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Deco-tafelhaard
nr: 221-324

Lees deze gebruikshandleiding aandachtig door a.u.b., voordat u het 
product gebruikt!
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Veiligheidsinstructies
 Z Lees de in de onderhavige gebruiksaanwijzing opgenomen  

aanwijzingen voor een veilig gebruik van het product aandachtig 
door.

 Z Sla deze gebruiksaanwijzing altijd onder handbereik op.
 Z Controleer of het product en alle losse onderdelen aanwezig en 

onbeschadigd zijn.
 Z Houd kinderen uit de buurt van het verpakkingsmateriaal.
 Z Gebruik het product uitsluitend conform de omschrijving in deze 

gebruiksaanwijzing.

BBrandgevaar door verkeerd gebruik!
 Z Neem de gebruiksaanwijzing en de veiligheidsinstructies 

m.b.t. het bio-ethanol in acht, voordat u de Deko-tafel-
haard gebruikt.

 Z Het product is geen speelgoed. Houd kinderen uit de buurt van het 
product.

 Z Pas geen petroleumhoudende stoffen e.d. toe om het product te 
gebruiken.

 Z Gebruik het product niet om vertrekken te verwarmen.
 Z VGebruik het product niet om levensmiddelen te verwarmen.
 Z Gebruik het product niet in boten en voertuigen, in zeer kleine 

(minder dan 20 m2) of slecht beluchte ruimten, op badkamers en 
slaapkamers. 

 Z Gebruik het product niet in ruimten waarin brandbare gassen of 
vloeistoffen worden opgeslagen.

 Z Zorg ervoor dat vóór het gebruik van het product geschikte  
blusmiddelen klaarstaan. Neem daartoe ook de instructies in de 
handleiding van het bio-ethanol in acht.

 Z Zorg er bij vullen van het product met bio-ethanol voor dat dit niet 
op de bodem druipt en niet in het grondwater kan binnendringen.

 Z Houd het met bio-ethanol gevulde product uit de buurt van  
brandbare ontstekingsbronnen, hete oppervlakken, vonken,  
open vlammen en brandbare materialen (gordijnen, tapijten,  
behang, meubels, kleding). Leg geen brandbare materialen of 
voorwerpen op het product.
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 Z Laat bij het gebruik van het product deuren of ramen open om de 
nodige luchtverversing in de ruimte te waarborgen.

 Z Rook niet in de buurt van het met bio-ethanol gevulde product, bij 
het vullen en ontsteken van de brander.

 Z Dek de vlam van het product tijdens het gebruik niet af. 
 Z Blaas niet in de vlammen.
 Z Laat het product niet zonder toezicht als de vlam brandt.
 Z Beweeg het product niet als de vlam ontstoken is.

Waarschuwing! Verbrandingsgevaar door contact met 
brandend bio-ethanol!

 Z Doe geen greep in de vlam.

Waarschuwing! Verbrandingsgevaar aan heet oppervlak! 
Als de brander is aangestoken, wordt de glascilinder 
heet.

 Z Raak de glascilinder niet aan als de Deko-tafelhaard in 
gebruik is.

Uw Deko-tafelhaard
De Deko-tafelhaard bestaat uit een met stenen (2) gevulde behuizing 
(4) met glascilinder (1) en een inwendige brander (3) met een reservoir 
voor het bio-ethanol. De vlam bij de uitgang van de brander kan met 
een blusstaaf (5) met 
een brede bodem-
plaaat wworden 
geblust.
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U gebruikt uw Deko-tafelhaard als volgt
Deko-tafelhaard uitpakken en opstellen

 Z Pak de Deko-tafelhaard uit.
 Z Zet de brander in de behuizing. Doe de stenen erin en installeer de 

glascilinder.
 Z Zet de Deko-tafelhaard op een vast, egaal, niet brandbaar oppervlak. 

De afstand tussen de vloer en de bovenkant van het branderreservoir 
dient 60 cm te bedragen.

Reservoir van de brander vullen
 Z Neem de glascilinder eraf.
 Z Vul het branderreservoir tot de vulpeilmarkering „max.” met 

bio-ethanol.
 Z Als u hierbij een beetje bio-ethanol morst, verwijdert u dit  

onmiddellijk volledig met een absorberende doek.
 Z Breng de glascilinder weer aan.

