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T E C H N I S C H E  G E G E V E N S

(afb. 1)

Bij deze haardkachel van het model 1 is de

aansluit ing op een schoorsteen, waarop

reeds andere kachels en haarden voor vaste

en vloeibare brandstoffen zijn aangesloten

mogelijk, indien aan de schoorsteenafmetin-

gen volgens DIN 4705, deel 3 wordt voldaan.

De eigenaar van de kleine stookinrichting of

degene die het beschikkingsrecht over de

kachel heeft moet de technische documen-

tatie bewaren en op wens aan de autoritei-

ten of de schoorsteenveger tonen.

D E  V E R P A K K I N G

Uw eerste indruk is voor ons belangrijk!

- De verpakking van uw nieuwe haardkachel

biedt een uitstekende bescherming tegen

beschadigingen. Tijdens het transport kan

echter toch schade aan de kachel en aan de

accessoires zijn ontstaan.

Controleer uw haardkachel daarom na ontvangst
a.u.b. nauwkeurig op schade en volledigheid!
Geef gebreken onmiddellijk aan uw kachel-
vakhandelaar door!

Het hout van de verpakking is niet oppervlakte-
behandeld en kan dus in uw kachel worden
verbrand.
Het karton en de folie (PE) kunnen probleem-
loos bij de communale afvalverzamelplaatsen
voor recycling worden afgegeven.

- De verpakking van uw nieuwe haardkachel

is verregaand milieuneutraal.

R E S E R V E O N D E R D E L E N -
O V E R Z I C H T

(afb. 3 - afb. 8)

AANDUIDING

01 Kookdeksel
02 Rookpijpaansluiting
03 Knop van schuif voor secundaire lucht
04 Schuif voor secundaire lucht
05 Afsluitplaat
06 Asstortgoot
07 Aslade
08 Bedieningselement
09 BK-deurscharnier
10 Schuif voor primaire lucht
11 Aanslag
12 Veerhouder

20 Luchtomkeerplaat
21 Vermiculiethouder
22 Hoekchamotte
23 Cilinderschroef
24 Gegolfde chamotte
25 Vloerchamotte
26 Bedieningselement
27 Schudrooster-bedieningselement
28 Schudroosterhendel
29 Vloerrooster
30 Schudplaat
31 Houtopvang
32 Chamottehouder
33 Omkeerplaat onder
34 Omkeerplaat boven

40 Rond afdichtsnoer
41 Culimeta
42 BK-deur
43 BK-deurgreep cpl.
44 BK-deurglas

50 Deksel cpl.
51 Zijbekleding steen

61 Zijbekleding staal re. cpl.
62 Zijbekleding staal li . cpl.

70 Inleggedeelte aansluiting achter
71 Verzonken plaatschroeven met kruiskop
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TECHNISCHE GEGEVENS

Maten (mm) en gewichten (kg)

Hoogte

Breedte

Diepte

Gewicht zonder mantel

Gewicht met stalen mantel

Gewicht met natuursteen mantel

Rookpijpafvoer doorsnede

Nominale warmtecapaciteit vlg. DIN 18891

Maximaal verwarmingsvermogen

Kleinste warmtecapaciteit

Ruimteverwarmingsvermogen (m3) 
afhankelijk van de huisisolering

1118

536

552

129

140

213

130

8,5 kW

12,8 kW

4,3 kW

100 - 190

Afvoergasmassastroom g/s gesloten

Afvoergastemperatuur/°C gesloten

Min. manometerdruk bij
nom. warmtecapaciteit/mbar gesloten

bij 0,8-voudige nwc

5,7

340°

0,12

0,08

Afvoergaswaarden voor de meervoudige
bezetting van de schoorsteen volgens DIN
4705, deel 3, resp. voor de dimensionering
van de schoorsteen volgens DIN 4705, deel 2
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1.  B E L A N G R I J K E  I N F O R M A T I E

ALGEMENE WAARSCHUWINGEN 
EN VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Let in ieder geval goed op de inleidende
algemene waarschuwingen

➧ Lees voor de ingebruikstell ing van de

kachel het complete handboek zorgvuldig

door.

