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Voorwoord 
U hebt voor een haard van Rüegg gekozen! Wij feliciteren u met uw aankoop en wij danken u hartelijk 
voor het in ons gestelde vertrouwen. 

Bij de ontwikkeling van de kwaliteitshaarden van Rüegg werden de meest recente technologische 
innovaties toegepast. De haarden werden getest volgens de norm EN 13229, goedgekeurd door de 
Zwitserse brandveiligheidsvereniging AEAI en voorzien van het duurzaamheidslabel Q. 

Vanaf de ontwikkelingsfase van onze producten streven wij ernaar vervuilende uitstoot zoveel mogelijk 
te beperken zonder dat dit het behalen van een maximaal rendement in de weg staat. Dit heeft een lager 
brandstofverbruik tot gevolg. 

Een eenvoudige bediening en een optimale benutting van de brandstof, garandeert het genot van een 
warmtebron zonder dat u de gezelligheid van een open haard moet missen. 

Om ervoor te zorgen dat u jarenlang optimaal van uw haard kunt genieten, vragen wij u de volgende 
gebruiks- en onderhoudsaanwijzingen nauwgezet op te volgen. 

Zo zult u vele onvergetelijke ogenblikken doorbrengen naast het knappende houtvuur van uw nieuwe 
haard. 

Installatie 
De haard mag alleen geïnstalleerd worden door een erkend vakbedrijf.  

Bij de montage en ingebruikname dient u de Europese, de nationale regelgeving en lokale 
technische bouwvoorschriften en voorschriften met betrekking tot de brandveiligheid strikt 
in acht te nemen. 

Er mogen geen wijzigingen worden aangebracht aan het apparaat of de bijbehorende 
installaties. Indien dit toch gebeurt, vervalt de garantie van de fabrikant! 

Instructies 
Laat u uitvoerig informeren over de functie van de haardinstallatie door uw installateur aarzel niet hem te 
vragen hoe het apparaat werkt en informeer u over de geldende voorschriften voor het gebruik van een 
haard.  

Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door en aarzel niet contact op te nemen met uw verkoper 
indien u vragen heeft.  

Ga voor meer informatie naar onze website: www.ruegg-cheminee.com. 

Informeer u over de plaatselijke voorschriften betreffende het vegen van de schoorsteen door een 
professioneel schoorsteenveger en volg deze stipt op. Als de haard lange tijd niet gebruikt werd, dient u 
voordat u de haard aansteekt eerst te controleren of het ventilatiesysteem en rookkanaal niet verstopt 
zijn 

Piktogrammen 

 OPMERKING WAARSCHUWING 
 Extra informatie Mogelijk hete oppervlakken 

 OPMERKING WAARSCHUWING 
 Trek handschoenen aan Mogelijk gevaar voor het product en zijn  
  omgeving 
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Afkortingen / Gebruikte termen 
Airwash Beluchtingssysteem waardoor het keramische glas minder snel vervuilt 
AIR-Direct Kamerlucht-onafhankelijke toevoer van verbrandingslucht 
Bauart A1 Haard met automatisch sluitende deuren 
VL Verbrandingslucht 
KL Convectielucht 
BImSchV Bundes-Immissionschutzverordnung (verordening over de toepassing van de Duitse federale 

milieubeschermingswet) (D) 
LRV Luftreinhalteverordnung (verordening over de luchtkwaliteit) (CH) 
S-toestel Haard met convectiemantel 
K-toestel haard zonder convectiemantel (stralingstoestel) 
V-toestel Haard met convectiemantel en ventilator  
Tunnel-toestel Doorkijkhaard  
DIN EN 13229 Inbouw- en open haarden voor vaste brandstoffen - Eisen en beproevingsmethoden 
 Groter of gelijk aan 

Veilige werking 
 Model A1 = haard met automatisch sluitende 

 deuren 
 Om veiligheidsredenen moeten systemen die worden 

aangesloten op dezelfde schoorsteen, voorzien zijn 
van een automatisch sluitende deur (model A1). In dit 
geval kan de haard niet geopend gebruikt worden, 
bijvoorbeeld wanneer u iets wilt grillen. Om hout toe te 
voegen en het keramische glas te reinigen mag de 
deur van de haard opengehouden worden met de 
vooraf ingestelde weerstand. Het is absoluut verboden 
om de deur van de haard open te houden door er een 
voorwerp tussen of tegen te zetten. 

