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1.0 Algemeen 

 

Gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe Aduro kachel 

Om ten volle te kunnen genieten van uw nieuwe Aduro H1 kachel, is het belangrijk de 

gebruikshandleiding grondig te lezen alvorens de kachel te installeren en op te starten.  

1.1 Conformiteit 

De Aduro H1 kachel is conform aan de Europese normen EN 13240, EN 14785 alsook aan de Noorse 

normen NS 3058 ; hij is dan ook toegestaan en goedgekeurd voor installatie en gebruik in Europa.  De 

productie is ook onderworpen aan een externe kwaliteitscontrole. 

De Aduro H1 voldoet aan de volgende Europese richtlijnen : richtlijn CEM 2014/30/UE, 

Laagspanningsrichtlijn 2014/35/UE, Machinerichtlijn 2006/42/CE. De Wifi-module is goedgekeurd 

volgens CMIIT ID: 2016DP3252. 

1.2 Technische gegevens  

Nominaal vermogen 7 kW hout / 5,5 kW pellets 

Verwarmvolume  20-140 m2 / 2-9 kW. Hout 3-9 kW / Pellets 2-
7 kW 

Diameter buis Ø150 mm boven/achter 

Externe luchttoevoer Ø78 mm extern 

Afmetingen (H x L x D) 1200 x 500 x 508 mm 

Afstand tussen de grond en midden van de 
uitgang boven 

1170 mm 

Afstand tussen het midden van de uitgang 
rookkanaal boven en de achterboord van de 
kachel 

250 mm 

Gewicht 135 kg 

Materie  Staal 

Brandstof Hout, houtbriketten et pellets. Ø6 mm, 
maximale lengte 40 mm. Pellets van kwaliteit 
ENplus A1. 

Maximale lengte houtblokken 39 cm 

Kachel met convectie  

Primaire, secundaire en tertiaire 
luchttoevoer 

 

Auto-cleaning systeem glas   

Asbak  

Electrische keramische bougie   

Rendement 81% hout/ 86% pellets 

Schouwtrek (onderdruk) 12 Pa 

Maximale hoeveelheid verbruikte materie 
per uur :  
- Hout 

 
Ongeveer 3.1 kg 
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Prestatie toevoer wormwiel per uur: 
 – Pellets 

Ongeveer 1.5 kg 

Volume gebouw op te warmen met : 
- Optimale isolatie 
- Middelmatige isolatie 
- Weinig isolatie 

 
150 m2 

100 m2 

  60 m2 

Electrische aansluiting 230V / 50Hz 

Inhoud pellets Ongeveer 15 kg 
 

1.3 BELANGRIJK : SERIENUMMER 

De kachel is voorzien van een serienummer op het typeplaatje aan de achterzijde van de kachel. Wij 

raden u aan om het serienummer in het kader hieronder te noteren. Voor de garantie en andere 

stappen, zal u het serienummer nodig hebben. 

 

De 10 cijfercode voor de applicatie van de Aduro H1, bevind zich aan de binnenzijde van de deur van 

de pelletreservoir (etiquette onderaan)  

1.4 Transport 

Wanneer u de Aduro H1 verplaatst, zorg ervoor dat deze verticaal wordt getransporteerd. Maak 

steeds gebruik van het geleverd hout voor de eerste ontsteking. De plastiek verpakking moet 

verwijderd worden alvorens de kachel te gebruiken. Gelieve te noteren dat elke vorm van 

transportschade steeds vermeld moet worden bij het ontvangen van het toestel. 

2.0 Installatie van de Aduro H1 

Wij raden u aan uw schoorsteenveger/installateur te raadplegen voor een correcte, veilige en 

conforme installatie. Uw dealer staat tot uw beschikking voor advies over uw installatie. Alle 

plaatselijke voorschriften moeten gerespecteerd worden tijdens de installatie van de kachel, alsook 

de verklaringen van de nationale en Europese normen. 

Opmerking : volgens de voorschriften die van toepassing zijn, mag de kachel pas gebruikt worden 

wanneer uw schoorsteenveger/installateur deze heeft goedgekeurd.  

2.1 Plaatsing kachel hybride / vereiste afstand 

De Aduro H1 moet worden geïnstalleerd op een geschikte plaats en in een gepaste positie. Het is 

noodzakelijk dat u ervoor zorgt dat de positie van de kachel overeenstemt met de plaatselijke 

regelgeving. De eisen voor de afstand is enkel van toepassing indien de Aduro H1 naast brandbare 

materialen is geplaatst. Zie afbeelding hieronder.  

Wanneer de kachel tegen een muur of niet-brandbaar materiaal wordt geplaatst, is er geen  

minimum afstand die gerespecteerd moet worden. Om redenen van reiniging en om zo goed 

mogelijk gebruik te maken van de convectielucht, is het aanbevolen een minimale afstand van 10 cm 

Serienummer : 
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van de muur aan de achterkant en 60 cm aan de zijkanten te houden. Als u de kachel dichter bij de 

muur installeert dan hierboven aangegeven, moet het rookkanaal verwijderd worden en de kachel 

gedraaid worden voor het jaarlijks onderhoud en inspectie.  

 

Afstand brandbaar materiaal 

Aan de achterkant van 
de kachel 

Aan de zijkant van de 
kachel 

Afstand meubels 

15 cm 65 cm 87,5 cm 
Opmerking : de kachel moet geïnstalleerd worden op een vloer met voldoende draagvermogen. Als 

de bestaande constructie niet aan deze eis voldoet, moeten er passende maatregelen genomen 

worden om de situatie te corrigeren.  

