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Wij willen u danken dat u hee gekozen voor een pelletkachel van EcoFire BV. De 
Eco  is de nieuwste gen e pelletkachel en beschikt over de meest actuele 
so ware die de kachel het hoogste comfort, bedieningsgemak en e ciency ge . 
De kachel bevat meerdere sensoren waaronder sensoren die de trek meten in het 
brandproces zodat de rookgasven ator zich kan aanpass  
en c  
 
Voordat u de kachel in gebruik neemt is het van belang dat u deze 
gebruikershandleiding aandach orleest.  Deze gebruikershandleiding is een 
onderdeel van het product. Gebruik anders dan bedoelt in deze handleiding valt niet 
onder enige aansprakelijkheid of garan e. De kachel mag uitsluitend met 
goedgekeurde houtpellets gebruikt worden, gebruik van andere brandsto en of 
brandbare vloeisto en is ten strengste verboden.  
 
BELANGRIJK BIJ DE INSTALLATIE EN INGEBRUIKNAME:  

 De instal  en eerste ingebruikname dient te gebeuren door een EcoFire BV 
erkende installateur. Dit is ook een vereiste om voor de door de RVO 
beschikbare subsidie ISDE in aanmerking te komen. 

 Indien de installa  niet juist is uitgevoerd of door een niet erkend installateur dan    
vervalt de garan e aangezien daardoor schade aan de kachel kan ontstaan. 

 
VERDER IS HETVOLGENDE VAN BELANG: 

 De kachel kan zeer heet worden. Voorkom aanraking of gebruik van de kachel 
door kinderen. 

 De kachel mag niet blootsvoets of met voch e handen bedient worden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Veiligheidsinformatie: 
De pelletkachel kan en mag uitsluitend door een door EcoFire BV erkende 
installateur worden onderhouden of gerepareerd. Voor vragen daarover kunt u 
contact opnemen met EcoFire BV of uw installateur. 
 
2.1 Belangrijke informatie:  

� De kachel mag uitsluitend gebruikt worden met pellets die het keurmerk 
ENPlus A1 hebben. Wij adviseren houtpellets van het merk Plospan die 
verkrijgbaar zijn in 10 kg of 14 kg zakken. 

� Onderhoud of demontage van onderdelen mag uitsluitend geschieden door 
een door EcoFire BV erkend dealer. Verkeerde montage kan schade 
veroorzaken. Garantie of aansprakelijkheid vervalt bij montage door anderen. 

� Het rooster in het pelletreservoir mag nooit worden weggenomen. 
� De kachel dient ten aller tijden te zijn aangesloten op een geaarde 

wandcontactdoos. 
� In de ruimte waar de pelletkachel staat dient voldoende luchttoevoer te zijn 

voor verbranding, tenzij de luchtaanvoer is aangesloten op de buitenlucht. 
� Tijdens gebruik mag de deur van de kachel nooit geopend worden. 
� Indien de ruit van de kachel beschadigd of gebarsten is mag de kachel niet 

gebruikt worden. 
� Bij gebruik worden zowel de kachel als het ruit erg heet. Vermijd contact en 

houd kinderen op afstand. 
� Het is niet toegestaan wasgoed op of voor de kachel te drogen i.v.m. 

brandgevaar tenzij een afstand van minimaal 1,5 meter in acht wordt 
genomen. 

� De verbrandingsruimte van de kachel dient na 24 uur branden te worden 
uitgezogen met gebruik van een speciale as-stofzuiger. Zorg ervoor dat de 
kachel eerst volledig is afgekoeld. Ook het vuurbakje dient goed schoon te 
zijn. De gaatjes in het vuurbakje dienen schoon en open te zijn. 

� Aan de achterzijde van de kachel bevind zich een zwart T-stuk waarop de 
rookafvoer is aangesloten. Onderaan het T-stuk bevind zich een as reservoir 
dat d.m.v. een kwartslag te draaien kan worden afgenomen. Gedurende het 
stookseizoen dient dit as reservoir 1 maal per week geleegd te worden. Het is 
belangrijk dat dit as reservoir weer goed wordt teruggeplaatst om rook in de 
woonruimte te voorkomen. 

� Sluit de kachel tijdens het branden nooit af van de stroomvoorziening. 
� Laat de kachel altijd aangesloten op de stroomvoorziening, ook als de kachel 

langere tijd niet gebruikt wordt, bijvoorbeeld in de zomer. 
 
 
 
 



2.2 Algemeen 
De kachel werkt in principe volautomatisch. Het enige wat u dient te doen is ervoor 
zorg te dragen dat de verbrandingsruimte schoon is en er voldoende pellets in de 
kachel aanwezig zijn voor de gekozen brand duur. De kachel ontsteekt automatisch 
d.m.v. een ontstekingspen die zich in het vuurbakje bevind. De start en ontsteking 
wordt volledig door het elektronisch besturingssysteem gecontroleerd. Zodra u de 
kachel start vult het vuurbakje zich automatisch met pellets en zal de 
ontstekingspen de pellets laten ontbranden. Uw kachel is uitgerust met een 
elektronisch geregelde modulerende rookgasventilator die de juiste hoeveelheid 
lucht aanvoert om de kachel optimaal te laten branden. Tijdens de opstart brandt de 
kachel altijd hoog. Zodra de kachel op temperatuur is slaat de kamerventilator aan 
en zal de hoogte van het vuur zich aanpassen aan de ingestelde kamertemperatuur. 
Dit hele proces gaat automatisch, u hoeft alleen maar de voor u comfortabele 
huiskamertemperatuur in te stellen. De kachel is volledig modulerend en past de 
hoogte van het vuur automatisch aan. Wanneer u de kachel weer uitzet wordt de 
pellettoevoer gestopt en gaat de kachel over op een volautomatisch afkoel- en 
reinigingsprogramma. U mag daarom na het uitzetten van de kachel nooit de 
stroomvoorziening van de kachel afsluiten. Dit kan naast brandgevaar schade aan de 
kachel aanrichten.  
 
