt rökrör
Vågrätt rökrör

7,5 cm
4 cm
60 cm
20 cm
22,5 cm
15 cm

Nedanstående anvisningar kan variera beroende på regionala eller nationella direktiv.
Respektera alltid gällande lagstiftning i det land där kaminen installeras.
Kontakta din auktoriserade Heta-återförsäljare om du är osäker.
4.6. Kaminens rökgassystem
Rökgassystemet fungerar med hjälp av ett lätt undertryck i brännkammaren. Det är mycket viktigt
att skorstenen leder ut i fria luften utomhus så att utsläpp inte sker i slutna eller halvslutna rum,
t.ex. garage, korridorer, vindsrum eller andra ställen där rökgasen kan koncentreras.
Skorstenen ska alltid monteras enligt gällande nationella och regionala regler
4.7. Skorstensdrag
Pelletskaminen Greenfire fungerar delvis oberoende av skorstenens undertryck, eftersom röken
förs ut ur brännkammaren med hjälp av rökgassugen. Om skorstensdraget är högt
rekommenderar vi dock att du installerar en dragreduktionsventil, eftersom skorstenen annars tar
över från röksugen och tillför för mycket luft till förbränningen. Kaminen fungerar optimalt med ett
skorstensdrag på 11 pascal
(använt för test/godkännande) i en skorsten med en diameter på 80 mm.
4.8. Externt luftintag
I hermetiskt slutna miljöer med liten luftcirkulation kan det vara svårt att tillföra tillräckligt mycket luft
till förbränningen. Då kan det vara nödvändigt med extra luftintag i rummet.
4.9. Om det inte tänder i brännskålen
När kaminen tänds kan det hända att det inte uppstår några flammor.
Om kaminen inte tänds kommer den att stängas av och det visas ett felmeddelande om att det inte
finns någon pellets (se punkt 8.6.5 ).
4.10. Innan du tänder kaminen första gången
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Läs noggrant igenom hela denna bruksanvisning innan du tänder kaminen.
Montera styrpanelen och den medföljande kabeln (se punkt 4.2 ).
Anslut pelletskaminen till skorstensuttaget på rätt sätt.
Fyll pelletsbehållaren (diameter 6–8 mm).
Öppna kaminluckan och kontrollera att brännskålen sitter på plats i ramen och att
rökvändarplattan sitter överst i brännkammaren.
Stäng kaminluckan. Öppna aldrig kaminluckan när kaminen är i drift.
Rulla ut rumstemperatursensorn som sitter på baksidan av kaminen och se till att den inte
kommer i kontakt med varma ytor.
Anslut kaminen till vägguttaget med hjälp av den medföljande elsladden.
Gör alla personliga inställningar via styrpanelen och starta sedan kaminen
(se avsnittet om styrning av kaminen).

OBS!
När kaminen tänds första gången är det viktigt att vädra ordentligt eftersom det under de första
drifttimmarna kan förekomma en obehaglig lukt som beror på avhärdning av målarfärgen.
Låt kaminen gå på högsta nivå i några timmar så att avhärdningen avslutas första gången och den
obehagliga lukten inte uppstår igen.
5. Säkerhetsanordningar
Pelletskaminen Greenfire är utrustad med avancerade säkerhetssystem för att förhindra skador på
kaminen och bostaden som skulle kunna uppstå till följd av funktionsfel på kaminen, bristande
underhåll, skorstensdrag eller liknande.
Om det uppstår ett fel upphör pelletsmatningen och kaminen stängs automatiskt av.
Följande fyra säkerhetsanordningar finns på kaminen:

