
EASY TOUCH

ECOFIRE®

Deze handleiding is een integraal onderdeel van het product.
Lees deze instructies zorgvuldig alvorens te beginnen met de installatie, het onderhoud of het gebruik van het product.

NL GEBRUIK EN FUNCTIONALITEIT

PELLETKACHELS



Geachte klant,
Wij willen u in de eerste plaats danken om de voorkeur te hebben gegeven aan ons product.
Gefeliciteerd met uw keuze.
Om de beste prestaties te halen met uw nieuwe kachel, verzoeken wij u de instructies in deze
handleiding aandachtig op te volgen.

NL
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  1 INITIËLE CONFIGURATIE
Afhankelijk van het type installatie moet de kachel worden ingesteld volgens de meest voor zijn werking correcte 

  Alvorens verder te gaan moet de voedingsspanning van de kachel worden ingeschakeld door middel van de 
veiligheidsschakelaar op de achterkant:

a) Ga door middel van de pijltjestoetsen  ;
b) Kies het wachtwoord “7” met de toets  en bevestig met de toets ;
c) Scroll met de toetsen   [30]; “ --0” gaat knipperen; 
d)  en voer de waarde “54” in door middel van de toetsen  ;
e)  om te bevestigen.
f) 
g) 

in door middel van de toetsen  ;
h)  om te bevestigen.

  

  HET IS MOGELIJK OM TWEE VERSCHILLENDE CONFIGURATIES IN TE STELLEN:

  

  CONFIGURATIE 2

  

AANSLUITING OP EEN EXTERNE THERMOSTAAT

thermostaat.

verbindt in plaats daarvan de twee contacten van de thermostaat.  
Het is belangrijk om, in geval van de 
volgen.

  De eerste keer, na het installeren van de thermostaat, moet de kachel handmatig ingeschakeld worden, terwijl de 

 

Alvorens verder te gaan met het lezen van de handleiding moet men de beschrijving van de kachel in de 
betreffende bijgevoegde handleiding raadplegen.
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2 BEDIENINGSPANEEL
Alvorens verder te gaan met het lezen van de 
handleiding moet men de beschrijving van de 
kachel in de betreffende bijgevoegde handleiding 
raadplegen.

BESCHRIJVING

A) 

B) LED-display;
C) ontstekingstoets ;
D) ;
E) 

 ;
F) twee toetsen  en  om de 

werkingsparameters te veranderen en om 

G) een enter-toets  voor de bevestiging van de 
parameter of de selectie

           
         

   

ICOON WAARSCHUWING BESCHRIJVING

Pellets schaars

Assistentie

Ontvanger van de 
afstandsbediening

Timer actief

de toets )

Led altijd aan: kachel ingeschakeld en in bedrijf
Knipperende led: kachel tijdens de inschakel- of stand-by fasen

C

D

A

B

E

F

G
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ICOON FUNCTIE BESCHRIJVING WAARDEN

Vermogen Instelling van het werkingsvermogen 1..5

Ventilatie
c: OFF,1..5; A; Hi
r: ON/OFF
l: ON/OFF

6°C .. 51°C

Brandstof

Timer
blijvend aanwezige icoon weergegeven ON - OFF

ICOON FUNCTIE SUBMENU BESCHRIJVING WAARDEN

[1]  Wekelijkse timer verschillende dagen van de week [d1] ... [d7]

[2]   Programma's [P1] ... [P6]

[3] 

[4]  

[5]  Systeeminformatie

[6] Niet-geactiveerde functie

[7] 
Activering en deactivering van de Eco Mode voor de 

OFF; Eco

[8]  Delta herontsteking 0,5 ... 5,0°C

[9]  antivries
OFF; 3 ... 20 

°C

[10] 
Blokkering 
toetsenbord

OFF; Lo; Hi

[11] Helderheid display Instelling mate van helderheid van het display OFF; 1 ... 5

[12]  OFF; 1 ... 4

[13]  OFF; 1 ... 5

[14]  Type pellets Het is mogelijk 3 verschillende types pellet in te stellen 1 ... 3

[15] Niet-geactiveerde functie

[30] Menu installateur Wijziging/Weergave van de configuratie van de kachel PWD: “54”

[40] 

GEBRUIK VAN HET BEDIENINGSPANEEL
Door middel van de pijltjestoetsen  

 en er de 
waarden van te wijzigen met de toetsen   . 

 bevestigt de wijziging.
  .
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WERKINGSPARAMETERS
De werking van de kachel wordt bepaald door de door de klant ingestelde parameters Vermogen, Ventilatie en 

Om het vermogen te wijzigen:

a) Ga door middel van de toetsen   ;
b) De waarde van het vermogen knippert; wijzig de waarde met de toetsen  
c)  om de ingestelde gegevens te bevestigen.

