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Introductie 
 

Gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe buitenhaard! 
Wij danken U dat U voor ons product K-Stove  buitenhaard heeft gekozen; wij zijn er zeker van dat u plezier zult 
hebben van uw aankoop. 

 
Deze handleiding bevat instructies voor de bediening van uw buitenhaard. Gebruik de buitenhaard uitsluitend 
zoals aangegeven in deze handleiding. 
 
Deze buitenhaard is ontwikkeld door  Plomp & Zonen BV (Plospan Bio Energie)  en K-Stove Europe BV  
heeft de verantwoordelijkheid voor de productie, marketing en distributie in Europa op zich genomen. 
Na gebruik uw buitenhaard  binnen opbergen, dit voorkomt roest. 

 

Algemene veiligheidsvoorschriften 
 

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de buitenhaard gebruikt, dit om brand, brandwonden en 
andere verwondingen te voorkomen. Volg de instructies voor montage en onderhoud op, die bijgeleverd zijn 
bij deze buitenhaard. Door de hoge temperaturen die deze buitenhaard bereiken kan,  is uiterste 
zorgvuldigheid geboden bij het gebruik. 

 
LET OP: de buitenhaard is voorzien van hittebestendig verf welke bij ingebruikname de eerste keer 
wat rookvorming geeft. Adem de dampen niet in daar deze irritatie van de luchtwegen tot gevolg 
kunnen hebben. 

 
De buitenhaard is uitsluitend voor gebruik buitenshuis op een goed geventileerde plaats. Gebruik de buitenhaard 
NOOIT in garages, passages, schuurtjes, of andere afgesloten ruimtes. Er kan dan koolmonoxide ontstaan, wat 
kan leiden tot letsel, ernstige aandoeningen aan de luchtwegen of overlijden. 

 
Bij de ingebruikname moeten de lokale voorschriften in acht worden genomen. Deze dient u na te vragen bij uw 
gemeente. 
Gebruik uitsluitend de hieronder, bij het kopje brandstof, aangegeven houtpellets.              

  
Zorg voor voldoende ventilatie bij de kachel en schoorsteen. Dit voorkomt het vrijkomen van koolmonoxide en 
bevorderd een goede verbranding. 
Houdt brandbaar materiaal, benzine, en andere brandbare gassen en vloeistoffen uit de buurt van dit 
apparaat. Laat brandbare stoffen niet in contact komen met de pellets, de brander of hete oppervlakken. 
Plaats de buitenhaard op een vlak en horizontaal oppervlak. 

Verplaats de buitenhaard niet tijdens gebruik. 

Gebruik de buitenhaard nooit zonder schoorsteen. 
 

Let altijd goed op bij het aansteken van een buitenhaard en zorg dat u er zeker van bent dat de houtpellets droog 
zijn. Bewaar uw pellets in een droge opslag ruimte. (natte pellets branden niet) 

 
Houd uw gezicht en lichaam zo ver mogelijk bij de buitenhaard vandaan tijdens het aansteken, dit om 
brandwonden te voorkomen. 

 
Gooi geen pellets of andere materialen door de schoorsteen. 

Laat kinderen niet zonder toezicht in de buurt van de buitenhaard komen als deze aanstaat of nog warm is. 

Alhoewel de buitenhaard bestand is tegen een regenbui dient men deze zelf nooit nat te maken als deze heet is. 
Laat de buitenhaard nooit onbeheerd brandend achter. Wacht tot alle vlammen gedoofd zijn en zorg er 
voor dat de buitenhaard voldoende is afgekoeld wanneer u bij de kachel weg gaat. 
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Onderdelen 
De buitenhaard wordt standaard geleverd met de volgende onderdelen en accessoires: 

Onderdelen: 
- 1x Buitenhaard 
- 1x Deur 
- 1x Glas voor in de deur 
- 2x Messing scharnierringen 
- 1x Aslade 
- 2x Pellet verdeel schotjes 
- 1x Luchtrooster 
- 1x Schoorsteenpijp met flens van Ø 80, 

96cm lang 
- 3x Schroeven om schoorsteen vast te zetten 
- 4x vaste  voetjes 
- 1x Inbussleutel M4 

 
 

    
   

 
Benodigd middelen en gereedschappen: 

- Houtpellets 
- Aanmaakblokjes  (géén aanmaakvloeistof of brandgel) 

 

Brandstof 
Gebruik uitsluitend  EN- A1 plus gecertificeerde pellets  ( zie onderstaand logo)  

De buitenhaard is ontworpen voor hoog calorische houtpellets vervaardigd uit zaagsel van  blad dragende 
bomen. 
Bij verbranding van houtpellets van dennenhout blijft na verbranding zwarte aanslag en as over wat de 
levensduur van de kachel sterk verkort en de kans op schoorsteenbrand verhoogt. Oorzaak hiervan is een te 
hoge concentratie van harsen. 

 
Onderhoud 
Repareer of vervang NOOIT zelf onderdelen van dit apparaat welke oorspronkelijk niet los zijn bijgeleverd. 
Alle andere reparaties dienen te worden gedaan door een erkend monteur. 

 
Stel de tuinhaard niet bloot aan langdurige regenval. 

Bewaar de buitenhaard vorstvrij en op een droge plek. 

Nadat U  de buitenhaard gebruikt heeft, kunt U deze, nadat de buitenhaard is afgekoeld, eenvoudig reinigen 
door de schotjes en het brandrooster te verwijderen om daarna met een kwast deze onderdelen en de 
brandkamer schoon te vegen.(richting gat van het brandrooster) 
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Garantie 
Op de buitenhaard zijn de algemene fabrieksgarantie bepalingen van toepassing. Standaard heeft u bij ons 
2  jaar garantie vanaf het moment van aankoop. De garantie bestaat uit gratis reparatie of vervanging van 
onderdelen in geval van materiaal- of constructiefouten. Registreer uw buitenhaard via onze website zoals 
aangegeven in deze handleiding, hiermee bent u gegarandeerd van uw garantie termijn van 2 jaar. 