Er mogen onder geen beding ingrepen  
plaatsvinden op het automatische  
sluitmechanisme. Gebeurt dit toch, dan  
vervalt de garantie van de fabrikant! 
Dit type aansluiting is in België en  
Nederland niet toegestaan! 

 Gebruik met open deur: 
Bij open stoken moet de haard steeds onder toezicht 
blijven. 

 Oppervlakken (keramisch glas, deuromlijsting 
enz.) worden erg warm tijdens het gebruik van 
de haard. U wordt aangeraden handschoenen 
te dragen wanneer u de deur van de haard 
wilt openen of sluiten. 

 Waarschuw kinderen voor mogelijk gevaar. 
Houd kinderen op afstand wanneer u de 
haard gebruikt! 

 Bij doorkijktoestellen mogen de beide deuren niet  
      tegelijkertijd geopend worden! 

 Indien er een schoorsteenbrand uitbreekt: 
  Sluit onmiddellijk alle luchttoevoeren en eventueel  
            de toesteldeur mocht deze openstaan 
  Waarschuw onmiddellijk de brandweer 
  Laat de schoorsteen na de brand controleren door 

een professioneel schoorsteenbedrijf 
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5cm 

80cm (40cm) 

Veiligheidsafstand 

Vloer voor de haard 

Voor haarden voor vaste brandstoffen moet er vóór de 
haard een vloerplaat of onbrandbare vloerbedekking 
worden aangebracht over ten minste 40 cm voor de 
deuropening. De breedte van de plaat dient aan elke 
zijde van de stookopening minstens 40 cm breder te zijn.  

Deze regel geldt voor alle haarden van Rüegg! 

 Warme lucht uitlaten 

Voorkom te allen tijde de aanwezigheid van brandbare 
constructiematerialen (zoals een houten plafond of 
ingebouwde meubels) in een gebied van 30 cm aan de 
zijkant en van 50 cm boven de uitlaten voor hete lucht. 

Stralingszone 
Neem een minimale afstand van 80 cm in acht naar 
boven, naar voor en naar de zijkanten tussen de 
haardopening en brandbare materialen. Wanneer er aan 
weerszijden een anti-stralingsbeveiliging is aangebracht, 
is een afstand van 40 cm voldoende. 

Neem een afstand van ten minste 5 cm in acht tussen de 
buitenbekleding van de open haard en brandbare 
materialen. Deze afstand moet zodanig zijn dat er 
voldoende lucht kan circuleren om warmteophoping te 
voorkomen. 

 

 

40cm 

40
cm

 40cm 
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Brandstof 

Alleen kwaliteitsbrandstof laat uw installatie perfect 
werken. Gebruik enkel onbehandelde houtblokken met 
een vochtigheidsgraad van maximaal 20%. Voor een 
optimale verbrandingswaarde (1 ,5 kWh), moet het 
hout gedurende minsten 2 jaar droog, onder een 
afdak, zijn opgeslagen. 
De verbrandingswaarde van vochtig hout is erg beperkt. 
Daarnaast laat vochtig hout het keramisch venster bij 
verbranding snel en ernstig vervuilen en neemt de 
roetvorming toe. 

De volgende brandstoffen zijn niet toegestaan: 
- Vochtig hout, fineer of verlijmd hout,  
      behandeld hout 

- Houtsnippers, schors 

- Plastic, karton 

- Vloeistoffen, oplosmiddelen 

- Huishoudelijk afval 

- Gevaarlijke of schadelijk afval, medicijnen 

- Elektronische onderdelen 

Bij gebruik hiervan vervalt de garantie van de 
fabrikant. 