Om de kachel te plaatsen op een brandbaar materiaal, zoals bijvoorbeeld een houten vloer of 

vloerbekleding, is het noodzakelijk een onbrandbare plaat te gebruiken. De plaat moet minstens 30 

cm voor de Aduro H1 en 15 cm aan de zijkanten uitsteken (gemeten vanaf de opening van de haard). 

2.2 Aansluiting rookkanaal  

Wanneer de Aduro H1 kachel uit de fabriek vertrekt, bevindt de aansluiting voor de rookgassen zich 

bovenaan. Als u de aansluiting aan de achterkant wenst, verwijder de ronde plaat aan de achterzijde 

van de kachel en plaats ze in de aansluiting (die zich bovenaan bevindt). Verwijder het binnenste 

hitteschild, dat aan de achterplaat is bevestigd, omdat het gebruik ervan niet nodig is met de 

rookafvoer aan de achterkant.  Sluit de bovenste opening door middel van de een tweede 

Afstand (mm) brandbaar materiaal 
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decoratieve afdekplaat die zich in de aslade bevindt. Voor de Aduro kachels maakt u gebruik van een 

aansluitkanaal met een diameter van 150 mm. 

2.3 Externe verbrandingsluchttoevoer 

Wanneer een kachel in een kamer wordt geplaatst, zullen de eisen op 

gebied van luchttoevoer verhogen. Zie artikel 3.9. De 

verbrandingslucht moet via een externe flexibel die aangesloten is op 

een buis achteraan de haard. De nodige hoeveelheid 

verbrandingslucht die nodig is, is ongeveer 25 m3/h. 

Aangezien de buis diameter 78 mm is, zal de flexibel diameter 80 mm 

hebben. Is de flexibel groter dan 1 m, zal de diameter verhoogd 

moeten worden naar 100 mm. In warme ruimten moet de flexibel 

geïsoleerd worden tegen condensatie met 30 mm minerale wol, voorzien van een dampscherm 

(plastiek bestemd voor gebouw) op het buitendeel. Het is belangrijk goed af te dichten tussen de 

buis en de wand (of vloer) met een afdichtmiddel. U kunt eventueel gebruik maken van de 

verbrandingsluchttoevoer kit van Aduro. Het wordt sterk afgeraden om de Aduro H1 aan te sluiten in 

een kelder (vaak vochtig) wat roest kan creëren op de kachel en onverenigbaarheid met de 

brandstof. 

2.4 Aansluiting met de schouw  

Wanneer de kachel aangesloten is aan een gemetste schouw, gebruik dan de aansluiting aan de 

achterkant of een rookkanaal met bocht aan de bovenkant. Na de metingen maakt u een gat in de 

schouw waar u de nisbus moet plaatsen en maak dan de wand waterdicht met mortel voor 

schoorstenen. Zet vervolgens de kachel en de uitlaat voor de rookgassen op plaats. Breng een dunne 

laag mortel tussen het rookkanaal en de “nisbus” om de dichtheid van de dichtingen te verzekeren. 

Het rookkanaal moet 5 à 10 cm worden ingebracht in de nisbus van de muur, zonder de opening van 

de schouw te blokkeren (zie figuur hieronder). U moet minstens een schouwtrek van 12-14 Pa 

hebben voor een goede werking. Zie p. 68 voor meer eigenschappen.  

 

2.5 Connectie aan de applicatie - controle 

De toegang tot de applicatie van de Aduro Hybride 1 is gratis. De applicatie kan gedownload worden 

via App Store et Google Play en is compatibel met IOS 5S-versie en latere versies en Android-versies 

vanaf 4.1. 



 7 

 

Aduro H1 – snelle opstart met de applicatie van de H1 
 

1. Download de Aduro H1 applicatie via Google Play (Android) of de l’App Store (Apple). 
2. Vind aan de binnenzijde van de kachels, onderaan de frontale deur, het serienummer om het 

paswoord te verkrijgen et toegang te hebben tot de werking van de applicatie.  
 

 
3. Sluit de kachel aan het stopcontact. 
4. Open de applicatie.  
5. Zoek naar de kachel (de kachel heeft een onafhankelijke Wifi-module die een signaal afgeeft 

en u zo de mogelijkheid geeft u aan te sluiten aan de applicatie). 
6. Geef het serienummer en paswoord in om toegang te krijgen tot de werking.  
7. De applicatie is nu verbonden met de kachel.  

 

Hoe de kachel aansluiten op internet en aan de Cloud : 
Het is belangrijk om onmiddellijk na het installeren van de kachel, aan te sluiten op de Cloud. Zodat 

de verbinding werkt, moet het Wifi-signaal van de ruimte waar de kachel staat stabiel zijn. Indien de 

verbinding niet stabiel of zwak is, kan dit de bediening van de kachel beïnvloeden.  

Het is aanbevolen de kachel te installeren waar het signaal op zijn maximum is (bijvoorbeeld  of 

). De telefoon moet verbonden zijn aan de Wifi netwerk.   

Voor smartphones et tablets  

Android :   

1. Klik op “configuratie” in deze applicatie 
2. Selecteer “Wifi” 
3. Een zoekopdracht wordt uitgevoerd om de router te vinden  
4. Selecteer uw Wifi in de lijst van beschikbare netwerken  
5. Geef uw Wifi-paswoord in (deze bevindt zich aan de achterzijde of onder uw router) 
6. Wacht ongeveer 90 seconden 
7. De kachel is nu aangesloten aan de Cloud.  

 

Voor smartphones en tablets iOS (Apple) :  

Ga in de optie netwerk/Wifi op uw telefoon. Activeer de Wifi connectie van uw telefoon. Op de lijst 
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met de beschikbare connecties zal volgende weergegeven worden RTB-XXXX. RTB is het Wifi-signaal 

van de kachel. 

Selecteer RTB en geef het standaard paswoord in: 12345678.  