Om de waarde van de ventilatie te wijzigen:

a) Ga door middel van de toetsen   ;
b)   : 

werken;

instellen;

verwarmen);
c)  om de ingestelde gegevens te bevestigen.

waargenomen door de op de kachel geplaatste sonde).

a) Ga door middel van de toetsen   ;
b)   ;
c)  om de ingestelde waarde te bevestigen.
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  3 VOORBEREIDENDE 
WERKZAAMHEDEN
LADEN VAN PELLETS

De zak pellets niet direct in het reservoir legen om 

beïnvloeden en om te voorkomen dat er pellets 

 Na het laden van de pellets het deksel van het 

in afb. 3.1) en zal de alarmtoestand van de kachel 
activeren indien, in geval van ingeschakelde kachel, 

ELEKTRISCHE VOEDING

het display ingeschakeld. 

te zetten.

  

INITIËLE INSTELLINGEN

a) Ga door middel van de toetsen  
b) Kies het wachtwoord “7” met de toets  en bevestig met de toets  ;
c) Scroll met de toets [3] en bevestig met de toets  ;
d)  ; 
e)  ; 
f) De waarde van de dag knippert; wijzig de waarde met de toetsen  ; 
g) De waarde van de maand knippert; wijzig de waarde met de toetsen  ; 
h) De waarde van het jaar knippert; wijzig de waarde met de toetsen  ; 
i) 1 ... Zondag =7); wijzig de waarde door 

middel van de toetsen  ;  
j)  om de ingestelde gegevens te bevestigen. 

IS



 9

N
ED

ER
LA

N
D

S

a) Ga door middel van de pijltjestoetsen  ;
b) Kies het wachtwoord “7” met de toets  en bevestig met de toets ;
c) Scroll met de toets [11] en bevestig met de toets ;
d) Door middel van de toetsen  en  de gewenste mate van helderheid instellen (OFF, 1 ... 5) en bevestigen 

met de toets .

a) Ga door middel van de pijltjestoetsen  ;
b) Kies het wachtwoord “7” met de toets  en bevestig met de toets ;
c) Scroll met de toets [12] en bevestig met de toets ;
d) Door middel van de toetsen  en  één van de volgende waarden instellen:

OFF

1 Afwisselend worden alle werkingsparameters weergegeven;

2

3

4

.  om de ingestelde gegevens te bevestigen.

a) Ga door middel van de pijltjestoetsen  ;
b) Kies het wachtwoord “7” met de toets  en bevestig met de toets ;
c) Scroll met de toets [13] en bevestig met de toets ;
d) Door middel van de toetsen  en OFF,1 ... 5) en bevestigen met de toets 

.

a) Ga door middel van de pijltjestoetsen  ;
b) Kies het wachtwoord “7” met de toets  en bevestig met de toets ;
c) Scroll met de toets [14] en bevestig met de toets ;
d) Door middel van de toetsen  en  één van de volgende waarden instellen:

1

2 Lange pellets

3 Kleine pellets

.  om de ingestelde gegevens te bevestigen.
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  4 GEBRUIK VAN DE KACHEL
INSCHAKELING

 .
Tijdens de ontstekingsfase begint de vlam-icoon te knipperen en zal vast gaan branden wanneer de kachel 
brandt.

 

 

 

KACHELS VAN DE SERIE “ERMETICA”

WIJZIGING VAN DE PARAMETERS
Het is mogelijk de werkingsparameters van de kachel  zoals reeds vermeld te wijzigen.

losgekoppeld van de stroomvoorziening.

UITSCHAKELING

 

 
van de stroomvoorziening. 