Maximale hoeveelheid hout 

Volgende maximale houthoeveelheden per uur zijn 
toegelaten: 

720 4.0 kg/h Prisma 4.5 kg/h 

720 Giant 4.0 kg/h Prismalo 500 4.0 kg/h 

Ellipse 4.0 kg/h Saphir Front 5.0 kg/h 

Jade Front 4.0 kg/h Saphir Tunnel 4.5 kg/h 

Jade Tunnel 4.0 kg/h Saphir Giant 5.0 kg/h 

Lumo Front 4.0 kg/h Saphir Giant 500 5.0 kg/h 

 Bij overschrijding van deze hoeveelheden vervalt 
 de garantie van de fabrikant. 
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Omschrijving van een convectiehaard (s-haard) 

1  Rookgasaansluitkraag 

2 Warme lucht uitlaat 

3 Ommanteling deur  

4 Airwash systeem (reiniging van de ruit) 

5 Vergrendelingshendel deur 

6 Haarddeur (schuifdeur en klapdeur) 

7 Intrede verbrandingslucht (voeding) 

8 Verbrandingskamer (in chamotte of staal, zonder 
gietijzeren rooster, met een vlamdwingplaat in 
vermiculiet op bepaalde modelllen) 

9 Inlaat retour kamerlucht 
Inlaat verse lucht (buitenlucht) 

10 Geluidsgedempte stelvoet 

11 Toevoer verbrandingslucht 

12 Regelknop verbrandingslucht 

13 Typeplaatje 

14 Montageopening voor BBQ rooster 
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Omschrijving van een accumulatie- en stralingshaard (k-haard) 

1  Rookgasaansluitkraag 

2 Typeplaatje 

3 Ommanteling deur  

4 Airwash systeem (reiniging van de ruit) 

5 Vergrendelingshendel deur 

6 Haarddeur (schuifdeur en klapdeur) 

7 Intrede verbrandingslucht (voeding) 

8 Verbrandingskamer (in chamotte of staal, zonder - 
gietijzeren rooster, met vlamdwingplaat in vermiculiet 
op bepaalde modellen) 

9 Montageopening voor BBQ rooster 

10 Geluidsgedempte stelvoet 

11 Toevoer verbrandingslucht 

12 Regelknop verbrandingslucht 
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Bedieningselementen 

Convectiesysteem (S / V-haard): 

1 Bediening van de klep voor verse lucht (extra 
buitenlucht bij open stoken aangesloten op de 
convectiemantel) 

2 Bediening van de klep voor verbrandingslucht(AIR-
Direct; buitenlucht voor verbranding) 

3 Regelknop verbrandingslucht 

4 Bedieningsknop voor de rookklep  

5 Rooster luchtinlaat voor retour kamerlucht 
convectiecircuit  

6/7 Rooster voor verspreiding warme convectielucht 
(ten minste 1 uitgangsrooster mag niet af te sluiten 
zijn) 

8 Snelheidsregelaar voor de convectieluchtventilator 
(optioneel) 

Accumulatie- / Stralingssysteem (K-haard): 
1 Bediening van de klep voor verse lucht (extra 

buitenlucht bij open stoken) 

2 Bediening van de klep voor verbrandingslucht (AIR-
Direct; buitenlucht voor verbranding) 

3 Regelknop verbrandingslucht 

4 Bedieningsknop voor de rookklep 

5 Kamerluchtrooster ingang (optioneel) 

6 Warmelucht rooster uitgang (optioneel) 

5/6/7 

4 
3 1,2 
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Werking van een convectieluchtsysteem (S / V apparatuur) 
Bij convectieluchtsystemen wordt een deel van de 
verbrandingswarmte de ruimte in geleid via een 
luchtstroom langs de convectiemantel en de 
convectieluchtkanalen en -roosters. Afhankelijk van het 
gebruik worden de haarden voorzien van een natuurlijke 
convectiefunctie (S haard) of mechanische convectie met 
behulp van een ventilator (V haarden). 

 A: Ingang convectielucht (omgevingslucht) 

 B: AIR-Direct ingang verbrandingslucht aanvoer 
   (buitenlucht) 
   voorziet de haard direct van buitenlucht 

 C: Afsluitbare luchtkleppen (buitenlucht) 

 D: Uitgang convectielucht (warme lucht) 
   Ten minste 1 ventilatierooster moet niet afsluitbaar zijn 

 E: Ingang convectielucht (buitenlucht) 
   Verplicht bij systemen met de mogelijkheid voor open 

   vuur! 

Werking van een accumulatie-/stralingssysteem (voorziening K) 
Bij accumulatie-/stralingssystemen wordt een deel van de 
verbrandingswarmte opgenomen door de mantel van de 
haard, opgeslagen en vervolgens in de ruimte 
uitgestraald. Een ander deel van de warmte kan via 
convectieroosters aan de ruimte worden afgegeven. Deze 
warme luchtroosters zijn niet aanwezig bij systemen die 
uitsluitend met accumulatie werken. 

