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Geachte klant, 

Met de aankoop van een Hoxter-insert, laat u zien dat u niet gaat 
voor een compromis tussen kwaliteit en alleen maar het beste willen. 
De Hoxter inbouwhaarden zijn het resultaat van vele jaren ontwikkeling 
en onderzoek, en waar de ervaring en de wensen van onze klanten het 
middelpunt van onze zorgen zijn. 

U heeft gekozen voor de beste kwaliteit, duurzaamheid en een 
uitstekende stijl. Hoxter staat garant voor al deze eigenschappen. 

Wij danken u voor uw vertrouwen. Wij zijn ervan overtuigd dat met de 
gezellige sfeer van de inbouwhaard u zeer aangename en ontspannen 
momenten zal beleven. 

Met vriendelijke groeten.
Uw Hoxter-teaM 



INHOUD 

optioneel technische wijzigingen, fouten en variaties in de afbeeldingen zijn voorbehouden. De huidige 
handleiding is beschikbaar op www.hoxter.eu.   www.hoxter.eu.
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1. VeIlIGHeID

1.1. VeIlIGHeIDsVOORsCHRIfteN

Lees de gebruiksaanwijzingen zorgvuldig en bewaar ze. De inbouwhaarden van Hoxter zijn 
gecertificeerd volgens de europese norm eN 13229 en zijn Ce gemarkeerd. Bij het installeren van 
de inbouwhaard moeten alle richtlijnen gevolgd worden, alsook de nationale en europese normen 
gerespecteerd worden. Dit om de goeie werking van het toestel te garanderen, de installatie 
moeten gebeuren door een professioneel bedrijf.

1.2. Het RIsICO BIj VeRBRANDING

Wanneer het toestel in werking is, is de inbouwhaard extreem warm. om het toestel te gebruiken, 
gelieve de bijgeleverde handschoen te gebruiken:

-    Wanneer het toestel niet in werking is, moet de deur gesloten blijven; open de deur enkel bij 
de opstart van de kachel, voor terug hout op te smijten en indien u het toestel wil reinigen. 

-    Wanneer de kachel werkt, worden de deurkhendel als het glas blootgesteld aan hoge 
temperaturen. – Aandacht voor risico bij verbranding.

-    Kinderen mogen zich in geen enkel geval zonder toezicht bij de inbouwhaard bevinden.

1.3. VeIlIGHeIDsAfstANDeN

In het geval dat er brandbare materialen (brandbare bouwmaterialen, meubels, hout, decoratieve 
stoffen, tapijten, gordijnen enz…) dichtbij de zichtbare vlammen zijn, met directe energiestraling, 
moet een afstand van 80 cm gerespecteerd worden. In de zone buiten de zichtbare vlammen, 
moet een veiligheidsafstand van minimum 20cm gerespecteerd worden. De afstand wordt gemeten 
vanaf de ruit van de inbouwhaard. (Figuur 1)

Brandbare vloerbekleding (bijvoorbeeld tapijt, parket of kurk) moet beschermd worden van 
ontsnappende vonken uit de brandkamer door een niet-brandbaar materiaal. (bijvoorbeeld 
keramiek, steen, glas of staal). Het beschermingsoppervlak moet volgende afmetingen bevatten zie 
Figuur 1. De afstand is berekent vanaf het raam van de toestel. 
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fIGUUR 1

1.4. INBeDRIjfstellING

alle documenten en accessoires die zich in de brandkamer bevinden moeten worden verwijderd. 
Na de eerste opstart van het toestel, worden de gebruikte materialen droog en hard (verf en 
hittebestendige mastiek (harssoort)). tijdens deze fase  kan er een onaangename geur zich 
verspreiden. Deze dampen zijn niet giftig, of gevaarlijk. Gelieve volgende voorschriften te volgen:
-    open deuren en ramen om een goeie ventilatie in de ruimte te garanderen;
-    De eerste twee ladingen aan brandstof moeten overeenkomen met een limitgrens van 

de aanbevolen hoeveelheid (hooFdstuk 2.5)
-    tijdens deze fase wordt de verf zacht. Gelieve het niet aan te raken. 