1. Termosäkringen släcker kaminen vid för hög temperatur (85 grader) i pelletsbehållaren.
2. Termosensorn på pelletsbehållaren aktiveras vid 82 grader och skruvar automatiskt
ner effekten. Om temperaturen inte sjunker aktiveras termosäkringen (1).
3. Pressostaten kontrollerar att det är rätt drag i skorstenen. Om det skulle uppstå
problem med för dåligt drag eller stopp i skorstenen, slår pressostaten
ifrån och kaminen släcks.
4. Dörrkontakten gör att kaminen släcks om luckan öppnas under drift.
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5.1 Tillfälligt strömavbrott
Om strömavbrottet bara varar några få sekunder startar kaminen om och fungerar normalt, men
om strömavbrottet är mer långvarigt stängs kaminen automatiskt av. Avstängningsfasen kan
variera mycket beroende på kaminens temperatur.
6. Fylla på träpellets
Innan du fyller på pellets ska du ta bort locket till pelletsbehållaren (bild 1).
För att förhindra att det ramlar ner pellets i de fyra konvektionsspalterna MÅSTE locket vid
påfyllning läggas över dessa spalter (som visar i bild 2).
Kom ihåg att mata fram pellets manuellt via styrpanelen (se punkt 8.2.3.) tills det kommer in
pellets i brännskålen. Därmed får du korrekt uppstartssekvens.

Bild 1.

Bild 2.
7. Rengöring, underhåll och serviceintervall
Se rengöringsmanualen.

8. Styrning, timer m.m.
8.1. Styrpanel

Styrpanelen är också utrustad med ljudsignaler för larm m.m.
•
•
•

Kort ton:
Lång, låg ton:
Lång, hög ton:

8.1.1. Fjärrkontroll
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Vid aktivering av knappar på styrpanelen.
Vid felaktig inmatning på styrpanelen.
Vid larm från kaminen, med felkod i displayen.

8.1.2. Menystruktur

Effekt

Konvektion

Temperatur

Pelletstyp

Tid

Inställningar

[ Hi ]

[ Hi ]

[ 25° ]
Aktuell Temp
Önskad Temp

[1]
Normal

[1]
Aktuell tid

[1]
Knapplås

[ Auto ]

[ Auto ]

[ 10° ]
Anti Frys

[2]
+10% Luft

[2]
Timer On/Off

[2]
Display
Ljusstyrka

[4]

[4]

[3]
+20% Luft

[3]
P1-P6

[3]
Display Info

[3]

[3]

[4]
d1-d7

[4]
Beeper Volume

[2]

[2]

[5]
Info

[1]

[1]

[6]
Manuell
Pelletsmatning

[7]
Serviceräknare

[8]
Service Meny

8.2. Navigera i menyerna
Du navigerar i menyerna med hjälp av de aktiva touchknapparna.
8.2.1. Aktiva touchknappar
Touchknapp:

Beskrivning:
Tänd / Släck knapp.
Tänder eller släcker kaminen när den aktiveras i mer än en
sekund
Meny knappar.
Används för att navigera i menyerna.

Redigeringsknappar.
Används för att navigera och redigera i menyerna.

Enter.
Används för att bekräfta inmatningar och val av undermenyer.

Avbryt / Tillbaka knapp.
Avbryter en inmatning eller går tillbaka till föregående menypunkt

8.2.2. Ställa in klockan
Du ställer in tid och datum i menypunkten Tid
. Tryck Enter
så blinkar timmarna. Tryck på +
eller – för att ställa in önskad timme. Tryck därefter på menyknappen Högerpil
. Därefter blinkar
minuterna. Tryck på + eller – för att ställa in önskad minut. Tryck därefter på högerpilen
så
kommer datumet fram. Det ställer du in på samma sätt som tiden. Tryck därefter på högerpilen
och ställ in veckodag. ( 1 = måndag, 2 = tisdag o.s.v.)
8.2.3. Manuell pelletsmatning
Gå till menypunkten Inställningar
. Tryck + tills punkt 6 visas på displayen. Tryck därefter
Enter
så ”rullar” displayen, vilket symboliserar den manuella pelletsmatningen. Tryck och håll in
Enter
. Denna sekvens varar i cirka 30 sekunder. Upprepa sekvensen tills det kommer pellets i
brännskålen. Töm därefter brännskålen för att få korrekt uppstartssekvens.
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8.2.4. Ställa in rumstemperatur
Ställ in rumstemperaturen i menypunkten Temperatur
. Aktuell rumstemperatur visas. Ställ in
önskad rumstemperatur genom att trycka Enter
. Därefter blinkar displayen och önskad
rumstemperatur kan väljas med hjälp av knapparna + och –. Bekräfta med Enter
.
Rumstemperaturen kan även ställas in med hjälp av fjärrkontrollen – se punkt 8.1.1.
Antifreeze-temperatur (frostskydd)
Antifreeze är ett skydd mot låg rumstemperatur, d.v.s. ett frostskydd. Om den aktuella
rumstemperaturen går ner under den inmatade Antifreeze-temperaturen startar kaminen
automatiskt. För att Antifreeze ska aktiveras måste Timer vara inställd på ON.
Ställ in Antifreeze-temperaturen i menypunkten Temperatur
. Tryck + så visas [2]. Tryck Enter
. Justera Antifreeze-temperaturen enligt önskemål och bekräfta med Enter
(standard är 10 °C).
8.2.5. Välja effektsteg
Ställ in önskade effektsteg för kaminen i menypunkten Effekt
. Tryck Enter
maximal nivå för kaminens effekt: 1…4, Auto, Hi. Bekräfta med Enter
.