Het glas in de kachel beschikt over een eigen luchtstroom waardoor deze zichzelf 
reinigt. Een lichte aanslag kan echter nooit voorkomen worden. Indien het ruitje 
aanslag vertoont dan kunt u dit eenvoudig schoonmaken met een doekje met wat 
kachelruitjes reiniger dat in nagenoeg iedere supermarkt wordt verkocht. Let wel op 
dat de kachel is afgekoeld voordat u het ruitje gaat schoonmaken. 
 
2.3 Aansprakelijkheid 
EcoFire BV accepteert geen enkele aansprakelijkheid veroorzaakt door- of als gevolg 
van het niet juist gebruiken van de pelletkachel. Indien de pelletkachel anders 
gebruikt wordt dan in deze gebruikershandleiding beschreven, vervalt 
aansprakelijkheid en de garantie. 
 
De aansprakelijkheid en garantie vervalt bij: 

� Onvakkundig of slecht onderhoud. 
� Niet of onvolledig volgen van de voorschriften in de gebruikershandleiding. 
� Montage welke niet is toegestaan volgens het toepasselijk recht. 
� Montage welke niet zijn uitgevoerd door EcoFire BV dealers. 
� Wijzigingen aangebracht in de software instellingen (parameters) welke niet 

zijn geautoriseerd door EcoFire BV 
� Wijzigingen welke niet geautoriseerd zijn door EcoFire BV. 
� Gebruik van niet originele onderdelen. 
� Buitengewone zaken 



De installateur is verantwoordelijk voor een juiste aansluiting van de pelletkachel. 
De pelletkachel dient te zijn aangesloten op een rookgaskanaal dat voldoet aan 
geldende richtlijnen, waaronder het bouwbesluit NEN-6062 en NEN-2757 en de 
gebruikte materialen dienen te voldoen aan de T600 eis. Het rookgaskanaal dient 
een goed trekkend kanaal te zijn, een geveluitmonding is niet toegestaan. 
 
2.4 De te gebruiken houtpellets 
Houtpellets zijn CO2 neutraal wat wil zeggen dat de boom die als grondstof fungeert 
voor de productie van houtpellets evenveel CO2 opneemt als dat er bij de 
verbranding wordt uitgestoten.  
 
Er is zeer veel kwaliteitsverschil in houtpellets. Een goede kwaliteit geeft niet alleen 
een schonere verbranding maar heeft ook een hogere verbrandingswaarde 
(Calorische waarde) waardoor pellets van een goede kwaliteit goedkoper in gebruikt 
zijn en uw kachel veel minder vervuilt. 
 
Uw kachel is ontworpen en uitsluitend goedgekeurd voor gebruik van houtpellets 
met classificatie EN Plus +A1. Voor een juiste verbranding en het voorkomen van 
schade aan uw kachel is het noodzakelijk alleen pellets te gebruiken die aan 
genoemde classificatie voldoen. 
 
Wij adviseren gebruik van Plospan houtpellets. Plospan heeft als enige in Nederland 
drie certificaten. ENPlus, A1 en DINplus als kwaliteitszegel en als 
duurzaamheidscertificaat NTA8080. Dit wil zeggen dat u als consument 
gegarandeerd bent van een kwalitatief hoogwaardige houtpellet die daarnaast ook 
duurzaam is voor de omgeving. Zelfs de gehele Plospan fabriek is "solar powered". 
 
     Plospan pellets kunt u per pallet bestellen via onze  
    website, losse zakken zijn verkrijgbaar via uw dealer of  
    de betere bouwmarkt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



3.0 Algemene beschrijving van de iconen op het display 
 

Icoon Beschrijving Actie 
 

 

Naar menu 
temperatuur 

Aanraken 

 

 

Controleer de huidige 
Ontstekings-/ 

uitschakelstand 
Aanraken 

 

 

Naar hoofdmenu Aanraken 

 

 

Verhogen 
Aanraken/ 

Ingedrukt houden 

 

 

Verlagen 
Aanraken/ 

Ingedrukt houden 

 

 

Toegang tot menu 
uitgestelde start/stop 

Aanraken 

 

 

Menu uitgestelde 
start/stop is actief 

Alleen lezen 

 

 

Naar menu timer Aanraken 

 

 

Timer modus aan (actief) Alleen lezen 

 
 



Icoon Beschrijving Actie 
 

 

Menu met statistische 
gegevens 

Aanraken 

 

 

Menu met instellingen Aanraken 

 

 

Menu met algemene 
informatie 

Aanraken 

 

 

Inschakelen van de 
pelletkachel 

2 seconden aanraken
 

 

 

Uitschakelen van de 
pelletkachel 

2 seconden aanraken
 

 

 

Display geblokkeerd Alleen lezen 

 

 

Foutmelding Aanraken 

 

 

Alarmmelding Aanraken 

 

 

Sluiten Aanraken 

 

 

Terug navigeren Aanraken 



Icoon Beschrijving Actie 
 

 

Naar beneden navigeren Aanraken 

 

 

Naar boven navigeren Aanraken 

 

 

Details - informatie menu Aanraken 

 

 

Weergave van 
pelletvoorraad 

Aanraken 

 

 

Wekelijkse timer modus 
aan / service menu 

ingeschakeld / inactieve 
weergave modus opties 

ingeschakeld. / 
Automatische weergave 

helderheid ingeschakeld. / 
Decimalen ingeschakeld 
(alleen in servicemenu) 

