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Gebruiksaanwijzing voor het ontsteken van de HWAM 2600 

Informatie voor de gebruiker

U hebt een HWAM 2600 kachel met HWAM® Autopilot™ aangeschaft. 
Bij deze apparaten horen de volgende bijzondere aanwijzingen.

De onderkant van de verbrandingskamer van de HWAM 2600 heeft 
een speciale eigenschap. Het rooster van de aslade is dichter bij de deur 
geplaatst, zodat er achter de aslade voldoende ruimte overblijft voor de 
HWAM® Autopilot™.

De kachel ontsteken

Voor een zo goed mogelijke ontsteking is het raadzaam om het brand- en 
aanmaakhout zo dicht mogelijk bij het glazen venster te plaatsen. Als het 
brand- en aanmaakhout zich achterin de verbrandingskamer bevindt, is dit 
nadelig bij bijvoorbeeld het opstoken. Een groot deel van de verbrandings-
lucht zal dan langs het glazen venster stromen zonder het vuur te berei-
ken. 

Het is nuttig om het brandhout richting het glazen venster in de deur te 
trekken, al speelt dit een mindere rol wanneer er al een voldoende dik-
ke laag sintels is ontstaan. Door het hout richting het venster te trekken, 
waarborgt u een optimaal gebruik van de primaire lucht.

Kenmerken van het rooster in de verbrandingskamer

Het losse rooster onderin de verbrandingskamer is voorzien van schuine 
plaatjes die naar het middelpunt van de verbrandingskamer zijn gericht. Dit 
zorgt ervoor dat lucht ook in die richting wordt geleid.

Hebt u het rooster uitgenomen om te reinigen? Let er daarna op dat u het 
altijd met de plaatjes in de juiste richting, naar het midden van de verbran-
dingskamer toe, terugplaatst. Wordt het rooster verkeerd teruggeplaatst, 
dan wordt de lucht richting de glasplaat en niet richting het vuur geblazen. 
Dit kan leiden tot een langzame ontsteking of onvolledige verbranding.
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Bij het opstoken kan een laag sintels achterin de verbrandingskamer in 
uitzonderlijke gevallen leiden tot gasvorming waarbij er geen vlammen 
zichtbaar zijn. Hierbij kan een kleine gasexplosie (deflagratie) optreden, 
waardoor rook de ruimte in wordt geblazen.

Wanneer u kennis hebt genomen van de bovenvermelde informatie en de 
daarin opgenomen aanwijzingen toepast bij het ontsteken, moet het moge-
lijk zijn om de kachel zonder problemen te ontsteken.

Wij wensen u veel gebruiksplezier met uw HWAM 2600.
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