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VEILIGHEIDSINSTRUCTIE :  

 

 

 

 

Bij in gebruik name van de gashaard, dient de veiligheidsinstructie ten alle tijden 
opgevolgd te worden, zodat het risico op brand en overige schade aan dieren, 
personen en voorwerpen voorkomen kunnen worden. Lees de veiligheidsinstructie 
zorgvuldig, voordat de gashaard in gebruik wordt genomen.  

 

1. De gashaard dien altijd correct gemonteerd te worden, volgens de 
meegeleverde montage instructies. De gashaard dient recht geplaatst te 
worden op een harde, stabiele ondergrond.  

2. De gashaard dient voldoende uit de buurt geplaatst te worden van brandbare 
materialen (min 2 meter). Houdt de ruimte rondom de gashaard vrij van 
brandbare materialen en/of vloeistoffen.  

3. Controleer voor gebruik alle aansluitingen op de gasfles. Controleer of deze 
goed gemonteerd zijn, loszittende elementen staan gelijk aan 'niet correcte 
montage'. Indien er een verbinding niet correct is gemonteerd, monteer deze 
dan correct zodat alle stukken vast staan, voordat het de gashaard gebruikt. 
Zorg tijdens de montage dat steeds de gaskraan van de gasfles dicht gedraaid 
is. 

4. Iedere maal wanneer u de gasverbindingselementen opnieuw aansluit, dient u 
de verbinding en slang te controleren op lekkages.  

5. De gasslang mag nooit in aanraking komen met het warme oppervlak van de 
brander. 

6. De gasslang dient te voldoen aan de nationale geldende wet- en 
regelgeving.  Indien deze conform mag de gasslang worden aangesloten op de 
meegeleverde gasdrukregelaar.  

7. Verander nooit de lucht ventiel-instellingen van de brander. Indien de 
luchtopening van de brandringen versperd zijn, schakel dan direct een specialist 
gastechnieker in. 

8. Bellemmer nooit een vrije doorstroming van gas en zuurstof naar de gashaard. 
Verander nooit iets aan het gas-technisch systeem van het apparaat. Elke 
wijziging aan het systeem kan gevaarlijk zijn en hiermee vervalt de 5 jaar 
garantie van de gashaard en zijn toebehoren. 

9. Houdt dieren en kinderen op ruim voldoende afstand van het apparaat. De 
gashaard beschikt over onderdelen die zeer heet worden tijdens gebruik en na 
gebruik. Wacht steeds tot het apparaat voldoende is afgekoeld voordat u dieren 
of kinderen in de buurt van het apparaat toelaat. Wij adviseren minimaal 1,5 uur 
te wachten. 

10. Verplaats de gashaard nooit wanneer het in gebruik is. Wij adviseren minimaal 
1,5 uur te wachten voordat u deze verplaatst. Let wel op met losse onderdelen. 
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11. Laat tijdens gebruik de gashaard nooit onbewaakt achter. 
12. De gashaard heeft een open vuur, zorg tijdens die momenten dat er een 

verantwoordelijke in de buurt van de gashaard verblijft, zodat zij toezicht kunnen 
bieden op dieren en kinderen.  

13. Raak de lavastenen en indien van toepassing de keramische houtblokken niet 
aan, totdat deze volledig zijn afgekoeld. 

14. Zet na gebruik steeds de gasvoorziening uit.  
15. Wacht na gebruik minimaal 1,5 uur voordat u de afdekplaat over de gashaard 

plaatst. Indien de afdekplaat eerder wordt geplaatst, ontstaat er schade aan de 
brander of kan er zelfs brand ontstaan.  

16. De gashaard is bedoeld om warmte op te wekken en mag alleen buitenshuis 
worden gebruikt.  

17. Maak altijd gebruik van de voorgeschreven gasflessen, zoals in de handleiding 
beschreven staat.  

18. In geval van hevige wind dient er bijzondere aandacht te worden gegeven tegen 
kantelen van het apparaat.  

19. De gashaard dient ten aller tijde buitenshuis te worden gebruikt of in een zeer 
goed geventileerde ruimte. Dit kan bijvoorbeeld in serres of veranda's zijn. Een 
goed geventileerde ruimte is voor minimaal 25% open.  

20. Wees voorzichtig, bereikbare delen kunnen zeer heet worden. Bewaar altijd 
deze handleiding bij het apparaat. 

21. Let op dat de gasslang altijd rechtstreeks naar beneden richting de gasfles 
wordt gebogen en nooit tegen warme apparaten van het model wordt gedrukt. 