De eerste ingebruikname voor cv-inbouwhaarden

Voor de eerste opstart moeten volgende voorwaarden voldaan zijn:
-    De inbouwhaard moet aangesloten worden op het verwarmingssysteem;
-    De wisselaar is gevuld met water en de lucht is er uitgeblazen;
-    De beveiligingselementen (veiligheidsklep, thermostatische kraan) zijn correct geïnstalleerd en 

hun werking is gecontroleerd;
-    De thermostatische klep is verbonden met het toestel door middel van druk op de waterlijn met 

minimum 2 bar. 

1.5. GeBRUIk met OPeN DeUR

De Hoxter inbouwhaarden kunnen niet worden gebruikt als de deur open is. eigenlijk moet de 
verbrandingskamer altijd gesloten zijn (behalve om hout te herladen) dit om het uitdoven van 
gloeiend hout te vermijden en het ontsnappen van rookgassen.

1.6. sCHOORsteeNBRAND

Geproduceerde vonken tijdens de verbranding kunnen ontsnappen uit de brandkamer en in 
de schouw gaan waar roetbeslag het risico heeft om te ontbranden. Daarom is een regelmatig 
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onderhoud van de inbouwhaard, de rookkanalen als de schouw absoluut noodzakelijk. elke 
installatie van verwarming (rookkanaal inbegrepen) moeten gecontroleerd worden nadat het toestel 
een tijdje heeft stilgelegen om verstoppingen van respectievelijke systemen te vermijden. 

In geval van brand, zijn vlammen en vonken te zien aan de uitmonding van het rookkanaal. een 
aanzienlijke rook en geur ontsnapt uit de inbouwhaard. In geval van brand, moeten de volgende 
regels in acht worden genomen:

-   Bel onmiddellijk de brandweer!
-   De luchtaanvoer van het toestel moet gesloten zijn;
-   alle brandbare materialen dichtbij het toestel moeten worden verwijderd;
-    Wacht op de brandweer ; probeer in geen enkel geval zelf het vuur te doven. De temperatuur 

in de schouw kan oplopen tot 1300°C. Het water gebruikt om de brand te doven wordt 
onmiddellijk omgezet in damp waarvan de volume aanzienlijk uitbreidt en zo risico dat de 
schoorsteen kan barsten;

-    Neem contact op met uw schoorsteenveger die de toestand van de schoorsteen zal beoordelen.

1.7. VeRBRANDINGslUCHttOeVOeR

De Hoxter inbouwhaarden zijn voorbereid op een externe luchttoevoer. Indien uw inbouwhaard 
niet voorzien is van een buitenluchtaanvoer, is het essentieel om voldoende verbrandingslucht 
te voorzien in de ruimte waar hij geïnstalleerd is, en te zorgen voor een goede ventilatie. De 
componenten voor luchttoevoeren in de inbouwhaard kunnen op geen enkele wijze aangepast 
of gewijzigd worden. 

1.8. ONBeVOeGDe teCHNIsCHe wIjzIGINGeN 

Het is verboden om op eender welke manier een constructie van de inbouwhaard aan te passen 
of te veranderen, in geval van technische onbevoegde wijzigingen is de fabrikant niet langer 
verantwoordelijk en zo vervalt ook de garantie. enkel originele onderdelen van de fabrikant worden 
toegelaten voor onderhoud en herstellingen!
Il est interdit d’adapter ou de modifier la construction du foyer de quelque façon que ce soit. en 
cas de modifications techniques non autorisées, le fabricant n’est plus responsable d’une utilisation 
sûre de l’installation et la garantie perd sa validité. Seules des pièces agréées par le fabricant sont 
autorisées pour l’entretien et les réparations!

