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Riva2 800 & 1050
Instructies voor veiligheidsinspectie van het apparaat 

eigenaars en gebruikers

DE BEHUIZING, VOORKANT EN HET GLASPANEEL WORDEN EXTREEM HEET 
GEDURENDE HET GEBRUIK EN HET AANRAKEN ERVAN KAN LEIDEN TOT ERNSTIG 

LETSEL EN BRANDWONDEN. . 
 

Dit product bevat een hittebestendig glaspaneel. Dit paneel moet gecontroleerd worden voordat er aan het apparaat 
gewerkt wordt of voordat dit wordt gebruikt. Als er schade wordt ontdekt aan de voorkant van het glaspaneel 

(krassen, groeven, scheuren of andere mankementen aan het oppervlak) moet het glaspaneel worden vervangen en 
mag het apparaat niet worden gebruikt, totdat het paneel is vervangen. Het apparaat mag onder geen beding 

worden gebruikt als er schade is ontdekt, het paneel is verwijderd of het paneel kapot is.

Het is essentieel dat ALLE schroeven die de lijst van het glas vastzetten op juiste wijze worden vervangen en 
aangedraaid. Het apparaat mag onder geen beding gebruikt worden als er schroeven loszitten of ontbreken.

BELANGRIJK
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Instructies voor veiligheidsinspectie
Bericht over Veiligheid van het Product

Als gevolg van twee gemelde incidenten met Riva2 800 en 1050 
apparaten, veroorzaakt door meervoudige installatie en fouten in 
het onderhoud, vraagt Gazco aan eigenaren van de Riva2 800 & 
1050 modellen om een aantal basale veiligheidscontroles uit te 
voeren om te zorgen voor correct gebruik van het apparaat en te 
zorgen dat het op juiste wijze is geïnstalleerd, onderhouden en 
gecontroleerd.

Als het product de afgelopen 12 maanden in onderhoud is 
geweest, is het onwaarschijnlijk dat deze problemen voor zullen 
komen, maar Gazco raadt aan om de volgende inspecties uit te 
laten voeren om er voor te zorgen dat het apparaat veilig te 
gebruiken is:

  1. Zorg dat alle schroeven op de lijst van het venster 
aanwezig zijn en goed aangedraaid zijn.

  2. Kijk goed naar het ontstekingsproces om er voor te 
zorgen dat het apparaat op juiste wijze ontvlamt.

  3. Controleer de Pilot Unit om te bepalen of de Pilot 
Vlammen niet te klein zijn of worden gehinderd en dat de 
Pilot Brander in de juiste positie staat.

  Deze instructies voeren u stap voor stap door het proces om 
u gerust te stellen over het feit, dat het apparaat geen van 
bovenstaande installatie-/onderhoudsfouten heeft.

Als het apparaat wel van deze fouten heeft of er enige twijfel is 
over de uitkomsten van deze veiligheidscontroles, zet het apparaat 
dan uit en neem contact op met Gazco op 01392 261905 als u in 
het VK woont en 
+44 1392 261908 als u buiten het VK woont om met ons 
Technische Klantenserviceteam te spreken.

1. Controle van Vensterlijst

De schroeven die het venster van het apparaat vastzetten stoppen 
elke beweging in het venster in het geval er druk optreedt. Ze 
zitten achter de decoratieve randen op de zijkant en bodem, die 
het glas omlijsten. 

1.1 De zijranden zijn decoratieve metalen strips die op hun 
plaats worden gehouden door magneten. 

 Om de zijranden te verwijderen, til je de bovenkant uit de 
rail en trek je hem naar beneden, zie Diagram 1.

 

1

1.2 Til de rand van de onderkant van het apparaat er op 
dezelfde manier uit, zie Diagram 2.

 De Data Badge van het apparaat zit vast aan de onderste 
rand, dus wees voorzichtig bij het verwijderen om te 
voorkomen dat er krassen in de lak komen.

 Je kunt het serienummer op de brief die je bij deze 
instructies hebt ontvangen controleren met het nummer op 
de Data Badge. Neem contact op met Gazco als de 
nummers niet overeenkomen.

 

2 Data Badge

1.3 Als de decoratieve randen verwijderd zijn is het mogelijk om 
de lijst van het venster te zien, die door schroeven op zijn 
plaats gehouden wordt.

  Riva2 800 modellen hebben10 schroeven.
  Riva2 1050 modellen hebben 9 schroeven.
  Zie Diagram 3 voor de plek.
 