Open de Aduro Hybride applicatie. Maak indien nodig een connectie van de telefoon naar de kachel 

door de vorige stappen te volgen. 

Eenmaal dat de kachel verbonden is aan de applicatie: 

1. Klik op “configuratie” in deze applicatie 
2. Selecteer “Wifi” 
3. Een zoekopdracht wordt uitgevoerd om de router te vinden  
4. Selecteer uw Wifi in de lijst van beschikbare netwerken  
5. Geef uw Wifi-paswoord in (deze bevindt zich aan de achterzijde of onder uw router) 
6. Wacht ongeveer 90 seconden 
7. De kachel is nu aangesloten aan de Cloud.  

 

De installatie van de Aduro H1 kachel is compleet, alsook  de configuratie van de applicatie en de 

Wifi. U kunt vanaf nu de kachel via smartphone of tablet bedienen, waar u ook bent.  

 
Nadat u de Aduro H1 applicatie heeft gedownload, kan u de kachel via smartphone of tablet laten 
werken. 
 
U kunt hem aan- en uitzetten  
Volgens niveaus configureren. Grote/kleine vlam  
De gewenste temperatuur kiezen  
Alarmen annuleren 
 

 
 
Nadat de kachel met de router verbonden is, kan u de kachel in werking stellen waar u ook bent.  
 

2.6 Electrische aansluiting  

Een kabel van ongeveer 1.5 m met een Europese stekker is meegeleverd met de Aduro H1 en moet 

aangesloten worden op een stopcontact met 230V / 50Hz. Het energieverbruik tijdens de werking is 

ongeveer 25 watt. De kabel moet worden geplaatst dat deze niet in contact komt met warme 

oppervlakken of scherpe voorwerpen.  



 9 

3.0 Verwarmen met Aduro H1 

3.1 Belangrijke data betreffend de veiligheid 

 De kachel blijft warm tijdens het gebruik; de nodige voorzorgsmaatregelen moeten genomen 
worden. 

 Laat geen licht ontvlambare vloeistof, zoals benzine, in de buurt van de kachel en gebruik 
nooit brandbare vloeistoffen om het vuur in de kachel te starten. 

 Ledig nooit de asbak wanneer de kachel nog warm is. Er kunnen tot 24 uur na het uitdoven 
nog steeds sintels zijn. Wacht om de asbak te ledigen wanneer u zeker bent dat er zich geen 
sintels meer bevinden in de assen. 

 De deur moet gesloten blijven tijdens de werking van de kachel. De deur kan maar een paar 
minuten op een kier open blijven tijdens de opstartfase. De kachel kan niet werken met de 
deur open, buiten tijdens de opstartfase. 

 De werking met pellets stopt wanneer de deur opengaat. De pelletbrander stopt met werken. 

 In geval van schouwbrand: sluit alle luchtkleppen van de kachel en contacteer de brandweer.   

3.2 Aanbevolen type brandstoffen  

3.2.1 Hout en houtbriketten 

Wij raden het gebruik aan van hardhout dat buiten is opgeslagen gedurende ten minste 1 jaar onder 

dekking. Houtblokken die binnen zijn opgeslagen, hebben de neiging te droog te zijn en branden dus 

snel op. Het hout moet bij voorkeur tijdens de winter sneden worden, wanneer het grootste deel van 

het vocht in het hout wordt geabsorbeerd door de wortels. Om een optimale verbranding te 

waarborgen, mag de houtvochtigheid niet meer dan 18% zijn, wat overeenkomt met ongeveer een 

jaar opslag met dekking. De houtvochtigheid kan worden gemeten met een vochtigheidsmeter of aan 

één uiteinde van de stam afwasmiddel wrijven en door aan de andere kant te blazen. Als het 

houtblok droog genoeg is, zullen er zeepbellen verschijnen. Splits het hout in stukken van 10 cm in 

diameter met een maximale lengte van 39 cm.  

 

 

Een goede verbranding zorgt voor een optimale warmte en zorgt voor een grote besparing. Een 

goede verbranding genereert minder rook die dus minder schadelijk voor het milieu en vermindert 

ook het risico van een schouwbrand.  Perfect droog brandhout is essentieel voor een correct gebruik. 

Zorg ervoor dat uw hout droog is. Als deze vochtig is, wordt de meeste warmte gebruikt om het 

water te verdampen en de energie verdwijnt in het kanaal. Gebruik van nat hout is niet economisch, 

er is risico op roet, rook en schadelijke stoffen in het milieu.   

Het is verboden gelakt hout, geïmpregneerd hout, houtsnippers, papier en ander afval te 

verbranden. De verbranding van deze materialen zijn niet alleen schadelijk voor het milieu, maar 

brengt ook schade toe aan uw gezondheid en kachel. 

NOTA : de gietijzeren branderpot mag niet verwijderd worden tijdens het branden van pellets of 

hout. Gebruik nooit hout met spijkers of andere voorwerpen die het wormwiel kunnen 

beschadigen.  
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3.2.2 Pellets  

U mag enkel gebruik maken van pellets Ø 6 mm en met een lengte van 40 mm kwaliteit ENplus A1. 

Wij raden aan pellets te gebruiken va goede kwaliteit. Vraag dit na bij uw installateur. De kwaliteit 

van de pellets heeft een directe impact op het volume van de kachel, prestaties en het schoonmaken 

intervallen.  

3.2.3 Hoe pellets bijvullen ?  

Plaats de voorziene trechter van de kachel in de opening van de pelletreservoir en vul zo pellets aan. 

Gebruik een pook om de pellets over het hele reservoir te verspreiden, om zo gebruik te maken van 

de totale capaciteit (ongeveer 15 kg pellets). 

