Mijn gashaard ontsteekt niet. Wat nu?
In 95% van de gevallen is de oorzaak te vinden in de batterijen van de afstandsbediening.
Deze zijn dan te zwak om een onsteking te genereren.
Wanneer de batterijen (bijna) leeg zijn hoort u bij het ontsteken aan het einde van de reguliere piepsignalen
3 x korte/snelle piepjes of de haard reageert helemaal niet.
De meeste gashaarden worden ontstoken op een afstandsbedieningsset bestaande uit een handzender èn een
ontvanger (figuur 1a +1b).
De ontvanger bevindt zich in de meeste gevallen in een serviceluik (zie figuur 1c). Soms bevindt deze zich echter
direct onder de haard/plateau, bijv. bij een zwevende opstelling, of is hij weggewerkt in bijv. een meubel.

Figuur 1a: Handzender

Figuur 1b: Ontvanger

Figuur 1c: Serviceluik in mantel

De batterijen van de handzender en ontvanger hebben een levensduur van ongeveer één jaar.
Vervangen batterijen ontvanger:
- Vervang de batterijen alleen als het toestel volledig uitgeschakeld is.
- Open het batterij-schuifje achter op de ontvanger.
- Vervang de 4 penlite batterijen (1,5V AA)
- Controleer of de batterijen goed geplaatst zijn.
- Wanneer de batterijen goed geplaatst zijn hoort u ter bevestiging een geluidssignaal.
- Sluit de deksel en plaats de ontvanger weer terug in de houder.
Belangrijk:





Plaats nieuwe batterijen van een goed merk zoals bijv. Duracell.
Plaats géén oplaadbare batterijen of huismerk/B-merk batterijen.
Plaats géén batterijen die al lange tijd in de la liggen.
Onjuiste plaatsing van de batterijen kan de elektronica of de aandrijving onherstelbaar
beschadigen.

Heeft u de batterijen vervangen en ontsteekt de haard nog niet? Lees dan verder.
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Wanneer een gashaard niet ontsteekt is in veel gevallen een van onderstaande situaties de oorzaak:

1)

Batterijen ontvanger zijn te zwak of leeg.
Herkenbaar aan: 3 x een kort geluidssignaal veelal aan het eind van de reguliere geluidssignalen of zelfs
helemaal geen geluidssignalen/reactie meer.
-> Zie blz. 1.

2)

Gasregelblok instellingen staan verkeerd.
Herkenbaar aan: 5 seconden durend continu geluidssignaal.
-> Zie blz. 3.

3)

Ontvanger en handzender zijn niet op dezelfde signaalcode ingesteld.
Alleen van toepassing in geval van eerste gebruik of vervangen van de handzender en/of ontvanger.
-> Zie blz 4.

Het is belangrijk om uw haard jaarlijks door een erkende installateur te laten nakijken, om een goede,
veilige en zuinige werking van uw toestel te kunnen blijven garanderen.
Dit komt ook de levensduur van uw haard ten goede.
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Hoofdstuk 2: Instellingen voor elektronische ontsteking
Zijn de batterijen van de ontvanger vervangen, maar ontsteekt de haard nog niet òf werken niet alle funkties van
de haard naar behoren? Dan kan het zijn dat de instellingen van het gasregelblok niet goed staan.
Het gasregelblok (zie figuur 3) bevindt zich meestal in het serviceluik. Soms bevindt deze zich echter direct onder
de haard/plateau, bijv. bij een zwevende opstelling, of is hij weggewerkt in bijv. een meubel.
Controleer dan of de instellingen op het gasregelblok en handzender juist ingesteld staan:

Figuur 2: Handzender

Figuur 3: Gasregelblok

Blijft u problemen ondervinden met de haard?
Neemt u dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder.
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Hoofdstuk 3: Resetten ontvanger
Belangrijk: Instellen signaalcode voor eerste gebruik van het toestel.
Voordat het toestel in gebruik kan worden genomen moet de ontvanger eerst de signaalcode van de handzender
leren. Normaliter wordt deze handeling tijdens de installatie door de monteurs verzorgt.
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