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Voorzorgsmaatregelen/risico analyse

GEFELICITEERD   
 

met uw nieuwe Le Feu

SørenLauritsen
CEO en ontwerper

BELANGRIJK

Voorzorgsmaatregelen/risico analyse, gebruikershandleiding en montagehandleiding voor de volgende Le Feu by 

Lauritsen modellen: Le Feu- Sky, Wall, Steel, Ground Wood, Ground Low

Zorg voor het gebruik van dat u de risico’s, handleiding en de installatie instructie begrijpt. Als u vragen heeft na het 

lezen ervan, neem dan contact op met de verkoper, de lokale leverancier, of neem contact op met Le Feu technische 

ondersteuning.

VOORZORGSMAATREGELEN/RISICO ANALYSE
• Tenzij de haard wordt geïnstalleerd met de vereiste afstand voor muren, vloer, plafond, meubels 

en brandbare materialen, kan er brand ontstaan.

• Als de haard niet wordt geïnstalleerd volgens de voorschriften, kan deze vallen en kan er brand 

en persoonlijk letsel ontstaan.

• Vul de brander niet te ver met bio ethanol. Als de brander te vol is en wordt aangestoken, kan 

een explosie ontstaan die kan leiden tot brand en persoonlijk letsel.

• Zorg dat de brander is afgekoeld voordat u hem opnieuw aansteekt. Als bio-ethanol wordt 

bijgevuld voordat de brander is afgekoeld, kan dit leiden tot een explosie met persoonlijk letsel 

als gevolg.

• Het aansteken van de bio-ethanol in de brander met een te korte aansteker, kan leiden tot 

persoonlijk letsel.

• Als de brander wordt aangestoken zonder de meegeleverde bedieningsstang, kan persoonlijk 

letsel optreden.

• Als de afdekking van de haard wordt aangeraakt terwijl de haard brandt, of als deze nog warm 

is, kan er letsel ontstaan.

• De open haard moet altijd onder toezicht van een volwassene worden gebruikt. Laat kinderen 

en huisdieren niet alleen bij de haard en laat ze niet te dichtbij komen, ter voorkoming van 

brandwonden en/of brand.

• Als de haard wordt gebruikt in kleine en niet-geventileerde ruimtes, bestaat het risico van 
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Gebruikershandleiding

koolmonoxidevergiftiging en in het ergste geval de dood.

• Het gebruik van ongeoorloofde bio-ethanol of andere soorten brandbare vloeistoffen kan 

explosie, brand en persoonlijk letsel veroorzaken.

• Als er brand is ontstaan, kan de situatie verergeren als de brand niet goed wordt geblust.

• Als er brand is ontstaan en u giet niet-verstoven vorm op brandende bio-ethanol, kan dit de 

situatie verergeren.

• Bio-ethanol kan verkleuren.

INSTALLATIE EN MONTAGE VAN EEN LE FEU BIOHAARD
De modellen moeten op veilige afstand van brandbare materialen worden geplaatst. Bovendien is 
een locatie met een minimum van 50 cm de aanbevolen afstand van elektronische apparatuur, omdat 
warmte van de oven een negatief effect kan hebben.
Bij het bestellen van uw Le Feu biohaard ontvangt u een combinatie van producten afhankelijk van 
welk model u heeft gekozen. Afhankelijk van het model dat u heeft besteld, bevatten de dozen 
die u ontvangt een verscheidenheid aan producten. Bij ontvangst van uw biohaard is de inhoud 
van het geleverde pakket afhankelijk van het door u bestelde type. Op de volgende pagina’s staat 
aangegeven welke producten u nodig heeft om één van de vele combinaties samen te stellen. 
Voordat u uw Le Feu-biohaard gebruikt, moet u ervoor zorgen dat u alle benodigde componenten 
hebt om te gebruiken voor de door u gekozen configuratie. Op de volgende pagina’s vindt u 
montage-instructies en een lijst met de componenten die u nodig heeft om uw Le Feu biohaard te 
monteren.

GEBRUIKERSHANDLEIDING
Voordat de bio-ethanol en ontsteking wordt gevuld, moet de risicobeoordeling worden gelezen en moeten 
de installatie-instructies worden gevolgd. Als u vragen heeft over het gebruik van uw bio-haard, neem dan 
contact op met uw lokale dealer, Le Feu-klantenondersteuning of een andere professional. 
LEES HET VOLGENDE VOOR GEBRUIK!

• Vullen en ontsteken mag alleen worden uitgevoerd door een volwassene.
• Gebruik alleen goedgekeurde bio-ethanol.
• Zorg er altijd voor dat de brander koud is voordat u bio-ethanol toevoegt.
• Vul de bio-ethanol met een kleine maatbeker wanneer de brander op zijn plaats zit en het deksel 

helemaal open is, veeg het dan af met een doek en gooi deze doek weg voordat je de brander 
aansteekt.