Aanraken 

 

 

Wekelijkse timer modus 
uit / service menu 

uitgeschakeld / inactieve 
weergave modus opties 

uitgeschakeld. / 
Automatische weergave 

helderheid uitgeschakeld. 
/ Decimalen uitgeschakeld 

(alleen in servicemenu) 

Aanarken 

 
 
 
 
 
 



Icoon Beschrijving Actie 
 

 

Bevestigen Aanraken 

 

 

Verwijderen Aanraken 

 

 
Uitschakelen Aanraken 

 

 

De Vijzelmotor starten 
(alleen mogelijk als de 

kachel uitstaat) 

Aanraken/vasthouden 
 (max 30 seconden) 

 

 

Start de display 
schoonmaakfunctie 

Aanraken 

 

 

Het scherm vrijgeven (alle 
functies zijn weer 

beschikbaar) 
Aanraken 

 

 

Beperkte functies: Alleen 
in- en uitschakelen 

mogelijk.  
Aanraken 

 

 

Scherm is geblokkeerd: 
geen functies mogelijk.  

Aanraken 

 

 

Zelesturing reseen Aanraken 

 

 

Digitale output (1-7) 
inschakelen 

Aanraken 

 



3.1 Eerste ingebruikname 
De kachel dient voor eerste ingebruikname afgesteld / ingeregeld te worden door 
EcoFire BV of een EcoFire BV dealer 
 
3.2 Slaapmodus 
Het display zal na 30 seconden inactiviteit automatisch in de slaapmodus springen. 
De slaapmodus is eenvoudig op te heffen door het scherm aan te raken (touch 
screen). De optionele afstandsbediening heeft verschillende mogelijkheden voor het tonen 
van informatie tijdens de slaapmodus. 
 
3.3 Instellen datum & tijd  

Klik op om naar instellingen te gaan. 
Klik op "tijd"  om het menu te openen. hier kunt u de datum en tijd wijzigen. 
Klik op "datum"  om de datum te wijzigen en te bevestigen. 
 
Zorg ervoor dat de datum en tijd correct zijn ingevoerd. Foutieve invoer kan leiden
tot storingen tijdens een ingevoerd timerprogramma. 
 
3.4 Instellen van de temperatuur  
Het is mogelijk de gewenste kamertemperatuur in te stellen. Zodra deze ingestelde 
temperatuur bereikt is gaat de kachel automatisch moduleren en past de 
vuurhoogte zich aan zodat de ingestelde temperatuur constant blijft. 

Klik op om naar het menu te gaan en stel de gewenste kamertemperatuur in. 
De wijziging zal direct worden opgeslagen, u hoeft dit niet te bevestigen. 
Het display toont in het menu temperatuur het volgende: 
 
Huidige temperatuur: Weergave in groot getal. 
Actuele temperatuur: Weergave in klein getal. 
 
3.5 Installeren WIFI module  
De WIFI module is reeds voorzien van de juiste software voor uw kachel. 

1. Ga naar de volgende website: 
http://www.fumis.si/en/wircu -connection-guide 

2. Download en installeer dit programma (WIRCUProgrammer.exe) 
3. Sluit de WIFI module met het bijgeleverde zwarte kabeltje aan op de 

computer of laptop. 
4. Start het programma en loop de volgende stappen door: 

 a. Klik op "next"  
 b. Klik op "start auto search"  en klik op "next"  



 c. Vervolgens ziet u uw WIFI netwerk verschijnen. Kies het juiste WIFI-netwerk 
     en klik op "connect". Vervolgens kunt u het password van uw WIFI-netwerk 
     ingeven. Klik op "OK". 
 d. Vervolgens kunt u de kabel tussen de WIFI-module en de computer  
      verwijderen. 
 e. Het programma kan worden afgesloten. 

5. Download de "Fumis App" via Google Play of de Apple store 
6. Start de App op uw telefoon of tablet, zorg ervoor dat u met het WIFI netwerk 
 bent verbonden.  
7. U krijgt vervolgens de vraag of uw toestel reeds met WIFI verbonden is. Vul 
 hier "ja" in. 
8. Vul vervolgens het MAC adres en de pincode in en druk op verbinden. Deze 
 gegevens vindt u op de WIFI module en de bijgesloten informatie in het 
 FUMIS doosje. Nadat uw telefoon of tablet is verbonden is het programma 
 actief. 

 
Op de website http://www.fumis.si/en/wircu-connection-guide vindt u ook diverse 
video's en informatie over de installatie en werking van uw WIFI module. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



3.6 De pelletkachel AAN of UIT zetten. 
 
3.6.1 Handmatig 
Met de gebruikersinterface van het EF 8 display kunt u de pelletkachel op twee 
manieren aanzetten (zie hieronder "optie A" en "optie B") 
 
Optie A: 
Druk 2 seconden op het midden van het onderstaande scherm: 

 
De volgende schermen verschijnen: 

 
Optie B: 

Druk op  om naar het hoofdmenu te gaan en houd het icoon 2 seconden 
ingedrukt om de pelletkachel aan te zetten. De volgende schermen verschijnen: 

 
 

Om de pelletkachel uit te zetten drukt u op  om naar het hoofdmenu te gaan 

en houdt u het icoon 2 seconden ingedrukt. De volgende schermen verschijnen: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.6.2 Indicatie pelletinhoud resetten   
         

     
          

      
 
   
                    
        
 
 
 

         
 
        
        
       
       
 
 
3.6.3 Aut omatisch met de "uitgestelde start/stop optie"  
Met het EcoFire display kunt u een uitgestelde start/stop d instellen. Het biedt de 
mogelijkheid om een wach  van 30 minuten, 1 uur, 2 uur, 3 uur of 8 uur te 
selecteren.  
Voor het ac en van de uitgestelde start/stop  e: 

Druk op  om menu uitgestelde start/stop te openen, selecteer de gewenste 
wach  en beve  door erop te drukken. 

