
Bedieningshandleiding | Outdoor gaskachel 
Fuora Q / R / Q-XL / G / K



VOORWOORD

Geachte klant,

Harteli jk bedankt dat u voor een product van SPARTHERM heeft gekozen Wij 
 wensen u veel plezier met deze gaskachel, waarmee u van een gezellig,  aangenaam 
 gasvuur kunt genieten. Onze producten worden volgens de hoogste kwaliteits- en 
veiligheidseisen ontwikkeld en geproduceerd. Hierdoor is jarenlang probleemloos 
gebruik gegarandeerd.

In deze handleiding vindt u informatie over het installeren en gebruiken van uw 
nieuwe apparaat. Lees deze informatie en de gebruiksaanwijzing goed door om 
vertrouwd te raken met het apparaat. Als u meer ondersteuning wilt, verzoeken 
wij u contact op te nemen met uw installateur of de winkel waar u het apparaat 
heeft gekocht.

Uw SPARTHERM-team

G.M. Rokossa
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• De luchtstroom in de richting van de gasfles mag ook nooit worden 

belemmerd.

• Zet het apparaat bij stevige wind altijd op een plek in de luwte, zodat 

wordt voorkomen dat hij omvalt.

• Bij een gaslek: draai de gasfles dicht of sluit de gaskraan van het gasnet.

• Indien u een (afzonderli jke) ombouw maakt waarin u de gasfles wilt 

plaatsen, moet u erop letten dat deze goed geventileerd is. Propaan 

is zwaarder dan lucht en een ophoping van dit gas kan gevaarli jke 

 consequenties hebben. Neem bij vragen over de instructies in deze 

handleiding altijd contact op met de winkel waar u het apparaat heeft 

gekocht.

• Het is gevaarlijk en verboden om dit apparaat in een afgesloten ruimte te 

gebruiken!  Dit apparaat is ontwikkeld voor gebruik in de open lucht.

2. INSTALLATIEVOORSCHRIFTEN

Inhoud van de verpakking:

1 x compleet gemonteerde brander

1 x zakje met lavastenen 8-16 mm

1 x bedienings- en installatiehandleiding

1 x deksel (indien geen Glass Top)

1 x aluminium onderstel met wielen en veiligheidsstelpoten

1 x rubberen bevestigingsring voor gasfles

1 x drukregelaar + gasslang 0,4 m

1 x ventiel voor kantelbescherming

Uitpakken: Wanneer u alles heeft uitgepakt, moet u het verpakkingsmate-

riaal volgens de voorschriften verwijderen.

1. WAARSCHUWING

• Lees de handleiding zorgvuldig door, voordat u de buitengaskachel 

(Fuora) in gebruik neemt en bewaar de handleiding goed.

• Het is gevaarlijk en verboden om dit apparaat in een afgesloten ruimte te 

gebruiken!  Dit apparaat is ontwikkeld voor gebruik in de open lucht.

• Dit product en, indien van toepassing, de gasfles, moeten volgens de 

 instructies in deze handleiding, met inachtneming van alle van  toepassing 

zijnde nationale en/of plaatselijke regels worden geïnstalleerd.

• Bij een storing of beschadiging moet de gastoevoer onmiddellijk worden 

gestopt. Hiervoor dient de meegeleverde tweede sleutel in de buurt te 

worden bewaard op een vaste plek.

• De afstand van de kachel tot licht ontvlambare materialen dient  minimaal 

1,5 meter te bedragen.

• Het vuur nooit zonder toezicht laten branden.

• De outdoor gaskachel (Fuora) niet verplaatsen, wanneer deze in gebruik 

of nog warm is.

• Zorg ervoor dat het apparaat tijdens het gebruik en tot hij volledig is 

afgekoeld buiten het bereik van kinderen staat.

• Let op! Het aanraken van hete onderdelen kan brandblaren  veroorzaken! 

Er moet een beveil iging worden aangebracht om te voorkomen dat 

 kinderen en gehandicapten in de buurt van het apparaat kunnen komen.

• Voordat de buitenkachel wordt verplaatst, moet het ventiel van de gas-

fles of de drukregelaar worden gesloten.

• Draai de gaskraan altijd dicht voordat u het apparaat verplaatst.