2. BRANDstOf

2.1. VeRBODeN BRANDstOffeN

In de inbouwhaard, is het verboden om naast de toegelaten brandstof andere te gaan gebruiken. 
Het is alsook verboden om vloeibare brandstoffen of afval te verbranden. Het is in geen enkel geval 
toegelaten om benzine, alcohol of oplosmiddelen te gebruiken voor de opstart van het toestel.
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Het gebruik van niet toegelaten brandstoffen kunnen schade aan uw toestel brengen, en is 
bovendien schadelijk voor het milieu. Indien u niet toegelaten brandstof gebruikt zal uw garantie 
vervallen.

2.2. tOeGestANe BRANDstOffeN

In de Hoxter inbouwhaarden, mag alleen natuurlijk brandhout, met een resterend vocht  
van ≤18 % verbrand worden.

2.3. sOORteN BRANDHOUt

alle varianten van brandhout bevatten soortgelijke hoeveelheden energie per kilogram. De 
verschillende houtsoorten onderscheiden zich qua dichtheid (m.a.w. de verhouding tussen het 
gewicht en het volume). Houtsoorten met een mindere dichtheid (bijv. den, spar, populier) zijn 
geschikt voor ontsteking. Voor herhaaldelijke vullingen van het toestel is een houtsoort met een 
hoge dichtheid meer geschikt, bijvoorbeeld eik, beuk, es, enz... . Harde houtsoorten geven een 
zachte vlam en een duurzaam vuur.

2.4. OPslAG VAN BRANDHOUt

Brandhout moet tussen de twee en de drie jaar bewaart worden in een droge en geventileerde 
plaats. Het wordt aanbevolen om hout aan de zuidmuur van uw huist te stappelen en op een 
rooster, er moet ruimte zijn tussen hout en grond, zodat lucht goed kan circuleren onder het hout. 
Hierdoor kan het hout goed drogen. Het is ook aangewezen om het hout onder een afdak te 
plaatsen. (Figuur 2) op die manier kan u een vochtigheid tussen de 15 en de 18% behalen. 

fIGUUR 2
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U moet in geen enkel geval stoken met vers hout. Vers hout heeft een vochtgehalte van 60% en 
de calorische waarde is 2kW/h (Figuur 3). Met als gevolg dat, in vergelijking met hout met een 
vochtigheidsgraad van 20%, u nu dus tweemaal de hoeveelheid hout moet stoken om dezelfde 
warmte-energie te bereiken. Met vers hout kan u noch de juiste verbrandingstemperatuur, noch 
de juiste verbranding bereiken, alsook lage emissieniveaus bereiken. 
Bovendien, als u met vochtig hout stookt, is de stookkamer overladen met hout, die de levensduur 
van de kachel doet verminderen. Stoken met vochtig en vers hout kan onherstelbare schade aan 
uw inbouwhaard of onderdelen veroorzaken. Bovendien is de hoeveelheid roet in de schoorsteen 
extreem hoog, waardoor het risico van schoorsteenbrand toeneemt.

fIGUUR 3

2.5. AANBeVOleN HOeVeelHeID BRANDHOUt 

Uw inbouwhaard kan alleen gebruikt worden met de voorgeschreven hoeveelheid hout op gebied 
van « maximale » en « minimale » hoeveelheid. (zie tabel). Indien u de kachel herlaadt met een 
niet toegewezen hoeveelheid hout, kan het toestel beschadigd worden, de verbranding dreigt 
minder goed te zijn en de uitstoot is hoger. 

Grafische weergave van de verhouding tussen vochtig hout en zijn calorische. 

vers hout

droog hout
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Aanbevolen hoeveelheid hout voor de individuele Hoxter Inbouwhaarden.

