
 

  

Gebruiksaanwijzing Pellet Kachel 

 

Geachte gast, 
Uw vakantieverblijf is uitgerust met een K-Stove Pellet Kachel type Pluto. Voordat u de kachel in gebruik 
neemt is het van belang dat u deze gebruiksaanwijzing aandachtig doorleest. 
 
Een pellet kachel brandt door gebruik te maken van houtkorrels (pellets) die zich in het reservoir onder de klep 
aan de bovenzijde vd kachel bevinden. Voordat wij u de bediening uitleggen willen wij u wijzen op enkele 
veiligheidsvoorschriften: 
 
Veiligheidsvoorschriften: 
1. Het deurtje, glas en rookgaspijp v.d. kachel worden heet. Voorkom gebruik of aanraking door kinderen. 
2. Open nooit het deurtje als de kachel brandt. 
3. Trek nooit de stekker uit de contactdoos als de kachel brandt 
4. Houdt brandbare voorwerpen en kleding op afstand 
5. Werp geen andere voorwerpen in het pellet reservoir dan hout pellets 
6. Steek nooit uw handen of andere voorwerpen in het pellet reservoir als de kachel in werking is. 
 
Gebruiksaanwijzing: 

De kachel bedienen doet u via de display die zich onder de klep bevindt.  
 
   
   

 
 
 
 

 
 
 

 
De kachel werkt volautomatisch, u hoeft slechts 3 toetsen te gebruiken; 
 
Toets 1:  Temperatuur hoger. De temperatuur wordt weergegeven in de display 
Toets 2:  Temperatuur lager: De temperatuur wordt weergegeven in de display 
Toets 4:  Aan/uit. Houdt deze toets 3 seconden ingedrukt om de kachel aan of uit te zetten. 
 
De kachel zal automatisch het vermogen aanpassen aan de ingestelde temperatuur. De kachel heeft echter 
een minimum vermogen van 3kW en een maximum vermogen van 6kW. Indien het in uw verblijf te warm 
wordt dient u de kachel uit te zetten. 
 
Voorts is het van belang dat er voldoende pellets in het reservoir aanwezig zijn en dat u iedere 24 uur de asla 
leegt en zorgt dat de gaatjes in het vuurbakje vrij zijn van asresten. Let op dat de kachel volledig is afgekoeld 
voordat u het deurtje opent. 
     Wij wensen u een aangenaam verblijf. 

 

 