Enkel tijdens het eerste gebruik 

(of omdat de reservoir voor een of 

andere reden leeg is) 

Het wormwiel (die leeg is bij de 
levering) moet gevuld zijn met 
pellets :  

Open de deur van de haard en til 

de gietijzeren branderpot op (de 

gietijzeren kegel met het Aduro-

logo) om de pellets te zien. Sluit de 

deur van de kachel. Hou de knop 

RESET/ALARM ingedrukt tot 

wanneer de pellets in de 

branderpot gaan (6-12 minuten). 

Het wormwiel gaat de pellets 

beginnen laden (enkel op modus OFF met geel licht aan) 

Na ongeveer 6-12 minuten, zal het wormwiel geladen zijn met pellets. Stop met het drukken van de 

knop RESET/ ALARM wanneer de pellets ongeveer 2 cm onder de top van het wormwiel komt. Plaats 

de branderpot terug en sluit de deur van de kachel.   

In punt 8 vindt u een algemeen overzicht van de controles en verschillende alarmen. 

 

Gietijzeren 

branderpot 
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3.3 Hoe de Aduro H1 aansteken ? 

U kunt het vuur aanzetten met alleen pellets of handmatig door hout toe te voegen.  U kunt de twee 

brandstoffen ook combineren, door hout in te voeren in de haard en het vuur aan te steken met 

behulp van de pellets.   

De Aduro H1 beschikt over een klep  (zie figuur) die de luchttoevoer voor de pellets sluit.  Wanneer 

deze klep gesloten is, werkt de werking met pellets niet. Door de klep te sluiten, verbrandt het 

hout op een optimale manier. Wanneer u de Aduro H1 zowel voor hout als pellets gebruikt, moet 

de klep echter open blijven (naar voor getrokken). 

OPMERKING : tijdens de eerste opstart, moet u klassiek brandhout gebruiken omdat de deur van de 

kachel op een kier moet openblijven. Zo wordt er vermeden dat de deurdichting blijft kleven aan de 

wand van de kachel.  
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3.3.1 Vuur manueel aansteken met hout 

De ontsteking bepaalt de snelheid en efficiëntie van de opstart van de verbranding  

1) Trek de hendel onderaan de deur op zijn maximum. De primaire luchtklep wordt in 
eerste instantie gebruikt om het vuur op te starten, terwijl de secundaire luchtklep het 
vuur aanhoudt. 
De onderstaande afbeelding toont de kachel met de luchtkleppen. 

2) Plaats een houtblok in de verbrandingskamer en plaats 2 vuurmakers (zakjes) op het 
hout. Steek de zakjes aan en plaats snel een nieuwe houtblok met een aantal kleinere 
stukjes op deze.de lucht moet aan deze zakjes kunnen terwijl de houtblokken dicht bij 
elkaar zijn, zodat deze kunnen “opwarmen”. 

3) Houd de deur ongeveer 1 cm open tot het glas zo heet wordt dat u het niet meer kan 
aanraken. Sluit vervolgens de deur. Wanneer de vlammen duidelijk zichtbaar worden en 
het vuur gevat heeft, sluit de primaire luchtklep onderaan de deur.  

 

Maak gebruik van de indicaties op de rand van de deur om de positionering van de luchtstroom te 

meten 

1 : De primaire, secundaire en tertiaire luchttoevoer zijn volledig open. Deze stand kan worden 

behouden door de Aduro-sleutel in de twee voorziene gaten te plaatsen. 

2 : De primaire luchttoevoer is gesloten terwijl de secundaire en tertiaire luchttoevoer volledig open 

staan. 

3 : De primaire luchttoevoer is gesloten, de secundaire luchttoevoer is half dicht en de tertiaire 

luchttoevoer is volledig open. 

4 : de primaire en secundaire luchttoevoer zijn gesloten en de tertiaire luchttoevoer is volledig open.  

5 : de luchtklep is volledig gesloten en alle luchtstromen zijn afgesloten. 
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Opmerking : de hendel wordt warm tijdens de werking. Gebruik een handschoen om deze te 

bedienen.  

Op onze site vindt u een video die tips geeft over de ontsteking en verbranding van de kachel. 

3.3.2 Vuur aanzetten met pellets 

Werking vanuit de applicatie. Druk op de knop ON/OFF en het groen ON-led blijft branden. Dit wil 

zeggen dat de ontsteking van het vuur automatisch zal gebeuren en dat de vlam na ongeveer 6 

minuten te zien zal zijn. Het normaal gebruik moet na 15-20 minuten gestart worden.  

Wanneer de rook 90°C bereikt, bereikt de kachel het laatste niveau van configuratie. U kunt 

schakelen tussen 3 stappen door op de knop “Reset Alarm” te drukken. 

 

Vermogen 3 (werking aan 100 %) LED ON geeft een brandend groen licht 

Vermogen 2 (werking aan à 50 %) LED ON knippert snel  

Vermogen 1 (werking aan à 10 %) LED ON knippert traag  

Wanneer u de werking op pellets wilt stoppen, drukt u op de knop ON/OFF.  

3.3.3 Vuur aanzetten met hout en pellets  
Koude kachel 

Plaats het droge hout in de haard zoals u een manuele ontsteking zou doen, zoals in punt  3.3.1. 

Noteer dat u geen vuurmakers zal nodig hebben.  Na deze stap zal het vuur beginnen met de pellets 

zoals punt 3.3.2. Het zou voordeliger zijn om de ontsteking te beginnen met een gesloten 

luchttoevoer totdat het vuur brandt in de branderpot. Nadien mag u de luchttoevoer openen zodat 

de houtblokken vlugger branden. Als het hout begint te branden bereikt de rookgastemperatuur 

ongeveer 275°C en de toevoer van pellets stopt.  