Brander ontsteken
 Z Ontsteek de brander met een geschikte staafaansteker.
 Z Als het bio-ethanol niet onmiddellijk brandt, herhaalt u het  

ontstekingsproces.
Het bio-ethanol brandt eerst met een zwakke vlam. Het duurt  
ongeveer 15 minuten voordat de vlam de optimale temperatuur en 
grootte heeft bereikt. De vlammen dienen de binnenwanden van de 
behuizing in geen geval raken.

 Z Laat de Deko-tafelhaard zo mogelijk net zolang branden totdat 
het bio-ethanol in het branderreservoir volledig op is en de vlam 
vanzelf dooft.

Als u de vlam voortijdig wilt doven, dient u het branderreservoir 
daarna volledig te legen, voordat u het apparaat opslaat.

Vlam doven
Brandgevaar door verkeerd doven!

 Z Doof de vlam niet door uitblazen en niet met water.
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 Z Breng de doofstaaf met de bodemplaat naar beneden de glascilinder 
in, tot hij op het bovenste gedeelte van de brander zit.

 Z Houd de doofstaaf circa 1/2 tot 1 minuut opgedrukt, totdat het 
vuur volledig gedoofd is.

Branderreservoir bijvullen
 Z Blus de vlam met de doofstaaf.

Verbrandingsgevaar door hete oppervlakken!
 Z Laat de Deko-tafelhaard 30 minuten afkoelen, voordat u 

hem vult.

Explosiegevaar door restanten van hete bio-ethanol!
 Z Zorg ervoor dat de in het apparaat aanwezige rest 

bio-ethanol volledig is afgekoeld, voordat u hem weer 
vult.

 Z Neem de glascilinder eraf.
Vul bio-ethanol bij tot de markering „max.”.

 Z Breng de glascilinder weer aan.

Branderreservoir legen
 Z Blus de vlam met de doofstaaf.

Verbrandingsgevaar door hete oppervlakken!
 Z Laat de Deko-tafelhaard 30 minuten afkoelen, voordat u 

hem leegt.

 Z Neem de glascilinder eraf.
 Z Leeg het branderreservoir volledig. Neem daartoe de gegevens in 

de handleiding van het bio-ethanol in acht.
 Z Voer het geleegde bio-ethanol in geschikte wijze af.

Opslag
 Z Leeg het product volledig. Zorg ervoor dat zich geen restanten van 

bio-ethanol in het product bevinden.
 Z Bescherm het product tegen vuil, stof, hitte, vocht en natheid.
 Z Sla het product op een schone en droge plaats in de originele  

verpakking op.
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Onderhoud en reiniging
Na enige tijd verandert de kleur van het oppervlak van de Deko- 
tafelhaard door de hitte die tijdens het gebruik ontstaat.

 Z Leeg het product volledig vóór het reinigen. Zorg ervoor dat zich 
geen restanten van bio-ethanol in het product bevinden.

 Z Reinig de Deko-tafelhaard niet in de afwasmachine.
 Z Demonteer de Deko-tafelhaard niet tot losse onderdelen.
 Z Reinig de oppervlakken met een zachte, licht vochtige doek. 

• U kunt het oppervlak van de behuizing evtl. ook met een beetje 
bio-ethanol op een papieren doek afwrijven.

• U kunt de brander onder stromend water reinigen.
• U kunt de stenen met een borstel onder stromend water reinigen.

 Z Gebruik geen chemische reinigingsadditieven of sprays.
 Z Gebruik geen materialen (bv. schuurlappen) die het oppervlak 

zouden kunnen bekrassen.

Technische gegevens
Afmetingen:  26,5 cm x 16 cm
Volume:  150 ml bio-ethanol 
Gewicht:  ca. 1 kg (leeg) 
Materiaal: staalplaat, glas, keramiek

Afvalverwerking
 Z Verwerk het volledig geleegde product volgens de lokaal geldende 

voorschriften.
 Z Verwerk de restanten van bio-ethanol volgens de  

gegevens in de gebruiksaanwijzing en de lokaal  
geldende voorschriften voor gevaarlijke stoffen.




