
Handleiding Catterheim Tafelhaarden 

 

EXCLUSIEVE TAFEL BIOHAARDEN 
 
Dank u voor het kiezen van onze haarden! 
 
Deze biohaard is met de hand gemaakt met liefde en aandacht voor detail om de beste decoratie voor 
uw interieur en het meest originele cadeau voor uw geliefde. 
Wij geloven oprecht dat de haard u en uw gasten zal verrassen! 
 
Beste wensen, Catterheim haarden. 
 
 
EEN WAARSCHUWING 
De decoratieve biohaard is geen verwarmingstoestel! 
Wees voorzichtig en neem de regels voor brandveiligheid in acht!  
 
De fabrikant is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van onveilig gebruik van de biohaard, wijzigingen 
in de constructie en veiligheidsovertredingen. 
 
 
Gebruikershandleiding 
Plaats de biohaard op een vlak horizontaal oppervlak, op een afstand van ten minste 50 cm van 
brandbare voorwerpen en plaats het glas in de houders. 
 
Giet voorzichtig biobrandstof in de brander met behulp van een maatbeker. 
Voor een gelijkmatige impregnatie van de vulling, giet de biobrandstof over de gehele lengte van de 
brander. 
Branderinhoud 0,25 liter.  
 
Steek de biohaard aan met lange lucifers of aansteker. 
Altij op armlengte houden! 
De biohaard heeft een paar minuten nodig voordat de vlam volledig ontbrandt. 
 
De vlam kan worden gedoofd door de brander af te dekken met een vlamdover (meegeleverd). 
 
Laat, indien mogelijk, de biobrandstof volledig uitbranden. 
Als u de vlam heeft gedoofd voordat de biobrandstof volledig is uitgebrand, laat de brander dan open 
om de overtollige biobrandstof te laten verdampen.  
 
Zorg ervoor dat u de kamer verlucht na gebruik van de biohaard! 
 
 
PREVENTIEVE MAATREGELEN 
De biohaard moet worden gekoeld en opgeslagen bij kamertemperatuur. 
Vermijd blootstelling aan vocht en plotse temperatuursveranderingen. 
 
Voor de biohaard mag alleen speciale biobrandstof (bio-ethanol) worden gebruikt. Het is verboden om 
andere brandstoffen te gebruiken! Dit is gevaarlijk! 
 
Als u een beetje brandstof buiten de brander morst, veeg dan het overschot weg met een absorberende 
doek. Zorg ervoor dat er geen biobrandstof buiten de brander komt.  
 



Voorkom wind en tocht bij het gebruik van de biohaard.  
 
De brandstof in de hete brander verdampt zeer actief. Bij het blussen en opnieuw ontsteken van de 
brander kunnen biobrandstofdampen opvlammen. Wees voorzichtig! 
 
Het is verboden biobrandstof toe te voegen aan een brandende of nog hete biohaard!  
 
Laat een brandende biohaard nooit onbeheerd achter! 
 
 
ONDERHOUD 
Houten kast, metaal en glas kunnen voorzichtig worden afgeveegd met een schone droge doek. 
Gebruik indien nodig reinigingsmiddelen voor glas en roestvrij staal. 
 
Gebruik geen agressieve en schurende producten en materialen! 
 
U kunt altijd de onderdelen van de haarden opnieuw bestellen.  
 
 
GARANTIE 
De Catterheim biohaarden hebben een garantie van 12 maanden vanaf de datum van verkoop. 
Onder voorbehoud van de gebruiksregels is de levensduur van de biohaard niet beperkt. 
 
Stop onmiddellijk met het gebruik van de biohaard en neem contact op met de fabrikant als er 
belangrijke defecten worden vastgesteld! 
 
Buiten de garantie vallen: microscheurtjes in de houten behuizing, sporen van natuurlijke slijtage 
(krassen, schaafwonden, enz.), het donker worden van de keramische vezels van de binnenvulling van 
de brander, het donker worden van het metaal rond het brandergat en beschadigingen die door de 
gebruiker tijdens het gebruik zijn veroorzaakt. 
 
Model en datum van verkoop: ___________________________________________________________. 
 
De contactgegevens van de fabrikant zijn te vinden op de website catterheim.com 
 
Bedankt dat u de instructies tot het einde hebt gelezen. Veel plezier bij het gebruik. 
 

 
Aandacht! 
Roestvrij staal wordt gemakkelijk vuil en bekrast. 