Wanneer de uitgestelde start/stop e is geselecteerd, is het symbool 
zichtbaar in het bovenste deel van het scherm. Daarnaast wordt de resterend
vertoond wanneer het scherm in inac eve modus gaat.  
 
Om de uitgestelde start/stop modus uit te schakelen: 

Druk op  om menu uitgestelde start/stop te openen en druk vervolgens op 
"uitschakelen".  
 
3.7 Kiezen van het vermogen 
Op het Ecofire display kunt u wisselen tussen 5 verschillende vermogenniveaus 

Druk op  om naar het hoofdmenu te gaan en het gewenste vermogenniveau in 
te stellen tussen 1 en 5 (AUTO) 
 
 

 

De Eco5 geeft in het display indicatief de hoeveelheid pellets in het reservoir aan.
Als men de kachel vult dient men het vulsymbool aan te raken, de toets vol aan te raken
en vervolgens door OK aante raken dit te bevestigen. De indicator zal dan weer VOL aan-
geven.



3.8 Instellen van de huiskamerventilator  
U kunt de huiskamerven n 5 verschillende snelheden instellen, AUTO en 
HOOG. 
 
Indien de "AUTO"  op e is geselecteerd (en het opera oneel vermogen ook op 
"AUTO"  is ingesteld), volgt de huiskamerven de automa he veranderingen 
in het vermogen van de pelletkachel. 
Indien de e "HOOG"  is geselecteerd, werkt de huiskamerven  maximale 
snelheid. 

Druk op  om naar het hoofdmenu te gaan en stel de gewenste 
ven rsnelheid in van 1 tot 5, of van 1 tot hoog ( eel) 
 

 
 
3.9 De Timerfunctie 
Met het Ecofire         display kunt u tot 6 verschillende dsintervallen instellen 
(Tijdsinterval=Ti). Er kunnen maximaal 3 jdsintervallen per dag worden ingesteld. 
Zie het onderstaande voorbeeld: 
 

 
 



 
 
Voor het instellen van de Timerfunctie: 

Druk op  om naar het menu "Timer"  te gaan en druk op "voeg nieuwe timer 
toe" . Stel het tijdsinterval in ("Starttijd", "Eindtijd", "Temperatuur")  
Stel de dagen in waarop u wilt dat het tijdsinterval wordt gebruikt, u kunt de dagen 
kiezen door te drukken op "M", "D", "W", "D", "V", "Z”,”Z”. .

Bevestig door te drukken op   
Als u nog een timer nodig heeft, druk dan op "Nieuwe Timer Toevoegen" en herhaal 
de procedure. Indien u een timer wilt verwijderen, selecteert u de timer die u wilt 

verwijderen (door erop te klikken) en drukt u op  . Het display zal u vragen 
"Wilt u deze timer werkelijk verwijderen?", bevestig dit door op "JA"  te drukken of 
op "NEE"  indien u van gedachte bent veranderd. 
 
Indien u wilt dat de pelletkachel volgens uw timerinstellingen werkt, dient de 
timermodus na het instellen van alle timers te worden ingeschakeld. Om de 

timermodus in te schakelen, drukt u in het timermenu op . Wanneer de 

timermodus is geselecteerd, wordt het symbool boven in de display vertoond. 

Om de timermodus uit te schakelen, drukt u in het timermenu op .   
 
Opmerking: Indien de kamertemperatuur hoger is dan de ingestelde temperatuur 
tijdens een ingestelde tijdsinterval, dan zal de pelletkachel niet automatisch gaan 
branden totdat de kamertemperatuur lager is dan de ingestelde temperatuur 
(indien de tijdsinterval dan nog actief is) 



3.10 De Statistieken bekijken  
De EcoFire electronica die is geïnstalleerd op uw pelletkachel controleert de 
werking van het verbrandingssysteem en biedt informatie over het gebruik van de 
pelletkachel, zoals “Verwarmingstijd”, “Gemiddelde temperatuur”, “Totaal 
verbruik” (indien ondersteund op uw verwarmingsapparaat) en 
“Gemiddeld vermogen”  (indien ondersteund op uw verwarmingsapparaat). Het 
systeem toont al deze informatie voor verschillende tijdsperioden: Vandaag, 
Gisteren, Afgelopen 7 dagen, Afgelopen 30 dagen, 
Afgelopen 90 dagen, Afgelopen 6 maanden, Afgelopen Jaar en Vanaf het begin. 
Om de Statistieken in te zien: 

Drukt u op om naar het menu statistieken  te gaan en drukt u vervolgens op de 
gewenste tijdsperiode 

Indien u de statistieken wilt verwijderen, drukt u op  . Het display zal u 
vragen ‘’Wilt u echt de statistische  logbestanden verwijderen?’’, bevestig dit met 
‘’JA’’, of druk op ‘’NEE’’ of indien u van gedachte bent veranderd. 
 
3.11 Display opties 
In het menu Display opties maakt het Ecofire display het voor u mogelijk om: 
De helderheid van het display in te stellen (menu Display helderheid). Om het 

Display opties menu te openen, drukt u op  en vervolgens op “Display opties”  
 
3.11.1 Display helderheid 
Het EcoFire display biedt verschillende mogelijkheden voor het instellen van de 
helderheid van het display. De helderheid kan handmatig of automatisch (reagerend 
op de lichtsterkte van de omgeving) worden ingesteld dankzij een ingebouwde 
omgevingslichtsensor. 
 