• Voeg nooit meer bio-ethanol toe dan u in een ontsteking wilt verbranden, max. 1,5 liter.
• Brandtijd van 1 liter met volledig geopende klep is ca. 2-3 uur, afhankelijk van de omgeving
• Steek de brander alleen aan met een lange aansteker of schouw.
• Zorg voor ventilatie in de kamer.
• Houd altijd een brandblusser bij de hand.
• Het kan 15 minuten duren voordat de vlam oranje wordt.
• Het deksel wordt geregeld met de meegeleverde bedieningsstang.
• Schakel de brander uit door het deksel snel te sluiten.
• Het is uiterst gevaarlijk om bio-ethanol bij te vullen op een hete brander, dus wacht minimaal een half 
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SCHOONMAAK EN ONDERHOUD
Om uw bio-haard netjes en opgeruimd te houden, kunt u de binnenkant van de koepel regelmatig schoonmaken. 

Dit gaat het gemakkelijkst met een vochtige doek, door alle resten weg te vegen wanneer deze volledig is 

afgekoeld.

De bio-haard is geverfd met poedercoating, indien er krassen optreden raden wij aan deze te beschilderen met 

hetzelfde product. Neem voor meer informatie contact op met uw plaatselijke dealer of de klantenondersteuning 

van Le Feu.

Alle zwarte delen zijn gepoedercoat. Het wordt aanbevolen om deze onderdelen af te vegen met een pluisvrije, 

vochtige doek.

RVS delen kunnen worden gepolijst met RVS reiniger. Dit doe je met een spons met witte of blauwe bovenkant 

(deze zijn krasvrij) die langs de lijnen in het metaal beweegt om vlekken in het staal te voorkomen.

GARANTIEVOORWAARDEN
De fabrikant garandeert het product, met uitzondering van de volgende onderdelen, die onderhevig zijn 
aan normale slijtage, gedurende 2 jaar vanaf de aankoopdatum, zoals vermeld in: Bewijs van aankoop 
(factuur en / of ontvangstbewijs) met vermelding van de naam van de verkoper en de verkoopdatum.
De garantie is alleen geldig als de installatie is uitgevoerd in overeenstemming met de installatie-instructies.
Het wordt aanbevolen om een functionele test van het product uit te voeren voordat u het gebruikt. 
Installaties die niet voldoen aan de toepasselijke voorschriften, maken de garantie ongeldig, evenals 
onbedoeld gebruik en het niet uitvoeren van het door de fabrikant beoogde onderhoud.
De garantie is geldig op voorwaarde dat de instructies en waarschuwingen in de gebruikers- en 
onderhoudshandleiding bij de haard op correct zijn nageleefd.
Het vervangen van de gehele haard of het repareren van een deel ervan verlengt de garantieperiode niet.
Met garantie wordt bedoeld gratis vervanging of reparatie van onderdelen die defect zijn bevonden als 
gevolg van fabricagefouten.
Om de garantie uit te oefenen in geval van een defect, moet de koper de aankoopfactuur tonen en deze 
aan het servicecentrum presenteren.
Klachten worden ingediend via de dealer waar u de haard heeft gekocht.

Alle gebreken en / of schade aan de haard vanwege de volgende redenen zijn uitgesloten van deze 
garantie:

• Alle onderdelen die defect zijn door onzorgvuldig of onzorgvuldig gebruik, onjuist onderhoud, 
installatie die niet in overeenstemming zijn met de instructies van de fabrikant (raadpleeg altijd de 
installatie- en gebruikshandleiding die bij de haard wordt geleverd).

• Onjuiste maatvoering met betrekking tot gebruik of installatiefout, dwz. het niet uitvoeren van de 
nodige voorzorgsmaatregelen om de installatie uit te voeren volgens de instructies in de handleiding.

• Ongepaste oververhitting van het product, dwz. gebruik van brandstoffen die niet voldoen aan de 
soorten en hoeveelheden die zijn gespecificeerd in de begeleidende handleiding.

• Extra schade veroorzaakt door onjuiste tussenkomst van de gebruiker in een poging de 
oorspronkelijke fout te herstellen.

Garantievoorwaarden
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• Verergering van de schade veroorzaakt door het voortdurende gebruik van de haard door de 
gebruiker nadat het defect is opgetreden.

• Het wordt veroorzaakt door manipulatie van de open haard, weersomstandigheden, natuurrampen, 
vandalisme, bliksem, brand.

• Gebrek aan reiniging.
• Gebruik van niet-originele brandstof
• Gebruik van verkeerde gereedschappen en hulpstukken

Het volgende is ook uitgesloten van deze garantie:

• Onderdelen onderhevig aan normale slijtage.
• De fabrikant wijst elke verantwoordelijkheid af voor enige directe of indirecte schade aan personen, 

dieren of voorwerpen veroorzaakt door het niet naleven van de instructies in de gebruiksaanwijzing, 
in het bijzonder de instructies met betrekking tot installatie, gebruik en onderhoud van de open 
haard.

KLAAR VOOR GEBRUIK
U bent nu klaar om uw bio-haard aan te zetten en te genieten van de gezelligheid.
Als u vragen heeft over het product of informatie mist, neem dan contact op met uw lokale dealer of 
Le Feu Customer Support.

Onthoud dat veiligheid de eerste prioriteit is en daarom moet het product met zorg en respect 
worden gebruikt. Volg deze handleiding om persoonlijk letsel te voorkomen.

Wij staan altijd voor u klaar!

Geniet van uw nieuwe open haard.

vriendelijke groet,

Het team van Le Feu van Lauritsen

Klaar voor gebruik


