
Lees de instructies aandachtig door: Lees en volg deze nauwkeurig op! 

Plaats deze instructies op een veilige plaats voor toekomstige referentie. 

Deze heater is enkel voor buiten gebruik. 

 

HANDLEIDING 

VOOR DE 

MOBIELE BUITEN KACHEL 

MODEL:KF-009 SERIES 
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WAARSCHUWING DIT PRODUCT IS NIET GESCHIKT VOOR PRIMAIRE 

VERWARMINGS DOELEINDEN 

Als de informatie in deze handleiding niet nauwkeurig wordt 

opgevolgd, dan is de kans op brand gevaar of explosie welk schadelijke 

gevolgen kan hebben voor materiaal en persoonlijke verwondingen of 

verlies van leven. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Technische parameters 

Producent Kingfer Industrial Co., Ltd. 

Model KF-009D-03 

Toepassing category □I3B/P(30) 

Type gas  G30 

Gas werk druk (mbar) 30 mBar 

Sproeier diameter(mm) 1.0 

Landelijke bestemmingen 
BE, BG, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, GB, GR, HR, HU, 

IT, LT, MT, NL, NO, RO, SE, SI, SK, TR 

Warmte capaciteit  (Hs) KW(g/h) 4.5KW (330g/h) 

Ontsteking piezo ontsteking 

 

 

 

◆ Alleen geschikt Voor buiten gebruik, gebruik dit artikel niet in gesloten ruimtes,  

  Gebruik enkel in goed geventileerde ruimtes.  

◆ Lees de instructies voordat u dit apparaat gaat gebruiken.  

◆ Dit apparaat vereist een gasslang en gasdrukregelaar, check dit met uw leverancier.  

◆ Dit apparaat dient door een vaardig persoon geïnstalleerd te worden.  

◆ Gebruik dit apparaat niet in voertuigen zoals een caravan of camper  
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Veiligheid voorschriften 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

   

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Gebruik de heater altijd conform de 

gegeven instructies die zijn meegeleverd.  

Keep instructions in a safe place. 

 

2. Bedek de hater nooit met brandbare 

materialen zoals doeken of ander brandbaar 

materiaal. Dit kan brand veroorzaken als ook de 

werking van het apparaat nadelig beïnvloeden. 

 

3.  Plaats de heater niet dichtbij meubels of brandbare 

materialen zoals textiel en gordijnen.  
4. Verplaats de heater niet als deze 

brand. 

 

5. Plaats de heater niet in de buurt van 

muren, meubels, gordijnen, textiel of 

andere brandbare materialen. Dit 

verhoogd de kans op brand.  De 

volgende minimale afstanden dienen in 

acht te worden genomen 50cm van de 

zijkant, 100 cm van de voorkant. Richt de 

heater altijd naar het midden van de 

ruimte. Wees extra voorzichtig als de 

heater open oneven ondergrond 

geplaatst word. 

6. Bij een vermoeden van een gaslekkage, 

draai de gaskraan van de gasfles dicht. 

Verwijder de gasdruk regelaar niet. 

Controleer alle gas verbindingen . Draai de 

gaskraan open en controleer alle 

verbindingen met zeepsop en of gaslek 

spray. In geval van lekkage zullen zich 

gasbellen vormen op de plaats van lekkage. 

Als de lekkage is gevonden, draai de 

gaskraan dicht en contacteer de leverancier. 

Gebruik het apparaat niet eerder dan dat het 

is gecontroleerd door uw leverancier . 
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Gebruiks omgeving: 

Deze heater is enkel voor buitengebruik, gebruik deze heater niet binnenshuis. Uw heater 

consumeert zuurstof als deze in werking is. Daarom is een goede ventilatie vereist voor 

de ruimte waar dit apparaat wordt gebruikt. Alsmede dienen alle vluchtige en brandbare 

materialen uit de ruimte verwijderd te worden. Zorg ervoor dat de toevoer van voldoende 

verse Lucht mogelijk is. 

Voorkom blootstelling aan regen of een vochtige omgeving! Indien u de heater niet 

gebruikt, plaats deze in een droge ruimte of dek het af zodat er geen vocht in de 

elementen trekt. 

Houd de heater uit de buurt van brandbare vloeistoffen of gassen.  