➧ Voor het transport van uw kachel mogen

alleen goedgekeurde transporthulpmidde-

len met voldoende draagvermogen worden

gebruikt.

➧ Uw kachel is  niet geschikt voor het

gebruik als ladder of stelling.

➧ Door het verbranden van brandstoffen

wordt thermische energievrij gezet die tot

een grote verhitting van het kachelopperv-

lak, de deuren, de deur- en bedienings-

handgrepen, de deurruiten, de rookpijpen

en, eventueel, van de voorwand van de

kachel leidt. Het aanraken van deze delen

zonder passende beschermende bekleding

of hulpmiddelen, zoals bijv. hittebestendige

handschoenen of bedieningsmiddelen

(koude hand) is verboden.

➧ Maak uw kinderen op dit speciale gevaar

attent en houd ze op een afstand, als de

kachel in gebruik is.

➧ Verbrand uitsluitend de in het hoofdstuk

„Schone verbranding“ aangegeven, toege-

stane brandstoffen.

➧ Het verbranden van licht ontvlambare of

explosieve stoffen, zoals lege spuitbussen

en dgl. in de verbrandingskamer en ook de

opslag ervan in onmiddellijke nabijheid van

uw kachel, is in verband met het explosie-

gevaar streng verboden.

➧ Bij het bijvullen van brandstoffen mogen

geen wijde of licht ontvlambare kledings-

tukken worden gedragen.  

VEILIGHEIDSAFSTANDEN (minimumafstanden) afb. 2

1. Tot niet brandbare voorwerpen
a > 400 mm       b > 100 mm

2. Tot brandbare voorwerpen en tot dragende 
muren van gewapend beton
a > 800 mm       b > 200 mm

➧ Het neerzetten van niet hittebestendige

voorwerpen op de kachel of in de buurt

ervan is verboden.

➧ Laat geen wasgoed op de kachel drogen.

➧ Rekken voor het drogen van kledingstuk-

ken o.i.d. moeten op voldoende afstand van

de kachel worden neergezet - brandgevaar!

➧ Tijdens het gebruik van uw kachel is het

werken met licht ontvlambare en explosie-

ve stoffen in dezelfde of in aangrenzende

kamers verboden.

VÓÓR HET PLAATSEN

1 .1 Draagkracht van de grond:

Controleer vóór het plaatesen van de

kachel of het draagvermogen van de

onderconstructie bestand is tegen het

gewicht van de kachel. 

1 . 2 Rookpijpaansluiting

Rookpijpen vormen een bijzondere bron

van gevaar voor gifgaslekkage en brand.

Win voor de plaatsing en montage ervan

de raad in van een geconcessioneerde

speciaalzaak.

Houd bij het aansluiten van de rookpijp op

de schoorsteen bij muren met een houten

bekleding rekening met de desbetreffende

inbouwrichtlijnen. 
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1 . 3

Let bij ongunstige weersomstandigheden

goed op de rookgasontwikkel ing (door

inversie gekenmerkte weersgesteldheid) en

de trek. 

Als er te weinig verbrandingslucht wordt

toegevoerd, kan uw woning vol walm raken

of er kan rookgas uittreden. Bovendien

kunnen schadelijke sedimenten in de kachel

en in de schoorsteen ontstaan.

Bij uittreden van rookgas moet u de kachel

uit laten gaan en controleren of alle lucht-

inlaatopeningen vrij en de rookgasgeleidin-

gen en de kachelpijp schoon zijn. In geval

van twijfel moet u in ieder geval de schoor-

steenveger raadplegen, omdat een storing

van de trek ook met uw schoorsteen ver-

band kan houden.

1 . 4

Voordat uw nieuwe brandstof toevogt,

schuift e eerst de nog aanwezige gloed op

een laagje bijeen. 

1 . 5

Gebruik voor het bijeen schuiven van de

gloed alleen een hiervoor geschikt werk-

tuig uit ons accessoires programma en let

erop dat geen stukjes gloed uit de verbran-

dingskamer op brandbaar materiaal vallen.

1 . 6

Bruinkoolbriketten worden in één laag , met

een vingerbrede afstand tot elkaar op de

gloed gelegd.

