
 

 

 
 
 
 

 

ADLER Eco 6 / Elite 70 - 85 - 105 – 145 
KALOR Lisa/Chiara 

 
REGULIER ONDERHOUD 
 
De kachel dient na elke 1-2 vullingen pellets schoongemaakt te worden. Het verdient 
aanbeveling om dit met een stofzuiger te doen. Gebruik een stofzuiger met een zeer fijn 
motorfilter of een aparte asvanger. Het as kan namelijk 
slecht zijn voor de stofzuigermotor. 
De beste tijd om de kachel schoon te maken is vóór het 
opstarten. Na het afsluiten is deze namelijk vaak nog te 
warm om te kunnen schoonmaken. 
 
Brandkorf reinigen 
 
Haal de brandkorf uit zijn houder en klop deze uit in de 
branderruimte of in een asemmer. 
Verwijder de resten van de verbranding. 
Maak de gaatjes van de brandkorf schoon. Als u deze later 
terug plaatst: let er goed op dat de brandkorf volledig in 
zijn houder zakt en dat de ronde opening precies voor de 
ontstekingskaars zit. 
 
Bovenplaat verwijderen 
 
Verwijder de bovenplaat in de branderruimte door deze 
voorzichtig iets op te tillen en naar u toe te bewegen. 
Klop het stof in de branderruimte uit. 
Leg de bovenplaat even apart totdat de warmtewisselaar is 
schoongeschraapt. 
Plaats deze daarna weer terug en zorg dat de bovenplaat 
goed in de drie uitsparingen valt (zie afbeelding hiernaast). 
 
De warmtewisselaar schoonmaken 
 
Beweeg de schraper in het uitblaasrooster enkele malen op 
een neer totdat er bijna geen as meer naar beneden komt 
vallen. 
 
Branderruimte en asla schoonmaken 
 
Stofzuig nu de branderruimte schoon en verwijder als 
laatste de asla en zuig deze uit. Zuig ook goed in de ruimte 
waar de asla geplaatst wordt. 
Zuig ook alvast de deur en het raam en eventueel andere plekken waar u nog as tegenkomt. 
 
Raam schoonmaken 
 
Maak het raam schoon met wat vochtig keukenpapier. Indien er een bruine film over het 
raam blijft hangen: gebruik een speciale kachelvensterreiniger. 
 
Tweewekelijks (of als het pelletreservoir helemaal leeg is: stofzuig het reservoir en de 
toevoerworm even goed schoon. 
 
 



   

 

JAARLIJKS ONDERHOUD (of na 900 branduren) 
 

VOORBEREIDING 
Maak de schouw of rookgasafvoerbuizen schoon of laat dit doen. 
Schakel de pelletkachel helemaal uit of verwijder het netsnoer. 
Om problemen met garantieverlies te voorkomen: maak foto’s 
van de diverse stadia van het schoonmaakproces. Dit om te 
bewijzen dat u daadwerkelijk de kachel goed schoongemaakt 
heeft. Mail deze aan info@adlerpellet.nl. 
 
BRANDERRUIMTE 
1) Verwijder het vlamschild bovenin de branderruimte (zie 
afbeelding hiernaast). 
2) Reinig de warmtewisselaar door het heen- en weer bewegen 
van de schraper (zie afbeelding hiernaast) en door deze met een 
stevige borstel schoon te borstelen. 
3) Maak de brandruimte schoon met borstel en stofzuiger. 
4) Spuit alle inbusschroeven in de branderruimte in met 
kruipolie en laat voldoende inwerken. 
5) Draai de inbusschroeven los en verwijder alle losse 
panelen/onderdelen in de branderruimte. Borstel deze schoon en 
stofzuig alles goed uit. 
6) Gebruik een borstel om de vrijgekomen kanalen bovenin de 
branderruimte te kunnen borstelen. 
 
ROOKGASVENTILATOR EN INTERNE ROOKKANALEN 
1) Verwijder de zijpanelen door het toppaneel te verwijderen en de schroeven los te draaien 
(per paneel 2 op de bovenkant en 2 op de achterkant). 
2) Spuit de inbusschroeven van het deksel van het rookgasventilatorhuis in met kruipolie. 
Laat inwerken. 
3) Verwijder voorzichtig het deksel van het rookgasventilatorhuis. Wees heel voorzichtig met 
de dubbele pakking – deze dient hergebruikt te worden. 
4) Leg het deksel - met daarin de ventilator - voorzichtig neer. Borstel de bladen van de 
rookgasventilator schoon met een zachte borstel op de stofzuigmond en een kwast (om ook 
goed onder de bladen te komen). 
5) Borstel en stofzuig de branderruimte, het rookgasventilatorhuis en de interne kanalen 
goed schoon. Werk van boven naar beneden totdat alles schoon is. 
6) Schroef alles weer in elkaar. Controleer of alle electrische connectoren weer goed 
aangesloten zijn. 
 
OVERIGE TECHNIEK 
1) Controleer of het doorzichtige slangetje van de druksensor goed schoon is - maak 
eventueel los en blaas schoon. 
2) Controleer of de tangentiale ruimteventilator nog soepel loopt, maak eventueel schoon met 
een zachte borstel op de stofzuigermond. 
 
AFRONDING 
1) Zet de zijpanelen weer terug. 
2) Sluit de kachel weer aan op het lichtnet. 
3) Start en test de kachel. 
4) Reset de SERV-timer: druk een aantal keren op [SET] totdat u UT04 ziet -> ga met [+/-] 
naar 55 -> druk of [SET], ga met [ON/OFF] terug naar de normale stand. 

 
OVERIGE VRAGEN EN CONTACT 
Indien u vragen heeft: contacteer uw installateur of de importeur. 
Importeur: Ecogeneration BV 
www.adlerpellet.nl / tel.: +31 6 4131 7506 


