Mijn gashaard ontsteekt niet. Wat nu?
Controleer allereerst de batterijen van de handzender en ontvanger (indien ontvanger niet op stroomnet
aangesloten is).
Het kan voorkomen dat de batterijen leeg of te zwak zijn om een ontsteking te genereren.
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 altijd batterijen van hetzelfde merk.
Plaats géén oude en nieuwe batterijen door elkaar
Plaats géén oplaadbare batterijen of huismerk/B-merk batterijen.
Plaats géén batterijen die al lange tijd in de la liggen.
Gebruik geen schroevendraaier of ander metalen object om de batterijen uit de ontvanger
te halen, gebruik hiervoor het rode lint.
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.

Van Tiel Haarden - Veghel
T 0413 367911
www.vantielhaarden.nl

1

Wanneer de gashaard nog steeds niet ontsteekt is in veel gevallen een van onderstaande situaties de oorzaak:
1)

Ontvanger en handzender zijn niet op dezelfde signaalcode ingesteld.
Dit is gemakkelijk zelf op de lossen, kijk voor meer informatie op pagina 3.

2)

Ontvanger ligt buiten het bereik van de handzender
Alleen van toepassing in geval van eerste gebruik of vervangen van de handzender en/of ontvanger.

3)

Gasregelblok instellingen staan verkeerd.
Herkenbaar aan: 5 seconden durend continu geluidssignaal. Kijk voor meer informatie op pagina 4

4)

Antenne van de ontvanger zit te dicht op de vonkkabel
Deze kabel kun je zelf voorzichtig verplaatsen, kijk voor meer informatie op pagina 5.

5)

Handzender, ontvanger of stroomadapter is defect
Neem hiervoor contact met ons op, wij zullen u verder helpen.
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Instellen signaalcode ontvanger / handzender
Bij installatie van de haard worden de ontvanger en handzender door onze monteurs op de juiste signaalcode
ingesteld. Indien de ontvanger en handzender, door welke oorzaak dan ook, niet op dezelfde signaalcode zijn
ingesteld, ga dan als volgt te werk.
1. Druk op de reset-knop (zie figuur 2) van de ontvanger totdat je twee geluidsignalen hoort
2. Laat de reset-knop los na het tweede (wat langere) geluidssignaal
3. Druk binnen 20 seconden op de knop van de handzender waarmee het vuur lager wordt gezet, totdat
twee korte geluidsignalen hoorbaar zijn. De signaalcode is nu op de ontvanger ingesteld.
Hoor je maar één geluidsignaal, dan is het proces niet voltooid. Doorloop bovenstaand proces dan
nogmaals. Mocht er bij stap 3 telkens maar één geluidsignaal hoorbaar zijn, neem dan contact met ons
op. Wij zullen u dan verder helpen.

Figuur 2: Ontvanger
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Instellingen voor elektronische ontsteking
Zijn de batterijen van de ontvanger vervangen, maar ontsteekt de haard nog niet òf werken niet alle functies 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 of de instellingen op het gasregelblok en handzender juist ingesteld staan:
• Druk de “O I” schakelaar, op het gasregelblok, in de “I” positie (figuur 3)
• Draai de bedieningsknop, op het gasregelblok, in de ON positie
Belangrijk: Draai deze knop helemaal door, óver het weerstandje heen!
• Afhankelijk van de afstandsbediening;
Druk op de handzender de toets OFF en grotere vlam gelijktijdig in (figuur 4 – optie 1)
Druk op de handzender de toets ON/OFF en grotere vlam gelijktijdig in (figuur 4 – optie 2)
Een kort geluidsignaal zal de start bevestigen. Laat de toetsen los. Daarna zullen korte
geluidsignalen volgen totdat de waakvlam en hoofdbrander worden ontstoken.
Belangrijk!
•
•
•
•

Wanneer door welke oorzaak dan ook de waakvlam dooft, wacht 5 minuten alvorens de
waakvlam opnieuw aan te steken
Indien de waakvlam na 3 ontsteekpogingen niet wil branden; draai de gaskraan dicht en neem
contact met ons op
Nadat de waakvlam brandt, moet de hoofbrander binnen 10 seconden automatisch gaan
branden. Gebeurt dit niet, neem dan contact met ons op
Indien de hoofdbrander met een plof ontsteekt; draai onmiddellijk de gaskraan dicht en neem
contact met ons op

Figuur 3
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Figuur 4 – Optie 1

Figuur 4 – Optie 2

Antenne van de ontvanger zit te dicht op de vonkkabel
Verplaats (zeer voorzichtig) de antenne, zodat deze verder van de vonkkabel af komt te liggen (zie figuur 5).

Figuur 5

Blijft u problemen ondervinden met de haard?
Neemt u dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

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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