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Belangrijk! 
Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door alvorens u de haard monteert en in 
gebruik neemt. 
 

• Deze haard dient uitsluitend te worden gebruikt in combinatie met 
houtblokken. Plaats de houtblokken altijd op het rooster.  

• De haard heeft de functie van een sfeerhaard en is niet geschikt als barbecue. 
Gebruik de haard daarom in geen geval voor de bereiding van etenswaren. 

• Gebruik nooit water om het vuur te doven. De constructie zal hierdoor 
verstarren en vervormen. Laat het vuur altijd opbranden of gebruik zand om 
het vuur te doven. 

• Het product is gemaakt van metaal. Vanwege de constructie en het gebruik 
van vrij dunne metalen onderdelen, kunnen onderdelen scherp aanvoelen. 

• Door de hitte van de verbranding zal het metaal gaan verkleuren, zoals dat 
gebeurd bij ieder metaal dat verhit wordt. Metaal is gevoelig voor zouten en 
zuren die ervoor zorgen dat het gaat metaal gaat roesten. Gezien de 
verontreiniging in de buitenlucht en regen is het daarom normaal en 
onvermijdelijk dat uw haard gaat roesten. 

• Bij een eerste gebruik kan het voorkomen dat onderdelen gaan roken 
vanwege het feit dat er nog vocht in de coating zit.  

• Tijdens de verbranding zullen alle onderdelen van de haard gloeiend warm 
worden. Zorg daarom altijd dat de haard niet brand en volledig is afgekoeld 
voordat u de haard of onderdelen van de haard vastpakt.  

• Het gebruik van de haard door kinderen is verboden. Houd kinderen te allen 
tijde onder toezicht wanneer de haard in gebruik is. Gebruik door volwassenen 
die onder invloed zijn van drank, drugs en/of andere verdovende middelen 
wordt sterk afgeraden. 

 
Legen aslade 
De aslade dient na iedere verbranding geleegd te worden. Zorg altijd dat de haard 
niet brand en volledig is afgekoeld wanneer u de lade leegt. De opening aan de 
voorzijde van de haard is de enige opening waardoor de aslade uit de haard kan 
worden verwijderd.  
 
Verwijder de aslade tezamen met het rooster uit de haard. Leeg vervolgens de lade 
en plaats de twee onderdelen tezamen weer terug in de haard.  
 
Indien u de lade en het rooster wenst te reinigen, dient u deze eerst af te stoffen en 
vervolgens enkel met water af te spoelen. Zorg altijd dat de onderdelen weer droog 
terug in de haard worden geplaatst. 
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Verwijder voordat u de haard in gebruik neemt al het verpakkingsmateriaal van de 
diverse onderdelen en controleer of het product onbeschadigd is. Na gebruik kunnen 
klachten op zichtbare gebreken niet meer in behandeling worden genomen.  
 
Wij adviseren u de haard te monteren op de plek waar deze uiteindelijk zal komen te 
staan. Maak bij montage gebruik van de tekening op de volgende pagina (4). 
 
Stap 1. Zet onderdeel A op de plaats waar u de haard wilt hebben staan. Ter 
versteviging van de haard dient u onderdeel A eerst te vullen met speelzand. 
 
Stap 2.  Vervolgens draait u onderdeel B vast op onderdeel A. 
 
Stap 3. Plaats onderdeel D in onderdeel C en plaats deze 2 onderdelen tezamen op 
onderdeel B. Druk onderdeel C stevig aan. 
 
Stap 4. Plaats het rooster (F) rechtop in de aslade (E) en plaats vervolgens deze 2 
onderdelen tezamen op de bodem van de haard. 
 
Stap 5. Uw haard is klaar voor gebruik.  
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