
JAcobus, de ultraschone houtkachel

Retirer la porte du poêle:

De deur uit de kachel nemen:
1.  Deur openen met de rechterhand en de deurgreep   
 vasthouden.
2.  Met de vrije linkerhand de ronde stang links van het 
 glas beetpakken.
3.  D.m.v. korte draaiende bewegingen de stang omhoog   
 bewegen.
4.  De deur komt linksonder vrij.
5.  Trek de deur met de linkerhand naar u toe zodat hij 
 niet meer op het scharnierblok rust.
6.  De deur kan nu naar beneden zakken en komt    
 linksboven ook vrij.

Keramisch koord 15*5 mm 
aanbrengen op de deur:
1.  Oude koord verwijderen.
2.  Oude lijmresten goed weghalen zodat het blanke staal  
 zichtbaar wordt. Dit gaat het beste m.b.v. een    
	 schuurschijfje	op	de	flex.		Anders	met	een	staalborstel		 	
 en schuurpapier.
3.  Stof en vetvrij maken.
4.  Voldoende lijm aanbrengen in een rupsvorm (voldoende  
 is het als de lijm er net onderuitkomt als je het koord  
 erop drukt, dus als de gehele oppervlakte van het  
 koord met lijm bedekt wordt).
5.  Koord er op plakken en goed aandrukken (het koord ca.  
 2 mm van af de buitenkant houden, dus NIET helemaal   
 in de hoek tegen de lassen, zie tekening).
6.  De uiteinden van het koord afstrijken met lijm zodat ze  
 niet gaan “rafelen”. 

7.  Eventueel met hittebestendige verf het deurtje  
 overspuiten, verf mag ook op het koord.
8.  Ca. 6 uren laten drogen alvorens de deur te monteren  
 en de kachel te gebruiken.

De deur terugplaatsen:
1.  De deur op dezelfde wijze vastpakken als bij het   
 verwijderen van de deur
2.  De deur linksboven om het pennetje schuiven.
3.  De deur linksonder boven het gat zetten. 
4.  D.m.v. een draaiende beweging de stang omlaag  
 bewegen.
5.  De stang schuift nu weer terug in het gat en de deur 
 is gemonteerd.
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Tip: Smeer de “knevelopeningen” 

(A1 en A2)  in met een beetje (koper)vet.  

Dat voorkomt onnodige slijtage.  