CONNexION DIReCte à lA 
CHemINée

CONNexION VIA UNe mAsse 
D‘ACCUmUlAtION

model
Regelbaar 

vermogen[kw]
Hoeveelheid 
hout[kg/uur]

maximale la-
ding hout [kg]

Vermogen 
 [kw]

IN
B

O
U

w
H

A
A

R
D

e
N

HAKA 37/50 5–12 1,5–3,5 4,5 18

HAKA 37/50G 6–16 1,8–4,6 6 24

HAKA 37/50T 6–16 1,8–4,6 6 21,5

HAKA 63/51, 63/51a 6–16 1,8–4,7 6 24

HAKA 63/51T 6–16 1,8–4,7 6 24

HAKA 67/51 6–16 1,8–4,7 5,5 22

HAKA 78/57 6–16 1,8–4,9 5,5 22

HAKA 89/45 8–16 2,4–4,8 5,5 22

HAKA 89/45 T 8–16 2,4–4,8 - -

HAKA 89/72 9–18 2,5–5,0 5,5 22

HAKA 110/51 9–18 2,5–5,0 5,5 22

ECKA 50/35/45 5–12 1,6–3,8 4,5 18

ECKA 67/45/51 6–16 1,8–4,7 5,5 22

ECKA 76/45/57 6–16 1,8–4,7 5,5 20,5

ECKA 90/40/40 8–16 2,3–4,7 5,0 20

UKA 37/55/37/57 6–12 1,9–3,7 4 16

UKA 37/75/37/57 8–14 2,4–4,1 4,5 18

UKA 37/95/37/57 9–17 2,6–4,8 5 20

UKA 69/48/69/51 6–12 1,9–3,7 - -

C
V

-I
N

B
O

U
w

H
A

A
R

D
e

N

HAKA 37/50 W 5–10 1,4–2,8

HAKA 63/51 W, Wa 10–19 2,7–5,0

HAKA 63/51 W+, Wa+ 15–24 4,1–6,5

HAKA 63/51 WT 10–19 2,6–5,0

HAKA 67/51 W 8–14 2,2–3,8

HAKA 67/51 W+ 12–22 3,2–5,9

HAKA 89/45 W 10–18 2,6–4,8

HAKA 89/45 W+ 15–24 4,1–6,5

HAKA 89/45 WT 10–13 3,0–3,9

HAKA 89/45 WT+ 14–22 4,2–6,6

ECKA 50/35/45 W 5–12 1,7–4,0

ECKA 67/45/51 W 8–17 2,2–4,6
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Opmerking: 1 kg hard hout met een vochtgehalte van ongeveer 18% komt overeen met een 
houtblok van ongeveer 30 cm lang en een diameter van ongeveer 10 cm. een dergelijke houtblok 
omvat ongeveer 4kW/h energie die vrijkomt bij de verbranding. U moet u hoeveelheid hout 
aanpassen aan uw warmtebehoefte in uw huis.

fIGUUR 4

3.  BesCHRIjVING VAN De 
BeDIeNINGselemeNteN

3.1. BesCHRIjVING VAN De BeDIeNINGselemeNteN

De inbouwhaarden zijn gemaakt met twee verschillende versies van deuren:
-   Draaideur (Figuur  5a)
-   Liftdeur (Figuur 5b)

fIGUUR 5A fIGUUR 5B

1. Handvat voor het openen van de deur

2. Keramische glas

3. Luchttoevoer regelaar

4. Scharnieren voor het openen van de deur voor het 
reinigen van het glas (alleen in het geval van liftdeuren) 
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3.2. mOGelIjkHeDeN Om De DeUR te slUIteN

In het geval van Hoxter inbouwhaarden met liftdeur, zijn er twee mogelijkheden om de deur 
te sluiten:

A1 – automatische deur
A – Deur met manuele sluiting

oorspronkelijk is de inbouwhaard geleverd met de variant A (manueel). Indien u een automatische 
deur wenst, moet u de fabrikant hiervan informeren voordat het toestel geplaats wordt. 

4.  GeBRUIk VAN  
De INBOUwHAARD

4.1.  INBeDRIjfstellING, NIVeAU VAN VeRBRANDING 
eN lUCHttOeVOeRBeDIeNING

Zorg ervoor dat er niet teveel as zich ophoopt in de verbrandingskamer. Indien er teveel as ligt, kan 
bij het herladen van het toestel gloeiende houtblokken uit de inbouwhaard vallen.

