Handleiding model XL+

Levering omvat 4 delen:
- Buitenhaard
- Rook afvoerkanaal
- Vonkenvanger
- Verlengpijp

1 Plaats het rook afvoerkanaal met de inkeping
onderaan op het opzetstuk aan de bovenkant
van de buitenhaard.
2 Druk deze naar beneden tot dat deze niet
verder kan (zie foto)
3 Plaats de vonkenvanger op het rook afvoerkanaal

4 Verlengpijp plaatsen:
Haal de vonkenvanger
van de standaardpijp.
Plaats verlengpijp met
vonkenvanger op de
standaardpijp

Let op: de RVS Buitenhaard wordt zeer heet tijdens het stoken van vuur!

Belangrijke en praktische informatie
Zorg altijd voor een stabiele, horizontale ondergrond
Bij gebruik treedt kleurverandering op door de warmte
De haarden worden met de hand afgewerkt. Kleine
afwijkingen van getoond fotomateriaal zijn mogelijk
Vòòr ingebruikname is het aan te bevelen eventuele
vingerafdrukken van de haard te verwijderen
De voet wordt minder heet door de openingen en is
geschikt voor plaatsing op (stenen) terras. Op vlonders
raden wij aan een tussenlaag te plaatsen onder de haard
(bijv. tegel of houtplaat). Gras kan mogelijk verschroeien

Bij langere tijd niet gebruiken is het aan te raden om de
haard binnen te zetten voor optimale bescherming
Droog hout is eenvoudig aan te steken met een paar
aanmaakblokjes dankzij de goede trek van de haard
Lege verpakkingsdoos? maak aan 1 zijde een deur, aan de
andere een raam en kinderen hebben een leuk speelhuis
Op www.rvsbuitenhaard.nl onder het menu achtergrondinformatie vind je allerlei handige feiten en tips!

Niet te gebruiken in zeer directe nabijheid van glas en/of
kunststof
Het enkelwandige rook afvoer kanaal is niet geschikt om te
gebruiken als dakdoorvoer
De handvatten blijven relatief koel tijdens branden en het
is daardoor mogelijk de haard te verplaatsen. Gebruik is
op eigen risico
Gebruik de haard met verlengpijp erop in losstaande
positie niet boven windkracht 7

085 - 401 71 91 of info@rvsbuitenhaard.nl