Het menu Display helderheid biedt u de volgende mogelijkheden: 
 
Automatisch aanpassen aan de lichtsterkte van de omgeving activeren/deactiveren: 

Open het menu Display helderheid en druk op voor het inschakelen, of op 

voor het uitschakelen van het automatisch aanpassen aan de 
omgevingslichtsterkte. 
 
B. )  De helderheid van het display instellen wanneer deze actief is (alleen wanneer 
de automatische modus is uitgeschakeld): 
Ga naar het menu Display helderheid en stel de “Actieve helderheid” in op een 
gewenste waarde (MIN 2, 3, 4, of MAX) 
 



C. ) De helderheid van het display instellen wanneer deze in inactieve modus is, dus 
na 30 seconden inactiviteit (alleen wanneer de automatische modus is 
uitgeschakeld): 
Open het menu Display helderheid en stel de “Inactieve disp. held.” in op een 
gewenste waarde (UIT, MIN, 2, 3, 4, of MAX) 
 
Opmerking: 
Indien automatische aanpassing aan helderheid staat ingeschakeld, staan opties B 
en C uitgeschakeld en zijn deze niet te zien in het menu Display helderheid. 
 
3.11.2 Inactieve Di splay Modus 
Het Ecofire display schakelt automatisch over naar de inactieve modus na 30 
seconden inactiviteit en gaat weer uit deze modus wanneer het weer wordt 
aangeraakt. Het menu Inactieve display modus biedt enkele mogelijkheden voor 
het activeren/deactiveren van verschillende schermen wanneer er naar de inactieve 
modus wordt overgeschakeld. 

Ga naar het menu Inactieve display modus en druk op voor het inschakelen, 

of op voor het uitschakelen van de schermen die u in de inactieve modus 
wilt zien. In het geval dat er meerdere schermen staan ingeschakeld, zal het display 
hier automatisch tussen wisselen in stappen van 10 seconden. 
 
3.11.3 Display Schoonmaken 
Het EcoFire display bevat ook een functie die het display 30 seconden lang inactief 
maakt. Hiermee kunt u het oppervlak gemakkelijker schoonmaken (wanneer dit 
nodig is), omdat u zo voorkomt dat er per ongeluk veranderingen worden 
aangebracht aan de instellingen. 
Indien de standaard 30 seconden niet genoeg zijn voor het schoonmaken van het 
display, kunt u de “Display schoonmaak” functie opnieuw activeren. 
Om deze functie te activeren gaat u naar het Display schoonmaak menu en drukt u 
op "START" . 
 
Opmerking: 
Wanneer de pelletkachel automatisch AAN gaat (door de timer, kamerthermostaat, 
mobiele app, etc.) terwijl de displayschoonmaakfunctie nog actief is, wordt de 
schoonmaakmodus direct onderbroken. Wanneer de display schoonmaakfunctie is 
geactiveerd is het display inactief. De display schoonmaakfunctie kan niet worden 
geactiveerd wanneer de pelletkachel in werking is. 
 
 
 
 
 



3.12 Eco Modus - Uitschakeling op basis van temperatuur 
Wanneer de temperatuur tot boven de ingestelde temperatuur stijgt (voor een 
temperatuur die is vastgesteld door de fabrikant of de installateur van de 
pelletkachel), gaat de pelletkachel automatisch UIT door het onderstaande scherm 
te vertonen. Het herstart automatisch wanneer de temperatuur weer onder het 
ingestelde punt daalt (voor een temperatuur die is vastgesteld door de fabrikant of 
de installateur van de pelletkachel). 
Normaal gesproken staat de Eco modus standaard ingeschakeld in 
verwarmingssystemen en kan deze niet door de gebruiker worden uitgeschakeld. In 
dit geval bevat het menu Instellingen niet het submenu Eco mode. 
Maar in het geval dat het dit wel bevat, biedt het de gebruiker de mogelijkheid om 
het als volgt in of uit te schakelen: 

Druk op  en vervolgens op “Eco modus” om naar het menu Eco modus te gaan. 

Druk op voor het inschakelen en op voor het uitschakelen van de Eco 
modus. Na het inschakelen van de Eco modus zal de pelletkachel automatisch 
AAN/UIT gaan op de ingestelde temperatuur. 

   
 
3.13 Temperatuureenheid (°C / °F)  
Met het EcoFire display kunt u ervoor kiezen om de temperatuur in °C (graden Celsius) 
of °F (graden Fahrenheit) weer te geven. 
Om de gewenste temperatuureenheid te selecteren, onderneemt u de volgende 
stappen: 

Druk op om naar het menu Instellingen te gaan. Druk op 

“Temperatuureenheid”, selecteer de gewenste eenheid en bevestig met . 
 
3.14 Speaker Volume 
Met het EcoFire display kunt u het volume van de ingebouwde speaker instellen, of 
deze helemaal UIT zetten. Om het gewenste speakervolume in te stellen volgt u de 
volgende stappen: 

Druk op om naar het menu Instellingen te gaan. Druk op “Speaker volume” , stel 

het gewenste volume in en bevestig dit met . 
 
 
 
 



3.15 Pellets Toevoeren 
Alvorens u uw kachel voor de eerste keer aanzet (of wanneer u vergeten bent tijdig 
pellets bij te vullen en het reservoir leeg is), kan de doseerschroef helemaal leeg zijn 
en hierdoor kan de eerste ontsteking mislukken. Om deze ongewenste 
situatie te voorkomen, kunt u via het EcoFire display de doseerschroef bijvullen 
alvorens de pelletkachel op te starten. 
 