 A: Convectielucht ingang (kamerlucht) 
   Optionele aansluitvariant, wanneer de   

   verbrandingslucht niet van buitenaf de haard binnenkomt 
   (geen AIR-Direct) 

 B: AIR-Direct verbrandingslucht ingang   
  (buitenlucht) 
   de haard wordt direct van buitenlucht voorzien 

 C: Afsluitbare luchtkleppen (buitenlucht) 

 D: Warmtestraling 
 E: Convectielucht ingang (buitenlucht) 
   Verplicht bij systemen met de mogelijkheid voor open  
   vuur! 

 F: Uitgang convectielucht (warme lucht) 
   Uitvoeringsvariant optioneel 

A Ventilator 
(optie) 

B 
C 

D 

E 

D 

C 
B 

D D 

A 

F 

E 

Gaston
Hervorheben
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Eerste ingebruikname 

 Haal alle meegeleverde documenten en accessoires uit 
de haard. 

Lees deze  zorgvuldig door voordat u de 
haard in gebruik neemt. 

Vul de garantiekaart die u bij de installatieset vindt, 
zorgvuldig in en stuur hem terug naar Rüegg! 

 De eerste inwerkingstelling van de installatie kan 
pas plaatsvinden na het drogen van het 
gebruikte materiaal (bedekkingmateriaal, 
pleisterlaag, enz.). Houd hiertoe rekening met 
informatie geleverd door de fabrikant van de 
behandelde producten. 

Houdt het vuur klein tijdens de eerste gebruiksuren. 
Verhoog daarna beetje bij beetje, in ongeveer drie 
stappen, de hoeveelheid hout. 

  Overschrijd de ladingen hout zoals beschreven 
  op pagina 7 nooit! 

Het is mogelijk dat u de eerste uren een onaangename, 
maar niet giftige geur ruikt. Dit wordt veroorzaakt door 
de verdamping van bindmiddelen uit de verf en de het op 
het plaatwerk aanwezige vet. Wij raden u aan de ruimte 
goed te luchten. 

Tijdens het opwarmen en afkoelen, kan de uitzetting en 
krimp van het materiaal waaruit de haard bestaat, zorgen 
voor "kraken of tikken". Deze soms storende geluiden 
worden veroorzaakt door verschillende factoren die niet 
allemaal uitgesloten kunnen worden. 

De technici van Rüegg doen er alles aan om de emissies  
tot een minimum te beperken. 

1. 
Houthoeveelheid 

2. 3. 
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Aansteken 
 
1 OPEN de convectieluchtklep volledig* 
 *indien aanwezig 
  Trek aan de knop 
2 OPEN de convectieluchtknop volledig* 
 *indien aanwezig 
  Trek aan de knop 

3 OPEN de hendel volledig 
  Schuif deze naar rechts 

4 OPEN de deur van de haard 

5 OPEN de rookklep volledig* 
 *indien aanwezig 
  Draai de knop naar links of naar rechts   
  (houdt de draairichting voor openen aan) 

6 STAPEL het hout in de haard en de aansteekmodule 
  Stapel een hoeveelheid  hout in de haard die voor 
  dit type is toegestaan 
  Plaats de aansteekmodule op de houtstapel. De 
  aansteekmodule moet bestaan uit 4 tot 6 blokjes 
  naaldhout en 1 of 2 aanmaakblokjes of   
  bijvoorbeeld houtwol met was 

  Overschrijd de ladingen hout zoals beschreven op 
  pagina 7 niet! 

7   STEEK de aanmaakblokjes aan met een lucifer 

  Ga voor meer informatie over "aansteekwijzen"  
  naar de volgende internetpagina's  
 www.ruegg-cheminee.com 
 www.holzenergie.ch 
   www.fairfeuern.ch  

8 SLUIT de deur van de haard 
  Indien u er niet in slaagt het vuur aan te steken  
  omdat er onvoldoende trek is, laat dan de deur  
  gedurende 5 minuten 2 cm openstaan 

9 OPEN het warme luchtrooster  volledig* 
 * indien aanwezig 
  Druk de hendel naar boven of beneden 
  (houd de richting voor openen aan) 

Aansteekmodule 

Houtblokken 

Gaston
Hervorheben
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Verwarmen 