och välj önskad

Önskat effektsteg kan också väljas med hjälp av fjärrkontrollen – se punkt 8.1.1.
8.2.6. Välja konvektionsnivå
Konvektionsfläkten är som standard inställd på Auto och följer därmed effektsteget automatiskt.
Det är rekommenderat att konvektionsfläkten alltid ska vara inställd på Auto, eftersom det finns risk
för överhettning om konvektionsfläkten är felaktigt inställd.
8.2.7. Välja pelletskvalitet
Du väljer pelletskvalitet i menypunkten Pelletstyp
varianter:
1 = Standardinställning.
2 = Standard + 10 % extra luft till förbränningen.
3 = Standard + 20% extra luft till förbränningen.
Bekräfta pelletstypen med Enter

.

. Tryck Enter

och välj mellan följande tre

8.3. Undermenyer
8.3.1. Inställningsmenyn
1: Knapplås: Off, Lo, Hi (nedanstående kan väljas i denna punkt)
Off = Olåst (knapplås Off kan alltid väljas i denna punkt)
Lo = Enter-knapp låst
Hi = Enter-knapp och On/Off-knapp låst
2: Displayens ljusstyrka: 1, 2, 3, 4, 5 (nedanstående kan väljas i denna punkt)
1 = Låg 5 = Hög
3: Display-info: Off, 1, 2, 3 (nedanstående kan väljas i denna punkt)
Off = Displayen stannar på vald meny.
1 = Displayen visar omväxlande rumstemperatur och tid.
2 = Displayen visar omväxlande den valda menyn och rumstemperaturen.
3 = Displayen visar omväxlande den valda menyn och tiden.
4: Beep Volume: 1, 2, 3, 4, 5 (nedanstående kan väljas i denna punkt)
1 = Låg 5 = Hög
5: Teknisk info
6: Manuell pelletsmatning (se punkt 8.2.3.)
7: Serviceräknare (antal ON-timmar kvar till service, 0–999 timmar, 999+ timmar = Hi)
8: Servicemenyn
8.3.2. Menypunkten Tid
[ 1 ] = Aktuell tid
Här väljer du klockslag, datum, årtal och veckodag.
[ 2 ] = Timer On/Off
Här väljer du om Timer-funktionen ska vara på On eller Off.
[ 3 ] = Program 1 till 6 (P1, P2, P3, P4, P5, P6)
Här ställer du in program 1 till 6 med On/Off, tid och temperatur
(se punkt 8.3.2).
[ 4 ] = Dag 1 till 7 (d1, d2, d3, d4, d5, d6, d7)
(d1 = måndag, d2 = tisdag … d7 = söndag)
Här ställer du in dagarna med tillhörande program
(se punkt 8.3.3).
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8.4. Timer
8.4.1. Ställa in program:
Om du vill ställa in ett program går du till menypunkten Tid
, undermeny [3]. Tryck
Enter
så visar displayen [ P1 ]. Tryck Enter
så visar displayen Starttid (On, se nedan), där
timtalet blinkar. Tryck + eller - tills önskat timtal blinkar. Tryck därefter på högerpilen
så börjar
minuttalet blinka. Tryck + eller - tills önskat minuttal blinkar. Tryck därefter högerpil
så visar
displayen Stopptid (Off, se nedan), där timtalet blinkar. Tryck + eller - tills önskat timtal blinkar.
Tryck därefter på högerpilen
så börjar minuttalet blinka. Tryck + eller - tills önskat minuttal
blinkar. Tryck därefter på högerpilen
så börjar temperaturen blinka.
Tryck + eller - tills önskad maxtemperatur blinkar. Bekräfta temperaturen med Enter
så sparas
hela program 1 [ P1 ] i Timer.
Upprepa samma procedur för övriga program om du vill använda dem.
Exempel 1:

