voordat u start met monteren

ONDERDELEN
1x

Voorplaat met opening (A)

1x

Achterplaat (B)

1x

Zijplaat met (C) of zonder (D) opening

1x

Zijplaat met (C) of zonder (D) opening

1x

Aslade (E)

1x

Schoorsteenkap (F)
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10x (of 13x) Korte roosterstukken model 1200 (of model 1700) (G)
8x (of 11x)

Lange roosterstukken model 1200 (of model 1700) (H)

4x

Verplaatsogen/sleutel (I)

2x

Bezemstelen

2x

Paar handschoenen

H

I

VOORDAT U BEGINT MET MONTEREN
Als u een RVS haard heeft gekocht, bevatten de platen van de haard beschermfolie. Deze folie wordt
toegepast om beschadigingen tijdens fabricage en transport te voorkomen. Voordat u begint met de
montage, moet u de folie verwijderen. Dit kan bij de omgezette randen wat lastig zijn.

montagehandleiding

MONTEREN
Zorg dat u met twee personen bent. Doe allebei handschoenen aan,
i.v.m. mogelijk scherpe randen. Als u voor 1 zijopening gekozen heeft,
bepaal dan aan welke kant deze komt: links of rechts.

1

Begin met de voorplaat en een zijplaat in elkaar te schuiven

2

Schuif de achterplaat in de zijplaat

3

Monteer de 2e zijplaat tussen de achterplaat en de voorplaat,

4

eerst inschuiven, daarna laten zakken
4

Controleer of aan de bovenzijde alle platen op gelijke hoogte zitten

5

Zoek de 4 uitstekende lipjes aan de binnenzijde van de kachel,
de lipjes liggen net boven de poten

6

Plaats het sleufje van een verplaatsoog over het lipje

7

Buig het lipje door het verplaatsoog te draaien. Na het ombuigen

7

van de lipjes kan de kachel bijna niet meer uit elkaar
8

Monteer de lange roosterstukken:
a. Begin met de achterste, schuin insteken
b. De strippen hebben verschillende uiteinden.
Deze om en om in de zijplaten steken

9

Monteer de korte roosterstukken

10 De schoorsteenkap boven in de haard schuiven
11 Inschuiven aslade, merkteken aan de achterzijde

Klaar!
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