1.    Zet de luchtoevoer «  volledig open » (Figuur 6) Voldoende luchttoevoer voor de ontsteking 
van het toestel is gegarandeerd. 

fIGUUR 6
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2.    open de inbouwhaard en plaats de aanbevolen hoeveelheid hout (zie hooFdstuk 2.5) 
op de bodemstenen (tegen de achterwand). Plaats eerst de grote houtblokken waarop u 
vervolgens het aanmaakhout plaats. (kleine stukjes hout) (Figuur 7a).

3.    Vervolgens, plaats u een aanmaakblokje op het aanmaakhout (Figuur 7b) en steek ze aan. 

4.   Sluit de deur en wacht tot het hout begint te branden.
5.    als de hele hoeveelheid hout in de inbouwhaard brandt, plaats de luchttoevoer op de middelste 

stand (Figuur 9) dit om een optimaal vermogen te garanderen (hooFdstuk 2.5). indien het 
hout niet brandt, moet u stap 4 herhalen.

fIGUUR 8

6.   open de deur van het toestel niet en onderbreek het verbrandingsproces niet, tenzij het 
absoluut noodzakelijk is. Laat de volledige hoeveelheid hout opbranden. Herlaadt het toestel 
volgens de naverbrandingsfase (de vlammen zijn niet meer zichtbaar). De deur moet langzaam 
worden geopend, zodat de rook zich niet in de ruimte kan verspreiden. Vervolgens, kan u de 
juiste hoeveelheid hout in de brandkamer leggen. (hooFdstuk 2.5). 

7.   Indien u de brandkamer niet meer wil bijvullen en als het hout volledig is opgebrand, dan moet 
u de luchttoevoer op de stand “sluiten” plaatsen (Figuur 10). Dit voorkomt dat er lucht in de 
verbrandingskamer komt, en zo wordt de fase van gloeiende assen verlengd. De assen in de 
verbrandingskamer blijven zo langer in gloeiende toestand en de thermische energie wordt niet 
in de schoorsteen uitgestoten.

fIGUUR 9

fIGUUR 7A fIGUUR 7B
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Opgelet: Nooit de luchttoevoer volledig sluiten tijdens de actieve verbranding. (zichtbare vlammen)! 
Nooit de vlammen smoren met een gesloten luchttoevoer! De keramische ruit is afgekoeld door de 
lucht die circuleert in de verbrandingskamer. Indien de luchttoevoer is gesloten tijdens een actieve 
verbranding, zal de kristalstructuur van de ruit onomkeerbaar veranderen. onvoldoende lucht kan 
ook leiden tot de vorming van een grote hoeveelheid giftige koolmonoxide (Co). Indien u dan de 
luchttoevoer te snel opent, kan de geaccumuleerde gas heftig reageren met zuurstof. 

4.2. GeBRUIk VAN AUtOmAtIsCHe VeRBRANDINGsBeDIeNING 

Indien de luchttoevoer van uw inbouwhaard geregeld wordt met een automatische 
verbrandingsbediening, gelieve de gebruiksaanwijzingen van de verbrandingsbediening te volgen.  

4.3. BeDIeNING tIjDeNs De OVeRGANGsPeRIODe

Voor een correcte werking van uw inbouwhaard, is een goeie trek in de schoorsteen heel 
belangrijk. Dit hangt af van de buitentemperatuur. De trek in de schouw is tijdens de winter 
optimaal, bij lage temperaturen. Problemen met betrekking tot de trek in de schoorsteen komen 
meestal voor tijdens de genoemde overgangsperiode (voor en na de wintermaanden) door 
buitentemperaturen die hoger zijn. Problemen kunnen optreden tijdens de verbranding, dit leidt dan 
ook weer op een hogere hoeveelheid rook. Gelieve in dit geval de volgende regels te respecteren:

-    tijdens de aanmaakfase, moet u de eerste lading hout ongeveer met 30% verhogen, zodat er 
sneller voldoende trek in de schoorsteen wordt bereikt: 

-    Het hout moet in kleine stukjes worden gedaan (aanmaakhout) zodanig dat het vuur sneller 
aanwakkert, de schouw sneller warm wordt, en dat de trek zich sneller stabiliseert; 

-    Plaats de luchttoevoer « volledig open »;
-    Herlaadt de brandkamer enkel met droog hout.

