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Flumenfire - Runax - Selecta

Instructie Vervanging Gloeikaars 
- De gloeikaars laat uw pelletkachel ontsteken en schakelt zich uit na ongeveer 

10 minuten


- De ontsteking gebeurt doordat de gloeikaars electrisch verhit wordt tot 
ongeveer 400°C. De gloeikaars zit in een buisje (de gloeikaarshouder). De lucht 
die langs deze gloeikaarshouder aangezogen en verwarmd totdat ze heet 
genoeg is om de pellets in de Branderbak te laten ontbranden.


Hoe vervang ik een gloeikaars bij een Flumenfire, Runax of Selecta kachel. 

1. Zet de kachel uit tot er OFF op het display verschijnt.


2. Trek de stekker uit het stopcontact


3. Verwijder de linker zijwand van de kachel. Deze is vastgezet met 2 schroefjes 
aan de achterzijde van de kachel. Eentje aan de bovenzijde, en eentje aan de 
onderzijde. Deze schroefjes moet je met een PH2 kruisschroevendraaier een paar 
toeren los draaien. De zijwand kan je dan aan de achterzijde naar je toe trekken, 
en daarna naar de voorkant van de kachel bewezen zodat de zijwand loskomt van 
de kachel.


4. Deze onderdelen kan je nu zien in de 
pelletkachel (Foto). De gloeikaars kan je 
zien onder de ruimteventilator. Ze zit 
vastgeschroefd in de gloeikaarshouder.


5. Schroef het zeskantboutje los met een 
steeksleutel of een dopsleutel van 7.


6. Als dit boutje 2 toeren losgedraaid is 
kan je de gloeikaars er langs achter uit 
trekken.


(Bij sommige types van kachels is het 
mogelijk dat je ze niet ver genoeg naar 
achter kan trekken om ze te verwijderen. 
Dan kan je de achterwand wat achteruit 
duwen, en als dat niet lukt moet je de 
achterwand eerst verwijderen )
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7. Als je de gloeikaars eruit getrokken hebt, 
kan je de witte stekker uit elkaar trekken en 
de oude gloeikaars verwijderen.


(TIP: Steek de stekker van de nieuwe 
gloeikaars er pas in als de ze in de houder 
bevestigd is. )


8. Neem nu de nieuwe gloeikaars en steek 
deze in de opening waar de oude uitgekomen 
is. LET OP : De centrering van de gloeikaars 
wordt gedaan door 2 plaatjes met een gat in 
het midden. De gloeikaars moet door allebei 
deze gaten. Daarvoor moet je de gloeikaars 
volledig in lijn met de houder invoeren. 
Anders gaat ze er niet in. Je hebt ik beide 
gaten maar een speling van 1 mm.


9. Als je de gloeikaars door de beide gaten 
gevoerd hebt. Moet je gaan kijken waar de gloeikaars uitkomt aan de Branderbak. 
Ze moet doorgevoerd worden tot ze gelijk komt met de houder. Als de kaars 
verder komt kan ze beschadigd worden door de Branderbak.


10. Als ze gelijk zit met de houder aan de kant van de Branderbak kan je met de 
sleutel het boutje terug vastdraaien tot de gloeikaars vast zit. (LET OP: niet te vast 
aandraaien, anders draai je de gloeikaars stuk )


11. De witte stekker terug insteken. Dit kan maar op één manier. Er zit een 
vergrendeling in de stekker zodat je hem maar op één manier kan insteken.


12. Bevestig de kabel van de gloeikaars met kabelbandjes zodat ze niet kunnen 
bewegen en tussen de ventilatoren of de Pelletmotor kunnen komen. (De 
Pelletmotor beweegt tijdens de werking van de kachel. Let daarop. Je kan hem 
met de hand draaien zodat je kan zien hoe ver hij kan draaien.


13. Je kan nu de kachel terug aansluiten en opstarten. De zijplaat kan je er terug 
opzetten als de kachel werkt en je gecontroleerd hebt dat de kabels goed zitten.


Veel succes
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