
Handleiding + Installatie-instructie 

Manual + Installation instruction

 Manuel + Instruction d’installation

Anleitung + Montageanleitung

Manuale + Istruzione di montaggio

www.leenders.nl
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Fuga S

1  Deur Door Porte Tür  Antina

2  Keramisch glas Ceramic glass Verre en ceramique Keramisches Glas Vetro antina

3 Beluchtingsschuif Aeration slide Verrou de l’arrivée d’air Belüftungsriegel Presa d’aria inferiore

4 Voet  Base   Pied  Fuß  Piede

5 Convectiepijpjes Convection pipes Tuyaux en convection Konvektorröhrchen Canali convettivi

6 Convectieribben Convection fins Lamelles en convection Konvektorlamellen Lamelle convettive

7 Handgreep deur Door handle Poignée Türhandgriff Maniglia 

8 Hitteschild Smoke baffle plate Déflecteur Umlenkplatte Deflettore 
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Maatschetsen in mm
Connection sizes in mm
Mesures d’écarts standard en mm
Anschlußmaße Holz in Mm
Misure per l’allacciamento in mm
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voorsCHriften nL
Gebruik
•	 Alle	locale	voorschriften,	inclusief	diegene	refererend	aan	nationale	en	europese	standaarden	moeten	in	acht	worden	genomen	bij	gebruik	
 van het toestel.
•	 Zorg	ervoor	dat	er	geen	brandbare	materialen	in	de	nabije	omgeving	van	de	haard	aanwezig	zijn.
•	 Houdt	de	haard	gesloten,	behalve	bij	het	ontsteken	en	bijvullen	van	het	toestel	en	bij	het	verwijderen	van	restmateriaal.
•	 Onderdelen	van	het	toestel	en	met	name	de	oppervlakte	zijn	heet	bij	aanraking	wanneer	het	toestel	in	gebruik	is.	
 Gelieve gepaste maatregelen te treffen.
•	 Gebruik	stookhout	van	±25	cm	lang	en	±7	cm	dik.	Leg	het	plat	op	de	bodem.	Plaats	niet	meer	dan	3	blokken	tegelijk	in	de	haard.	
	 Vul	de	haard	bij,	wanneer	het	vuur	gaat	doven,	na	ongeveer	1	uur	stoken.
•	 Gebruik	het	toestel	niet	als	allesbrander.	Maak	geen	gebruik	van	ongeschikte	en	niet	aanbevolen	brandstoffen	en	gebruik	vooral	geen	
 vloeibare brandstoffen.

onderhoud
•	 Laat	regelmatig	onderhoud	plegen	aan	het	toestel	door	een	bekwaam	technicus.
•	 Zorg	ervoor	dat	de	rookgasaansluiting	en	de	schoorsteen	regelmatig	worden	gereinigd.
•	 Controleer	of	de	schoorsteen	nog	open	is	alvorens	opnieuw	te	ontsteken,	wanneer	het	toestel	voor	langere	periode	niet	gebruikt	is	geweest.
•	 Ontstaat	er	ondanks	de	getroffen	voorzorgsmaatregelen	toch	een	schoorsteenbrand	(dat	merkt	u	meestal	aan	een	loeiend	lawaai	in	de	
	 schoorsteen),	doe	dan	het	volgende:
 - Sluit direct de luchttoevoer en de deur van de kachel 
		 -	Waarschuw	de	brandweer	(112)
		 -	Doof	snel	het	vuur	in	de	haard	met	zand	of	soda	om	rook	in	uw	huis	te	voorkomen
		 -	Ventileer	de	woning
		 -	Gebruik	nooit	water	om	het	vuur	te	doven
		 -	Zorg	dat	de	schoorsteen	na	een	brand	eerst	wordt	geveegd	en	geïnspecteerd	op	beschadiging	en	lekkage.

service
•	 Het	is	niet	toegestaan	modificaties	te	verrichten	aan	het	toestel	zonder	autorisatie	van	de	fabrikant.
•	 Maak	slechts	gebruik	van	vervangende	onderdelen	die	door	de	fabrikant	worden	geadviseerd.