 
Beschadigd of verkeerd product 

 
Controleer bij ontvangst van het artikel of het juiste product, onbeschadigd en compleet, afgeleverd is. 
Mocht dit niet het geval zijn, dan dient u dit zo snel mogelijk na ontvangst aan ons te melden via e-mail. 
We verzoeken u dit binnen 48 uur na ontvangst te doen. Mocht er een defect zijn aan uw product, dan 
ontvangen wij graag per e-mail foto’s van het defecte onderdeel. 

 
De volgende zaken vallen buiten onze garantieregeling: 
• Oneffenheden, kleine krassen, minimale afwijkingen en kleurverschillen in het materiaal; 
• Defecten, die zijn ontstaan door verkeerd en/of nalatig gebruik alsmede ondeskundige installatie; 
• Kleurveranderingen evenals roestvorming en een roestlaagje als gevolg van 

weersinvloeden of ondeskundig gebruik van (chemische) stoffen; 
• Defecten als gevolg van veranderingen aan het product, niet voor het doel bestemd gebruik of 

moedwillige beschadiging; 
• Defecten, die zijn ontstaan door onvakkundig onderhoud en/of reparatiewerkzaamheden: 
• Defecten die zijn ontstaat door gebruik van verkeerde houtpellets. 

 
  

 
 
Montage 

 
NB: de buitenhaard en onderdelen op de foto’s  kunnen afwijken van het door u aangekochte product. 

 
 

1. Plaats de buitenhaard op een vlakke, stabiele ondergrond. Zorg voor voldoende ruimte rondom de 
buitenhaard. 

2. Plaats de messing ringen op de scharnierpunten. 
3.  Monteer het deurtje op de buitenhaard. 

 

 

 
 

4. Plaats het glas in het deurtje. 
5. Plaats het rooster in de buitenhaard. Hiervoor  zit er  een gaatje in de bodem van de buitenhaard. 
6. Plaats de schotjes in de sleuven naar gewenste vuurbreedte. 

 

http://www.kstove.com/nl/informatie/registreren/
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7. Schuif de aslade in de daarvoor bestemde plaats onder de buitenhaard. 

8. Plaats de schoorsteen op de buitenhaard. Zorg ervoor dat de schroeven goed vastgedraaid worden. 

9. Vul de voorraadbunker met pellets. 

 

 
 

10. Leg een aanmaakblokje in de buitenhaard. Gebruik nooit benzine of andere brandbare gassen 

of vloeistoffen om de haard aan te steken. Steek de buitenhaard vervolgens aan met een lange 

lucifer of lange aansteker. Houd voldoende afstand bij het aansteken van de buitenhaard. 

11. Sluit het deurtje van de buitenhaard. Zorg ervoor dat het deurtje goed dicht zit. 
12. Wacht totdat het vuur gedoofd als u bij de buitenhaard weg gaat. 

13. Maak de buitenhaard en aslade leeg met bijgeleverde kwast voordat u deze opnieuw gebruikt. 
 

 
 

LET OP: de buitenhaard is 

voorzien van hittebestendig 

verf welke bij ingebruikname 

de eerste keer wat 

rookvorming geeft. Adem de 

dampen niet in daar deze 

irritatie van de luchtwegen tot 

gevolg kunnen hebben. 



 

 
 

 

Gebruikerstips 
 

De buitenhaard gebruikt tussen de 1.2kg en 1.5kg houtpellets per uur,  afhankelijk van 
de tussenruimte van de schotjes. 

 
Daar de buitenhaard geen motorische toevoer van houtpellets heeft dient u met enige regelmaat(ongeveer 
elke 30 minuten) het pookje aan de voorkant( let op…heet) 1 a 2x heen en weer te bewegen om zo de 
toevoer op gang te houden. Gebruik een hitte bestendige handschoen bij het bedienen van de toevoerhandel. 

 
De buitenhaard heeft ca. 30 minuten nodig voordat deze op een dusdanige temperatuur is dat er 
stralingswarmte wordt afgegeven. 

 
Op een volle bunker zal de buitenhaard ca. 3 uur branden. 
Wilt U dus de buitenhaard voor een kortere periode gebruiken dan dient u minder houtpellets in de 
bunker te doen. 

 
Wilt U echter langer dan 3 uur de buitenhaard gebruiken vul dan de bunker tussentijds als deze maximaal 
voor 2/3e leeg is. 

 
Als onverhoopt de bunker leeg raakt moet het vuur volledig gedoofd zijn alvorens er nieuwe houtpellets in 
de bunker gedaan worden. Waarschuwing: Houd er wel rekening mee dat de buitenhaard op dat moment 
nog erg warm is!! 

 
Indien de buitenkant beschadigd raakt kan dit gerepareerd worden door de oppervlakte licht te schuren te 
ontvetten om vervolgens over te spuiten met hittebestendige mat zwarte verf welke bij erkende installateurs 
te koop is. Uiteraard dient dit te gebeuren in een goed geventileerde droge omgeving.  
De vrijkomende dampen kunnen irritatie aan de luchtwegen tot gevolg hebben.  
Bij de eerst volgende keer zal de nieuwe verf ietwat gaan roken.  
Ook hier geldt dat de vrijkomende dampen irritatie aan de luchtwegen tot gevolg kunnen hebben. 

 
Contactgegevens: 

K-Stove Europe BV 
www.kstove.com 

service@kstove.com 
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