5.  ReINIGING 
eN ONDeRHOUD

Opgelet: om de inbouwhaard te reinigen, moet hij volledig afgekoeld zijn. pour pouvoir nettoyer le 
foyer, il doit être refroidi. De frequentie van onderhoud en reiniging hangt af van de kwaliteit van het 
hout dat u stookt. 
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5.1. ReINIGING VAN De RUIt

de deuren van de Hoxter inbouwhaarden zijn voorzien van keramische ruiten van hoge 
kwaliteit. De Hoxter inbouwhaarden zijn voorzien van een automatische reiniging van de ruit. 
Met andere woorden, de ruit worden gespoeld van binnenin door de lucht die binen komt in de 
verbrandingskamer. Door een correcte luchtregeling en goed aanbevolen hout, blijft de ruit proper 
en de intervallen tussen reinigingen worden aanzienlijk verlengd. Indien het glas van een liftdeur 
moet worden gereinigd, moeten alle scharnieren geopend zijn (Figuur 10a). vervolgens, kan de 
deur lateraal geopend worden (Figuur 10b).

fIGUUR 10A

fIGUUR 10B

Gebruik voor het reinigen van het glas, slechts een papieren vochtige doek. Indien het glas te vuil is 
en dat een vochtige doek niet voldoende is, dan moet u wat assen op het vochtige doekje doen en 
zo uw glas reinigen.
Gebruik in geen geval een agressief reinigingsmiddel ! Sommige delen van de inbouwhaard kunnen 
beschadigd raken. (dichting, verf, roestvrije stalen randen, bedrukte glasoppervlak,… enz.)

5.2. VeRwIjDeReN VAN AsseN

Opgelet: assen kunnen blijven gloeien gedurende 24 uur maximum.

Uw Hoxter inbouwhaard gebruikt de modernste en meest efficiënte verbrandingstechniek zonder 
rooster. Verwijder enkel de assen als het vuur uitgedoofd is en als de inbouwhaard koud heeft! De 
eerste 24 uur, moet u de assen in een niet brandbare « container » opslaan, ver weg van brandbare 
materialen. De assen moeten regelmatig verwijderd worden, afhankelijk van de gebruiksfrequentie 
van het toestel. U kan altijd een dunne laag as laten liggen, dit om zo uw vollegende aanmaakfase 
te vergemakkelijken.  
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5.3. ReINIGING VAN De wARmwAteRwIsselAAR

om een probleemloze en efficiënte werking van uw cv-inbouwhaard te garanderen, moet de 
warmwaterwisselaar regelmatig gereinigd worden. Het is aangewezen om ze minimum 1 keer per maand 
te reinigen, afhankelijk van de gebruiksfrequentie. Indien u de reiniging/onderhoud niet uitvoert, kunnen 
de rookkanalen op het niveau van de warmwaterwisselaar verstopt raken, dit heeft een grote invloed op 
de efficiëntie van de installatie. Bovendien kan de inbouwhaard onomkeerbaar beschadigd worden. om 
de warmwaterwisselaar te reinigen, gelieve volgende stappen te respecteren: 
-   de inbouwhaard moet afgekoeld zijn;
-   Gebruik een veiligheidsbril en handschoenen bij het reinigen;
-   til voorzichtig de bovenste binnensteen op (rookomleidingsplaat) en verwijder ze (Figuur 11);
-    reinig de verschillende rookkanalen met behulp van de bijgeleverde borstel zodat het kanaal in 

zijn volledige lengte schoon is (Figuur 12);
-   Bevestig de bovenste binnensteen (rookomleidingsplaat) opnieuw in de brandkamer (Figuur 13).