• Draai de gastoevoer na gebruik dicht.

• Voer reparaties nooit zelf uit en voer evenmin veranderingen uit aan het 

apparaat.

• De luchtstroom in de richting van de brander en/of inspuitopening mag 

nooit worden belemmerd.
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Gebruik: Wanneer de gaskachel op bedrijfsterreinen wordt gebruikt en 

geplaatst, moet een drukverlaging met overdrukbeveiliging worden gebruikt.

Dit kan als optioneel onderdeel worden besteld.

Buitenopstelling: de gaskachel mag niet langere tijd worden blootgesteld 

aan weersinvloeden. Ter bescherming tegen regen, sneeuw, enz. is als opti-

onele accessoire een weerbeschermkap verkrijgbaar.

Let op: Indien u bij het aansluiten van de buitenkachel hulp nodig 

heeft, neem contact op met uw vakhandelaar.

2.1 INSTALLATIEHANDLEIDING VLOEIBAAR GAS

1. Sluit de drukregelaar op de gasfles aan (linkse schroefdraad) (de maximaal 

toegestane vulling bedraagt 10,5 kg). Gebruik hiervoor een goed passende 

(verstelbare) tang. Het is niet voldoende om hem slechts met de hand 

stevig vast te draaien, omdat hierdoor lekkage zou kunnen ontstaan. De 

gasfles mag alleen in goed geventileerde ruimtes worden vervangen en 

nooit in de buurt van kaarsen, sigaretten of andere ontstekingsbronnen.

2. Let op: controleer voor het aansluiten van de drukregelaar altijd of de 

rubberen ring nog aanwezig en onbeschadigd is. Mocht dat niet het geval 

zijn, dan moet deze worden vervangen en mag u het apparaat zolang niet 

gebruiken.

3. Zorg ervoor dat de gasfles altijd rechtop staat. De gasslang mag niet 

in aanraking komen met scherpe voorwerpen of randen die de slang 

 zouden kunnen beschadigen. Zorg er tevens voor dat de gasslang niet in 

 aanraking komt met hete onderdelen van de brander.

4. Controleer alle aansluitingen op lekkages. Doe hiervoor zeepsop op de 

gasverbindingen of gebruik een gaslekspray. Er is sprake van een lek 

 wanneer er luchtbellen in het zeepsop of in de gaslekspray zichtbaar 

worden.

5. Verdeel de meegeleverde lavastenen (8 - 16 mm) in de vorm van een 

heuveltje (afb. 1b), resp. van een muur (afb. 1c) op de branderplaat. Zorg 

ervoor dat er geen kleine stukjes steen in de brander terecht kunnen 

komen. Zorg er ook voor dat er geen stenen op het thermo-element liggen. 

De kachel is nu klaar voor gebruik.

6. De gaskachel moet met de twee stelpootjes op de vloer worden afgesteld, 

zodat gegarandeerd is dat het apparaat stevig staat.

Waarschuwing: Controleer de gasslang minimaal één keer per maand en 

altijd wanneer u de gasfles verwisselt. Indien bij de slang scheuren, barsten 

of andere beschadigingen zichtbaar zijn, moet de slang worden vervangen 

door een andere slang van dezelfde lengte en kwaliteit.

Fuora Q
Afb. 1a

Fuora Q-XL
Afb. 1C

Fuora Q /Fuora R
Afb. 1b
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2.2 INSTALLATIEHANDLEIDING AARDGAS

1. De gaskachel moet zo worden bevestigd dat deze na het aansluiten van 

de gasleiding niet meer kan bewegen.

2. De gasleiding moet door een erkende vakinstallateur overeenkomstig 

alle geldende en/of lokale normen en bepalingen worden geïnstalleerd.

3. Verdeel de meegeleverde lavastenen (ong. 0,9 kg (8-16 cm)) in de vorm 

van kleine heuveltjes over het branderbed. Let erop dat geen kleine 

steensplinters in de brander komen. Zorg ook dat er geen stenen op het 

thermo-element liggen.

4. Controleer alle aansluitingen op lekkages. Maak daarvoor alle gasverbin-

dingen nat met zeepoplossing of gebruik een gaslekspray. Er is sprake 

van een lek wanneer er luchtbellen in het zeepsop of in de gaslekspray 

zichtbaar worden.