Werking met pellets 

U kunt altijd hout toevoegen terwijl de kachel op pellets werkt, vergeet enkel niet de deur binnen de 

3 minuten te sluiten. Open voorzichtig de deur, de pellettoevoer zal stoppen en licht ALARM wordt 

rood. Voeg hout van goede kwaliteit zonder de lijn MAX LOAD te overschrijden. Sluit de deur. De 

kachel blijft op pellets branden.  Als het hout begint te branden zal de rook een temperatuur van 

ongeveer 275°C bereiken en de toevoer van pellets stopt automatisch. De kachel zal dan enkel op 

hout werken.  

BELANGRIJK 

Wanneer de deur langer open staat dan 3 minuten, zal de verbranding van de pellets stoppen en zal 

u de kachel opnieuw moeten opstarten door de ON/OFF knop in te drukken. De kachel herstart in 

pellet modus wanneer de temperatuur van de rookgassen minder zijn dan 100°. Indien de LED ON 

groen knippert, wil dit zeggen dat de kachel opnieuw zal opstarten maar dat hij wacht dat de 

rookgassen minder dan 100° zijn of gelijk staat aan de geprogrammeerde temperatuur.  

Wanneer u de pelletbrander wilt uitzetten, drukt u op de knop ON/OFF. Wanneer u tijdens deze 

handeling de deur opent, gaat de rode LED ALARM aan. Indien u de deur binnen de 3 minuten sluit, 

zal de pelletbrander zich automatisch terug op ON zetten.  
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3.4 Eerste ingebruikname  

De kachel wordt verpakt in recyclebaar materiaal (hout en plastiek). Deze verpakking moet worden 

weggegooid volgens de nationale voorschriften voor de afvalverwerking. De houten verpakking kan 

in stukken gezaagd worden en verbrand worden bij het eerste gebruik van de kachel. 

De eerste keer dat de kachel wordt gebruikt, kan er rook en geur vrijkomen, maar dit is normaal. Dit 

is het gevolg van het verharden van de vuurbestendige verf. Zorg ervoor dat er genoeg ventilatie is 

tijdens deze periode. Het is ook belangrijk de kachel voorzichtig te laten branden de 2-3 eerste keer 

omdat de kans op langzame expansie bestaat. Wees ook voorzichtig, want de kachel kan tijdens het 

warmen en afkoelen af en toe een kleine “knal” geven, zoals kokend water in een gootsteen.  Dit 

wordt veroorzaakt door de te grote temperatuurverschillen waarbij het materiaal aan wordt 

blootgesteld.  

Bij de eerste ontsteking , die moet uitgevoerd worden met ongeveer 1 kg hout, is het ook aanbevolen 

de deur op een kier te laten en niet te sluiten alvorens de kachel afgekoeld is, om te vermijden dat de 

deurdichting aan de wand van de kachel kleeft. 

3.5 Hoe moet ik stoken in de kachel ? 

U moet enkel hout bijvullen nadat er zich een gloeiende laag kolen heeft gevormd. Aduro H1 is een 

toestel met intermitterende (snel onderbroken) verbranding. 

Om een betere verbranding te krijgen, regelt u de hoeveelheid warmte naargelang de brandstof. De 

verbranding is groter met kleine blokken dan met grote, omdat de te verbranden oppervlakte groter 

is, wat een groter hoeveelheid gas zal vrijgeven. Bovendien bepaalt de hoeveelheid hout ingebracht 

in de haard ook de verbranding. Voor een normaal gebruik, niet meer dan twee blokken per keer 

toevoegen.  Als u een verhoogd effect wenst, kan u meer houtblokken invoegen. Een nominaal 

vermogen wordt verkregen bij een verbranding van ongeveer 1,5 kg hout per uur, verdeeld in drie 

stukken met een lengte van ongeveer 21 cm. 

De werking met pellets kan tot 24 uur duren op niveau 1 als de pelletreservoir vol is, op niveau 2 

gedurende 12 uur en op niveau 3 gedurende 8 uur. De kachel kan dag en nacht werken indien er op 

tijd pellets worden aangevuld.  

3.6  De luchtklep 

Onderaan de deur van de Aduro H1 kachel vindt u een luchtklep voor het regelen van de 

verbrandingsluchtstroom – zowel de primaire, secundaire en tertiaire lucht. Om het vuur te 

behouden moet er steeds een toevoer van secundaire en tertiaire lucht zijn.  

De luchtklep wordt gebruikt om de kachel aan te passen aan de schouwtrek en om het gewenste 

verwarmingseffect te creëren. Hoe meer de luchtklep is geopend, hoe groter de luchttoevoer naar 

hogere verbranding. De afbeelding toont de luchtstroom in de verschillende instellingen van de 

luchtklep. De luchtklep volledig open trekken geeft een maximale luchtstroom.  De Aduro-tronic 

schakelt de primaire luchtstroom automatisch uit na minder dan 6 minuten. Onder normale 

omstandigheden, werkt de kachel met een secundaire luchtstroom tussen de 60% en 100% (d.w.z. 

dat de luchtklep tussen positie 2 en 3 staat). Sluit de luchtklep nooit volledig of de vlammen zullen 

doven. Om een efficiënte verbranding te hebben, moet er steeds een vlam zichtbaar zijn. Een te 
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zwakke luchttoevoer kan leiden tot een slechte verbranding, verhoogde emissies en een slechte 

efficiëntie van de kachel. 

Als u wilt dat de kachel op het laagste vermogen werkt (ongeveer 3 kW), sluit u 45 minuten na het 

herladen van hout, de secundaire luchttoevoer bijna volledig. Er zullen weinig vlammen zichtbaar zijn 

en de kachel heeft toch een propere verbranding met behulp van de zichtbare tertiaire lucht 

achteraan in de verbrandingskamer. 