Conformiteitsverklaring
De	ondergetekende,	de	volgende	onderneming	vertegenwoordigend:
Harrie	leenders	Haardkachels,	Industrieweg	25,	5688	DP	Oirschot,	Nederland

verklaart	hiermede	dat	het	product	Fuga	S	in	overeenstemming	is	met	de	bepalingen	van	de	hierna	genoemde	EU-richtlijnen	wanneer	
geïnstalleerd	volgens	de	installatie-instructies	zoals	vervat	in	de	productdocumentatie:	EN	13240:2001/A2:2004		“Lokale	verwarmingstoestellen	
gestookt met vaste brandstoffen”

Product:	Lokale	verwarmingstoestellen	gestookt	met	vaste	brandstoffen	vallend	onder	het	gebruik	zoals	bedoeld	in	
deze	norm:	ruimteverwarming	in	voor	bewoning	bestemde	gebouwen.

Kenmerken      rapport
Brandveiligheid	 	 	 	 	 	 2005PMC/100
Uitstoot	van	verbrandingsproducten						 	 	 	 2005PMC/100
Vrijkomen	van	gevaarlijke	stof	 	 	 	 	 2005PMC/100
Oppervlaktetemperatuur	 	 	 	 	 2005PMC/100
Mechanische	weerstand	(om	een	schoorsteen	/	rookkanaal	te	dragen)	 2005PMC/100
Nuttig	thermisch	effect	/	energierendement	 	 	 2005PMC/100

Beschrijving van het ruimteverwarmingstoestel Fuga S:
Uit	metaalplaat	vervaardigde	houthaard.	De	haardkachel	is	ontworpen	om	op	de	vloer	te	worden	geplaatst	en	kan	60°	linksom	en	rechtsom	
draaien.	Hij	is	uitgevoerd	met	een	zelfsluitende	deur,	een	vaste	secondaire	luchttoevoer	en	regelbare	raamwassing.	De	verbrandingskamer	is	met	
keramische	vuurstenen	geïsoleerd.	De	rookgasaansluiting	bevindt	zich	bovenaan	op	het	toestel.

Notified	body:	TNO	Industrie	en	Techniek,	Laan	van	Westenenk	501,	Postbus	342,	7300	AH,	Apeldoorn

Rapportnummer:	2005PMC/100
Fabrikant:	Harrie	Leenders	Haardkachels

Naam:	Bart	Leenders
Functie:	Directeur
Datum:	15-07-2005
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Wij feliciteren u met de aanschaf van uw haard. Met deze handleiding willen wij u informeren over een juist gebruik en de kunst 
van goed stoken. Leest u, voordat u gaat stoken, eerst de tekst over het instoken goed door. Deze stookinstructie is van toepassing 
op type fuga en is bedoeld als richtlijn. Uw haardkachel zal zich namelijk op elke andere plek anders gedragen, simpelweg 
omdat de omstandigheden anders zijn. Het rookkanaal, het weer, de kwaliteit van het hout en de luchthuishouding in huis bepalen 
het stookgedrag van uw haard. op den duur ontwikkelt u uw eigen gebruiksaanwijzing, met deze stookinstructie als basis.

Wat u moet weten over de fuga s

•	 Het	is	een	stralingshaard	met	convectie-achterwand	die	bij	goed	stoken	voor	een	fijne	warmteverdeling	zorgt.
•	 De	branderkamer	is	van	binnen	bekleed	met	hoogwaardige	keramische	vuursteen	elementen.	Deze	stenen	worden	het	meest	belast	
	 (stoten	met	hout)	en	zijn	daarom	extra	versterkt.
•	 De	beluchtingsschuif	regelt	de	primaire	beluchting	over	het	vuur	en	houdt	bij	goed	gebruik	het	raamschoon.	
•	 U	opent	de	deur	met	de	hendel	aan	de	rechter	zijkant.
•	 Zet	de	beluchtingsschuif	helemaal	open	door	deze	helemaal	uit	te	trekken.

