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5. Wissel nooit van gasfles in een ruimte waar open vuur is.
6. Stel de gasfles nooit bloot aan extreme warmte
7. Plaats geen gas flessen in de ruimte waar deze kachel gebruikt wordt
8. Houd kinderen en dieren buiten het bereik van deze kachel, steek geen vinger of enig

brandbaar materiaal door het rooster van de kachel
9. Laat geen onbevoegden iets veranderen aan de kachel.
10. Plaats deze kachel niet onder een stopcontact.
11. Dek de kachel niet af met kleding of brandbaar materialen zoals lakens en handdoeken en 

plaats het niet in de buurt van gordijnen of ander brandbare materialen.
12. In het geval er lekkage is geconstateerd, moet de kachel uitgeschakeld worden door de

gaskraan dicht te draaien en neem contact op met uw leverancier.
13. Als u klaar bent met de kachel, schakel deze dan uit door de gaskraan dicht te draaien.
14. Deze kachel moet aangesloten woi:den met een gasslang en gasdrukregelaar die aan de

wettelijke eisen voldoet.
15. Gebruik deze kachel enkel in goed geventileerde ruimtes.
16. Gebruik deze kachel niet in kleine ruimtes zoals caravans en motorhomes.
17. Gebruik deze kachel niet in hoge flat gebouwen, kelders, badkamers en slaapkamers.
18. Na het wisselen van de gasfles moet de kachel en aansluit materialen op lekkage getest

worden, alvorens de kachel in gebruik te nemen.
19. Gebruik geen vuur ofvlam om de gasdichtheid te testen.
20. De gasfles mag enkel in rechtopstaande positie gebruikt worden. De gasfles mag nooit

liggend gebruikt worden!
21. Zorg ervoor dat de gaskraan altijd dicht is als de kachel niet in gebruik is.
22. Als de kachel een lange tijd niet is gebruikt, controleer alle verbindingen op lekkage en start

de kachel dan buiten op en laat de kachel een 15 minuten branden.
23. Gebruik de kachel niet terwijl u slaapt.
24. Het moster is ervoor om u en uw omgeving tegen brand en verwonding te beschermen,

verwijder deze nooit permanent! Het rooster beschermd niet afdoende voor kinderen en
dieren, wij adviseren een afstand rooster om te voorkomen dat ze te dicht bij de kachel
komen.

25. Verplaats de kachel niet als de kachel in gebruik is.
26. Gebruik de kachel niet om kleren te drogen.
27. Wij adviseren een brand en koolmonoxide melder in de ruimte waar de kachel gebruikt

wordt.
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Problem 

Smell of gas 

lnefficient combustion 

on ceramic burner 
Technical 

problems 

lf there is no ignition 

Bu rner fl ame has 

extinguish during 

operation 

Healer is• not remain 

alight when pressure is 

released from ignition 

general button 

problem 

Healer could not be 

turned on 

FAUL T FIN DING CHART 

Problem Causes WhatTo Do 

Regulator & hose connection 
Use soap form for leakage control, 

loose 
check all connection system replace 

Valve & pipe connection loose 
defected parts 

Pipe broken 

lnspect perimeter of each plaque and 

Missing piece of ceramic locate place where some fireclay has 

fireclay been displaced. Repair with PYRUMA 

and leave to sel for Approx. 48 hours. 

Dirty gas inlets Please clear injectors with Air 

Check cable of ignitor, & replace 
Defective Spark - Plug 

defected ignitor if necessary 

Check spark - plug and connections, & 
Defective ignitor cable 

replace defected ignitor if necessary 

Run out of gas Change the gas bottle 

Thermal element has not been 
Try restarting 

warm enough 

Pul the appliance out of reach of wind 
Wing or draught has 

and draught, let it cool down for a couple 
extinguished the flame 

of minutes and try to restart il 

Faulty thermocouple Replace the faulty thermocouple 

Faulty magnetic valve Replace the magnetic valve 

Turn the control knob at " ST ART" 
Wrong power setting at first 

Position and press for 10 seconds, 
process 

whilst press the Piezo igniter key to lit 

Connect healer to the gas cylinder and 
Did not connect the gas 

ensure there is not smell, then follow the 
regulator to gas cylinder 

lnstruction to turn on the healer 

Gas cylinder control is closed Please turn on the gas cylinder control 
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