5. Nu moet de gaskachel met de twee stelvoeten aan de apparaatbodem 

worden uitgelijnd om te verzekeren dat deze stabiel staat.

6. De haard is nu gebruiksklaar.

3. TECHNISCHE GEGEVENS

Producent  Spartherm Feuerungstechnik GmbH

Contactgegevens  Postbus 1751

  D-49324 Melle

  Tel: +49 (0) 54 22 9441-0

  Fax: +49 (0) 54 22 9441-14

Model  Fuora Q  / Q-XL / R / G / K

Versie  propaan, butaan

Land van bestemming Duitsland (BRD)

Norm  EN 14543+A1

PIN-nummer CE  00850052

Propaanaansluiting  drukregelaar 50 mbar

Warmterendement  6,5 - 9,0 kW    (Fuora Q / Fuora R)

  10,0 - 14,5 kW   (Fuora Q-XL / Fuora G / Fuora K)
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Technische gegevens:

Land Gascategorie Ø-gasmond 
in mm

Gassoort Aansluitdruk in 
mbar

Vermogen 
in kW

Gasverbruik Model

DE I3B/P 1,3 G30 50 9 655 g/h Q / R

DE I3B/P 1,6 G30 50 14,5 1055 g/h G / K / Q-XL

DE I2LL 2,25 G25 20 6,5 720 l/h Q / R

DE I2E 2,25 G20 20 7,5 715 l/h Q / R

IT I2H 2,25 G20 20 7,5 715 l/h Q / R

IT I3B/P 1,3 G30 30 7,0 509 g/h Q / R

IT I3B/P 1,6 G30 30 10,5 764 g/h G / K / Q-XL

FR I3+ 1,3 G30 30 7,0 509 g/h Q / R

FR I3+ 1,6 G30 30 10,5 764 g/h G / K / Q-XL

GB I2H 2,25 G20 20 7,5 715 l/h Q / R

GB I3+ 1,3 G30 30 7,0 509 g/h Q / R

GB I3+ 1,6 G30 30 10,5 764 g/h G / K / Q-XL

CH I2H 2,25 G20 20 7,5 715 l/h Q / R

CH I3B/P 1,3 G30 50 9 655 g/h Q / R

CH I3B/P 1,6 G30 50 14,5 1055 g/h G / K / Q-XL

PL I2E 2,25 G20 20 7,5 715 l/h Q / R

PL I3B/P 1,3 G30 30 7,0 509 g/h Q / R

PL I3B/P 1,6 G30 30 10,5 764 g/h G / K / Q-XL

ES I2H 2,25 G20 20 7,5 715 l/h Q / R

ES I3+ 1,3 G30 30 7,0 509 g/h Q / R

ES I3+ 1,6 G30 30 10,5 764 g/h G / K / Q-XL

NL I3B/P 1,3 G30 30 7,0 509 g/h Q / R

NL I3B/P 1,6 G30 30 10,5 764 g/h Q / R

NL I2L 2,25 G25 20 6,5 720 l/h G / K / Q-XL

AT I2H 2,25 G20 20 7,5 715 l/h Q / R

AT I3B/P 1,3 G30 50 9 655 g/h Q / R

AT I3B/P 1,6 G30 50 14,5 1055 g/h G / K / Q-XL

Geproduceerd door de firma 

Spartherm Feuerungstechnik GmbH

CE 0085

CS 0052

PIN: 00850052
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4. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Lees deze veil igheidsvoorschriften a.u.b. zorgvuldig door, voordat u de 

gaskachel in gebruik neemt! Indien de informatie uit deze handleiding niet 

nauwkeurig wordt opgevolgd, zou dat tot brand of explosiegevaar kunnen 

leiden, wat materiële schade, ernstig persoonlijk letsel of zelfs de dood tot 

gevolg kan hebben.

WAARSCHUWING : een onjuiste instal lat ie, verkeerde aanpassingen, 

 veranderingen, onderhoud of verzorging kunnen persoonli jk letsel en 

 materiële schade tot gevolg hebben. Kijk in de gebruiksaanwijzing die bij het 

apparaat werd geleverd. Mocht u nog vragen hebben of aanvullende  informatie 

wensen, neem dan a.u.b. contact op met een erkende  gasinstallateur. Draai 

de gasfles bij het aansteken van de brander helemaal open.

