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Houtkacheltje mini, gebruikers richtlijnen 

Introductie: 

 

Met de aankoop van dit kacheltje heeft u geïnvesteerd in een klein beetje onafhankelijkheid, een goede 
investering! 

1. Lees en begrijp voor het gebruik van de kachel deze gebruikersrichtlijnen 
2. Neem de tijd om de kachel te leren kennen (“inbranden”), hiermee neemt u de kachel, en de 

gezondheid en veiligheid van uzelf en anderen serieus. 
3. Deze kachel is oorspronkelijk ontworpen om mensen in noodsituaties te voorzien van de 

basisbehoefte: warmte. Hij kan echter ook heel goed gebruikt worden in een goed geventileerde 
omgeving voor vrijetijdsbesteding, zoals bij kamperen, buiten koken of op een beschutte plek. 

Deze kachel is niet geschikt om te gebruiken in een goed gesloten binnenruimte zoals een serre, 
geïsoleerde schuur, caravan of dergelijke. 

Garantie: 

 

Deze kachel is tot 12 maanden na aankoop gegarandeerd tegen fabricagefouten. Bewaar daartoe uw 
aankoopnota. 
Deze garantie vervalt als de kachel wordt gebruikt anders dan waar een kachel als deze voor bedoeld is, of 
gebruikt wordt in strijd met deze gebruikersrichtlijnen. 
Klachten dient u te melden en defecte onderdelen te retourneren aan het adres van aankoop, voorzien van 
uw contactgegevens en een beschrijving van het probleem. 
 

Wij wensen u heerlijke warmte en veel stookplezier met het Houtkacheltje mini. 

 
Specificaties: 
 
Deze specificaties zijn juist op het moment van 
drukken. 
De fabrikant heeft met het oog op verbeteringen in 
het algemeen en verhogen van de veiligheid in het 
bijzonder, het recht om zonder kennisgeving 
vooraf, de specificaties van het product te wijzigen. 
Belangrijke wijzigingen in kleur of materiaal zullen 
echter vóór verzending aan de klant voor akkoord 
voorgelegd worden. 
 
- breedte:      25cm 
(exclusief handvat van 5,5cm) 
- breedte losse warmteplaat:   15cm 
- totale breedte incl. warmteplaat:  45,5cm 
- diepte:      50cm 
- hoogte (bovenkant warmteplaat):  49cm 
- gewicht:     13kg 
- lengte pootjes:    30cm 
- lengte van de pijp:    1,6m 
(4x40cm) 
- diameter van de pijp:   70mm 
- deuropening:     140x110mm 
- brandstof:     hout 
- gewicht:     13 kg 
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Installatie: 

 

Deze gebruikersrichtlijnen richten zich op de basisprincipes voor een deugdelijk gebruik van de kachel. Het 
kan zijn dat sommige uitgangspunten niet van toepassing zijn op een lokale, specifieke situatie, ons niet 
bekend. 
In alle gevallen zal de installatie moeten voldoen aan alle geldende voorschriften (zowel lokaal als 
nationaal) als aan de geldende Europese en internationale regels die van invloed zijn op de installatie van 
de kachel. 
Deze gebruikersrichtlijnen ontslaan u in geen geval van uw eigen verantwoordelijkheid als installateur of 
eindgebruiker om te voldoen aan verantwoord gebruik en toepassing van dit product volgens de geldende 
normen. 

Waarschuwingen in verband met gebruik: 

 

Deze kachel wordt heet gedurende het branden. U dient daar rekening mee te houden in de directe 
nabijheid, maar ook in de omgeving van de kachel. Gebruik hitte-bestendige handschoenen bij het 
bedienen van de kachel en het toevoegen van hout. 
Vuur is gevaarlijk, vermijd elk mogelijk contact met kinderen. Plaats een deugdelijke, stabiele afscherming 
als er toch kinderen in de buurt zijn. 
Voorkom oververhitting. Het is mogelijk om de kachel heter te stoken dan de maximale temperatuur 
waarop hij ontworpen is! Bij oververhitting kan de kachel beschadigd raken en onbruikbaar worden. 
Laat de kachel nooit onbeheerd. Verhoog de luchttoevoer gecontroleerd en uitsluitend ten behoeve van 
een efficiëntere verbranding. Dit voorkomt schade aan de kachel en de verf op de kachel. 