Program 1

ON

5:30

OFF
7:30

21°

Program 2

ON

8:00

Program 3

OFF

ON

OFF

Program 4

ON

OFF

Program 5

ON

OFF

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

21°

18°

24°

20°

Program 3

Program 4

Program 5

Program 6

ON

4:00

OFF
7:00

22°

Översikt som du kan fylla i själv.

Program 1

ON

Temp:

OFF

Program 2

ON

Temp:

OFF

ON

Temp:

OFF

ON

Temp:

OFF

ON

Temp:

OFF

Program 6

ON

Temp:

OFF

8.4.2. Ställa in dagar
Om du vill ställa in en dag med ett eller flera program går du till menypunkt [4] i menyn Tid
Tryck Enter
så visas [d1]. Tryck Enter
så visar displayen Off (se kolumn A nedan). Tryck +
tills önskat program (Off, P1 till P6) visas. Tryck därefter på högerpilen
så visar displayen Off
(se kolumn B nedan). Tryck + tills önskat program (Off, P1 till P6) visas. Tryck därefter på
högerpilen
så visar displayen Off (se kolumn C nedan). Tryck + tills önskat program
(Off, P1 till P6) visas. Bekräfta med Enter
.
Dag 1 (d1 måndag) är nu inställd. Upprepa samma procedur för övriga dagar om du vill använda
dem.
Exempel 2:

d1 - Måndag
d2 - Tisdag
d3 - Onsdag
d4 - Torsdag
d5 - Fredag
d6 - Lördag
d7 - Söndag
Översikt som du kan fylla i själv.

d1 - Måndag
d2 - Tisdag
d3 - Onsdag
d4 - Torsdag
d5 - Fredag
d6 - Lördag
d7 - Söndag
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A

B

C

p1
p1
p6

p4
p4
off

off
off
off

p6
p6
p2

p4
p5
p3

off
off
off

p1

p3

off

8.5. Diverse
8.5.1. Förklaring av uppstartssekvens
O
Tryck

Uppvärmningsfas

Förbränningstestfas

Tändingsfas

-

Glödrör ON
Röksug ON
Spiralmotor ON
Konvektion OFF

-

Glödrör ON
Röksug ON
Spiralmotor ON
Konvektion OFF

-

Varaktigheten
för denna fas är
en tidskonstant
på 100 sekunder.

-

Varaktigheten för denna fas beror på
rökgastemperaturen

8.5.2. Förklaring av rumstemperaturstyrning.

-

Glödrör OFF
Röksug ON
Spiralmotor ON
Konvektion ON
Varaktigheten för
denna fas beror på
rökgastemperaturen

Förbränningsfas

-

Kaminen har startat
korrekt och går nu på
önskad effektnivå.