3.7 De primaire luchtklep  

Bij het aanvullen van nieuwe houtblokken moet de primaire luchtklep volledig open staan tot het 

vuur goed genomen heeft.  Om optimaal gebruik te maken van uw brandstof, is het best te wachten 

om nieuwe houtblokken aan te vullen wanneer de laag van kolen voldoende is afgenomen. De 

primaire luchtklep zal dan gedurende 2 minuten opnieuw geopend moeten worden zodat de nieuwe 

houtblokken vuur vatten.  

Om te voorkomen dat de assen op de grond vallen wanneer u de deur opent voor het bijvullen, is het 

aangeraden de primaire luchtklep gedurende 1 minuut te openen alvorens de deur te openen.  Dit 

heeft als effect de circulatie te verhogen in de kachel en zo het risico van vallende assen te 

verminderen.  

Opmerking : As u de Aduro H1 overbelast en meer dan 3,1 kg hout/uur verbrandt, kan de verf van de 

kachel verkleuren en later afpellen.  De kachel kan nadien opnieuw geverfd worden, maar dit proces 

is valt niet onder de garantie van de fabrikant. Ook als de kachel andere schade lijdt door 

oververhitting, zal dit niet gedekt worden door de garantie. 

3.8 De Aduro-tronic 

De Aduro-tronic is een apparaat die de kachel voor u controleert. U moet dan 

enkel het droog hout toevoegen en het automatische apparaat te activeren. De 

Aduro-tronic doet de rest en u kunt genieten van prachtige vlammen en een 

efficiënte verbranding. De Aduro-tronic is een mechanische handmatige startup, 

die zonder het gebruik van energie werkt.  

 

Opmerking :  Het is belangrijk om te alle tijde droog hout te gebruiken. Dat wil zeggen, hout met een 

vochtgehalte van minder dan 18% en van de juiste maat om de best mogelijke verbranding te 

verkrijgen. 

3.8.1 Werking van de Aduro-tronic 

Bij de ontsteking 

Bij de eerste ontsteking van de kachel is het zeer belangrijk om de kachel te voeden met een 

maximum aan primaire lucht, zodat het vuur goed neemt. De primaire luchtklep moet dus “met 

kracht” geopend gehouden worden. Daarvoor trekt u de primaire luchtklep volledig en plaatst u de 

Aduro  sleutel (zie afbeelding). Zodra de kachel warm genoeg is geworden en er een gloeiende laag 

op de bodem van de haard ligt, kan de Aduro-tronic in automatisch positie geplaatst worden. Dit wil 

zeggen dat de Aduro sleutel nu kan worden verwijderd. 

U kunt ook de deur op een kier houden tijdens de eerste minuten van de ontstekingsfase (zonder 

sleutel). 
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Bij verwarming  

Elke keer u een nieuwe houtblok aanvult in de kachel, moet de kachel tijdens de eerste minuten 

gevoed worden met een bepaalde hoeveelheid lucht. Maar u moet erop toezien dat deze primaire 

luchttoevoer niet te lang is, om een optimale verbranding te krijgen. De Aduro-tronic zorgt ervoor 

dat de primaire lucht op het juiste moment gestopt wordt. Om dit 

automatisch apparaat te activeren, hoeft u enkel bij het bijvullen 

aan de primaire luchtklep te trekken. De Aduro-tronic sluit 

vervolgens geleidelijk aan de luchtklep. 

Regeling van de automatische Aduro-tronic 

de Aduro-tronic is ingesteld zodat de primaire luchttoevoer stopt 

na de eerste 5 minuten. Deze instelling werd gebruikt tijdens de 

test op de kachel in de Danish Technologic Institute met 

houtblokken met standaard afmetingen en met een maximale 

vochtigheid van 18%. De standaardafmeting van de houtblokken 

zijn ongeveer 30 cm lang en ongeveer 10 x 10 cm dik. Een 

standaard schouw is ook gebruikt geweest voor deze test. In de 

praktijk kunnen deze voorwaarden veranderen. U kunt de Aduro-

tronic dus regelen. 

Als u wilt dat de primaire luchttoevoer langzamer sluit 

(bijvoorbeeld als uw schouw een lagere schouwtrek heeft, als uw 

hout droger is of als u langere intervallen wenst tussen elke 

lading), kan u de schroef aan de voorzijde van het besturingssysteem met een inbussleutel aanpassen 

zodat deze langzamer sluit. Als u de schroef naar rechts draait, zal de sluitingstijd toenemen. Als u 

naar links draait zal de sluitingstijd afnemen. De Aduro-tronic moet steeds voor de 6 minuten sluiten. 

3.9 Ventilatie / externe luchttoevoer 

Zodat de Aduro H1 op de best mogelijke manier kan werken, moet 

het een luchtinlaat hebben om de verbranding mogelijk te maken. 

Daarom met er voldoende lucht in de ruimte waarin de kachel is 

geïnstalleerd. Goed geïsoleerde woningen, krachtige dampkappen en 

klimaatsystemen kunnen een onderdruk creëren rond de kachel, die 

rook en een slechte verbranding veroorzaakt. In dit geval is het 

noodzakelijk een venster te openen om lucht naar binnen te brengen 

die de verbranding toelaat en onderdruk compenseert. U zult ook 

een luchtrooster moeten plaatsen in de ruimte waar de kachel staat. 