Om de handmatige dosering te activeren, onderneemt u de volgende stappen: 

Druk op en vervolgens op “Handmatige dosering” om naar het menu 
Handmatige dosering te gaan. 
Activeer de handmatige dosering door het icoon Vullen ingedrukt te houden. Na het 
icoon 30 seconden ingedrukt te hebben gehouden, zal de handmatige dosering 
automatisch worden gedeactiveerd. Indien 30 seconden niet genoeg waren voor het 
bijvullen van de doseerschroef, houdt u het icoon opnieuw ingedrukt. 
Herhaal dit totdat de pellets constant in het vuurbakje vallen. 
 
Opmerking: 
Leeg het vuurbakje alvorens het starten van de pelletkachel na handmatige 
dosering. Handmatig doseren kan niet worden geactiveerd wanneer de pelletkachel 
in werking is. 
 
 

3.16. Tijd tot onderhoud  
Met het EcoFire display kunt u controleren wanneer u contact dient op te nemen met 
het onderhoudspersoneel om het reguliere onderhoud aan uw kachel uit te laten 
voeren. Om de tijd tot onderhoud te bekijken, volgt u de volgende stappen: 
 

Druk op om naar het menu Instellingen te gaan 
Druk op “Tijd tot onderhoud” en de resterende tijd totdat het onderhoud weer 
dient te worden uitgevoerd zal op het scherm worden weergegeven. Deze waarde is 
alleen-lezen en kan alleen door bevoegd personeel worden veranderd. Na het 

controleren van de tijd tot onderhoud, sluit u het scherm met . 
 
Opmerking: 
Wanneer de tijd tot onderhoud verloopt, waarschuwt het EcoFire display u door de 
A002 waarschuwing te tonen (Bel EcoFire BV voor regulier onderhoud). De 
pelletkachel werkt nog wel. Bel EcoFire BV om dit alarm te resetten. 
Indien uw verwarmingsapparaat geen regulier onderhoud nodig heeft, staat de 
optie Tijd tot onderhoud niet tussen de instellingen en zal de A002 waarschuwing 
nooit worden vertoond. 
 
 



3.17 Schermvergrendeling 
Op het EcoFire display kunt u het scherm vergrendelen om onbedoelde veranderingen 
van de instellingen te voorkomen. Wanneer de schermvergrendeling is ingeschakeld 
kunt u door het menu navigeren om huidige waarden te tonen, maar kunt u geen 
instellingen wijzigen, behalve de schermvergrendeling zelf. Let wel op dat 
deze optie de EcoFire  IR (Infra Rood) afstandsbediening niet uitschakelt. De 
schermvergrendelingsinstelling biedt de volgende opties: 
 
UIT 
: de schermvergrendeling is uitgeschakeld, alle functies zijn beschikbaar 
LAAG 
: onmogelijk om instellingen te wijzigen, alleen mogelijk om de pelletkachel AAN/UIT 

te zetten. Als deze optie aanstaat, wordt het  icoon bovenin het display 
weergegeven. 
HOOG 
: alle functies zijn vergrendeld (ook het AAN/UIT zetten van de pelletkachel), alleen 
de optie om terug te gaan naar LAAG of UIT is ingeschakeld. Wanneer deze optie is 

geselecteerd, wordt het bovenin het display weergegeven. 
 
Opmerking: 
Wanneer de Schermvergrendelingsfunctie is ingesteld op LAAG of HOOG, zijn alle 
uitgeschakelde opties lichtgrijs gekleurd. 
Tip 
We raden u aan om de schermvergrendeling te gebruiken als kinderen zonder 
ouderlijk toezicht bij het bedieningspaneel kunnen komen. 
Om de schermvergrendelingsfunctie te gebruiken, volgt u de onderstaande stappen: 
 

Druk op  en vervolgens op “Schermvergrendeling” om naar het menu 
Schermvergrendeling te gaan 

Selecteer het gewenste vergrendelingsniveau    

 ( , of ) en verlaat het Schermvergrendelingsmenu door te drukken op  . 
 
3.18 Taalinstelling 
Op het EcoFire display kunt u uit verschillende talen kiezen. 
Om de gewenste taal in te stellen, onderneemt u de volgende stappen: 

Druk op  en vervolgens op “Taal” om naar het menu Taal te gaan. 
Druk op de gewenste taal. Het display zal u vragen: “Weet u zeker dat u de taal wilt 
veranderen?’’, bevestig 

met “JA”, of druk op “NEE” of  indien u van gedachte bent veranderd. 



Opmerking: 
Na het veranderen van de taal zal het display automatisch herstarten. Dit kan enkele 
minuten duren. 
 
3.19 Informatie 
Om technische informatie over het display in te zien, onderneemt u de volgende 
stappen: 

Druk op en dan op “info” om naar het menu Info te gaan. 
Opmerking: 
Alle waarden in dit menu kunnen niet worden veranderd (alleen lezen). 
 
4.0 Alarm en foutmeldingen 

Alarm / 
Foutmelding 

code 

Inlogcode 
foutmelding 

Beschrijving 
foutmelding 

Omschrijving foutmelding, 
te nemen actie 

A001  
Laag pellet 

niveau 
Waarschuwingsniveau pellets, vul het 

pelletreservoir bij 

A002  Onderhoud 

De kachel heeft het aantal bedrijfsuren 
bereikt waarbij groot onderhoud 

noodzakelijk is. Hiervoor kunt u een afspraak 
maken met EcoFire BV. 

A003  Schoonmaken 
Waarschuwingsniveau rookgastemperatuur 

die te hoog is. Reiniging van de kachel en 
warmtewisselaar is noodzakelijk. 

A004  Lege batterij 
De batterij op het moederboard dient 

vervangen te worden 

A005  Snelheidssensor 
Snelheidssensor storing, deze dient 

vervangen te worden. 