8.6. Felsökning av pelletskaminen Greenfire
Jämfört med en traditionell kamin är en pelletskamin utrustad med en hel del teknik, både mekanisk
och elektronisk. En följd av det är att det kan uppstå olika problem som har en negativ inverkan på
förbränning och tändning.
Använd gärna nedanstående felsökningsguide innan du gör en reklamation eller tillkallar en
tekniker.
8.6.1. Felsökning
Kontrollera följande innan kaminen tänds:
a) Överdelen av gjutjärn sluter tätt mot pelletsbehållaren.
b) Det gjutna locket högst upp sluter tätt mot överdelen.
c) Brännskålen ska ligga tätt mot underdelen och det får inte finnas aska eller pelletsrester
mellan brännskålen och röret som den är monterad i.
d) Packningen på asklådan är intakt och asklådan sluter helt tätt mot kaminen.
e) Packningen på locket till brännkammaren är intakt och locket sluter tätt mot brännkammaren
hela vägen runt.
f) Kaminen har rensats och rengjorts enligt anvisningarna i rengöringsmanualen. Observera att
punkt 2.2 på sidan 4 är särskilt viktig eftersom det här är ett ställe där det kan ligga mycket
aska som spärrar rökgången.
Om du upptäcker något fel på en eller flera av ovanstående punkter ska du åtgärda detta och
testköra kaminen.
Fördjupad förklaring av punkt 1.1 till 1.6
Punkt 1.1 och 1.2. Om dessa inte sluter helt tätt medför det att falsk luft dras in genom
pelletsbehållaren och in i kaminen. Den luften bidrar inte till förbränningen utan gör istället att
mindre luft används till förbränning. Effekten på/försämringen av förbränningen ökar ju mindre
pellets som finns kvar i behållaren, eftersom luftmotståndet genom behållaren minskar ju mer
pellets den innehåller.
Punkt 1.3. Det är viktigt att brännskålen sitter ordentligt på plats och sluter tätt mot kaminen
eftersom förbränningsluften annars går utanför skålen. Det leder till sämre förbränning och minskad
effekt av rengöringsfunktionen. Försämringen blir allt sämre ju smutsigare brännskålen är.
Punkt 1.4 och 1.5. Det är mycket viktigt att asklådan och packningen i locket håller tätt eftersom ett
litet läckage här får stora konsekvenser för förbränningen. Även om asklådan bara är en aning
öppen kan kaminen brinna dåligt och snabbt bli smutsig.
Punkt 1.6. Punkt 2.2 på sidan 4 är särskilt viktig eftersom det här är ett ställe där det kan samlas
mycket aska som blockerar draget till skorstenen vilket kan leda till dålig tillförsel av
förbränningsluft. Om rengöring enligt dessa anvisningar inte utförs regelbundet leder det till att
kaminens inre delar snabbare smutsas ner, vilket kräver tätare servicebesök med isärtagning av
kaminen och invändig rengöring av alla kanaler och kamrar.
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8.6.2. Testköra kaminen
Starta kaminen och prova samtliga förbränningsnivåer (Auto, 4, 3, 2, 1). Var noga med att
kontrollera att det tillförs tillräckligt med förbränningsluft. Du kan se att tändningen har lyckats på att
flammorna är ljusgula efter en drifttid på 15 minuter. Flammorna ska förbli ljusgula om du skruvar
ner effekten. Om du justerar till en lägre nivå blir det en viss omställningstid medan tillförseln av luft
och pellets till kaminen minskar. Det brukar oftast ta ett par minuter och då kan det förekomma
orange eller mörka flammor innan förbränningen åter blir optimal (med ljusgula flammor).
8.6.3. Om förbränningen inte är ren
Om kaminen är korrekt inställd men förbränningen ger mörka flammor kan det vara flera faktorer
som spelar in. Bränsle, pelletstyp och skorsten är de väsentliga faktorerna. Lösningen på problemet
beskrivs nedan.
Kaminens grundinställningar utgår från en helt ren, ljus pellets och en skorsten med ett drag på
12 pascal (som en vanlig kamin). Om du använder en annan typ av pellets (som är mörk och
tyngre), eller om det inte är tillräckligt drag i skorstenen, kan det vara nödvändigt att tillföra mer
förbränningsluft. Du kan ändra detta via styrpanelen under menypunkten Pelletstyp (se punkt 8.2.7 i
bruksanvisningen). Nivå 1 är standardinställningen, nivå 2 ger 10 % extra luft och nivå 3 ger 20 %
extra luft.
Om detta inte räcker för att uppnå önskad förbränning kan en godkänd
servicetekniker/återförsäljare öka tillförseln av luft ytterligare via dolda parametrar i styrpanelen.
Detta bör dock endast göras i undantagsfall eftersom 10 eller 20 % bör vara tillräckligt. Om kaminen
skulle få för mycket luft, till exempel på grund av mycket högt skorstensdrag, kan man på
motsvarande sätt minska luftmängden i förbränningen.