De hoeveelheid nodige lucht voor de verbranding is 25 m³/h. Zie punt 2.3. 
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4.0 Het rookkanaal 

Gegevens voor de berekening in het kanaal: 

 Hout 

Rookgastemperatuur gemeten aan [20C] 273 

Schouwtrek [mbar]/[Pa] 0,13/13 

Massastroom van de verbrandingsgassen 
[g/s] 

5,7 

 

De optimale verbranding wordt bereikt met een constante trek van 0,10 tot 0,14 mbar, gemeten in 

het rookkanaal boven de kachel. Verschillende factoren beïnvloeden de schouwtrek, zoals de 

buitentemperatuur, windkracht rond aangrenzende gebouwen. Indien het niet mogelijk is om een 

natuurlijke schouwtrek te creëren, zal er bovenaan het rookkanaal een rookgasventilator geplaatst 

moeten worden. Als de schouwtrek te sterk is, is er een mogelijkheid om een klep te plaatsen die de 

trek regelt (trekregelaar). Contacteer uw schoorsteenveger/installateur om meer informatie te 

ontvangen. 

Er zijn geen speciale eisen met betrekking tot de hoogte van het kanaal, maar het moet hoog genoeg 

zijn om voldoende trek te produceren, meer dan 12 Pa. Als de aanbevolen trekkracht niet wordt 

bereikt, kunnen zich problemen voordoen zoals rook die uit de deur van de kachel komt. 

4.1 Slechte trek in het rookkanaal 

Als het kanaal niet hoog genoeg is, niet waterdicht of slecht geïsoleerd, kunnen er zich problemen 

stellen (vraag aan uw schoorsteenveger/installateur de situatie te beoordelen). De trek moet 

ongeveer 12 à 14 Pa zijn om een goede verbranding te waarborgen. De eenvoudigste oplossing voor 

rookkanaal problemen is een Aduro Draft Optimizer te installeren. Surf naar onze website voor meer 

info: www.fero.be 

Als de schoorsteenveger/installateur van menig is dat de schouwtrek goed is en dat u nog steeds 

problemen ondervindt bij de ontsteking, kan u proberen de ontstekingsfase te verlengen met behulp 

van verschillende dunne houtblokjes om het rookkanaal de kans te doen krijgen goed warm te 

worden in de intervallen. Het rookkanaal zal een betere trek hebben wanneer deze warm staat. 

Wanneer er een laag kolen is gevormd, voeg 2 – 3 droge houtblokken.  

4.2 Trek en verbranding van de pellets 

De verbranding van pellets wordt beïnvloed door de schouwtrek. Indien nodig is het belangrijk de 

trek te verminderen of verbeteren met behulp van een klep in het rookkanaal of een ventilator. De 

Aduro DraftOptimizer kan aangeloten worden op de Aduro H1 en zich automatisch aanpassen om 

een optimale schouwtrek te garanderen. Meer info op www.fero.be  

  

http://www.fero.be/
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Hieronder vindt u 3 voorbeelden van verbrandingen op pellets volgens type schouwtrek :   

Aangepaste schouwtrek : Optimale vlam en weinig onverbrande deeltjes pellets. 

 

 

Te hevige schouwtrek: De vlam stoot veel onverbrande deeltjes pellets omhoog.  

  

Te zwakke schouwtrek: De vlam is klein en onverbrande deeltjes pellets hopen zich op rond het 

branderpotje.  
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5.0 Onderhoud van de kachel 

Dagelijks wanneer er pellets worden gebruikt : 

Wanneer u pellets bijvult moet u branderpotje borstelen om de assen te verwijderen. Wacht tot de 

kachel afgekoeld is, open de deur en til de branderpot op (zwarte gietijzeren kegel met Aduro logo). 

Laat de assen vallen in de rooster bovenaan de asbak. Vermijd assen te laten vallen in het wormwiel. 

Plaats de branderpot terug.  

Ledig de asbak wanneer nodig.  

Frequent, wanneer nodig : 

Assen 

ledig de asbak alvorens deze compleet gevuld is. laat altijd een laagje as op de bodem van de kachel, 

omdat dit de branderkamer isoleert en de ontsteking vergemakkelijkt.  

Verwijder de branderpot om met behulp van een aszuiger de assen te verwijderen bovenaan het 

wormwiel. Om deze taak te vereenvoudigen kan u een “ring van papier” maken, met behulp van 

huishoudpapier, en deze bovenaan het wormwiel plaatsen. Druk vervolgens het uiteinde van de 

stofzuiger in de ring van het papier, zodat hij goed vast zit in het papier. De assen kunnen opgezogen 

worden.  

Glas 

Vochtig hout kan roetvlekken veroorzaken op het glas. Deze kunnen echter gemakkelijk verwijderd 

worden met een vochtige doek ingedompeld in het afgekoeld as, die u op het met roet gedekte glas 

wrijft. Er zijn ook schoonmaakmiddelen die bijzonder geschikt zijn voor het verwijderen van roet, 

zoals de Aduro Easy Clean staalwol sponsjes.  

Pelletreservoir 

Verbruik alle pellets en reinig de pelletreservoir.  

Jaarlijks : 

Moet gebeuren wanneer de pelletreservoir leeg is.  

Verbruik alle pellets. Wacht dat de kachel is afgekoeld en koppel deze los.  

Verwijder de vermiculiet platen in de haard. Verwijder eerst de platen aan de zijkant, dan de 

omleidingsplaat en daarna de achterste plaat. Verwijder alle resten op de platen en in de kachel. 

Verwijder de branderpot, alsook de bodem en de rooster. Eerst verwijdert u het voorste gedeelte die 

los zit en dan voorzichtig de onderkant/rooster van de branderpot. 

Gebruik een stofzuiger om het open gedeelte achter de asbak te reinigen, rond het wormwiel en het 

open gedeelte van deze. Van zodra dit voltooid is, plaatst u alle onderdelen terug in de 

tegenovergestelde volgorde.  

Als de kachel geplaatst is waar er veel stof aanwezig is, zal het nodig zijn de ventilator te reinigen.   