Ongeveer 15 minuten nadat u het hout heeft geladen: 

1 VERKLEIN de opening van de convectieluchtklep* 
 * indien aanwezig 
  Druk de knop half in (ongeveer 50 %) 

2 Verbrandingsluchtklep* helemaal  OPENEN 
 * indien aanwezig 

  Trek aan de knop 

3 VERMINDER de verbrandingslucht 
  Schuif de hendel naar het midden voor schone en 
  gelijkmatige verbranding 

4 VERMINDER de trek met behulp van de rookklep* 
 * indien aanwezig 
  Sluit de klep met 70% afhankelijk van de trek van 
  de schoorsteen (let op de sluitrichting) 

5 De ventilator AANZETTEN* 
 * indien aanwezig 
  Zet de snelheidsknop in de centrale stand  
  (ongeveer 50%) 

6 OPEN het rooster voor de warme convectielucht 
volledig* 

 * indien aanwezig 
  Druk de hendel naar boven of beneden 
  (let op de openingsrichting) 

 Wanneer de haard in bedrijf is mag u nooit de 
 kleppen voor verbrandingslucht en rook sluiten! 

 De haard is niet bedoeld voor ononderbroken 
gebruik! 

 De ventilatievoorzieningen mogen daarom nooit 
 helemaal afgesloten worden. Dit zou niet alleen tot 
 ontploffingen kunnen leiden, maar ook tot veel 
 roetontwikkeling en een verhoogde uitstoot! 

Gaston
Hervorheben
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Hout toevoegen 

 Gebruik de meegeleverde beschermende  
 handschoen. De deur van de haard en het 
 keramische venster kunnen heel heet worden! 

1  OPEN de rookklep volledig* 
 * indien aanwezig 
  draai de knop naar links of naar rechts  
  (houdt de draairichting voor openen aan) 

2 OPEN de deur van de haard 

3 VOEG hout toe 

 Overschrijd de ladingen hout zoals beschreven op 
 pagina 7 niet! 

4 SLUIT de deur van de haard volledig 

5 OPEN de verbrandingslucht volledig  
  Schuif de hendel naar rechts 
  Laat gedurende ongeveer 5 minuten openstaan 

6 VERMINDER de verbrandingslucht. Schuif de hendel
  naar het midden voor schone en gelijkmatige  
  verbranding 

7 VERKLEIN de opening van de rookklep* 
 * indien aanwezig 
  Sluit de klep met 70% afhankelijk van de trek van 
  de schoorsteen (let op de sluitrichting) 
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Open vuur / grillen 

U mag de haard alleen op deze manier gebruiken 
wanneer de haard niet voorzien is van een automatisch 
sluitende deur (bauart A1)! Om te voorkomen dat de 
rook zich door de kamer verspreidt, dient u alles wat 
onderdruk kan veroorzaken, zoals afzuigkappen in de 
keuken of andere ventilatiesystemen, uit te schakelen. 

 Wanneer u de haard op deze wijze gebruikt dient u 
 er permanent toezicht op te houden (vonken). 

1 OPEN de convectieluchtklep volledig*  
 * indien aanwezig 

   Trek aan de knop 

2 OPEN de convectieluchtklep volledig*  
  * indien aanwezig 
   Trek aan de knop 

3 OPEN de rookklep volledig*    
 * indien aanwezig 

   Draai de knop naar links of naar rechts   
  (houdt de draairichting voor openen aan) 

4 SCHAKEL de ventilator* uit of zet deze lager 
 * indien aanwezig 

  Draai de snelheidsschakelaar volledig naar rechts  
of naar links. 

   (houdt de juiste richting aan) 

5 OPEN de deur volledig    
  Gebruik de meegeleverde beschermende  
  handschoen als de haard al enige tijd gebruikt 
  wordt. 

6 Het grillsysteem INSTALLEREN   
  De montageopening voor het rooster is in de  
  sokkel geïntegreerd 

Bij uw dealer vindt u alles wat u nodig heeft om te grillen. 
Of kijk op: 

 www.ruegg-cheminee.com 
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Gloed houden 

 Voordat u de instellingen gebruikt voor het 
 warmhouden van de houtskool, moet u eerst 
 controleren of er geen vlammen meer zijn of 
 dat er nog onverbrand hout in de haard ligt. 
Indien dit wel het geval is of wanneer de 
verbrandingsluchttoevoer te vroeg gesloten wordt, 
ontstaat er gevaarvoor een explosieve verbranding van 
verbrandingsgassen, sterke vervuiling van het keramische 
venster en de haard,  geurhinder ontstaat eveneens! 

