Gebruiksaanwijzing en veiligheid instructie type mini drum houtgestooktezwembadkachel met 15
mm rvs 316 Heatpipe wisselaar, lees deze instructie voordat u de kachel in gebruik neemt.
Dank u wel voor de aanschaf van ons product, voordat u deze in gebruik neemt raden wij u aan eerst deze informatie goed
door te lezen, bewaar deze zodat u op een later tijdstip dit nogmaals kunt nalezen.
Belangrijke veiligheidsregels
Wanneer de zwembadkachel nog warm is mag u nooit de watercirculatie staken, het is anders mogelijk dat er
stoomvorming of kokend water uit de kachel komt met kans op ernstige verbranding, dit kan al binnen een aantal seconden
optreden na het staken van de watertoevoer, gebruik de kachel uitsluitend voor het opwarmen wanneer er niemand in het
zwembad zit, neem altijd een veilige afstand
Dit type kachel mag alleen gebruikt worden in combinatie met een pomp met een minimale doorstroming van 1200 liter.
Sluit uw slang of pomp altijd degelijk aan op uw kachel, dit kan dus niet met een slang op de buis met een klem, maar
uitsluitend met een koppeling die is bijgeleverd of verkrijgbaar is via onze webshop, koppel de kachel na gebruik altijd af,
anders kan schade aan de pomp ontstaan. gebruik alleen slangen die geschikt zijn voor heet water.
Sluit nooit de in of uitgang van de kachel af en plaats hierop nooit een afsluitbare kraan of klep hierdoor kan gevaarlijke
druk ontstaan met gevaar voor verbranding en of explosie,
Pas op met kinderen, houd kinderen bij de kachel vandaan, ook de buitenzijde van de kachel kan heet worden, plaats de
kachel op veilige afstand van het bad, brand alleen indien er toezicht is en pas op voor brandbare materialen in de
omgeving, plaats eventueel een vonkenvanger. Ook aan de onderzijde van de kachel kan hitte ontstaan, plaats hem daarom
altijd op een niet brandbare ondergrond.
Zorg dat aansluitingen zo geplaatst zijn dat ze met de in en uitgang van het bad of mensen afstaan, deze kachel kan heel
heet worden, pas altijd op voor verbranding.
Gebruik voor het aansteken uitsluitend veilige aanmaak blokjes, benzine of andere brandbare (vloei)stoffen kunnen
steekvlammen veroorzaken, dit artikel is uitsluitend bedoeld voor gebruik buitenshuis en mag ook niet onder een afdak of
in een schuur geplaats worden tijdens gebruik.
Gebruiksaanwijzing.
Zorg dat de kachel stevig staat en niet om kan vallen.
Zorg dat voordat u het vuur aansteekt de waterdoorstroming op gang wordt gebracht, dit kan met de zwembad pomp maar
ook rechtstreeks uit de kraan met een tuinslang, indien u eerst kachel aansteekt en daarna de waterstroom op gang brengt
ontstaat gevaarlijke stoom of heet water, het stoken zonder water toevoer is gevaarlijk en kan de warmtewisselaar in de
kachel onherstelbaar beschadigen.
Gebruik bij voorkeur schoon hout om rookvorming te voorkomen, houtkool of briketten kunt u ook gebruiken en geeft
minder rookoverlast.
Indien u pompt met een zwembadpomp sluit deze dan altijd aan bij de waterinvoer zijde van de kachel, hierdoor voorkomt
u dat te heet water uw pomp beschadigd. Pompen met een hoge capaciteit zijn niet geschikt voor deze kachel omdat de
waterdoorvoer door de kachel beperkt is, wij raden u dan voor de kachel een aparte pomp te gebruiken, wij zijn niet
aansprakelijk voor schade aan uw pomp, controleer altijd vooraf of de pomp geschikt is voor deze kachel.
Het kan 10 minuten duren voordat het water goed op temperatuur is, houd de temperatuur goed in de gaten er zorg ervoor
dat u op tijd het vuur dooft, de kachel kan na het doven van het vuur nog langere tijd heet of warm water geven, plaats
daarom ook geen kachel met grote overcapaciteit aan op uw zwembad of hottub, hierbij loopt u het risico van verbranding
door een te heet bad, mocht de waterdoorstroming om een of andere reden zijn gestaakt? Vul dan de kachel niet meer aan
en maak het vuur uit, pas op stoom vorming!