5.4. ReGelmAtIG ONDeRHOUD DOOR eeN VAkmAN

Het onderhoud moet 1 keer per jaar uitgevoerd worden – in het begin van het stookseizoen- 
door een professioneel bedrijf ( een fabrikant van inbouwhaarden). De volgende punten moeten 
gecontroleerd worden:

Inbouwhaard:     - Controleer en reinig de verbrandingskamer en de rookgaskanalen;
      - Controleer de dichting en mechanisme van de deur;
      - Controleer de verbrandingsluchttoevoer en zijn bediening ervan.

Cv-Inbouwhaard:     - Controleer en reinig de verbrandingskamer en de rookgaskanalen;
      - Controleer de dichting en mechanisme van de deur;
      - Controleer de verbrandingsluchttoevoer en zijn bediening ervan ;
      -  Controleer de beveiligingsfuncties (veiligheidsklep, 

thermostatische kraan, ontluchtingsventiel, enz.);
      - Controleer en reinig de warmwaterwisselaar ;
      - Controleer het verwarmingssysteem.

fIGUUR 11 fIGUUR 12 fIGUUR 13
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6.  PROCeDURe IN GeVAl 
BIj fOUteN 

Het glas is zwaar vervuild door roet
Mogelijke oorzaak: -   slecht brandhout werd gebruikt (hooFdstuk 2.2) ;
  -   de verbrandingsluchttoevoer is gesloten (hooFdstuk 4.1) ;
  -   het kanaal van de buitenluchtaanvoer is geblokkeerd (contacteer uw fabrikant); 
  -    de trek in de schouw is niet voldoende (bijvoorbeeld tijdens de 

overgangsperiodes , hooFdstuk 4.3);
  -    de warmwaterwisselaar is vervuild (hooFdstuk 5.3).

Het brandhout ontsteekt niet, het vuur brandt niet
Mogelijke oorzaak: -   slecht brandhout werd gebruikt (hooFdstuk 2.2);
  -   de verbrandingsluchttoevoer is gesloten (hooFdstuk 4.1);
  -   het kanaal van de buitenluchtaanvoer is geblokkeerd (contacteer uw fabrikant); 
  -    de trek in de schouw is niet voldoende (bijvoorbeeld tijdens de 

overgangsperiodes, hooFdstuk 4.3);
  -   de warmwaterwisselaar is vervuild (hooFdstuk 5.3).

Bij het herladen van de inbouwhaard, ontsnapt er rook in ruimte
Mogelijke oorzaak: -   slecht brandhout werd gebruikt (hooFdstuk 2.2);
  -    de trek in de schouw is niet voldoende (bijvoorbeeld tijdens de 

overgangsperiodes , hooFdstuk 4.3);
  -   de deur is te snel geopend geweest;
  -    Het herladen is niet gebeurd tijdens het overeenstemmende 

verbrandingsniveau (hooFdstuk 4.1); 
  -   de dichting van de deur is beschadigd (contacteer uw fabrikant); 
  -   de warmwaterwisselaar is vervuild (hooFdstuk 5.3).

 Het hout brandt te snel, Het verbruik van brandhout ligt te hoog
Mogelijke oorzaak: -   slecht brandhout werd gebruikt (hooFdstuk 2.2) ;
  -   de aanbevolen hoeveelheid brandhout is niet gerespecteerd (hooFdstuk 2.5) 
  -   de luchttoevoer is niet verminderd (hooFdstuk 4.1);
  -   de deur is niet volledig gesloten geweest.

Het koelcircuit van de thermische beveiliging gaat te vaak in werking
Mogelijke oorzaak: -   de aanbevolen hoeveelheid brandhout is niet gerespecteerd (hooFdstuk 2.5)
  -   de temperatuur in het buffervat is te hoog. De inbouwhaard niet meer herladen!
  -   de klep is beschadigd (contacteer uw fabrikant) ;
  -   Stroomonderbreking – Panne d’électricité – De inbouwhaard niet meer herladen!
  -   Fout bij het installeren van het watersysteem (contacteer uw fabrikant). 