1 . 7

Gebruik voor het openen van de deuren en

het bedienen van de regelaars de met uw

kachel meegeleverde hulpmiddelen zoals

hittebeschermende handschoen of bedie-

ningselement (koude hand).

1 . 8

Haardkachels van het model 1 (BA 1):

Deze mogen alleen bij gesloten brandka-

merdeur in gebruik worden genomen.

1 . 9

De brandkamerdeur mag alleen voor het

bijvullen van brandstof worden geopend en

moet vervolgens weer worden gesloten,

omdat er anders gevaar voor andere,

eveneens op de schoorsteen aangesloten

stookplaatsen kan ontstaan.

1 . 9 .1

Wordt de haardkachel niet gebruikt, moet

de brandkamerdeur gesloten worden

gehouden.

1 .10

Bij gebruik van natte brandstoffen en bij

een te laag ingestelde kachel kan de

schoorsteen vol roet en teer raken. Deze

licht ontvlambare stoffen slaan vervolgens

neer, wat een schoorsteenbrand tot gevolg

kan hebben.

Mocht dit gebeuren, sluit dan alle luchttoe-

voerschuiven en -kleppen. Bel de brand-

weer en breng uzelf en alle medebewoners

in veiligheid.

Opgelet: Door de grootte van de brandkamer-
deur is het nodig - vooral bij nogmaals opsto-
ken in oplaaiende vlammen - de deur niet te
abrupt te openen om een naar buiten slaan
van de vlammen te verhinderen.
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GESCHIKTE BRANDSTOFFEN EN 
BRANDSTOF-HOEVEELHEDEN

Principieel is uw haardkachel geschikt voor

het verbranden van droge houtblokken.

Bovendien kunt u met brandstoffen zoals

houtbriketten en bruinkoolbriketten stoken.

Bebruik alleen droge brandstoffen. 

Verbranden van afvalstoffen, van welke

soort dan ook, maar vooral van kunststof, is

schadelijk voor uw haardkachel en de

schoorsteen en is door de wet op de

emissies verboden.

BRANDSTOF-HOEVEELHEDEN

De haardkachel is, gebonden aan de bouw-

wijze, met een vlakke stookplaats uitgerust.

Dit betekent dat er slechts één laag brand-

stof op de reeds aanwezige gloed mag

worden gelegd. Denk er a.u.b. aan dat uw

haardkachel bij het bijvullen van een grotere

hoeveelheid brandstof een grotere hoeveel-

heid warmte afgeeft resp. sterker wordt

verhit dan door de constructie is vast-

gelegd. Hierdoor kan schade aan uw haard-

kachel ontstaan.

MAXIMALE HOEVEELHEID 
BRANDSTOF

Hout:

2 houtblokken à ca. 0,9 kg

Bruinkoolbriketten:

3 stuks à ca. 0,5 kg

Houtbriketten (gebroken):

2 atuks à ca. 0,9 kg

De regeling van het vermogen van uw

haardkachel vondt met behulp van de toe-

voerluchtschuif plaats. Aangezien het ver-

mogen van uw haardkachel ook van de trek

van uw schoorsteen afhankelijk is, moeten

deze schuiven in overeenstemming met uw

eigen ervaring worden gebruikt.

De bediening van de klep voor secundaire
toevoerlucht, de klep voor primaire toevoerlucht
en de hendel van het schudrooster is alleen
met behulp van de bijgevoegde schudhaak
toegestaan.
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Aan de uitdagingen van onze tijd te voldoen

betekent verantwoording te aanvaarden.

Het behoud van de natuur is zeker vandaag

voor ons één van de belangrijkste uitdagin-

gen. Onze producten zijn ontwikkelingen

die technisch volledig up-to-date zijn. Dit is

de belangri jkste voorwaarde voor een

schoon, effectief en probleemloos functio-

neren van onze haardkachels.

SCHONE VERBRANDING

Belangrijk voor een schone verbranding is:

1. HET BRANDHOUT MOET DROOG EN
ONBEHANDELD ZIJN.

Richtgetal ‹ 15 % rel. houtvochtigheid.

2 - 3 jaar droog en goed geventi leerd

opgeslagen hout.