För mycket luft

För lite luft

Anpassa luftmängden

8.6.4. Servicetekniker
Om kaminen inte fungerar alls eller brinner mycket svagt (mörka flammor och svart rök) ska du
genom din återförsäljare tillkalla en servicetekniker som kan åtgärda problemet.
När du tillkallar en servicetekniker är det till stor hjälp för teknikern om du svarar på de fyra frågorna
i problembeskrivningen.
Problembeskrivning:
a) Uppstår problemet under uppstart, vid långvarig drift eller när kaminen närmar sig önskad
temperatur?

b) Förekommer problemet vid användning av Timer och/eller vid vanlig drift?

c) Förekommer problemet mer eller mindre vid vissa väderförhållanden? Kyla (stort värmebehov)
eller varmt väder (litet värmebehov)? Har det någon betydelse om det blåser eller är vindstilla?

d) Hur länge har kaminen varit i drift? Har problemet uppstått plötsligt eller blivit värre med tiden?
Var det problem redan när kaminen installerades?
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8.6.5. Översikt över felmeddelanden och larm
•

Vid larm blinkar en eller flera ikoner och problemet bör lösas snarast möjligt.
o Kaminen kan fortfarande vara delvis brukbar vid ett larm, men den är inte fullt
funktionsduglig. En servicetekniker bör kontaktas snarast möjligt.

•

Vid felmeddelande lyser ikonen konstant och problemet ska lösas snarast möjligt.
o Ett felmeddelande betyder att kaminen har ett funktionsfel. En servicetekniker MÅSTE
tillkallas.
o Ikonen Servicelarm

•

lyser konstant och koden som visas börjar med E.

De flesta larm och fel har även en kod som kan hjälpa till att lokalisera problemet. Om du vill
se koden trycker du på Back på styrpanelen och håller den intryckt tills koden visas på
displayen. Om displayen visar - - - - finns det ingen kod för det aktuella problemet.

Felkod:
----

Beskrivning:

Möjligt fel:

Ikonen Pelletslarm
lyser konstant
Fel i kommunikationen
med styrningen.
Temperatursensorfel
pelletsbehållare

Pelletsbehållaren är tom.
Defekt kommunikationskabel.

Kontakta
återförsäljaren

Føler defekt.

Kontakta
återförsäljaren

Säkerhetssensorfel
pressostat/STB
pelletsbehållare

Føler defekt.

Kontakta
återförsäljaren

E110

Rumstemperatursensorfel

Defekt sensor.

E111

Rökgassensorfel

Defekt sensor.

Kontakta
återförsäljaren
Kontakta
återförsäljaren

A003

Ikonen Rengöringslarm
blinkar eller lyser
konstant

Kaminen och/eller skorstenen
behöver rengöras.

Se
rengöringsmanualen.

Ikonen Servicelarm
blinkar.

Reservbatteriet till styrningen
är på väg att ta slut.

Kontakta
återförsäljaren

Ikonen Servicelarm
blinkar.

Hall Speed Sensor på
röksugen fungerar inte.

Kontakta
återförsäljaren

Dörrkontakten fungerar inte
eller är inte aktiverad.

Kontakta
återförsäljaren

E004
E106
E108

A004
A005
A006

Ikonerna Pelletslarm
Rengöringslarm

Möjligt lösning:
Fyll på pellets i
pelletsbehållaren.

Servicelarm
blinkar.
A007

Kontakta
Pressostaten är
Ikonen Servicelarm
återförsäljaren
aktiverad/fungerar inte
blinkar.
Heta rekommenderar starkt att du kontaktar din återförsäljare snarast om du är osäker på
något som rör din pelletskamin.