A006 239 Deur open 
Deur of deksel van het reservoir is open. Sluit 

deze en reset de foutmelding 

A007  Druksensor 

Storing druk/luchtstroomsensor. Dit kan 
ontstaan wanneer de deur of pelletreservoir 
niet goed gesloten is. Indien deze toch goed 
gesloten zijn dient de sensor vervangen te 

worden. 

E002  
IR 

communicatie 
fout 

Storing infrarood sensor waardoor de 
afstandsbediening niet meer werkt 

E004  Moederboord 
Fout in het moederboord. Voor het 

vervangen van het moederboord kunt u een 
afspraak maken met EcoFire BV 

E101 240 Vuurfout 
Foutmelding veroorzaakt door mislukte 

ontsteking 

 
 



Alarm / 
Foutmelding 

code 

Inlogcode 
foutmelding 

Beschrijving 
foutmelding 

Omschrijving foutmelding, 
te nemen actie 

E102 241 Vuile schoorsteen 

Foutmelding veroorzaakt door: 
Vuile schoorsteen, vervuild 

rookgaskanaal, Vervuilde vuurbak of 
verstopte kachel. Deze dienen direct 

gereinigd te worden. 

E106 245 NTC3 
Sensor verbonden aan T05 heeft storing 

of is losgekoppeld. Bel EcoFire BV 

E108 247 
Foutmelding 

veiligheidsschakelaar 

Veiligheidsschakelaar aangesloten op de 
I01 uitgeschakeld. Reset het alarm en 
herstart het apparaat. Bel EcoFire BV 

indien de storing aanhoudt. 

E113 252 
Te hoge 

gastemperatuur 

Te hoge rookgastemperatuur. 
Schoonmaak van schoorsteen of 
warmtewisselaar is noodzakelijk. 

E114 253 Geen pellets 
De pellets zijn op. Vul het reservoir. Volg 

indien nodig de procedure als 
beschreven in 3.15 en herstart de kachel 

E115 254 
Algemene 

foutmelding 
Bel EcoFire BV 

 
4.1 Resetten van de waarschuwingen en foutmeldingen 
De waarschuwingen resetten 
In het geval van een alarmmelding vertoont het display een geel bericht met de 
beschrijving van de waarschuwing (zie het onderstaande voorbeeld). 

 

Druk op om de alarmmelding te sluiten. De alarmmelding sluiten reset het 

alarmbericht niet. Na het sluiten van het waarschuwingsscherm met wordt de 
waarschuwingscode nog steeds links bovenin het hoofdscherm en op alle inactieve 
modus schermen vertoond (zie het voorbeeld hieronder). 

 
 



Om de alarmmelding opnieuw te zien, drukt u op de waarschuwingscode links 

bovenin, in dit voorbeeld  . 
Om de waarschuwing te resetten dient het probleem te worden opgelost. In dit 
voorbeeld dient de batterij te worden vervangen. 
 
Opmerking: 
In het geval van een waarschuwing is de pelletkachel nog steeds in werking (in 
sommige gevallen met beperkte mogelijkheden). In het geval van een foutmelding 
vertoont het scherm een rood bericht met de beschrijving van de foutmelding (zie 
het voorbeeld hieronder). 

 

Om het foutmeldingsscherm te sluiten, drukt u op  . Het scherm sluiten zorgt er 

niet voor dat de foutmelding wordt gereset. Na het sluiten van het scherm met is 
de foutmeldingscode nog steeds links bovenin het hoofdscherm en op alle inactieve 
modus schermen te zien (zie de voorbeelden hieronder). 

 
Om het foutmeldingsbericht opnieuw te zien drukt u op de foutmeldingscode links 

bovenin, in dit geval  . 
Om de foutmelding te resetten moet het probleem worden opgelost. Totdat dit 
gebeurt kan de pelletkachel niet worden gebruikt. 
 
Opmerking: 
In het geval van een foutmelding kan de pelletkachel niet worden gebruikt totdat 
reparaties zijn uitgevoerd. 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Reinigen van de pelletkachel 
De reinging van de pelletkachel is erg belangrijk voor een goede werking. De 
pelletkachel beschikt over een automatisch reiniging programma dat ervoor zorgt 
dat de rookgasventilator elk uur door de vuurbak blaast, zodat de gaatjes in de 
vuurbak schoon blijven. Dit is noodzakelijk voor de luchttoevoer in de vuurbak. 
Dankzij de automa�sche reiniging kan de kachel langer branden zonder dat de 
gebruiker de kachel dient schoon te maken. 
 
Reiniging door gebruiker: 
De gebruiker zelf dient de volgende werkzaamheden uit te voeren voor een goede 
reiniging van de pelletkachel: 
 

 Reiniging van de ruit 

 Reiniging van de as in de binnenzijde kachel 

 Reiniging van de asdop op het T-stuk 

 Reinigen van het pelletreservoir 
 
Reiniging van de ruit 
Het glas van de pelletkachel wordt na 1 a 2 dagen branden grijs en bruin aan de 
bovenzijde. Deze aanslag kan eenvoudig met een vochtige schone doek worden 
verwijderd. Het is belangrijk daarbij geen schurende middelen te gebruiken. Gebruik 
bij hardnekkige aanslag kachelruitjes reiniger, verkrijgbaar in nagenoeg iedere 
supermarkt. Indien de ruit grotendeels zwart wordt is de verbranding niet goed en 
dient deze door de installateur opnieuw te worden ingeregeld. 
 
Reiniging van as 
Het is te adviseren de binnenzijde van de kachel en de vuurbak tenminste 1x per 24 
branduren schoon te zuigen met een as-stofzuiger.  
 