Indien een probleem blijft aanhouden, contacteer uw fabrikant.
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7.  AlGemeNe klACHteN-
VOORwAARDeN

7.1. BelANGRIjke INfORmAtIe

Voor de vervaardiging van Hoxter producten zijn alleen materialen van hoge kwaliteit en met een 
lange levensduur gebruikt. Het volledige productieproces is nauw opgevolgd en gecontroleerd om 
mogelijke klachten te vermijden. om het product te installeren is een professionele kennis vereist. 
De installatie kan alleen worden gedaan door een professioneel bedrijf dat aan alle normen en 
wettelijke voorschriften voldoet. 

Opmerking: Schade, los van de toestellen, die we hebben geleid, zullen niet in aanmerking komen 
voor zover zij niet verplicht zijn of beoordeeld wordt door een relevante wetgeving.

7.2. GARANtIeVOORwAARDeN

-    De installatie van de inbouwhaard mag enkel uitgevoerd worden door een professioneel bedrijf, 
in overeenstemming met onze handleiding en rekening houdend met de ter plaatse gegeven 
richtlijnen van kracht. 

-    Het is verboden om eender welke technische verandering aan het toestel uit te voeren. 
-    Voor het gebruik van de inbouwhaard, moet de gebruiksaanwijzingen gerespecteerd worden. 
-    De garantie dekt geen schade als gevolg van transport of verkeerd opslag van het product 

(bijvoorbeeld in een vochtige ruimte).
-    De garantie dekt geen natuurlijke slijtage (hooFdstuk 7.4).
-    De garantie dekt geen schade door oververhitting. Het is verboden om de inbouwhaard te laden 

met een grotere hoeveelheid hout dan de aanbevolen hoeveelheid (hooFdstuk 2.5) of gebruik 
te maken van andere niet toegelaten brandstoffen (hooFdstuk 2.1).

7.3. GARANtIePeRIODe

De garantieperiode begint op de dag van de verkoop van de inbouwhaard met de eindafnemer. 
De inbouwhaard heeft 5 jaar garantie. De mechanische onderdelen die in contact komen met 
het vuur zijn onderworpen aan een garantie van 2 jaar. De garantie geldt niet voor onderdelen 
die onderhevig zijn aan een natuurlijke slijtage van het toestel (hooFdstuk 7.4). In het geval 
van cv-inbouwhaarden, is de garantie niet voor de thermostatische klep, de veiligheidsklep, de 
ventilatieklep en de bescherming van de thermostatische kraan.
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7.4. NAtUURlIjke slIjtAGe

De rechten op garantie vervallen bij natuurlijke slijtage. Het gaat over volgende slijtages: 

De binnenstenen in de verbrandingskamer: opeenvolgende hoge temperatuurverschillen zorgt 
ervoor dat de stenen in chamotte en in nyrolite zich uitzetten  en weer samen trekken wanneer de 
inbouwhaard in werking is. Dit proces kan leiden tot de vorming van microscheurtjes. Indien de stenen 
in chamotte en in nyrolite hun vorm behouden, kunnen ze hun functie perfect vervullen.

Bekleding van het toestel: Verandering van de verfkleur of van gegalvaniseerde oppervlakten als 
gevolg van hoge temperaturen.

Dichtheid: Door hoge temperaturen, mechanische belasting en van de uitharding, zal de dichting slijten. 

Glas: Wanneer het glas vervuild is door roet en door verbrandingsresten; verandering van kleur van 
het glas door te hoge temperaturen.

7.5. HeRstellINGeN eN ONDeRHOUD

alle gebreken, die aantoonbaar, werden veroorzaakt door gebreken in materialen of in productie 
zullen gerepareerd worden. Schadevergoedingen buiten het kader van toepassing zijn uitgesloten. 
De garantieperiode wordt niet verlengd wanneer het toestel is onderhouden of bij het vervangen van 
onderdelen. Bij het vervangen van onderdelen is de wettelijke termijn van garantie van kracht.

7.6. klACHt INDIeNeN

Indien u een klacht wil indienen, gelieve u tot uw fabrikant te wenden met de volgende documenten: 
-   Garantiecertificaat
-   Beschrijving van het probleem + foto’s

GeGeVeNs VAN Uw INBOUwHAARDfABRIkANt 
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