Een hardkachel is geen „vuilverbrandingsinstal-
latie“. Bij verbranding van afval resp. niet toe-
gestaan materiaal zoals kunststof, behandeld
hout enz., vervalt de garantie!
Verdere gevolgen zijn schade resp. vervuiling
niet alleen van de kachel en de schoorsteen,
maar ook van het milieu!

2. DE JUIST HOEVEELHEID EN 
GROOTTE VAN HET BRANDHOUT

➧ Te veel brandhout veroorzakt een over-

hitting. Hierdoor wordt het materiaal te

sterk belast en uw kachel heeft slechte

rookgaswaarden.

➧ Te weinig brandhout of te grote hout-

blokken zijn de oorzaak dat de kachel niet

de optimale bedrijfstemperatuur bereikt.

Ook hier zijn de rookgaswaarden slecht.

➧ De juiste hoeveelheid brandhout

betekent:

bij hout ≈ 1,6 kg (2 houtblokken - 25 cm

lang) per vulling (richtcijfer) bij nominale

warmtecapaciteit 8 kW.

bij  kleinste warmtecapaciteit (4 kW) ≈
0,8 kg (2 houtblokken - 25 cm lang)

Opgelet: In uw haardkachel mogen alleen
houtbriketten en bruinkoolbriketten worden
verbrand. In geen geval mag kujnststof, be-
handeld hout (bijv. spaanplaten), steenkool 
of textiel worden verbrand.

VERBRANDEN VAN HOUT

De schone verbranding van hout is het-

zelfde chemische proces als de natuurlijke

verrotting , d.w.z. dat het vrijgekomen CO2

(kooldioxide) de oorspronkeli jke CO2-

huishouding van de atmosfeer niet extra

verhoogt of belast. 

Plantengroei

Houtverrotting
Houtverbranding

Hout
CO2 - gehalte

van de atmosfeer

11
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UITWISSELEN VAN DE TREKPLAAT
(afb. 4)

Moet de trekplaat of de trekomkering bij

uw kachel worden uitgewisseld, til dan de

trekplaat aan de zijkant een beetje op en

verwijder de chamotte aan de zijkant. 

Nu kunt u de trekplaat schuin zetten en

uit de opening van de verbrandingskamer

kantelen.

Let er vóór de eerste inbedrijfstelling, na een
verandering van standplaats of na reinigings-
en servicewerkzaamheden goed op dat de
trekplaat (afb. 4, onderdeel 33, 34), en de
houtopvang (afb. 4, onderdeel 31) zich in de
juiste positie bevinden.
Bij gebruik van een rookpijp met smoorklep
moet deze geopend zijn.

Bij deze haardkachel moet erop worden gelet
dat de schoorsteentrek tenminste de voorge-
schreven waarde (> 0,8 mbar) bereikt.
Mochten er hierbij problemen ontstaan, neem
dan met uw schoorsteenveger contact op.

AANSLUITING OP DE SCHOORSTEEN 

Bij het aanleggen van een nieuwe aanslui-

ting in een gemetselde schoorsteen gaat u

het beste als volgt te werk:

1. Opmeten en aftekenen van de schoor-

steenaansluiting (rekening houdend met

de dikte van een eventuele grondplaat)

volgens natuurlijke maten

2. Uitbeitelen (boren) van het gat in de 

muur

3. Muurdoorvoer inmetselen

Dicht eerst de muurdoorvoer af met mineraal-
wol. Bepleister deze vervolgens met hittebe-
stendige cementspecie of iets gelijkwaardigs.

4. Na het uitharden van de specie en na  

het bepleisteren en schilderen legt u     

de grondplaat samen met de vloerbe-

schermer (karton) neer.

5. Nu kan de kachel voorzichtig op de 

grondplaat worden getild.

De kachel mag in geen geval op een onbe-
schermde vloer worden verschoven.

Als onderlegger is sterk golfkarton, karton
of bijv. een uitgediend vloerkleed uitstekend
geschikt. Met deze onderlegger kan de kachel
ook worden verschoven.

Mocht u niet onze originele rookpijpen

voor de schoorsteenaansluiting gebruiken,

raden wij pijpen van min. 2 mm staalplaat

aan. Het aansluitstuk mag in geen geval in

de schoorsteenschacht steken! Dicht de

spleet tussen rookpijp en wanddoorvoer

met keramisch afdichtmateriaal af.