De drie basisregels voor goed stoken zijn:

1. stook droog en schoon hout. 
De haard is geschikt voor het stoken van hout. We gaan er van uit dat u alleen droge brandstoffen gebruikt. Dat geldt dus ook voor het aanmaak-
papier	en	karton.	Natte	brandstof	kost	extra	energie,	geeft	aanslag	op	het	glas	en	vervuilt	het	rookkanaal.

2. stook niet te getemperd. 
Geef	de	haard	de	tijd	om	op	temperatuur	te	komen	(blijf	erbij	in	dit	stadium)	en	temper	het	vuur	niet	te	snel.	Onthoud	deze	regel:	u	kunt	een	
haard pas temperen als deze op temperatuur is.

3. Zorg altijd voor voldoende verse lucht. 
De	huidige	woningen	zijn	vaak	kierdicht	gemaakt.	Een	roostertje	of	klapraampje	openen	zorgt	voor	voldoende	verse	lucht.	
Of	u	gebruikt	de	verse	luchtvoorziening	van	uw	haard,	mits	deze	is	aangesloten.	

•	 Bij	het	aanmaken	is	het	hoofdzaak	dat	het	rookkanaal	en	de	haard	op	temperatuur	komen.
•	 Telkens	als	u	tijdens	het	stoken	de	haard	wilt	openen,	moet	de	beluchtingsschuif	wat	open	staan	voor	goede	beluchting.	
	 Open	de	deur	voorzichtig	zodat	er	geen	rook	in	de	kamer	komt.

De goede warmte van hout
U heeft een houtkachel gekocht. Hout als brandstof is in veel opzichten een ideale keus. 
Maar	wat	is	hout	eigenlijk?	Onder	invloed	van	zonlicht	bouwt	een	boom	houtcellen	op	uit	
CO2	(kooldioxide),	water	en	energie.	In	zijn	groeiproces	onttrekt	de	boom	CO2		aan	de	lucht	
en	staat	in	ruil	daarvoor	zuurstof	af.	Daarom	is	een	wandeling	door	het	bos	zo	gezond.	Ook	
wat	het	milieu	betreft	is	hout	als	brandstof	ideaal.	Als	we	het	ongemoeid	laten	rotten,	komt	
er	evenveel	CO2			vrij	als	wanneer	we	het	verbranden.	In	mileutermen	zeggen	we	dan	dat	
hout	‘CO2	-neutraal’	is.	

Alleen droog hout is haardhout.
Niet	alle	hout	is	haardhout.	U	stookt	goed	met	hout	dat	minstens	anderhalf	jaar	‘winddroog’	
heeft	gelegen.	Dat	wil	zeggen:	liefst	gekloofd	hout,	onder	een	afdakje,	dat	beschermd	tegen	
de regen zijn vocht langzaam kan laten verdampen. Droog hout sist niet in het vuur en laat geen roet achter op het glas.

Erik	Bendien	creëerde	een	houtopslag		waar	de	wind	van	alle	kanten	bij	kan.	Immers,	hout	droogt	in	de	
wind.	Vandaar	het	basisrooster	(vrij	van	de	grond	tegen	optrekkend	vocht),	de	geperforeerde	zijpanelen	
en	de	extra	ruimte	bovenin.	De	staanders	en	het	rooster	zijn	van	roestwerend	verzinkt	staal.	Het	corten-
staal	van	de	zijpanelen	gaat	na	enige	tijd	oxyderen.	Dat	hoort	zo,	want	het	dunne	roestlaagje	is	niet	
alleen	decoratief,	het	beschermt	de	panelen	ook	tegen	verdere	aantasting.	De	basismodule	kan	naar	
wens	verbreed	worden	met	steeds	dezelfde	ruimte.	U	bouwt	The	Woodstocker	in	een	mum	van	tijd	op.	
Het	resultaat	staat	als	een	huis	en	is	leeg	te	verplaatsen.	Even	gemakkelijk	is	The	Woodstocker	weer	te	
demonteren als u gaat verhuizen.

the Woodstocker. Zo wordt uw haardhout mooi droog.