1 SLUIT de klep voor convectielucht* volledig  
 * indien aanwezig 
  Druk de knop in 

2 SLUIT de klep voor verbrandingslucht* volledig 
 * indien aanwezig     
  Druk de knop in 

3 SLUIT de regelknop voor verbrandingslucht volledig
  Schuif de hendel naar links 

4 VERKLEIN de opening van de rookklep*   
 * indien aanwezig     
  Draai de knop naar links of naar rechts (houd de 
  sluitrichting aan) 
  Laat een opening over van ongeveer 25% 

  Sluit de klep niet zolang het gloeien van het  
  houtskool nog steeds zichtbaar is! 

5 VERLAAG de snelheid van de ventilator*  
 * indien aanwezig 

6 (LAAT) het rooster voor de warme convectielucht 
 volledig OPEN staan* 
 * indien aanwezig     
  Draai de knop naar boven of beneden (houd de  
  openingsrichting aan) 
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Buiten gebruik stellen 

 Voordat u de het apparaat buiten werking stelt, 
 moet u eerst controleren of er geen vlammen 
 meer zijn of dat er nog onverbrand hout in de 
 haard ligt. 
Indien dit wel het geval is of wanneer de 
verbrandingsluchttoevoer te vroeg gesloten wordt, 
ontstaat er gevaar op een explosieve verbranding van 
verbrandingsgassen, sterke vervuiling van het keramische 
venster en de haard, geurhinder ontstaat eveneens! 

1 SLUIT de klep voor convectielucht* volledig  
 * indien aanwezig 
  Druk de knop in 

2 SLUIT de klep voor verbrandingslucht* volledig 
 * indien aanwezig     
  Druk de knop in 

3 SLUIT de regelknop voor verbrandingslucht volledig
  Schuif de hendel naar links 

4 SLUIT de rookklep* volledig   
 * indien aanwezig     
  Draai de knop helemaal naar links of naar rechts
  (houdt de sluitrichting aan) 

  Sluit de klep niet zolang de houtskool nog gloeit! 

5 SCHAKEL de ventilator* uit    
 * indien aanwezig     
  

 

6 SLUIT het rooster voor de convectielucht volledig 
 * indien aanwezig     
  Schuif de hendel naar boven of beneden  
  (houdt de sluitrichting aan) 
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De deur van de haard sluiten/openen 

Ellipse, Jade, Lumo, Prisma, Prismalo, Saphir 

A: Haarddeur vergrendeld 
 Draaien niet mogelijk 

B Haarddeur ontgrendeld 
 Draaien mogelijk 

Ontgrendeling 
1 Til de haarddeur ten minste 20 cm op 
2 Trek de knop van de grendel naar buiten 
3 Schuif de grendel naar boven totdat deze in het gaatje 

erboven valt  
4 Laat de haarddeur weer zakken 

Openen/sluiten 
5 Draai de haarddeur voorzichtig naar buiten 
6 Draai de haarddeur voorzichtig naar binnen totdat de 

deur volledig gesloten is 

Vergrendelen 
7 Til de haarddeur ten minste 20 cm op 
8 Trek de knop van de grendel naar buiten 
9 Schuif de grendel naar onder totdat deze in het gaatje 
 eronder valt  
10 Laat de haarddeur weer zakken  

 
720, 720 Giant 

Figuur  A: 
zonder toesteldeur getekend 
Toesteldeur  vergrendeld  
Opendraaien is NIET mogelijk 

Figuur B: 
et toesteldeur getekend 

Toesteldeur ontgrendeld 
Opendraaien is nu mogelijk 

Toeschuiven 
1  Toesteldeur volledig naar beneden tot aan de 

 aanslag schuiven 

Ontgrendelen (aan de korte ruitzijde) 
2  Bovenste hendel naar achteren drukken 
3  Onderste hendel naar boven drukken 

Open- en toedraaien van de deur 
4  Toesteldeur langzaam opendraaien 
5  Toesteldeur langzaam toesdraaien 

Vergrendelen, (aan de korte ruitzijde) 
6  Onderste hendel naar beneden drukken 
7  

 De onderste hendel kan alleen bediend worden 
 nadat de bovenste hendel is vastgezet! 