De installatie moet aan de desbetreffende
veiligheids- en bouwvoorschriften voldoen.
Neem hierover a.u.b. met uw schoorsteen-
veger contact op - hij zal u graag informeren. 
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2 .  I N S TA L L A T I E  V A N  D E  H A A R D K A C H E L

Als u een systeemschoorsteen (bijv. gegla-
zuurde chamotte) gebruikt, verzoeken wij u
de aansluitingsvoorschriften van de fabrikant
precies op te volgen.



VUUR MAKEN

Om de uitstoot van schadelijke stoffen zo

gering mogelijk te houden verzoeken wij u

ter wille van het milieu de onderstaande

stookhandleiding aan te houden.

1.

Als de kachel en schoorsteen nog koud zijn

of wanneer er een atmosferische lage druk

heerst, is het raadzaam eerst een beetje

papier te verbranden om zo de koude uit

kachel en schoorsteen te „verjagen“.

2.

Om de kachel aan te maken legt u eerst

ongeplastificeerd papier op de bodem van

de verbrandingskamer, hierop 0,5 kg spaan-

ders van zacht hout en 1 kg hout (3 kleine

blokken).

Trek het bedieningselement van het schud-

rooster (afb. 4, onderdeel 26) er helemaal

uit en open zowel de schuif voor primaire

lucht (afb. 3, onderdeel 8; afb. 2) als de

schuif voor secundaire lucht (afb. 3, onder-

deel 3; afb. 2).

Gebruik a.u.b. geen glanspapier resp. papier
uit tijdschriften. Het brandt niet goed en produ-
ceert door de drukinkt zeer giftige stoffen in
het rookgas.

3.

Steek het papier nu aan. Wacht tot de

spaanders van zacht hout goed beginnen te

branden.

Sluit enkele minuten later het bedienings-

element van het schudrooster en de schuif

voor primaire lucht. Zet dan na een paar

minuten de schuif voor secundaire lucht in

de ideale stand. 

4.

Na het verbranden legt u er ca. 1,6 kg hout

(2 blokken) op. Open het bedieningsele-

ment van het schudrooster en de schuif

voor primaire lucht tot het hout goed

begint te branden (ca. 2 minuten). De schuif

voor secundaire lucht bli jft in de ideale

stand staan.

Bij elke keer bijvullen gaat u op dezelfde

wijze te werk.

5.

Als verbrandingsresten blijven de minerale

aandelen van het hout (ca. 1 %) op de

bodem van de verbrandingskamer liggen.

Deze as is - daar een zuiver natuurproduct -

een uitstekende mest voor alle planten in

de tuin. De as moet echter eerst worden

gedeponeerd en met water worden

„geblust“.
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DE MOFFELLAK WORDT PAS BIJ HET GE-
BRUIK DOOR DE HITTE GOED HARD.

- Raak tijdens het stoken het oppervlak niet 
aan. Dit is nog zacht.

- Lucht uw woning enkele malen goed door, 
zodat de vrij gekomen dampen kunnen 
wegtrekken, en maak in de buurt van de 
kachel geen eten klaar.

- Verhit de kachel goed - hierdoor wordt de 
verhardingstijd korter.

- Het uitharden van het oppervlak is na een 
paar keer goed opstoken volledig beëindigd.

Alles over de kwaliteit van het brandhout en
het juiste stoken vindt u in hoofdstuk 1.   

ASLADE

Om een bovenmatige hittebelasting van

het kachelrooster te vermijden moet de

aslade regelmatig worden leggemaakt.

Kachel nooit met open aslade aansteken →

gevaar van oververhitting → vervallen van de

garantie.

Voorzichtig: In de as kunnen nog gloedrestjes
aanwezig zijn. Gooi de as daarom alleen in
een niet brandbare container en zet de aslade
niet op een brandbaar oppervlak.

BEDIENING VAN HET SCHUDROOSTER

Door het heen en weer schuiven van het

schudrooster-bedieningselement valt de as

van de verbrandingskamer in de aslade.