Reinig de pelletreservoir, de haard, de branderpot en het rookkanaal (vaak gedaan door de 

schoorsteenveger). De reservoir moet droog en proper zijn. Wij raden aan om jaarlijks volgende 

punten te controleren :  

 Verwijderen van de achterste plaat 
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 Controleer en reinig de ventilator  

 Verwijder de zijplaat boven de bougie en controleer deze. Vervang indien nodig (vervormd of 
andere reden)  

 Verwijder de zijplaat bovenaan het wormwiel  

 Verwijder de motor en verwijder het wormwiel en leiding 

 Test de hendel van de primaire luchttoevoer en de deur  

 Schroef de metalen plaat rechtover het moederbord los en verwijder deze voorzichtig 

 Verwijder de stof voorzichtig van het moederbord met een zachte borstel of met lucht  

 Plaats alle stukken terug en vul pellets aan  

 Het wormwiel moet gevuld zijn met pellets, zie punt eerste ontsteking  

Dichtingen 

na enige tijd gaan de dichtingen verslijten en moeten worden gecontroleerd. Indien ze niet meer 

goed afdichten, moeten ze worden vervangen.  

Haard 

De gele platen in de haard leiden onder natuurlijke slijtage en moeten worden vervangen wanneer 

scheuren vertonen van meer dan 0,5 cm. De weerstand van de platen hangt af van de frequentie en 

het vermogen van hoe de kachel wordt gebruikt. U kan de platen zelf vervangen: deze bestaan in 

vorm van een kit – klaar voor gebruik. U kan ook volledige platen kopen die dan gesneden worden in 

de vorm van de te vervangen plaat.  

Reiniging van de Aduro H1 

De kachel is bekleed met een hittebestendige verf van Senotherm®. De oppervlakte is gemakkelijk te 

reinigen met behulp van een stofzuiger met zachte borstel op het uiteinden of met een droge doek. 

Gebruik geen alcohol of andere oplosmiddelen die de verf kunnen verwijderen en reinig de kachel 

nooit met water. 

De binnenzijde van de kachel en de rookkanalen kunnen worden gereinigd langs de deur of 

eventueel via de het kanaal van de rookgassen. Voor een eenvoudige toegang kan u de bovenste 

plaat in vermiculiet wegnemen. De stalen omleidingsplaat kan ook weggenomen worden. De 

binnenzijde van de kachel en rookkanaal moeten jaarlijks gereinigd worden of indien nodig volgens 

frequentie waarmee de kachel wordt gebruikt. Dit kan ook door uw schoorsteenveger/installateur 

gedaan worden.  

Herstellen van de oppervlakte  

als uw kachel bekrast is of de oppervlakte is versleten, is het gemakkelijk te behandelen en op te 

frissen met de originele verf van Senotherm®, aan te kopen in spuitbus. Deze metallic zwarte verf is 

verkrijgbaar bij uw plaatselijke dealer.  

Opmerking: het onderhoud van de kachel moet steeds gebeuren wanneer deze koud staat. Wij 

raden ook aan dat het jaarlijks onderhoud door een erkende dealer gebeurt. 

Vervangonderdelen en ongeautoriseerde wijzigingen 

Enkel originele vervangonderdelen mogen gebruikt worden op de kachel. Elke ongeautoriseerde 

wijziging van de kachel is verboden omdat het risico bestaat dat de kachel niet meer conform is aan 

de goedgekeurde specificaties. Een jaarlijks onderhoud van de kachel is verplicht. Deze moet 

uitgevoerd worden door een erkende installateur. 



 21 

6.0 Accessoires 

 Zie www.fero.be 
 

7.0 “Wet op bescherming van consument” 

Volgende de wet op aankopen, is het recht op garantie twee jaar geldig vanaf datum van aankoop 

van de Aduro H1. De factuur met aankoopdatum is bepalend als bewijs. Het recht op garantie dekt 

geen schade veroorzaakt door onjuiste installatie of gebruik van de kachel. Dit geldt ook voor 

onderdelen onderheven aan slijtage (vuurvaste stenen, glas, dichtingen, rails lade, roosters in 

gietijzer en handvaten/hendels, bougie, schakelaars), omdat deze slijtage ondervinden door 

algemeen gebruik. U kan deze aankopen als vervangonderdelen. Schade veroorzaakt door elektrische 

overbelasting, condensatie in het kanaal, te zwak of te sterk schouwtrek, gebrek of geen onderhoud, 

vallen niet onder garantie.  

Elke klacht en garantie moet worden gekanaliseerd via de officiële invoerder Fero.  In de Benelux is 

het bedrijf Fero Service de erkende klantenondersteuning. Enige garantie voor toestellen buiten de 

Benelux aangekocht, kan worden geweigerd. 
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8.0 Controle van de Aduro H1 

Alarmen bij de Aduro H1 waarin je de pellettoevoer onmiddellijk moet stoppen :  

ROOKGASSONDE: rookgassonde defect  

LUCHTDEBIETMETER: luchtdebietmeter defect 

THERMISCHE SONDE : luchtdebietmeter te warm 

CONTACT DEUR : Deur open 

KLEP PELLETS : klep gesloten  

UITGANG : externe worm defect 

BRANDSTOF : temperatuur van de rookgassen te laag na meer dan 1 uur werking – geen brandstof?  

ONTSTEKING : temperatuur rookgassen niet bereikt na twee pogingen van ontsteking  

SONDE CO : niveau van koolstofmonoxide te hoog  

Het alarm-ledje is rood van kleur  

Wanneer de oorzaak dat het alarm geactiveerd is verholpen is, kan de kachel opnieuw opgestart 

worden door te drukken op de knop  
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9.0 FAQ 

Voor meer informatie, bezoek de website www.fero.be  

Wij hopen dat u ten volle geniet van uw Aduro kachel! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fero.be/