Reiniging van het as-reservoir van het T-Stuk 
Aan de achterzijde van de kachel bevind zich een zwart T-stuk waarop de rookafvoer 
is aangesloten. Onderaan het T-stuk bevind zich een as reservoir dat d.m.v. een 
kwartslag te draaien kan worden afgenomen. Gedurende het stookseizoen dient dit 
as reservoir 1 maal per week geleegd te worden. Het is belangrijk dat dit as reservoir 
weer goed wordt teruggeplaatst om rook in de woonruimte te voorkomen. 
 
   
 
 
 
 
 

 



Groot onderhoud 
Jaarlijks heeft de pelletkachel groot onderhoud nodig. Dit groot onderhoud dient 
uitgevoerd te worden door EcoFire BV of een door EcoFire BV aangewezen dealer.  
Ook uw schoorsteen/rookgaskanaal dient éénmaal per jaar geveegd te worden door 
een erkend schoorsteenveger. 
 
6. Garantie  
 
6.1    5 jaar garantie  op de EcoFire EF 8   
Dankzij de hoogwaardige kwaliteit kunnen wij 5 jaar garantie geven op de body van 
de EcoFire EF 8 pelletkachel.  
 
6.2 Garantiebepalingen 
EcoFire BV garandeert dat het toestel waarop het garantiebewijsbetrekking heeft 
met de uiterste zorg en van deugdelijk materiaal is vervaardigd. 
 
6.3 Garantievoorwaarden  
De garantietermijn bedraagt voor de pelletkachel EF 8  bedraagt 5 jaar.  
De koopdatum moet blijken uit het ingevulde garantiebewijs en een kopie van de 
aankoopnota. Het garantiebewijs kunt u invullen en aan ons retourneren. Het is van 
belang dat deze volledig is ingevuld zodat duidelijk is dat de haard op juiste wijze is 
aangesloten. 
 
Mocht zich binnen de garantietermijn een defect voordoen, aan de basis van de 
kachel zelf, die het gevolg is van een materiaal en/of fabricagefout, dan is EcoFire bv 
bereid het onderdeel waaraan de fout is geconstateerd gratis ter vervanging aan de 
installateur toe te zenden zonder vergoeding onzerzijds voor het demonteren en 
monteren.  
 
Wanneer door omstandigheden het complete toestel of onderdelen daarvan ter 
beoordeling en/of reparatie moet(en) worden opgezonden, dient dit na 
voorafgaand overleg te geschieden met bijvoeging van het ingevulde garantie 
bewijs+ aankoopnota met koopdatum. 
 
Bij service-verlening aan huis dient het ingevulde garantiebewijs + 
aankoopnota/kassabon met koopdatum te worden getoond. Buiten de 
garantietermijn worden bij service-verlening aan huis loon-, materiaal- en 
voorrijkosten berekend. 
 
Het toestel dient geplaatst en aangesloten te worden door een erkend installateur. 
De installatie dient te geschieden volgens de landelijke voorschriften c.q. het 



bijgevoegde installatie- of inbouwvoorschrift. De installateur dient zich vooraf te 
overtuigen van de goede werking van het rookgasafvoerkanaal. 
 
6.3.1 De garantie vervalt indien  

� de kachel niet door een aangewezen EcoFire BV dealer is geïnstalleerd 
� de installatie afwijkt van hetgeen door EcoFire BV is voorgeschreven. 
� Het toestel niet minimaal 1x per jaar of minimaal elke 2000 uur volledig wordt 

gereinigd door EcoFire BV of een van haar installateurs. 
� De schoorsteen niet minimaal 1x per jaar wordt gereinigd of tenminste elke 

2000 uur. 
� Men geen EN+a1 pellets gebruikt. Niet gekeurde pellets 

kunnen teveel stof bevatten of bevatten niet altijd de juiste houtsoorten, 
waardoor een slechte verbranding of schade kan ontstaan 

� aan bovenstaande voorwaarden (6.3) niet, of slechts ten dele, is voldaan; 
� aan het toestel wijzigingen zijn aangebracht zonder voorkennis aan ons; 
� Parameters zijn gewijzigd zonder overleg met de installateur (of medewerkers 

van EcoFire bv) 
� het toestel van eigenaar is veranderd; 
� de richtlijnen van de gebruiksaanwijzing niet zijn opgevolgd; 
� het toestel verwaarloosd of ruw behandeld is; 
� het garantiebewijs + originele koopbon niet getoond kan worden, of indien 

enig gegeven op garantiebewijs of aankoopbon is gewijzigd, doorgehaald, 
verwijderd of onleesbaar gemaakt. 

 
6.3.2 Garantie regeling 
In afwijking van het gestelde onder punt 6.3 geldt voor onderstaande onderdelen 
een afwijkende garantietermijn: 

� RDS sensor: geen garantie 
� Onderdelen van glas: geen garantie; 
� Afdichtingskoord: geen garantie 
� Vuurbakje: geen garantie 
� Binnenbekleding: 1 jaar 
� Mechanisch bewegende delen, ventilatoren, vijzelmotoren in pelletkachels: 2 

jaar. 
� de garantie, aangezien deze de goede werking van het toestel niet 

beïnvloeden. 
� Delen die geluid maken, eventueel ontstane geluiden geen garantie, 

aangezien deze de goede werking van het toestel niet beïnvloeden. 
� Appendages die door EcoFire BV worden bijgeleverd: 2 jaar 
� Slijtage of verkleuring van de lak: geen garantie 

 



Voor de overige bepalingen verwijzen wij naar onze Algemene Verkoopvoorwaarden 
Het is van belang dat we uw gegevens met aanschafdatum ontvangen voor de 

 van deze garan eregeling. Vandaar dat de volgende gegevens dient op te 
sturen: 
 
- Kopie aankoopnota 
- Ingevuld garan ebewijs 
 
U kunt deze gegevens zenden aan: 
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