WAARSCHUWING: Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor gebruik in de 

open lucht. Het is niet geschikt om in gebouwen, garages, gesloten ruimtes 

of in/op een voertuig of boot te worden geïnstalleerd.

WAARSCHUWING: deze gaskachel mag nooit onder brandbare constructies  

of onder brandbare materialen worden gebruikt en ook nooit in de buurt van 

andere brandbare materialen worden geplaatst.

WAARSCHUWING: het installeren en onderhouden moet door een erkend 

gasinstallateur worden uitgevoerd. Hierbij dienen de plaatselijke  richtlijnen 

te worden nageleefd. Een onjuiste installatie, aanpassing,  verandering, 

 verzorging of onderhoud kan persoonl i jk letsel of materiële schade 

veroorzaken.

WAARSCHUWING: volg alle instructies in de handleiding voor het opsporen 

van een gaslek op, voordat u het apparaat in gebruik neemt. Probeer nooit 

om de gaskraan los te halen als het apparaat in gebruik is.

WAARSCHUWING: bewaar of gebruik geen benzine of andere brandbare 

dampen of vloeistoffen in de buurt van dit apparaat of andere apparaten.

WAT MOET U DOEN ALS U GAS RUIKT: de gastoevoer dichtdraaien, alle 

vuur doven, vervolgens contact opnemen met uw gasinstallateur en zijn 

aanwijzingen opvolgen. Wanneer u uw gasinstallateur niet kunt bereiken, 

moet u contact opnemen met de brandweer.

WAARSCHUWING: dit apparaat mag niet op een brandbaar oppervlak, 

zoals een houten tafel, worden gebruik.

WAARSCHUWING: Het gebruik en transport is alleen toegestaan met de 

vier gemonteerde borgpennen. Deze borgpennen worden bij het apparaat 

geleverd en moeten in het gasflessenvak in de stalen koppelingsplaatjes van 

het glazen bovengedeelte worden gestoken (afb. 2a/b).

Afb. 2a Afb. 2b
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2. Als de ontstekingsvlam brandt, moet u de bedieningsknop nog 10 

 seconden ingedrukt houden. Laat daarna de schakelaar van de 

 ontsteking los.

3. Als de vlam uitgaat, moet u de stappen 1 en 2 herhalen tot de 

 ontstekingsvlam brandt.

Let op: wanneer er een nieuwe gasfles wordt geplaatst of als de kachel 

een ti jdje niet is gebruikt, moet u eerst de lucht uit de gasslang laten 

 ontsnappen. Het kan daardoor even duren voordat de ontstekingsvlam gaat 

branden.

5.2 VLAMBRANDER

Als de ontstekingsvlam brandt, moet de contactschakelaar (afb. 6) naar 

links worden gedraaid. Nu wordt de hoofdbrander (afb. 1) voorzien van gas.

5.3 VLAMHOOGTE INSTELLEN

1. U kunt de gewenste hoogte van de gasvlam instellen door de regelaar voor 

de vlamhoogte (afb. 7) naar rechts of links te draaien.

2. Voor een lagere gasvlam moet de knop naar rechts (afb. 8), dus met de 

wijzers van de klok mee, worden gedraaid.

3. Voor een hogere gasvlam moet de knop naar links worden gedraaid, dus 

tegen de wijzers van de klok in (afb. 7).

5.  INGEBRUIKNAME VAN HET APPARAAT

1. Als het apparaat een beschermkap heeft, moet deze worden verwijderd.

2. Controleer of de gasaansluitingen correct op de gasfles zijn  aangesloten 

en draai de gasfles open. De gasfles moet worden geborgd met de 

 rubberen bevestigingsring.

3. De outdoor gaskachel (Fuora) wordt met het gasregelblok bediend, dat 

zich achter de kacheldeur bevindt.

4. Om ervoor te zorgen dat het gas naar de brander kan stromen, moet de 

kantelbeveiliging (afb. 3) horizontaal worden gezet.