Gebruik de kachel voorzichtig, gooi geen hout tegen de wisselaar, hierdoor kan lekkage ontstaan, verplaats bij voorkeur uw
kachel rechtopstaand, bij liggend vervoer is het aan te raden de wisselaar te ondersteunen zodat hij klem zit in de kachel
indien u de kachel langere tijd niet gebruikt is het raadzaam het water er uit te laten lopen, pas op voor nachtvorst!
Wij raden u aan voorzichtig met onze kachels en wisselaars om te gaan en deze gebruiksaanwijzing te op te volgen,
hierdoor beleeft u langer plezier van ons product, bij storingen of fabricage fouten is de koper zelf verantwoordelijk voor
de kosten van heen en terugzenden en het eventueel verzekeren van het transport. Wij nemen geen enkele
verantwoordelijkheid aangaande schades, gevolgen, kosten die tot stand zijn gekomen door het gebruik van ons product.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventueel berokkende schade of daaruit voortkomende schade gebruik op eigen
risico!
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Aansluit schema houtgestooktezwembadkachels
Bij deze zwembadkachel bent u altijd een doorstroompomp nodig, zorgt u voor een goedgekeurd exemplaar die ook
geschikt is voor zwembaden.
Uw zwembad heeft een aan en afvoer welke u aansluit op de houtgestooktezwembadkachel.
1) zorg voor een goede plaatsing van uw kachel op een stevige onbrandbare ondergrond en voldoende verwijderd van
brandbare stoffen, beplanting enz, zorg ook voor goede afscherming van de kachel, pas op met kinderen en dieren.
Plaats de kachel minimaal 4 meter van het zwembad of meer als dat mogelijk is.
2) sluit de uitvoer van de het zwembad (meestal de hoogste) aan op uw zwembad pomp
3) sluit de zwembadpomp met een hittebestendige slang aan op de kachel, door de weerstand van de wisselaar kan er extra
druk in de slangen ontstaan, gebruik daarom altijd slangen van een goede kwaliteit. Gebruik altijd de speciale koppelset om
de slangen aan te sluiten en gebruik altijd een dubbele slangenklem, bij het niet degelijk aansluiten is gevaar voor
verbranding met heet water! De onderste aansluiting is de ingang aansluiting van de kachel
4) sluit de kachel aan op de invoer van het zwembad (meestal de laagste) gebruik hiervoor weer de koppelset,
hittebestendige slangen en gebruik 2 slangenklemmen per aansluiting,
5) door het warme water kunnen de aansluitingen op het zwembad soepeler worden, plaats wanneer dat gebeurd een klein
stukje pvc buis in de opening zodat deze goed open blijft staan
6) breng nu eerst de waterdoorstroming op gang en controleer deze regelmatig, wanneer u er van overtuigd bent dat dit
het geval is kunt u de kachel aansteken, neem daarbij de veiligheids instructies in acht op de eerste pagina.
7) verwijder de deksel en vul de kachel met hout tot aan de bovenkant van de wisselaar, nooit hoger, leg het hout er
voorzichtig in, uw wisselaar kan anders beschadigen of gaan lekken, steek de kachel, gebruik hierbij alleen aanmaakblokjes
en nooit benzine of andere vloeibare stoffen, dit kan ernstige brandwonden veroorzaken.
De kachel werkt alleen wanneer u de deksel er afhaalt
8) het kan even duren maar na een paar minuten geeft de kachel warm water, de temperatuur is afhankelijk van de
doorstroomsnelheid.
9) wanner uw zwembad de gewenste temperatuur heeft bereikt stop dan onmiddellijk met de houtinvoer, de kachel kan
nog enige tijd heet water geven, doof de kachel direct als er geen water doorvoer door de kachel meer is, wanneer u de
deksel op de kachel plaatst zal in de meeste gevallen het vuur snel uitgaan,
10) koppel na gebruik de kachel los van de pomp, anders kan schade aan de pomp ontstaan.
11) neem bij onduidelijkheden de kachel niet in gebruik maar neem contact met ons op
Veel plezier met uw aankoop!