B 

A 

2/8 

5 
6 

1/4 
7/10 

3/9 

5 

4 2/7 

3/6 

1 

B 

A 
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De haard reinigen 

Maak de haard regelmatig leeg om te voorkomen dat de 
onderste luchtinlaten verstopt raken en om het vuur van 
voldoende luchttoevoer te voorzien. Vang de as na 
volledige afkoeling op in een onbrandbare en afsluitbare 
bak. 

Om reiniging te vergemakkelijken, raden wij u aan de 
asstofzuiger Ash-Clean te gebruiken. 
Ga voor meer informatie naar onze webwinkel: 
www.ruegg-cheminee.com. 

 Wacht totdat de haard volledig is afgekoeld 
 voordat u de haard reinigt. Controleer of er geen 
 gloeiende kooltjes meer in de haard liggen! 

 Gooi as altijd weg in een onbrandbare bak! De 
 aanwezigheid van gloeiende resten kan brand 
 veroorzaken! 

 Gebruik nooit water of een andere vloeistof om de 
 haard af te koelen! 

Het keramische venster reinigen 

1 Open de haarddeur (instructies op pagina 19). 

2 Spuit de reinigingsspray van Rüegg op het 
afgekoelde venster en laat kort inwerken. 

3 Neem de ruit af met een absorberende doek of 
keukenpapier. 

4 Herhaal stappen 2 en 3 totdat de ruit schoon is. 

5  Reinig na met een natte doek om strepen te 
 voorkomen! 

 Maak nooit een warme ruit schoon! 

 Bescherm het tablet onder de deur en de vloer. 

 Gebruik alleen de Rüegg reinigingsspray, water 
 en een zachte doek. Gebruik nooit krassende 
 producten, borstels en ruwe sponsjes! 

 Ga voor meer informatie naar onze Homepage: 
 www.ruegg-cheminee.com. 
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Onderhoud en smering 

Wacht totdat de haard volledige is afgekoeld 
voordat u onderhoud uitvoert 

 Bescherm het tablet onder de deur en de vloer 

Geleiding van de deur aan de scharnierkant 
(afbeelding 1) 

Reinig en smeer de geleiding van de deur afhankelijk van 
de gebruiksfrequentie, maar ten minste 2x per seizoen. 
Ga als volgt te werk: 
1 Haal deur volledig omhoog 

2 Reinig de hele zichtbare binnenkant van het 
geleidingsprofiel met een doek 

3  Smeer de geleidingsrail over de gehele lengte  
met de "Rüegg DW-40 multispray" uit de 
installatieset 

4 Laat de deur helemaal zakken en open de deur 

5 Smeer de bovenste en onderste geleidingswieltjes 
met de"Rüegg DW-40 multispray" uit de 
installatieset 

6 Sluit de deur en laat hem meerdere keren over de 
hele lengte naar boven en naar beneden glijden 

7 Herhaal indien nodig stappen 3 en 5 

8 Verwijder met een doek eventuele restjes multispray 
onderin de geleidingsrail 

Geleiding van de deur aan de sluitingskant  
(afbeelding 2) 
Reinig en smeer de geleiding van de deur afhankelijk van 
de gebruiksfrequentie, maar ten minste 2x per seizoen. 
Ga als volgt te werk: 
1 Open de deur (instructies op pagina 19) 

2 Reinig de bovenste en onderste de 
geleidingswieltjes zorgvuldig met een doek 

3 Smeer de bovenste en onderste geleidingswieltjes 
met de"Rüegg DW-40 multispray" uit de 
installatieset 

4 Draai alle wieltjes meerdere keren in beide richtingen 

5 Veeg een teveel aan multispray met een doek op 

Montageopening voor grillsteun 
Reinig de huls voor de grillsteun afhankelijk van de 
gebruiksfrequentie 1 of 2 x per jaar met een stofzuiger, 
en smeer met de "Rüegg DW-40 multispray". 
 

Afbeelding 1 

Geleidingsrail 
geleidingswieltje

Afbeelding 2 

onderste 
geleidingswieltjes 

bovenste 
geleidingswieltje 
 

Huls voor grillsteun 
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Oplossen van storingen 
 

.... de trek van de schoorsteen onvoldoende is en/of de rook zich door de kamer verspreidt. 