HAnDLeiDinG fUGA s
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instoken, een goed begin
U	heeft	een	gloednieuwe	haard	gekocht;	‘nul	op	de	teller’,	nog	geen	vlammetje	gezien.	Het	betekent	dat	u	zelf	gaat	zorgen	voor	die	eerste	
‘kilometers’.	De	keramische	vuurstenen	zullen	vocht	gaan	verdampen	en	uw	haardkachel	gaat	zich	zetten.	Stook	daarom	de	eerste	keren	niet	te	
heet	omdat	de	stenen	dan	kunnen	scheuren.	Het	ontstaan	van	krimpscheurtjes	kan	geen	kwaad.	Dat	instoken	vereist	wat	extra	tijd	en	aandacht	
en	een	aanpak	die	we	in	stappen	voor	u	hebben	weergegeven.	Voordat	u	begint	is	het	volgende	van	belang:

•	 Bij	het	aanmaken	van	de	haard	de	beluchtingsschuif	helemaal	openzetten.	Dit	is	de	aanmaakstand.
•	 U	kunt	met	de	beluchtingsschuif	het	vuur	goed	regelen.	Hoe	meer	u	de	beluchtingsschuif	openzet,	hoe	harder	uw	vuur	gaat	branden.
•	 Tijdens	het	instoken	kan	er	wat	vocht	vrijkomen	uit	de	vuurstenen.	Leg	voordat	u	de	haard	in	gaat	stoken,	
 een oude handdoek onder de haard.
•	 Zorg	voor	voldoende	ventilatie.
•	 Let	op;	er	mag	zich	geen	brandbaar	en/of	explosiegevaarlijk	materiaal	in	of	op	de	haard	bevinden	zoals	spuitbus,	verpakkingsmateriaal	
 of dergelijke. Controleer ook de ruimte in de haard boven het hitteschild en keerschot. 

instoken in stappen
1.	 Zet	de	beluchtingsschuif	helemaal	open	
door deze helemaal uit te trekken.

3. Vul de haard met een handvol droog en 
dun	aanmaakhout,	steek	het	aan	en	laat	de	
deur op een kier staan. 

5. Laat het vuur uit gaan en de haard een 
uur lang afkoelen zodat het vocht in de 
vuursteen	kan	verdampen.	Let	op;	er	kan	
vocht uit de vuurstenen komen. 
Leg vooraf een oude handdoek onder de 
haard.

7.	 	Daarna	massievere	houtblokken	±	5x5	
cm	dik	en	30	cm	lang.	Zet	daarbij	de	deur	op	
een kier. Als de houtblokken goed vlam vatten 
de deur sluiten. 
Stook enige tijd door.

6.	 Na	een	uur	gaat	u	de	hele	haard	goed	
op	temperatuur	brengen	met	eerst	wat	dun	
aanmaakhout.	Zet	de	deur	op	een	kier.

4. Wakker het vuur af en toe aan door de 
deur even op een kier te zetten. 
Doe dit meerdere keren.

2. Steek een flinke prop droog papier aan 
tegen	de	achterwand	van	de	stookruimte	en	
laat	dit	vuurtje	weer	uit	gaan.



4. Leg onderin de haard 4 stukken dikker 
hout.	Stapel	daarop	wat	aanmaakhout.	Stapel	
luchtig zodat de vlam alle kansen krijgt. Maak 
met	een	aanmaakblokje	of	wat	papier	het	
aanmaakhout bovenin de haard aan. Stook 
een tijdje goed door zodat u een goede trek 
krijgt,	en	een	goed	ondervuur.	U	houdt	zo	ook	
het rookkanaal schoner.

   NL   9

Zo stookt u de fuga s
1.	 Zet	de	beluchtingsschuif	helemaal	open	
door deze helemaal uit te trekken.

3.	 Als	de	haard	een	tijdje	goed	brand,	
bijvullen	met	wat	massievere	blokken	hout.	
(Zet	eerst	de	beluchtingsschuif	open.)	De	
hoeveelheid	is	afhankelijk	van	de	warmte	
behoefte. Stapel luchtig. 