Koolmonoxide: 

 

Wees u bewust van het gevaar van koolmonoxidevergiftiging! Dit kan het gevolg zijn van onvolledige 
verbranding (door nat hout of te weinig luchttoevoer) en een te beperkt geventileerde ruimte. 

Algemene veiligheidsinstructies: 

 
1. Lees en begrijp deze gebruikersrichtlijnen vóórdat u de kachel installeert en gebruikt 
2. Overtuig u ervan dat de kachel is geïnstalleerd volgens alle geldende voorschriften 
3. Zorg er altijd voor dat de kachel voor ieder gebruik zodanig staat opgesteld dat de omgeving van de 

kachel vrij is van objecten. 
4. Controleer vóór het gebruik of de kachel niet beschadigd is en dat u er geen klachten over heeft. 

Gebruik de kachel niet als dat wel het geval is. 
5. Houd kinderen en bezoekers altijd op een veilige afstand van de kachel. 
6. Voorkom dat er vloeistof op de kachel kan komen 
7. Gebruik nooit vloeibare brandstof, ook niet voor het aanmaken van de kachel 
8. Verander nooit iets aan de kachel zelf 
9. De installatie en het gebruik van zowel de kachel als de kachelpijp moet altijd voldoen aan de 

geldende lokale, nationale en internationale voorschriften 
10. Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar en van iedere gebruiker om zich ervan te overtuigen 

dat de montage, installatie, opstelling en het gebruik voldoen aan de geldende normen en 
voorschriften. Handel verantwoordelijk, zoek niet naar verantwoording van uw handelen. 
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Installatie: 

Ondergrond en positie: 

De kachel mag uitsluitend geplaatst worden op een ondergrond die ruim, vlak en stabiel genoeg is om de 
kachel te kunnen dragen, zonder dat er kans is op verandering van zijn positie. De ondergrond mag niet 
brandbaar zijn. 
Overtuig u ervan dat er geen brandbare of ontvlambare materialen dichter bij elk onderdeel van de kachel 
zijn dan tenminste 28cm en dat boven de kachel elk materiaal tenminste een afstand heeft van 1,2m boven 
de kookplaat. 
Meubilair moet tenminste op een afstand van 50cm van de kachel staan om schade daaraan vanwege de 
hitte te voorkomen. 

De kachelpijp (schoorsteen): 

 

De kachel is voorzien van een kachelpijp ter montage aan de bovenkant (bovenuitlaat) van de kachel. Ten 
behoeve van een eventuele doorvoer door een wand of dak is een dubbelwandige doorvoerset als 
accessoire verkrijgbaar. 
De rookgasuitloop (het einde van de kachelpijp) moet boven het dak uitkomen, op een dusdanige hoogte 
dat er een vrije luchtcirculatie is. Gebruik het bijgeleverde regenkapje om inregenen te voorkomen. 
Plaats de pijpdelen op elkaar, druk ze daarbij stevig aan. Het regenkapje komt boven op het bovenste 
pijpdeel. 
Overtuig u ervan dat de kachel nog steeds stabiel staat opgesteld nadat u de kachelpijp heeft gemonteerd 
en dat de wind geen vat op de kachelpijp kan krijgen. 
Gebruik de kachel nooit zonder kachelpijp. 

Bediening van de kachel: 

 

Plaats het bijgeleverde rooster op de bodem van de kachel, hierop wordt de brandstof (het hout) gelegd. 
De opgewekte warmte kan door lucht (zuurstof) toe te voeren als volgt worden beïnvloed: 

 
1. De verstelbare schuif in het kacheldeurtje is de primaire bron voor de luchttoevoer 
2. De afneembare ronde deksel in de bovenkant van de kachel 

 
Let op: alle onderdelen van de kachel zullen heet worden. Gebruik goed passende, hittebestendige 
handschoenen voor het aanraken/bedienen van elk van deze onderdelen. 