 Is de haarddeur gesloten? 

 Staat de rookgasklep* open? 

 Is het rookkanaal voorverwarmd? 

 Staan de klep voor verbrandingslucht* en hendel voor de verbrandingsluchttoevoer open? 

 Is de mechanische ventilatie* in de keuken uit? 

 Is de mechanische ventilatie* in de toiletten uit? 

 Is het gebruikte hout van goede kwaliteit? 

 Wordt er geen brandstof gebruikt die niet is toegestaan? 

Indien geen van bovenstaande oorzaken van toepassing is, neem dan contact op met de leverancier van 
uw haard. 

 

 Staan de inlaatroosters voor convectielucht*open? 

 Staan de uitlaatroosters voor convectielucht*open? 

 Is de haarddeur gesloten?. 

 Is de convectieventilator* ingeschakeld? 

 Is de rookgasklep* voor ten minste 50% gesloten? 

 Is de hendel voor verbrandingslucht ten minste voor 50% gesloten? 

Brandt het vuur met grote vlammen? (geen smeulend vuur), Is uw hout droog? 
 

Indien geen van bovenstaande oorzaken van toepassing is, neem dan contact op met de leverancier van 
uw haard. 

 

 Is de haarddeur gesloten ? 

 Is de rookgasklep* voor ten minste 50% gesloten? 

Is de hendel voor verbrandingslucht ten minste voor 50% gesloten? 
 

Indien geen van bovenstaande oorzaken van toepassing is, neem dan contact op met de leverancier van 
uw haard. 

ische venster wordt zeer snel vuil: 

 Is het gebruikte hout van goede kwaliteit?. 

 Staat de rookgasklep voor minstens 30 tot 50% open? 

 Staat de klep voor verbrandingslucht* zover open als voor het gebruik vereist is? (p. 13 tot 17). 

 Staat de hendel voor verbrandingslucht zover open als voor het gebruik vereist is? (p. 13 tot 17). 
 

Indien geen van bovenstaande oorzaken van toepassing is, neem dan contact op met de leverancier van 
uw haard. 

* indien aanwezig 
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Typeplaatje 
Houdt de gegevens van het typeplaatje bij de hand 
wanneer u contact opneemt met de leverancier van uw 
haard. 
Uw leverancier heeft deze informatie nodig om u snel en 
op de juiste wijze van dienst te kunnen zijn: 

Toesteltype:       

 Serienummer:       

 Fabricagedatum:       

Omschrijving probleem:      

         

         

         

De plaats waar het typeplaatje zich bevindt is afhankelijk 
van het toesteltype. 

Front en vlakke toestellen (Figur 1): 
Het typeplaatje bevindt zich op de linker toestelzijde, iets 
onder het midden van de ruitopening. Voor het nalezen 
van de toestelgegevens kan het plaatje naar buiten 
gedraaid worden als het toestel is afgekoeld.  

 

Gevormde toestelen (Figuren 2+3): 
Het typeplaatje bevindt zich boven de toesteldeur in de 
beschermkast. Afhankelijk van het toestel zit het in het 
midden, links of rechts.Das Typenschild befindet sich 
über der Feuerraumtüre innenseitig am Sturzblech. Je 
nach Gerätetyp ist es mittig,  links oder rechts 
angeordnet. Voor het nalezen van de toestelgegevens 
kan het plaatje naar buiten gedraaid worden als het 
toestel is afgekoeld. 

 
 

Afbeelding 2

Toesteltype 

Afbeelding 1

Afbeelding 2

Afbeelding 3
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Onderdelen 
Gebruik alleen originele onderdelen die door de fabrikant worden aanbevolen. Uw verkoper kan u 
hierover informeren. 
Laat reparaties alleen uitvoeren door gespecialiseerde verkopers/erkende installateurs of door de 
technici van de klantenservice van Rüegg. 

 Indien u dit niet doet, vervalt de garantie van de fabrikant! 

 

Accessoires 
Rüegg Haarden biedt u een uitgebreid assortiment hoogwaardige accessoires voor uw haard. Vraag uw 
verkoper om meer informatie of ga naar onze website www.ruegg-cheminee.com. 
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Opmerkingen: 
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