
Handleiding pelletkachel 
 

 

 

 

 

 

Bij opstarten: 

On/off Knop 4 3 seconden in drukken, hierna volgt de tekst: “Fun ASP”. Na dat de kachel door u is 
opgestart duurt het 15 min tot de kachel werkt. In deze 15 minuten zult u de teksten “Load wood” en 
“Fire on” voorbij zien komen. U hoeft de aankomende 15 min niets te gaan doen. Na fire on ziet u de 
huidige ruimte temperatuur en een cijfer. Nu functioneert de kachel normaal. 
 
De kachel werkt door middel van een thermostaat. U kunt u de thermostaat om hoog zetten door 1x 
op knop set (knop 3) te drukken en daarna 1 of meerdere malen op de pijltjes om hoog te drukken 
(knop 1).  
De temperatuur van de thermostaat kunt u om laag zetten door 1x op knop set (knop 3) te drukken 
en daarna 1 of meerdere malen op de pijltjes omlaag te drukken (knop 2) 
 
Wanneer er “eco” in beeld komt is de kachel op de ingestelde thermostaat temperatuur gekomen en 
zal deze minder gaan branden.  
 
Knop 5 en 6 kunt u gebruiken om de vlam hoogte in de kachel in te stellen. 
 
Bij uitschakelen: 
 
De knop on/off (knop 4) 3 seconden in gedrukt houden hierna volgt de tekst” Off” en zal de kachel 15 
minuten gaan nakoelen. Het nakoelen is een automatische programma en stopt automatische.  
 
Bij de tekst “Alarm no fire” in beeld kunt u de kachels nogmaals opnieuw opstarten. Mocht het na 2x 
aan/uit zetten niet gelukt zijn om de kachel werkend te krijgen kunt u zich melden bij de receptie. 
Houd u rekening met de 15 minuten opstart tijd. 
 
Pellets kunt u kopen in de winkel van het hoofdgebouw en kunt u bijvullen boven op de kachel door 
de klep te openen. Wilt u bij het opnieuw vullen van het reservoir van de pellets ook de as lade 
legen? Deze vind zich onder achter de deur van de pelletkachel. 