 

De volgende tabel laat de regelknop stand zien van de kleinste oppervlaktes van goed 

geventileerde ruimtes. Tevens de ventilate eisen voor die ruimte.  

Parameters voor infarood modellen.  

 

Veiligheid maatregelen:  

◆ Gebruik enkel in goed geventileerde ruimtes buiten. 

◆ Gebruik dit apparaat nooit in kelders, ondergronds of huishoudelijk!  

◆ Gebruik dit apparaat altijd volgens de voorschriften wlke zijn meegeleverd  

◆ Bewaar de handleiding open veilige plaats. 

◆ Vervanging van de gasfles dien buiten in de open lucht te gebeuren, in een brandvrije  

  omgeving.   

◆ Deze heater is geschikt voor propaan cilinders tussen de 5 en 15 kg.  

◆ Gasslangen moeten elk jaar gecontroleerd worden op beschadigingen en scheurtjes. 

Bij twijfel en bij schade dient de gasslang vervangen te worden.  

◆ Gebruik deze heater nooit in de buurt van brandbare materialen. De volgende 

minimale afstand dient in acht te worden genomen: 100 van de zijnkanten en 150 van 

de voorkant en 2meter van de bovenkant dienen vrijgehouden te worden.  

Stand positie van de 

draaiknop hoge of 

lage stand 

TE VEREWARMEN 

OPPERVLAK 

VENTILATIE opp. 

Low Level High Level 

1 40 cubic meter 40cm2 40cm2 

2 70 cubic meter 70cm2 70cm2 
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◆ The heater mag nooit geplaatst worden met het brand paneel in de richting van de  

  gasfles. 

◆ De gasslang voor dit model moet voldoen aan de specificaties geldend voor het land 

van bestemming 

◆ Deze heater is niet voor gebruik binnen in huis  

◆ Deze heater is enkel geschikt voor plaatselijke verwarming.  

◆ Gebruik deze heater niet terwijl u slaapt.  

◆ Gebruik deze heater niet in flats of hoge gebouwen.  

◆ Gebruik deze heater niet in kelders of ondergrondse ruimtes, badkamers of de 

  slaapkamer  

◆ Als er een vermoeden is van een gas lekkage, draai de kraan van de gasfles dicht.  

◆ Ontkoppel niet de gasdruk regelaar, schakel alle open verlichting uit en controleer 

daarna alle gas verbindingen op lekkage en herstel de verbindingen. Draai daarna de 

gaskraan voorzichtig open en kwast daarna alle connecties af met een zeep oplossing of 

gas lek spray. Indien er een lekkage wordt gedetecteerd door het vormen van 

gasbelletjes, draai dan de gaskraan dicht en neem contact op met de leverancier. 

Gebruik de heater niet tenzij dit is toegestaan door de leverancier.  

 

Installatie instructie 

1. Zorg ervoor dat alles stevig en veilig is aangesloten op een stabiele vlakke 

ondergrond.   

2. Gebruik een goede slangen klem voor de aansluiting van de gasslang op de heater. 

3. Bevestig de gasslang aan de gasdrukregelaar en bevestig de gasdruk regelaar op de 

gaskraan van de gasfles.  

4. Gebruik de vlinder schroeven om de standaard van de heater en de draagbeugel in 

de juiste positie te brengen. 

5. Zorg ervoor dat alles goed is aangesloten zodanig dat het niet meer los kan komen.  

6. Gebruik kwalitatief aansluit materiaal 

 

 



Voordat u dit apparaat gaat gebruiken controleer nogmaals alle gas verbindingen 

op lekkage en loop deze verbindingen na ter controle dat alles goed gasdicht vast 

zit 

Aansteek instructies van de ruimte straler. 

De heater mag enkel gebruikt worden als de gasfles zich achter de heater bevind. 

De brand paneel moet van de gasfles af staan met gasslang achter het gas apparaat.   

De heater mag nooit los van de standaard gebruikt worden. 

 

De ontsteking van de waakvlam.   

            

Pilot/Pos. 1                  Pos. 2 (Hoog)               Pos.3 (laag) 

 

1. Zorg dat de ruimte straler stevig rechtop staat. Sluit de gasdruk regelaar aan op de 

 gaskraan van de gasfles en controleer of alles goed is aangesloten.  

2. Draai de gaskraan open en controleer op lekkage. In geval van lekkage, gebruik dan 

het apparaat niet.  

