Installeren en veiligheid.
Een bio ethanol haard is een product met een warmte bron en moet geïnstalleerd worden op een
locatie uit de beurt van brandbare materialen. De minimale afstand tussen haard en brandbare
materialen is 40 cm. Het is verboden voor kinderen en dieren om in de buurt te komen van de haard.
Wanneer de haard aan de muur wordt geïnstalleerd moet aan alle veiligheid regels worden voldaan.
Ideaal wordt om de kachel heen met Calcium silicaat gewerkt in combinatie met Promasil of Silca.
De kamer moet goed geventileerd zijn voor de verbranding van de Bio ethanol zodat er nog genoeg
zuurstof in de lucht aanwezig is.
Brandstof (bio ethanol)
De fabrikant HS Flamingo raad aan alleen brandstof te gebruiken die bedoeld is voor deze haarden.
Dit is bio ethanol die speciaal is gemaakt voor de bio ethanol haarden en is 97% tot 100% pure Bio
ethanol. Bio ethanol is geurloos en rook loos en is gemaakt op basis van Bio alcohol. Wanneer u
anderen brandstof gebruikt zal dit lijden tot rookaanslag, mogelijke schade aan de luchtwegen
schade of zelfs brand.
Aansteken
Wanneer u de haard voor het eerst aansteekt moet u eerst het bakje controleren of deze goed
sluiten stevig vast zit. Mors geen vloeistof op andere plekken als in het vloeistof reservoir. Het
reservoir in de haard waar u de bio ethanol mee vult mag u niet meer als ¾ vullen met vloeistof.
Alleen volwassenen met kennis van de werking en alle veiligheid maatregels van de kachel mogen de
kachel aansteken. Steek de kachel alleen aan met een langen lucifer van minimaal 15 cm of een
speciale gas aansteker.
OPGELET WAARSCHUWING!
Vul het reservoir niet als deze nog brand, wacht minimaal 45 minuten nadat de haard uit is voordat u
het reservoir weer vult met vloeistof. Wanneer u vloeistof in een warm reservoir gooit kan dit zeer
snel verdampen en er mogelijk een steekvlam of explosie ontstaan.
Uitmaken
U kunt de haard uitmaken door het luikje van de kachel dicht te doen met het bijgeleverde speciale
gereedschap. OPGELET WAARSCHUWING! De bio ethanol blijft nog een paar minuten doorbranden
als u het luikje heb gesloten.
Installeren van de HS Flamingo bio haard
Voor het installeren van de bio ethanol haard moet u de haard controleren of deze in perfecte
conditie is, zonder krassen of andere schade. Controleer alle onderdelen inclusief de haard en het
roest vrij stalen reservoir welke je in de bodem van de haard moet plaatsen, twee bouten en
pluggen en de speciale gereedschap voor het openen dicht maken van het reservoir waar de bio
ethanol in komt en de handleiding. De bio ethanol haard van HS Flamingo zijn ontworpen om aan
een platte muur te hangen met gebruik van de bouten en pluggen, het is ook mogelijk om de haard
in te bouwen(wij raden aan om dit met de volgende materialen te doen Calcium silicaat, Promasil of
Silca). Dit zijn hittebestendige bouw materialen.
Garantie
De garantie op dit product is 24 maanden na aankoop datum op de factuur.
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