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Leveringsomvang: 
 
1 st ECObasket pelletmand 
1 st pook 33 cm 
1 st handleiding 

Gebruiksaanwijzing: 
 

 WAARSCHUWING: pelletmand binnenshuis alleen gebruiken in een gesloten houtkachel of 
vergelijkbaar product welke bestemd is voor de verbranding van haardhout en/of briketten. 
Pelletmand wordt tijdens gebruik  zeer heet en aanraking kan dan brandwonden veroorzaken. 

  
 Vul de pelletmand tot circa 1 cm onder de rand aan de bovenzijde met goede kwaliteit 

houtpellets geschikt voor verbranding in pelletkachel/CV. Breng op (op 3 a 4 plaatsen) een 
aanmaakblokje of brandpasta aan tussen de bovenste laag houtpellets. (let op geen andere 
vloeistoffen gebruiken zoals bijvoorbeeld:  Spiritus of lampolie) 

 Zet de mand met inhoud in de houtkachel op een schone en vlakke ondergrond, met de 
bedieningshendel van de bodemklep aan de rechterkant. Open alle luchtregelkleppen maximaal 
en steek de aanmaakblokjes aan. Als de pellets na circa 15 minuten goed branden kan men het 
vlammenspel goed regelen met behulp van de luchtregelkleppen van de kachel. Die doet men 
om een rustig vlammenspel te krijgen en het pelletverbruik te optimaliseren. 

 Als de pelletmand bijna is leeg gebrand en men wil de mand bijvullen. De bodemklep bedienen 
via de bedieningshendel en de meegeleverde pook. (NIET MET DE HANDEN. Trek de hendel 
naar voren, zodat de brandende pellets naar voren toe glijden. Nu kan men nieuwe pellets 
achter de brandende massa gooien met een kolenschepje of een bakje. Let op dat niet alle 
brandende pellets afgedekt worden door de nieuwe. 

 Na gebruik de asresten verwijderen uit de mand, in de aslade van de kachel. Het materiaal van 
de mand is na gebruik uitgegloeid en kan nu makkelijk worden vervormd, wat de werking van de 
mand en bodemklep negatief kan beïnvloeden. Niet op de mand slaan met borstels of andere 
harde materialen. As verder afvoeren zoals men gewoonlijk doet met de as van de houtkachel. 
Wees er wel van bewust dat alle pellets en asresten koud en gedoofd zijn voordat u deze verder 
afvoert. Het beste kan men de as in de tuin verspreiden als bemesting.     