3. Draai de gasregelknop in positie 1 en duw de regelknop helemaal in voor 30 seconden 

zodat de lucht uit de leidingen kan ontsnappen.  

Druk de piezo knop herhaaldelijk in tot de waakvlam ontsteekt. En houd de knop 

ingedrukt gedurende 10 seconden terwijl de waakvlam brand. Laat dan de regelknop 

los en de waakvlam zal dan moeten blijven branden. ALs de waakvlam dooft wacht 

dan even en herhaal de handeling. Zodra de waakvlam blijft branden, drukt u de 

gasregel knop iets in (lichtjes indrukken) en draai knop naar positie 2 om de brander in 

de maximale branderstand te brengen. 

4. Om de brander terug te brengen naar de minimale brander stand, drukt u de regel knop 

lichtjes in en draai deze naar positie 3.  

5. Om de heater uit te schakelen, draai de regel knop terug naar positie 1 en draai de 

gaskraan van de gasfles dicht.   

5.  Demonteer de gasdruk regelaar nooit als de heater brand, controleer altijd of de 

heater gedoofd is alvorens de gasdrukregelaar van de gasfles te demonteren.  
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Aansluiten op de gasfles 

Eenmaal buiten blijf buiten het bereik van vuur of hitte bronnen. En volg de 

instructies.  

1) Plaats de heater in de juiste positie ten opzichte van de gasfles 

2) Sluit de gasdrukregelaar aan op de gasfles 

3) Draai de gaskraan open 

4) Als er geen drukregelaar is aangesloten, informeer dan bij de dealer naar de juiste 

drukregelaar. 

5) Vermijd knikken en beknellingen van de gasslang, zorg dat alles vloeiend is 

aangesloten. 

6) De lengte van de gasslang niet minder dan 100 cm PVC of Rubber moet overeen 

komen met de volgende criteria: BS3212-Class 2/EN1763-1-Class 3 / 

EN16436-1:2014+A1:2015 

7) Belangrijke test voor gas lekkage opsporing: 

8) De controle moet plaats vinden in goed geventileerde ruimtes, uit de buurt van vuur 

of ander bronnen van ontsteking. Met de gasdrukregelaar aangeslotenen de 

gaskraan open, kwast u alle verbindingen van de gasslang en gas buizen met een 

50:50 zeepoplossing of gaslek zoek spray. Een nest van belletjes toont de plek aan 

van lekkage. Zodra er lekkage is gevonden, Draai de gaskraan dicht en demonteer 

de gasdruk regelaar van de gasfles. Plaats de gasfles buiten. Neem contact op met 

de dealer voor hulp en gebruik het apparaat niet!  

9) Nadat de gaslek onderzoek goed is afgerond kunt u deze heater in gebruik nemen.  

10) Controleer regelmatig op gas lekkage en controleer elk jaar de gasslang op 

beschadigingen, zo nodig vervang de gasslang bij twijfel.  

11) Plaats de gasfles altijd buiten opeen droge en schone plek. 

 

Hoe verwisselt u de gasfles 

1. Gasflessen moeten vervangen worden in een goed geventileerde ruimte vrij van open 

vuur en in een rook vrije omgeving.  

2. Draai de gaskraan dicht 

3. Schroef de gasdruk regelaar los van de gasfles en breng de gasfles naar buiten 

4. Controleer de kunststof pakking van de gasdruk regelaar (rubber ring) op eventuele 

scheurtjes of beschadiging, bij twijfel vervang deze. 

5. Bij he taansluiten van een nieuwe gasfles, neem deze eerst naar buiten en draai de 
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gaskraan een 10 seconden open, eventuele vervuiling, lucht en vocht zal uit de 

gaskraan verwijderd zijn. Sluit daarna de heater op de gasfles aan volgens de 

gegeven instructies.  

6. Neem de heater in gebruik volgens de geschreven instructies 

 

Belangrijk: 

1. Het is belangrijk dat het aansluit materiaal van goede kwaliteit is en voldoet aan de 

certificering eisen om de kans op gas lekkage te voorkomen. Gebruik nooit een lucifer 

of vuur om een gaslek op te sporen. Gebruik daarvoor een zeepoplossing of gaslek 

zoek spray.   