5.1 INSCHAKELEN

1. Draai de schakelaar van de ontsteking op het gasregelblok (afb. 4) eerst 

helemaal naar rechts. Draai vervolgens de ontstekingsknop in ingedrukte 

toestand naar links tot er een ‘klik’ (afb. 5) te horen is. Deze ‘klik’ is de 

ontsteking van de ontstekingsvlam. Herhaal deze stap eventueel 3-5 keer 

tot de ontstekingsvlam brandt.

ONJUIST ONJUISTJUIST

Afb. 3
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5.4 UITSCHAKELEN

1. Als u de ontstekingsknop weer naar rechts draait (afb. 4), draait u de  gastoevoer 

dicht en gaat de kachel uit. Daarna moet de gasfles worden dichtgedraaid.

5.5 WAARSCHUWING - ALS U GAS RUIKT

Als u gas ruikt, mag u het apparaat nooit inschakelen. Wanneer het gas 

al  ingeschakeld is en u gas ruikt, moet u de gastoevoer afsluiten (gasfles of 

 gaskraan dichtdraaien).

Vervolgens alle aansluitingen controleren op lekkage. U kunt dat doen, door alle 

verbindingsplaatsen met zeepsop of een gaslekspray nat te maken. Er is een lek, 

wanneer er luchtbellen ontstaan in het zeepsop of in de gaslekspray.

U mag het apparaat pas weer gebruiken, nadat alle lekkages zijn verholpen. Neem 

hiervoor, indien nodig, contact op met de winkelier.

5.6 DEMONTAGE GLASWERK

De glazen kap rust  op het  bas ise lement  en is  met  v ier  s ta len 

 koppelingsplaatjes aan de zijkanten gezekerd. (Afb. 9)

De stalen koppelingsplaatjes steken door het gecoate basiselement en 

 worden in het gasflessenvak met vier borgstiften gezekerd (afb. 10).

Als u de glazen kap wilt verwijderen, moet u de vier borgstiften uit de stalen 

koppelingsplaatjes trekken (afb. 11).

Vervolgens kunt u het glas voorzichtig omhoog bewegen (afb. 12)

Afb. 6Afb. 5Afb. 4

Afb. 7 Afb. 8

Afb. 10

Afb. 12Afb. 11

Afb. 9
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6. GASFLESADAPTER

Drukverlaging met overdrukbeveiliging

Noodzakelijk en verplicht voor zakelijke 

toepassingen in Duitsland.

Bestelnummer: 1033198

Overgangssteun 1: Italië, Zwitserland
KLF AG x AG M 10 x 1
Bestelnummer: 1034297

Overgangssteun 2: Italië
KLF AG x IG W 20 x 1/14" LH
Bestelnummer: 1034298

Overgangssteun 3: België, Denemarken,  Finland,  Luxemburg, 
Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Schotland, Zwitserland, Italië, 
Zweden
KLF AG x AG M 14 x 1,5
Bestelnummer: 1034300

Overgangssteun 4: Denemarken, Engeland, Frankrijk, 
Nederland, Italië, Oostenrijk, Zwitserland, Spanje
KLF AG x IG W 21,8 x 1/14" LH
Bestelnummer: 1034302

6.1 ADAPTER VOOR DE AANSLUITING

6.2 WEERBESTENDIGE AFSCHERMKAP

Weerbestendige afschermkap Fuora Q-XL:
Bestelnummer: 1053978

Weerbestendige afschermkap Fuora R:
Bestelnummer: 1033232

Weerbestendige afschermkap Fuora Q:
Bestelnummer: 1032894
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7. ALGEMENE GARANTIEVOORWAARDEN

7.1 TOEPASSINGSBEREIK

Deze algemene garantievoorwaarden gelden voor de relatie tussen de 

 fabrikant, de firma Spartherm Feuerungstechnik GmbH, en de handelaar/

tussenhandelaar. Ze komen qua dekking niet volledig overeen met de 

 contract- en garantievoorwaarden die de handelaar/tussenhandelaar 

 individueel doorgeeft of kan doorgeven aan zijn klant.