5. Bij een gloeiende houtskoolmassa kunt 
u de beluchtingsschuif nog verder sluiten. 
Hierdoor	profiteert	u	langer	van	de	warmte.	
Als	u	de	haard	uit	wilt	laten	gaan,	zet	dan	de	
beluchtingsschuif	helemaal	open.	Zo	brandt	
het resterende hout sneller op.

2.	 Maak	de	haard	aan	met	papier,	karton	
of	aanmaakblokjes	en	flink	wat	klein	hout.	
Stapel luchting zodat de vlam de kans krijgt. 
Stook de haard een tijdje door zodat u een 
goede	trek	krijgt,	en	een	goed	ondervuur	voor	
massievere blokken hout. U houdt ook het 
rookkanaal	schoner.	Zet	eventueel	voor	extra	
trek de deur ongeveer 2 cm open.

De kracht van vuur
Eigenlijk	is	er	maar	weinig	bestand	tegen	een	echt	heet	vuur.	Ook	uw	haard	kan	door	oververhitting	beschadigen.	Om	dat	te	voorkomen	
mag	in	uw	haard	niet	meer	dan	4	kg	droog	hout	tegelijk	worden	verbrand.	4	kg	is	ongeveer	gelijk	aan	4	massieve	houtblokken,	eiken	met	15%	
vocht.	De	constructie	en	gebruikte	materialen	zijn	zo	gekozen	om	een	verantwoord	vuur	te	kunnen	beheersen	en	weerstaan.
Stook dus met beleid. 

enkele tips
•	 Stook	altijd	op	een	bed	van	as.	Dit	is	een	isolatie-laag	voor	het	vuur	en	een	goed	bed	voor	de	brandstof.	
•	 Als	u	de	Fuga	S	te	vol	heeft	geladen	en	de	zuurstoftoevoer	is	maximaal	(beluchtingsschuif	helemaal	open),	kan	het	vuur	‘op	hol	slaan’.	
 Sluit in dat geval de beluchtingsschuif. Laat de haardkachel in zo’n geval nooit onbeheerd. 
•	 U	regelt	de	temperatuur	ook	door	de	hoeveelheid	en	de	soort	brandstof	die	u	per	vulling	stookt.
•	 Verwijder	het	teveel	aan	as	met	een	schep	of	de	Ash-cleaner.	As	nooit	met	een	stofzuiger	verwijderen	omdat	vuur	nog	dagenlang	kan	
	 nagloeien.	Zorg	dat	er	een	laagje	as	(±	3	cm)	achterblijft	om	op	door	te	stoken.
•	 Bij	mistig	weer	bij	voorkeur	niet	stoken	wegens	te	lage	trek	in	het	rookkanaal.

Bij voorkeur deze volgorde van houtdikte gebruiken als u gaat stoken.

1.	aanmaakhout		(±	2x2x30cm) 2.	dikker	hout		(±	4x4x30cm) 3.	massief	houtblok		(±	7x7x30cm)
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onderhoud

onderhoud gelakte onderdelen

onderhoud rvs onderdelen

onderhoud keramische vuursteen

onderhoud van het glas

De haard afstoffen met een niet-vezelige 
doek.	Zonodig	reinigen	met	een	schraal	sopje.	

Vlekjes	met	een	zachte	doek	weg	wrijven.	
Behandelen met Harrie Leenders Inox-
Cleaner en een zachte doek. 
Let	op:	Inox	cleaner	kan	gelakte	onderdelen	
beschadigen.

Lichte aanslag: 
Met	keukenpapier	en	vervolgens	met	een	vochtige	doek	de	lichte	aanslag	verwijderen.	
Geef	het	glas	daarbij	wat	tegendruk	aan	de	buitenzijde	zodat	het	glas	niet	verschuift.

1.	 Verwijder	het	hitteschild.
(Zie	installatie	instructies.)
Til het iets omhoog en kantel het. 
Nu	kunt	u	het	uitnemen.