Hierdoor wordt in de verbrandingskamer

de weg vrijgemaakt voor de toevoer van

primaire lucht die voor de opstookfase

bevorderlijk is.

Het is niet nodig het schudrooster tijdens

het stoken te bedienen.

SCHUIFSTAND BIJ NOMINALE
WARMTECAPACITEIT

Brandstof Huit/Houtbriketten Bruinkoolbr.

Primaire lucht

Secundaire 
lucht

Schudrooster

dicht

1/3 open

dicht

1/2 open

1/4 open

open

De stand „primaire lucht helemaal open“

mag al leen als stand bi j  het opstoken

worden gebruikt.
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4 .  M O N T A G E  V A N  D E  O P T I E S

OMBOUWEN ROOKPIJPAANSLUITING
BOVEN IN AANSLUITING ACHTER 
(afb. 8)

1. Nem het deksel (afb. 6, onderdeel 50) 

van uw haardkachel af.

2. Snij de voorgestanste ronde uitsparing 

uit de achterwand (afb. 8) (ijzerzaagblad). 
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3. Vervang de rookgasaansluiting (afb. 3, 

onderdeel 2) (3 stuks kruiskopschroeven 

+ ringen + moeren) door het kookdeksel 

(afb. 3, onderdeel 1; afb. 8) (3 stuks kruis-

kopschroeven).

4. Plaats het deksel nu op uw haardkachel.

5. Plaats het inleggedeelte voor aansluiting 

achter (afb. 8, onderdeel 70) zoals in 

afb. 8 aangegeven.



5 .  O N D E R H O U D  E N  R E I N I G I N G

ONDERHOUD ALGEMEEN

Uw haardkachel TANGO is door ons ont-

wikkelingsteam vanuit het oogpunt van een

minimaal onderhoud en een zeer lange

levensduur geconcipieerd. Bepaalde reini-

gingswerkzaamheden en het controleren

van de afdichtingen zijn echter van tijd tot

ti jd nodig.  De tussenti jden tussen de

inspecties zijn vooral afhankeli jk van de

door u gebruikte brandhoutkwaliteit en de

frequentie van het gebruik.

Alle onderhouds- en reinigingswerkzaamheden
mogen uitsluiten bij volledig afgekoelde kachel
worden verricht.

TER HERHALING

Alleen hout gebruiken dat goed opges-

lagen, droog en onbehandeld is. 

Hoeveelheid hout goed doseren.

Bij slechte brandstoffen kan het aantal
vereiste onderhoudsbeurten zich meer dan
verdubbelen.

OPPERVLAK - HOEDANIGHEID 
EN REINIGING

Het glas van de deuren kan met een speci-

aal hiervoor geproduceerd reinigingsmiddel

worden schoongemaakt. Dit middel is in de

kachelvakhandel verkrijgbaar. Raakt het glas

sterk onder roet, kan vochtig brandhout

hiervan eventueel de oorzaak zijn.

Het grijze kacheloppervlak is  uiterst

hittebestendig en mag alleen met een doek

(evt. vochtig) worden gereinigd. Gebruik

voor kleine reparaties alleen de originele

lak die bij uw vakhandelaar verkrijgbaar is.

CONVECTIELUCHTOPENINGEN

Zuig de neergeslagen stofdeeltjes regelma-

tig van de convectieluchtopeningen af.

Vóór het begin van het nieuwe verwarmings-

seizoen moet de kachel grondig worden

gereinigd om stankoverlast te vermijden.

REINIGEN VAN DE ROOKGASKANALEN
(1 x per jaar)

Verwijderen van de rookpijpen.

Eventuele neerslag van roet en stof in de

kachel en de rookpijpen kan worden afge-

borsteld en met de stofzuiger worden ver-

wijderd.

Controleer aan het begin en het einde van

een verwarmingsseizonen de afdichtingen

op de brandkamerdeur resp. de aslade.

Mochten deze beschadigd of heel erg ver-

sleten zijn, bestel dan a.u.b. de vervangende

onderdelen.
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Alleen intacte afdichtingen garanderen de
goede werking van uw haardkachel.
Eventueel loszittende afdichtingen kunnen
heel goed met Thermohit-afdichtlijm worden
bevestigd.



