Instructie ingebruikname van de Lagaskal Wand gel – Olie haard
Beste Klant,
Van Harte gefeliciteerd met uw
Gegarandeerd een aanschaf die u
sfeervolle haard voor binnen en

aankoop van de Lagaskal Wand haard
vele jaren zal doen genieten van een
buiten.

De Lagaskal is vervaardigd van de
terras haarden nl. SS430/1.4016.

hoogste kwaliteit RVS dat .mogelijk is voor
Deze zal dus niet gaan roesten.

Ondanks dat de Lagaskal
voor zouten en zuren. Het kan dus
Lagaskal komt. Dit is normaal en
verontreiniging in de regen en
Vergeet ook niet het zout en zuur
afzetten tegen het RVS metaal van
daarvoor voldoende om hem weer
alvorens de Lagaskal aan te steken

vervaardigd is van RVS blijft het gevoelig
gebeuren dat er een soort van aanslag op de
onvermijdelijk vanwege de vele
buitenlucht zoals fosfor zuren en zouten.
gehalte van uw handen.. Deze zal zich gaan
de Lagaskal. Een HG RVS poetsmiddel is
schoon te krijgen. Verwijder de aanslag
anders zal de aanslag gaan inbranden!!

Note RVS is gevoelig voor
ammoniak en chloor dampen van
zwembaden en chemische
middelen bestemd voor het schoon en
algen vrijmaken van uw terras.
Dit zal onherroepelijk leiden tot corrosie
aanslag. Houd daarom uw lagaskal uit de buurt van schoonmaak werkzaamheden en chloorwater.
Let op: Verwijder voor het stoken evt. lijm resten van de bescherm folie en of handafdrukken van de buitenzijde van de haard.
Dit kunt u het beste doen met een zachte doek en wasbenzine. Denk er wel aan dat dit niet gedaan wordt in de buurt van open
vuur.
Gebruik het doof klepje om het gel of olie vuur te doven. Gebruik nooit water e.d.
Het aansteken van de Gel haard.

1. Doe vilt of watten in het reservoir waarna u deze vult met Bio ethanol of brand spiritus. Laat een klein stukje watten of vilt
uitsteken om de haard te ontbranden.

2. Hang het reservoir aan de binnen kant van de haard alvorens deze wordt aangestoken.
3.

Let op !!! houd bij het aansteken voldoende afstand en ontsteek deze met lange lucifers of een lange aansteker.

4.

Doof de vlam met de doof klep en laat hem afkoelen.

5. Let op haal nooit de haard brandend van de muur of het reservoir brandend uit de haard, doof deze alvorens voldoende tijd in
acht te nemen om de Lagaskal af te laten koelen.
Het aansteken van de Olie haard
1.

De Olie haard kan enkel buitens huis gebruikt worden omdat er roet vrijkomt van de lampen olie

2.

Verwijder de middelste lont van het olie reservoir en vul deze op met lampen olie, zet daarna de lont weer terug in het olie
reservoir.

3.

Plaats de olie reservoir volgens voorbeeld aan de binnenkant van de Lagaskal en hang de haard in de open lucht buiten op
een plaats naar keuze. Ontsteek nu de loten 1 voor 1

4.

Doof de olie haard met de doof klep en laat hem afkoelen.

5.

Note!! de olie haard produceert roet, verwijder dit met een een ontvettende schoonmaak middel of een RVS poetsmiddel.