Bewegende	en	piepende	delen	kunnen	worden	gesmeerd	met	grafietvet.	Vraag	advies	aan	uw	leverancier.

Scheuren	in	de	keramische	vuursteen	elementen	kunnen	geen	kwaad	zolang	de	vlam	geen	direct	contact	heeft	met	het	
achterliggende	metaal.	Mocht	dit	wel	het	geval	zijn,	dan	is	het	nodig	de	steen	te	vervangen;	neem	contact	op	met	
uw	leverancier.

Beschadigingen	kunnen	worden	
bijgewerkt	met	een	schuurdoekje	en	speciale	
kachellak.	Vraag	advies	aan	uw	leverancier.	

Dikkere aanslag: 
Deze	kunt	u	met	speciale	kachelruitenreiniger	behandelen	(dat	kan	ook	met	een	stukje	nat	keukenpapier	en	de	witte	as	uit	
de	haard).	Even	laten	inwerken.	Zorg	er	altijd	voor	dat	deze	middelen	niet	in	contact	komen	met	de	lak,	om	vlekvorming	te	
voorkomen.

2.	 Zet	de	beluchtingsschuif	dicht	en	leg	een	
krant op de bodem van de haard om het 
roetafval op te vangen.
Na	het	schoorsteenvegen	het	roetafval	uit	
de	haard	verwijderen	en	het	hitteschild	
terugplaatsen.

Het	glas	beslaat	als	er	vochtige	brandstof	wordt	gestookt	of	te	weinig	zuurstof	wordt	toegevoerd.	Bovendien	kan	het	glas	beslaan	als	het	aanmaken	
niet fel genoeg gebeurt. Bijvoorbeeld als u start met massieve blokken in plaats van dun aanmaakhout. Er blijft dan te lang vocht in de haard dat 
neerslaat	op	het	koudste	deel:	het	glas.

onderhoud van bewegende onderdelen

roet opvangen bij schoorsteen vegen
Om	tijdens	het	schoorsteenvegen	het	roetafval	onderin	de	haard	te	doen	belanden,	moet	het	hitteschild	en	het	keerschot	worden	verwijderd.
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•	 Alle	locale	voorschriften,	inclusief	diegene	refererend	aan	nationale	en	europese	standaarden	moeten	in	acht	worden	genomen	bij	
 installatie van het toestel.
•	 Zorg	voor	voldoende	ventilatie	/	luchttoevoer	in	de	ruimte	waar	uw	haard	de	verbrandingslucht	vandaan	haalt.	Wanneer	u	geen	
	 gebruik	maakt	van	muur-	of	voetbeluchting	is	dat	de	ruimte	waar	de	haard	zich	bevind.
•	 De	haard	is	niet	geschikt	voor	een	gedeeld	afvoersysteem.
•	 Het	toestel	moet	worden	geplaatst	op	een	vloer	met	voldoende	draagkracht.
•	 Zorg	voor	voldoende	toegang	voor	het	reinigen	van	het	toestel,	de	rookgasaansluiting	en	de	schoorsteen.
•	 Houdt	bij	plaatsing	van	de	haard	rekening	met	de	minimale	afstanden	tot	de	muur	i.v.m.	brandgevaar.	
	 De	minimale	afstanden	staan	hieronder	weergegeven.	(maten	in	mm)

specificaties fuga s 

•	 Nominaal	vermogen	=	8	kWatt.
•	 Afvoergas	massastroom	=	8,6	g/s
•	 Massa	toestel	=	130	kg
•	 Minimale	schoorsteentrek	=	8,0	Pa
•	 Rookgastemperatuur	direkt	boven	de	haard	=	317	°C

Min. 450
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Algemene instructies en voorschriften
•	 Het	installeren	van	de	Fuga	S	dient	te	geschieden	door	een	vakkundig	installateur	in	dienst	van	een	erkend	Harrie	Leenders	dealer.
•	 De	mantels	zijn	krasgevoelig.	Voorzichtigheid	is	geboden.
•	 Stook	de	haard	na	plaatsing	m.b.v.	aanmaakhout	om	de	trek	te	controleren.