2. Gebruik de gasfles altijd in staande positie! Horizontaal gebruik van de gasfles zal 

vloeibaar gas uit de gasfles doen stromen wat levens gevaarlijke gevolgen kan 

hebben voor de apparaten, omgeving en kan leiden tot brand en explosie met 

lichamelijk letsel en de dood tot gevolg.   

3. Als ere en nieuwe gasfles gebruikt wordt dan kan het zijn dat de waakvlam onrustig 

brand als of het gas niet rustg wil branden. Dan is er sprake van Lucht in de gasfles. 

Nieuwe gasflessen worden na het vullen niet of onvoldoende ontlucht. Draai de 

gaskraan dicht en Koppel de gasdrukregelaar los en neem de gasfles mee naar 

buiten, uit de buurt van open vuur of andere ontstekingsbronnen. Draai de gaskraan 

open gedurende 20 seconden en sluit hem daarna. De Lucht is nu uit de gasfles.  

 

DEZE HEATER IS NIET VOLDOENDE BEVEILIGD VOOR KINDEREN EN MINDER 

VALIDEN. 

 

WAARSCHUWING 

◆ Lees de instructies voor in gebuikname 

◆ Gebruik een geschikte gasdrukregelaar en een bruikbare gasfles 

◆ Draai de gasdruk regelaar nooit los als de gasfles kraan open is en of een gas 

apparaat in werking is. 

◆ Vervang nooit een gasfles in ruimtes waar open vuur aanwezig is. 

◆ Voorkom blootstelling van de gasfles aan extreme warmte,  

◆ Plaats geen gesfles(sen) in de buurt waar deze of een gas heater in gebruik is. 

◆ Steek vingers of voorwerpen door het rooster terwijl de heater brand. 

◆ Houd op zijn minst 1 meter afstand tussen heaters die in gebruik zijn 

◆ Laat geen onbevoegden en onbekenden deze heater in gebruik nemen. 
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◆ Dek uw heater niet af wanneer in gebruik. 

◆Textiel, doeken en ander brandbaar materiaal kan vlam vatten of beschadigd raken als 

deze in contact komen met de heater in werking. 

◆ In het geval van gas lekkage zal de gasfles kraan dicht gedraaid moeten worden, de 

gasdrukregeleer los gekoppeld van de gasfles en de gasfles buiten op een droge 

veilig plek geplaats moeten worden 

◆ Na gebruik van de heater, draai de gaskraan dicht op de gasfles 

◆ Gebruik de heater buiten of  alleen in een goed geventileerde ruimte  

 

 

Opslag: 

◆ Ontkoppel de gasfles 

◆ Bewaar de gasfles op een droge schone plek buiten huis. 

◆ Opslag is he 

◆ De heater kunt u het beste bewaren op een droge stof vrije plek zoal in een doos  

 

Onderhoud en reiniging: 

1. Maak het apparaat niet schoon als deze brand of net is uitgeschakeld.  

2. Gebruik een droge zachte niet pluizende doek. 

3. Gebruik geen agressieve, ontbrandbare reiniging middelen en voorkom schurende 

middelen of materialen omdat deze de lak van het apparaat kunnen beschadigen.   

4. Controleer de conditie van de gasslang regelmatig en vergewis u dat dat de gebruik 

duur niet is overschreden  

 Gebruik geen te lange of te korte gasslangen 

5. Reparaties dienen te worden uitgevoerd door een vakkundig persoon en originele 

onderdelen.  

6. Om Zeker te zijn van een blijvend goed functioneren is ons advies dit apparaat jaarlijks 

te laten onderhouden door een service monteur. 

7.  Modificeer dit apparaat niet dit kan gevaarlijke gevolgen hebben 

 

 
 ATTENTIE: Spinnen en kleine insecten kunnen in de ruimte kruipen achterin de 

kachel, waakvlam buis en andere holtes welk de normale gasstroom kunnen 

beinvloeden en daarmee de werking van het apparaat. Het is raadzaam om het apparaat 
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hierop te controleren en schoon te houden met een stofzuiger. Defecten veroorzaakt 

door verontreiniging en of ongedierte vallen niet onder de garantie 

 
1. Dit apparaat heeft een gasdrukregelaar en een gasslang nodig check dit met u dealer 

2. Het moet buitens huis in een goed geventileerde vuur Vrije ruimte geïnstalleerd 

en gebruikt worden 

3. Het kan niet gebruikt worden in voertuigen, campers en caravans 

4. Het mag niet in hoge flats, kelders, bad kamers of een slaapkamer gebruikt worden.  

5. Controleer altijd op lekkage voor en na het wisselen van de gasfles  

6. Het is belangrijk dat alles goed is aangesloten en gebruik geen vuur om te controleren 

op lekkage.  