9. Garantivillkor
Vi på Heta tackar för det förtroende du har visat oss genom att köpa pelletskaminen Greenfire och
uppmanar dig att läsa igenom följande:
- Anvisningar för installation, drift och underhåll
- Nedanstående garantivillkor.
Heta-kaminen kvalitetskontrolleras noga under tillverkningen innan den levereras från fabrik till
återförsäljare. Vi lämnar därför 5 års garanti på fabrikationsfel för brännkammaren.
Andra komponenter omfattas av köplagens 2-åriga reklamationsrätt.
Garantin omfattar inte:
- Slitdelar som:
- Eldfast sten i brännkammaren
- Glas
- Tätningslister
- Glasband
- Brännskål av rostfritt stål
- Skada som har uppstått på grund av olämplig installation och/eller hantering av kaminen
och/eller fel som har begåtts av kunden.
- Skador orsakade av felaktig användning.
- Transportkostnader i samband med garantireparation.
- Montering/demontering vid garantireparation.
Vid användning av pellets som är av dålig kvalitet eller som består av annat material än rent trä
kan kaminens komponenter bli förstörda, varvid garantin upphör att gälla och tillverkaren är utan
ansvar.
Transportskador täcks inte av garantin. Därför rekommenderas du att inspektera kaminen
omedelbart efter leveransen och att snarast informera återförsäljaren om du upptäcker några
skador. Tillverkaren har de garantiåtaganden som beskrivs här och inga krav kan ställas mot
bakgrund av någon eventuell muntlig uppmaning eller begäran.
Vid eventuella reklamationer ber vi dig uppge fakturanummer.
Varning!
Varje ändring av pelletskaminen som inte utförs av fackman samt användning av ickeoriginalreservdelar medför att garantin inte längre gäller.
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10. EU-försäkran om överensstämmelse

EU OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
Undertegnede, der repræsenterer følgende fabrikant
Fabrikant : Heta A/S
Adresse : Jupitervej 22

7620 Lemvig. Dk.

Erklærer hermed at produktet
Produktidentifikation :
Greenfire 2. Produktnummer. 8202-0001.
Rumopvarmer med fjernbetjening. Fyret med træpiller, og beregnet for bolig.
Handelsbetegnelse: Greenfire.
Er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende EU direktiv(er) (inklusive alle gældende tillæg)
Reference nr.
89/106/EØF
2006/42/EF
2006/95/EF
2004/108/EF

Titel
Byggevaredirektiv
Maskindirektiv
Lavspændingsdirektiv
Emc-direktiv

Referencer til standarder og/eller tekniske specifikationer som er anvendt til denne overensstemmelseserklæring,
eller dele deraf:
Harmoniserede standarder:
Nr.
DS/EN 14785
DS/EN 60335-1/A11
DS/EN 60335-2-102
DS/EN 61000-6-3

Udgave
1
3
1

Titel
Rumopvarmere til boliger fyret med træpiller
Elektriske apparater til husholdningsbrug
Særlige bestemmelser for. Gas olie og fast brændstofforbrugende apparate
EMC. Emission, boliger

Andre standarder og/eller tekniske specifikationer:
NR.
DIN/EN 14785
NS3058/ 3059
15A bvg/A2 2004

Titel
Din plus certificeringsprogram Nach DIN/EN 14785
Norsk partikelmåling
Godkendelse i østrig

Ovnen er testet og godkendt, hos det akkrediterede prøvningsinstitut. Teknologisk institut i Århus.
Teknologiparken Kongsvang alle 29. Dk-8000 Århus C.
Rapport Nr. 300-Elab-1357-EN. Og 300-Elab-1357-NS.
Heta A/S D.06/10-2010

Lars Kirk. Afdelingsleder. Udvikling

12. Typskylt

8202-0001-DK

CE

SINTEF

Heta A/S Jupitervej 22
7620 Lemvig Denmark
10
EC Certifikat Nr.

2006-02

DS/EN 14785/15a B-VG/A2: 2004
DIN PLUS/ NS 3058/3059

12345
Afstand til brændbart materiale bag ovn
Afstand til brændbart materiale side af ovn
Afstand til møbler
Middel Co emision nominel last
Middel Co emision nominel last
Støv (DIN PLUS)
Røggas temperatur nominel last
Ydelse nominel last
Virkningsgrad nominel last
Energiforbrug nominel last

0.011 %
141mg/Nm3
29 mg/Nm3
117 C°
5,71 kw
90%
64 W

Middel Co emision lav last
Middel Co emision lav last
Røggas temperatur lav last
Ydelse lav last
Virkningsgrad lav last
Energiforbrug lav last

0,028%
342mg/Nm3
50 C°
1,67 kw
95%
21 W

Støv (NS 3058/3059) samlet vægtet partikelemision
Brændsel
Følg fabrikantens brugervejledning
Ovnen er egnet til kontinuerlig drift
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40 mm
75 mm
600 mm

1,91 g/kg
6-8 mm Træpiller