veiligheidsvoorschriften:

•	 Glas	is	erg	breukgevoelig	en	gebroken	glas	is	erg	scherp.	Neem	voldoende	veiligheidsmaatregelen.
•	 Voor	de	algemene	veiligheid	verwijzen	wij	naar	de	VCA-richtlijnen.
•	 Let	op;	er	mag	zich	geen	brandbaar	en/of	explosiegevaarlijk	materiaal	in	of	op	de	haard	bevinden	zoals	spuitbus,	verpakkingsmateriaal	
 of dergelijke. Controleer ook de ruimte in de haard boven het hitteschild en keerschot. 

Benodigde materialen en gereedschappen

•	 Imbussleutel	3	mm
•	 Imbussleutel	4	mm	
•	 Steeksleutel	s.w.	13
•	 Kruiskop	schroevendraaier
•	 Schietlood

•	 Platte	schroevendraaier
•	 Waterpas	
•	 Steekwagen
•	 4	pluggen	S6	en	4	spakschroeven	
	 (bijgeleverd)

•	 1	zelfborende	parker	(bijgeleverd	
 en 1 reserve)
•	 Glijnokken
•	 M-5bout	(bijgeleverd)
•	 Vet	(b.v.	molycoat)

1. vervoer
•	 Deur	verwijderen	en	veilig	wegzetten.
•	 Tempex	of	verpakkingskussen	tussen	de	haard	en	de	
	 steekwagen	plaatsen	ter	bescherming.
•	 Vervoeren	met	de	voorzijde	van	de	haard	tegen	de	steekwagen.
•	 Verpakkingsfolie	nog	niet	verwijderen.

2.  Plafond/muurplaat aansluiting
•	 Plafond-	of	muuraansluiting	bevestigen	m.b.v.	pluggen	en	
 spakschroeven.
•	 Waterpas	stellen	(A)
•	 Hart	rookkanaal	op	de	vloer	bepalen	m.b.v.	schietlood.

steekwagen

haard in 
verpakkingsfolie

tempex

A

A
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5.  Plaatsing haard
•	 Beschermtape	van	de	draaiaansluitring	verwijderen.
•	 Pijp	voorzichtig	aan	draaiaansluiting	schuiven.

4. Plaatsing haard
•	 Haard	waterpas	stellen	als	hij	op	de	juiste	plaats	staat.
•	 Gebruik	hiervoor	de	inbusbouten	in	de	voet	(imbussleutel	3mm).
•	 Verwijder	de	verpakkingsfolie.

3. Plaatsing haard
•	 Afvoerpijp	op	lengte	maken	(zie	maat	X,	afbeelding	2)	
•	 Binnenzijde	van	de	afvoerring(A)	en	de	aansluitring(B)	invetten		
 en in elkaar schuiven.
•	 Haard	op	positie	schuiven	met	behulp	van	de	glijnokken.	
 Let op beschadiging van de vloer.
•	 Verpakkingsfolie	verwijderen.

A

B

6. Aansluitring
•	 Aansluitring	omhoog	schuiven.	Rekening	houden	met	6-10	mm	
	 speling	voor	warmte-uitzetting.	(zie	afbeelding	5)
•	 Fixeren	met	de	M5-bout	in	één	van	de	gaten.
•	 Deur	terugplaatsen.
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7. Draaibare voet
•	 Vaste	positie:	laat	de	voet	zoals	aangeleverd.
•	 2x60o	draaibaar:	bout	nr	1	aan	de	voorzijde	van	de	haard	
	 verwijderenen		bouten	nr	2	iets	vrij	draaien,	en	blokkeren	met		
	 de	moer	(imbussleutel	4mm,	steeksleutel	s.w.13)
•	 Test	of	de	bouten	nr.	2	niet	te	ver	zijn	vrijgedraaid.
•	 360o	draaibaar:	alle	bouten	verwijderen.

A. Hitteschild

B. vuursteen




