
Demontage: 
1. Verwijder de beschermwand en gasfles uit de achterkant van de kachel. Demonteer de 
achterwand. Deze is met 4 parkers vast geschroefd; 2 op de bodem van de kachel en 2 achter 
de ventilator. 
2. Open de achterkant van de kachel. Er zijn een 4 tal achterwand schroeven en een aantal 
schroeven die de ventilator kachel op de plaats houden. Schroef eerst de ventilator in de kachel 
los om vervolgens de bovenste schroeven van de achterplaat los te kunnen maken.

Tip! Om de ventilator vrij te maken haal je de piëzo ontsteking moer los. Vervolgens druk je de 
piëzo ontsteking met kabel naar boven. Laat de bedrading verbonden en laat de elektrische 
schakelaars op hun plek!

3. Links en rechts boven in de kachel tref je 2 schroeven, draai deze los en haal de achterplaat 
eruit.

4. Als u de kachel heeft geopend maak dan eerst alles met een stofzuiger schoon. Maak een foto 
van de brander aansluiting zodat je weet waar alles hoort zodra je het vervangt.

5. Elke brander (3 stuks) is voorzien van een ronde sproeierkop waar bovenin de sproeier zit. 
Haal de sproeierkoppen los van de brander. Het kan zijn dat de rvs schroeven van de 
sproeierkoppen moeilijk los gaan, gebruik hiervoor WD-40. 

Montage:
6. Aan de boven- en onderkant van de branderunit zitten 2 rvs strippen. Deze strippen kun je als 
eerste op de plek zetten. Om het makkelijk te maken kunt u de strippen voorzien van een beetje 
lijm. De lijm zal verbranden dus gebruik 2 kleine druppels of gebruik 10 secondelijm. 

Gaslek controle
7. Als je het element hebt vervangen, laat dan de achterkant open, sluit de gasfles aan en start 
de kachel. Zet alle 3 de elementen aan. Controleer de (messing) moeren op lekkage. Gebruik 
daarvoor gas lekspray of gebruik een 1-op-1 afwasmiddel-oplossing en een kwastje!

8. Controleer of de kachel naar wens brand. Corrigeer zo nodig de positie van de 
sproeierhouders als 1 van de branders niet mooi of onregelmatig brand.

9. Zorg ervoor dat de omval beveiliging - zwarte paddenstoel 90 graden rechtop staat en dat 
de stekkers goed aangesloten zijn. Haal de stekkers los en bevestig deze opnieuw voor goed 
contact. Je kunt de contacten ietwat opschuren voor beter contact.
 
Mocht de kachel niet aan blijven naar het opstarten dan kun je de stekkers met elkaar verbinden. 
Als de kachel dan wel blijft branden betekent dat de omvalbeveiliging defect is en vervangen 
moet worden.
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