Brandstoffen: 

 

Deze kachel is geschikt voor droog hout of eventueel kolen. 
Het gebruik van hout met een hoger 
vochtigheidspercentage dan 20% zal teerafzetting in 
de kachel en kachelpijp geven, wat de 
warmtecapaciteit van de kachel zal doen afnemen. 
Bovendien vergroot het het gevaar van 
koolmonoxidevergiftiging, als gevolg van een 
onvolledige verbranding. Rook kan overlast 
veroorzaken bij uw omgeving. 
Vermijd het gebruik van verlijmd of behandeld hout. 
Het belast het milieu overmatig en geeft hinder aan 
uw omgeving. In de meeste landen (waaronder 
Nederland) is het stoken van dergelijke materialen 
niet toegestaan. 
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Inbranden: 

 

Voordat u de kachel op een normale wijze kunt gebruiken, moet de kachel “ingebrand” worden. Enerzijds is 
dit van belang voor het materiaal van de kachel (het staal), anderzijds voor de hittebestendige verf waar de 
kachel mee behandeld is. Dit inbranden moet als volgt: 

 
1. maak een klein vuurtje in het midden van de kachel 
2. geef de kachel de gelegenheid om langzaam en gelijkmatig op te warmen door de luchttoevoer 

heel beperkt te houden. Voorkom het heet worden van de kachel. 
3. houd het vuurtje gaande gedurende tenminste 3-4 uur, waarbij u het vuur heel langzaam groter laat 

worden door steeds grotere stukken hout langzaam te laten branden. Regel bewust de luchttoevoer 
zodanig dat het vuurtje langzaam blijft branden. 

4. Na 2 of 3 keer stoken op deze wijze, laat u de intensiteit van het vuur langzaam toenemen over een 
periode van 2 weken dagelijks stoken, tot een niveau van nominale (normale) capaciteit na twee 
weken. Let op: Brand de kachel nog steeds niet op volle capaciteit. 

5. Houdt dit nominale stoken vol gedurende één week degelijks stoken. 
 
De kachel is nu ingebrand. Ondanks dat: vermijdt heel snelle opwarming of langdurig heet stoken om 
oververhitting en daarmee schade aan de kachel te voorkomen. 
Gedurende het inbranden kunnen dampen vrijkomen die onaangenaam ruiken. Met goede ventilatie 
zullen deze in de loop van de inbrandperiode verdwijnen. 

Aanmaken van de kachel: 

 
1. Open de luchttoevoerschuif in het deurtje. 
2. Leg makkelijk brandbaar materiaal (papier) of een vuurstarter in het midden van de kachel, met 

daarbovenop heel dunne (luciferdikke) aanmaakhoutjes. Leg daar bovenop dunne stokjes of takjes 
(maximaal 1cm dik). 

3. Steek het papier of de vuurstarter aan en sluit de kacheldeur. 
4. Zodra het vuur lekker brandt, voeg dan hout toe van maximaal 5cm dikte. 
5. Als de kachel lekker heet is reduceer dan pas de luchttoevoer in de kacheldeur. 
6. Houd het vuur goed gaande door het regelmatig met hout te voeden. Voorkom tussentijdse 

afkoeling waardoor onvolledige verbranding kan ontstaan.  
7. Houd de kacheldeur zelf zoveel mogelijk gesloten. 

Verwijderen van houtas: 

Voorkom een te grote ophoping van as, dit beperkt de luchtcirculatie onder het vuur en heeft een negatieve 
invloed op de warmtecapaciteit (efficiency) van de kachel. 
Laat de kachel volledig afkoelen en open de kacheldeur. Haal het rooster er uit en verwijder alle as met 
een schepje. Plaats daarna het rooster terug. 
Let op dat de as volledig is afgekoeld. Laat het voor de zekerheid enkele dagen staan in een speciaal 
daarvoor geschikte asemmer, alvorens de as af te voeren. As mag (mits goed verspreid of gemengd) op 
de composthoop. 
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