 

3 Riva2 800

Riva2 1050

1.4 Zorg er voor dat er in alle schroefgaten een schroef zit (10 
in de Riva2 800 en 9 in de Riva2 1050).

 Voor uw gemak hebben we 10 vervangingsschroeven bij 
deze Veiligheidsinstructies gedaan. 
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Instructies voor veiligheidsinspectie

 

HET APPARAAT MAG ONDER GEEN BEDING 
GEBRUIKT WORDEN ALS DE SCHROEVEN DIE 
DE VENSTERLIJST VASTZETTEN LOS ZITTEN OF 
ONTBREKEN. DIT KAN ER VOOR ZORGEN DAT 
HET GLAS BREEKT EN KAN ERNSTIG 
PERSOONLIJK LETSEL VEROORZAKEN BIJ 
MENSEN DIE ZICH VOOR HET GLAS BEVINDEN.

1.5 Als alle schroeven aanwezig zijn en goed zijn aangedraaid, 
voert u de overgebleven veiligheidscontroles uit en vervangt 
u de decoratieve randen.

2. Ontsteking & Ontbranding

Het is essentieel om er voor te zorgen dat het apparaat op juiste 
wijze ontsteekt en ontvlamt, zodat het veilig en efficiënt 
functioneert. Dit kan worden uitgevoerd door de Pilot Vlam visueel 
te observeren en te luisteren naar de ontsteekcyclus.

Om dit te doen:

2.1 Activeer de ontsteekcyclus van het apparaat door 
tegelijkertijd op de OFF knop en de UP knop te drukken. 

 — U hoort verscheidene klik- en piepgeluiden wanneer het 
vuur met het ontstekingsproces begint. 

 — De Pilot Brander ontbrandt in 5 - 10 seconden.

  — Het moet nu mogelijk zijn om de kleppenmotor te horen 
draaien.

  — Controleer of de Hoofdbrander 5 seconden na het horen 
van de draaiende motor ontvlamt.

 Het brandstofbed moet in de hoge vlam positie ontbranden 
met een egale rij vlammen over het hele brandstofbed.

2.2 Als dit proces succesvol is, zet u het apparaat terug in de 
'Stand By' stand door de knop ingedrukt te houden, 
waardoor de vlam kleiner wordt tot alleen de Pilot Vlam 
overblijft.

 

 ALS DIT PROCES NIET SUCCESVOL IS, ZET U 
HET APPARAAT DAN UIT DOOR OP DE OFF 
KNOP TE DRUKKEN EN NEEM CONTACT OP MET 
GAZCO, VOORDAT U HET APPARAAT WEER 
GEBRUIKT.

 HET IS ESSENTIEEL DAT U NIET PROBEERT OM 
HET APPARAAT OPNIEUW TE ONTSTEKEN ALS 
HET NIET BINNEN DE OMSCHREVEN 
TIJDSPERIODE ONTVLAMT.

 ALS BIJ EEN VOLGENDE POGING OM HET 
APPARAAT TE ONTSTEKEN, DIT NIET ONTVLAMT 
ZOALS HIERVOOR BESCHREVEN, ZET HET 
APPARAAT DAN UIT DOOR OP DE OFF KNOP TE 
DRUKKEN EN NEEM CONTACT OP MET GAZCO 
VOORDAT U HET APPARAAT WEER GEBRUIKT

3. Pilot Vlam & Richten van Brander

3.1 Met het apparaat in de Pilot Only modus checkt u de lengte 
en dikte van de Pilot Vlam.

 De Pilot Brander zit achter het voorste blok van het 
brandstofbed en is perfect zichtbaar als u dicht bij het 
kijkpaneel van het apparaat zit, zie Diagram 4.
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3.2 Zonder blokken op het brandstofbed richt een Pilot Eenheid, 
die op de juiste wijze is gemonteerd, zich weg van de 
voorkant van het apparaat, zie Diagram 5.

 We raden eindgebruikers NIET aan om de blokken te 
verwijderen, maar dit kan worden gecontroleerd gedurende 
een onderhoudsbeurt door een voldoende gekwalificeerde 
GasSafe monteur.

 

5 Juist gemonteerde Pilot gezien vanaf de voorkant van het apparaat

3.3 Een normale Pilot Vlam moet lang en dun zijn en heeft een 
blauwe vlam met af en toe gele uiteinden, zie Diagram 6.
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6 Normale Pilot Vlam

3.4 Een verminderde Pilot Vlam is kort en dik, zie Diagram 7.

 

7 Lage Pilot Vlam

3.5 Een Pilot die andersom is gemonteerd is moeilijk zichtbaar 
en heeft een vlam die vooruit wijst en wordt verborgen door 
het voorste blok, zie Diagram 8.

 

8 Omgekeerde Pilot

3.6 Als de Pilot Vlam tekenen van obstructie vertoont of naar de 
verkeerd kant gericht staat, zet dan het apparaat onmiddellijk 
uit door op de OFF knop op de afstandsbediening te 
drukken en neem contact op met Gazco, voordat u probeert 
de kachel opnieuw te ontsteken.
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