WERKING MET EEN KAMERTHERMOSTAAT

 wanneer aan de 

  

WERKING MET DE OMGEVINGSSONDE VAN DE KACHEL

.
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5 BESCHIKBARE FUNCTIES
TIMER

a) Ga door middel van de pijltjestoetsen  ;
b) Kies het wachtwoord “7” met de toets  en bevestig met de toets ;
c)  [2] en bevestig met de toets  ;
d) Scroll met toetsen en  de programma'sP1... P6; selecteer met de toets  het te wijzigen programma;
e)  

toets ;
f)  en ;
g)  en 

toets ;  
h)  en ;
i)  en  ; 
j)  om de ingestelde gegevens te bevestigen.

a) Ga door middel van de pijltjestoetsen  ;
b) Kies het wachtwoord “7” met de toets  en bevestig met de toets ;
c) [1] en bevestig met de toets ;
d) Kies met de toetsen  en 
e) Selecteer met de toets ;
f) De waarde van het eerste toe te wijzen programma knippert: P1...P6 of “OFF

g) Er de waarden van wijzigen met de toetsen  en  ;
h) De waarde van het tweede toe te wijzen programma knippert: P1...P6 of “OFF

i) Er de waarden van wijzigen met de toetsen  en ;
j) De waarde van het derde toe te wijzen programma knippert: P1...P6 of “OFF

k) Er de waarden van wijzigen met de toetsen  en  en op de toets  om de ingestelde gegevens te 
bevestigen;

a) Ga door middel van de pijltjestoetsen  .
b) Bevestigen met de toets ;
c) Scroll met de toetsen  en  en kies: "ON" om de timer in te schakelen of "OFF

d) 
Wanneer de timer ingeschakeld is, is de icoon  blijvend aanwezig ter weergave van de actieve timer.
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a) Ga door middel van de pijltjestoetsen  ;
b) Kies het wachtwoord “7” met de toets  en bevestig met de toets ;
c) [7] en bevestig met de toets ;
d) Door middel van de toetsen  en  één van de volgende waarden instellen:

Eco  De “Eco Mode” inschakelen

Off  
.  om de ingestelde gegevens te bevestigen.

FUNCTIE DELTA HERONTSTEKING

Om de delta-waarde voor de herontsteking te wijzigen:

a) Ga door middel van de pijltjestoetsen  ;
b) Kies het wachtwoord “7” met de toets  en bevestig met de toets ;
c) [8] en bevestig met de toets ;
d) De waarde knippert; wijzig door middel van de toetsen  en 0,5 ... 5,0°C);
e)  om de ingestelde waarde te bevestigen.

te vermijden.

a) Ga door middel van de pijltjestoetsen  ;
b) Kies het wachtwoord “7” met de toets  en bevestig met de toets ;
c)  [10] en bevestig met de toets  .
d) Door middel van de toetsen  en   één van de volgende waarden instellen:

Off  
Lo   
Hi  Blokkering toetsenbord geactiveerd

.  om de ingestelde gegevens te bevestigen.

ANTIVRIESFUNCTIE

a) Ga door middel van de pijltjestoetsen  ;
b) Kies het wachtwoord “7” met de toets  en bevestig met de toets ;
c) [9] en bevestig met de toets ;
d) De waarde knippert; wijzig door middel van de toetsen  en OFF; 3...20°C);
e)  om de ingestelde waarde te bevestigen.
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6 BEHEER ALARMEN
1) 
2)   ;
3) 

CODE

WAARSCHUWING

BESCHRIJVING MOGELIJKE OORZAKEN LED

E001 Defect bedieningspaneel Het bedieningspaneel vertoont defecten

E002 Het bedieningspaneel vertoont defecten

E004
bedieningspaneel onderbroken of ontkoppeld.
Indien weergegeven tijdens een wijziging van de 

E101

Gebrek aan pellets
Kwaliteit pellets
Defect ontstekingssysteem

E105 Alarm sonde pellet  Sonde pellet losgekoppeld of defect

E108*

E109
Afdichtingen versleten

Oververhitting van het pelletreservoir

E110

E111 Storing rookgassensor

A001  Pellets schaars

A002 iconen)  

A007

---- Reiniging kachel rookgassen.

Inlaat verbrandingsgas verstopt.

---- Pellets op; Ontstekingsweerstand defect;

Na de controle van het type bericht is het mogelijk het alarm te resetten door enkele ogenblikken de in-/
.

 E109 moet vóór de reset van het alarm de thermostaat op de achterkant van de kachel 
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Palazzetti Lelio s.p.a.
Via Roveredo, 103
cap 33080 - Porcia (PN) - ITALY
Internet: www.palazzetti.it
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Per conoscere il centro di assistenza tecnica 
(CAT) più vicino a te consulta il sito

 www.palazzetti.it

 oppure chiama il numero

Het bedrijf Palazzetti aanvaardt geen verantwoordelijkheid 
voor eventuele fouten in dit boekje en heeft het recht 
de technische kenmerken van zijn producten zonder 
voorafgaande kennisgeving te veranderen.