7. Gebruik de gasfles altijd rechtopstaand, een gasfles gebruiken in een horizontale 

positie is levens gevaarlijk.   

8. Als ere en nieuwe gasfles gebruikt wordt dan kan het zijn dat de waakvlam onrustig 

brand als of het gas niet rustig wil branden. Dan is er sprake van Lucht in de gasfles. 

Nieuwe gasflessen worden na het vullen niet of onvoldoende ontlucht. Draai de gaskraan 

dicht en Koppel de gasdrukregelaar los en neem de gasfles mee naar buiten, uit de buurt 

van open vuur of andere ontstekingsbronnen. Draai de gaskraan open gedurende 20 

seconden en sluit hem daarna. De Lucht is nu uit de gasfles en klaar voor gebruik. 

9. Gebruik de heater niet terwijl je slaapt 

10. Stel de hater niet bloot aan regen vocht of vochtige omgeving 

11. zog voor voldoende licht 

12 gebruik dit apparaat niet in de buurt van brandbare vloeistoffen of gassen 

Gebruik de heater niet in een permanente leef omgeving 

.  

After Service Information: 

Manufacturer: Kingfer Industrial Co., Ltd 

Address: No.3, Shagang Road(west), Gangkou Town, Zhongshan City, Guangdong 

Province, P.R.CHINA. 

Tel: +86-760-88401601 

Fax: +86-760-88436218 

Email: Kingfer@kingfergroup.com 

Website: www.kingfergroup.com 
1008-18 

mailto:Kingfer@kingfergroup.com


 

Voordat u hulp inschakelt controleer de trouble shooter tabel voor een mogelijke 

oplossing.  

Reparaties moeten door een deskundig vakman worden uitgevoerd. 

 

Troubleshooting tabel: 
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Technisch 

probleem 

Probleem Probleem Oorzaak Oplossing 

Gas geur 

Gasdrukregelaar of gasslang zit niet 

vast goed vast gedraaid Gebruik 50:50 zeepoplossing en controleer 

alle gas connecties. Herstel of vervang het 

nodige 

Gasverbindingen en aansluitingen 

zitten los  

Lek in de gaspijp of gasslang 

Versleten of missende onderdelen 

Controleer de brander stenen op afbrokkelen 

en slijtage, repareer gaten met Pyruma kit en 

laat het 48 uur drogen. 

Vervang de gasslang en of rubber pakking.  

Slecht verbranding op de 

elementen 

Sproeier vervuilt – Gas fles bijna 

leeg 

Maak de sproeier schoon en vervang de 

gasfles 

Geen ontsteking 

Defecte ontsteker Controleer de ontsteker en vervang zo nodig 

Defecte bougie 

Controleer de bougie en vervang deze zo 

nodig 

Defecte bougie kabel 

Contoleer de kabel op vonk lekkage en 

vervang de kabel zo nodig 

De waakvlam dooft tijdens 

de werking van de kachel 

Gas is op Vervang de gasfles 

Thermokoppel wordt niet warm 

genoeg 

Controleer of de neus van de thermokoppel in 

de waakvlam zit, zo nodig corrigeer dit 

Herstart de heater 

Wind of tocht heeft de waakvlam uit 

geblazen 

Plaats de heater uit de wind en tocht en 

herstart de heater na een paar minuten van 

afkoeling 

Defecte thermokoppel Replace the faulty thermocouple 

Defecete magneetklep Replace the magnetic valve 

Generaal 

probleem 

Kachel blijft niet branden na 

het starten 

Regelknop in de verkeerde stand 

Draai de knop naar de start positie en start 

opnieuw.   

Hearer blijf tniet branden 

Na het starten in de juiste 

positie 

Lucht in de gasfles 

Koppel de gasfles los en blaas de gasfles in 

de buiten lucht af door de gaskraan 20 

seconden op te draaien. Sluit hem daarna 

weer aan. 

Magneetklep defect 

Draai de thermokoppel aansluiting goed aan 

vervang de magneet klep 
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