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De JAcobus: 

overal 
thuis
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Hout & pellets stoken in uw JAcobus!

LET OP: DE KACHEL MOET KOUD ZIJN VOORDAT U BEGINT!

1.  Open de deur van de kachel en draai hem zo ver 
 mogelijk open.
2.  Neem het standaard houtrek uit de kachel (zie de JAcobus  
 handleiding pag. 1 en 2).
3.  Verwijder (indien nodig) eerst het as uit de brandkamer 
 met de -bij de kachel geleverde- asschep.
4.  Plaats de hybride module op de plaats van, en op 
 dezelfde wijze als, het houtrek. 
5.  Vul de brandkamer met pellets. Maximaal tot de bovenzijde  
 van de hybride module.
6.  Trek de luchtschuif onder de deur van de kachel geheel open.
7.  Leg 3 aanmaakblokjes net achter de hybride module op de  
 pellets. Verdeel ze met gelijke afstand over de breedte van de  
 kachel. Of gebruik een brandgel: giet een rups gel net achter 
 de hybride module van links naar rechts. (LET OP: gebruik nooit  
 brandgel als de kachel nog brandt en/of warm is!) 
8.  Steek de aanmaakblokjes of brandgel aan met een lange  
 lucifer of aansteker (gebruik géén andere brandbare   
	 vloeistoffen,	dat	is	levensgevaarlijk!)
9.  Sluit de deur van de kachel.
10.  Afhankelijk van de trek in het rookkanaal en de temperatuur  
 in de kachel kan de luchtschuif na circa 20-30 minuten in de  
 stookstand (dagstand/25%) gezet worden.
11. Zakt het vuur na verloop van tijd weg, dan kunt u de   
 luchtschuif naar wens helemaal of gedeeltelijk opentrekken. 
 Ook kunt u met een pook de onverbrande pellets die achterin  
 de kachel liggen naar voren schuiven en daarmee het ontstane  
 ‘gat’ in de laag pellets opvullen. 

TIP: Als de pellets zijn uitgebrand maar nog voldoende gloeien, dan  
 kunt u gewoon verder stoken door een blokje hout (of meer) op  
 het gloeiende restant pellets te gooien. Vervolgens kunt u gewoon  
 (op de manier zoals u gewend bent) op hout verder stoken.

12.  Wilt u opnieuw met een lading pellets stoken? Begin dan  
 opnieuw bij stap 4. Ook zult u weer de aanmaakblokjes   
 moeten gebruiken. Anders onsteken de nieuwe pellets niet  
 of zal er te veel onnodige rookvorming/ontgassing zijn.