O P L O S S E N  V A N  P R O B L E M E N

Wat te doen bij...?

Probleem Oorzaak Oplossing
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Mocht u ondanks deze probleemgids geen goede oplossing voor uw probleem vinden, neem dan met

uw vakhandelaar of de schoorsteenveger contact op.

1. Keramische   

glasruit raakt te 

snel onder roet

2. Kachel trekt 

niet goed

3. Kachel brandt 

niet goed

4. Kachel stinkt erg 

en rookt aan de   

buitenkant

5. Lak wordt niet   

hard

6. Rookgasuitstroming 

bij het bijvullen van 

brandstof en tijdens

de verwarmingsfase

➧ slechte trek

➧ verkeerde instelling

➧ te veel brandstof

➧ vochtig hout

➧ verkeerde brandstof

➧ schoorsteentrek onvoldoende

➧ kachel is binnenin vol roet

➧ invloed van het weer

➧ onvakkundig aansteken

➧ inbrandfase

➧ kachel is stoffig/vuil

➧ inbrandfase werd nooit 

goed afgesloten

➧ onvoldoende schoorsteentrek, 

aansluiting van de rookpijp 

ondicht

Principieel: van tijd tot tijd 

(afhankelijk van het gebruik) moet

elke glasruit met een speciaal glas-

reinigingsmiddel voor haardkachels

(bijv. van het merk Thermohit)

worden gereinigd

Overleg met de schoorsteenveger

(evt. schoorsteen hoger maken of

schoorsteenkap aanbrengen)

De luichtschuif in ieder geval volgens

de bedieningshandleiding instellen

(als de secundaire lucht gesloten is,

raakt de glasruit zeer snel onder het

roet, kan echte bij vakkundige bedie-

ning vanzelf weer schoonbranden)

Zie punt Max. hoeveelheid brandstof

Zie punt Schone verbranding -

evt. houtbriketten gebruiken (zijn

gelijkmatig droog)

of: ook bij koolbriketten wordt de

ruit sneller vuil dan bij hout

Zie punt Kleine verwarmingskunde

Zie punt Onderhoud en reiniging

Zie punt Vuur maken

Zie punt Vuur maken

Zie punt Bediening (uitharden van

de lak)

Zie punt Convectieluchtopeningen

Zie punt Bediening (uitharden van

de lak)

Verbindingen controleren en, indien

nodig , opnieuw afdichten
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G A R A N T I E

Handelsstempel:

Aangesloten door:

Koopdatum:

Modelnaam:

Nummers van het typeplaatje op de achterzijde van de kachel:

Serie nr.:

✃

5 jaar voor het goede functioneren van alle bouw-
elementen van staal.
De garantie omvat defecten van materiaal en fabri-
cage. Voorwaarde voor de garantievergoeding is
dat het apparaat volgens dit handboek werd
geïnstalleerd en gebruikt.  De aansluiting moet
door een bevoegde vakman worden verricht.

Slijtdelen met een eventueel kortere levensduur
zijn:

➧ glas

➧ lak

➧ oppervlaktecoatings 
(bijv. op handgrepen, afdekkingen)

➧ pakkingen

➧ vloerrooster

➧ chamottestenen

➧ keramieken

➧ natuurstenen

Deze slijtdelen vallen niet onder de garantie.

Evenzo uitgesloten van de garantie is SCHADE die
door het niet opvolgen van de fabrieksvoorschrif-
ten voor het gebruik van het apparaat onstaat (bijv.
oververhitting , verbranding van ongeschikte mate-
rialen, . . .).
De GARANTIECLAIM moet met de rekening en
een compleet ingevulde   garantiekaart worden
aangetoond. De GARANTIEVERGOEDING omvat
de kosteloze levering van reserveonderdelen.
Werktijden en voorrijkosten worden niet door de
fabrieksgarantie betaald.
Alle eventuele kosten (bijv. transport, reparatie, . . .)
die de fabrikant door een ongerechtvaardigde
gebruikmaking van de garantie ontstaan worden
aan de eiser terugverrekend.
Wetteli jke garantiebepalingen worden door de
garantie niet aangetast.
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