7.2 ALGEMENE INFORMATIE

Dit product is een kwalitatief hoogstaand product dat wordt vervaardigd 

volgens de meest recente technische inzichten. De gebruikte materialen zijn 

zorgvuldig geselecteerd en worden, net als ons volledige  productieproces, 

ononderbroken gecontroleerd. Voor het opstellen of inbouwen van dit  product 

is gespecialiseerde vakkennis vereist. Daarom mogen onze producten alleen 

worden geïnstalleerd en in bedrijf worden gesteld door gespecialiseerde 

bedrijven onder naleving van de geldende wettelijke bepalingen.

7.3 GARANTIEPERIODE

De algemene garantievoorwaarden gelden alleen in de Bondsrepubliek 

Duitsland en de Europese Unie. De garantieperiode en de omvang van de 

garantie worden in het kader van deze voorwaarden toegekend, buiten de 

wettelijke garantie, die onaangetast blijft.

Het bedr i j f  Spartherm Feuerungstechnik GmbH geeft  24 maanden 

 garantie op de behuizing, bedieningselementen zoals handvaten, hendels, 

schokdempers, elektronische en elektrische onderdelen zoals ventilatoren, 

toerentalregelaars, originele onderdelen, drukregelaar, alle toebehoren en 

veiligheidstechnische voorzieningen.

De firma Spartherm Feuerungstechnik GmbH geeft 6 maanden garantie 

op sli j tageonderdelen in het vuurbereik, zoals chamotten, vermiculiet, 

 vuurroosters, pakkingen en glaskeramiek.

7.4 RECHTMATIGHEIDSEIS VOOR DE GARANTIE

De garantieperiode begint vanaf de datum van levering aan de  vakhandel/

tussenhandelaar. Dit dient te worden gestaafd door een schri f tel i jk 

bewijs, zoals de rekening met leveringsbevestiging door de vakhandel/ 

tussenhandelaar. Het bij het product behorende garantiecertificaat dient 

door de indiener van de claim te worden voorgelegd bij de aanvraag.

 

Zonder voorlegging van dit bewijs is de Firma Spartherm Feuerungstechnik 

GmbH tot geen enkele garantieprestatie verplicht.

7.5 UITGESLOTEN VAN GARANTIE

De garantie omvat niet:

• de slijtage van het product

• Vuursteen/vermicul ie t : Z i jn  natuur l i jke producten d ie b i j  ieder 

 verwarmingsproces worden onderworpen aan uitzetten en krimpen. 

Hierbij kunnen barsten ontstaan. Zolang de bekledingen de positie in 

de brandruimte behouden en niet afbreken, zijn deze volledig werkzaam.

• de oppervlakken: verkleuringen in de lak of op de gegalvaniseerde 

 oppervlakken, die te wijten zijn aan thermische belasting of overbelasting.
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• de omhoogschuifmechaniek: bij het negeren van de installatievoorschriften 

en daaraan verbonden oververhitting van de geleiderol en lagers.

• de dichtingen: verminderen van de dichtheid door thermische belasting 

en verharding.

• het glaskeramiek: vervuiling door roet of ingebrande resten van  verbrande 

materialen, en kleurveranderingen en andere optische  veranderingen 

vanwege de thermische belasting.

• foutief transport en/of foutieve opslag

• verkeerde hantering van breekbare onderdelen zoals glas en keramiek

• verkeerde hantering en/of ondeskundig gebruik

• nalatig onderhoud

• foutieve inbouw of aansluiting van het apparaat

• niet-naleving van de montage- en gebruikshandleiding

• technische wijzigingen aan het apparaat door niet-bedrijfspersoneel 

7.6 CORRIGERENDE MAATREGELEN/REPARATIE

Onafhankel i jk van de wettel i jke garantie, die binnen de wettel i jke 

 garantietermijn voorrang heeft op de beloofde garantie, worden in het kader 

van deze garantie alle gebreken kosteloos opgelost, als deze zijn terug te 

voeren op een materiaalfout of op een fout van de fabrikant en als de overige 

voorwaarden van deze garantiebelofte zijn nageleefd. In het kader van deze 

garantiebelofte behoudt de firma Spartherm  Feuerungstechnik GmbH zich het 

recht voor ofwel de gebreken te corrigeren ofwel het apparaat kosteloos te 

vervangen. Corrigerende maatregelen hebben voorrang.

Deze garant iebe lo f te  omvat  u i tdrukke l i j k  n ie t  een verdergaande 

 schadevergoeding, die uitgesloten is bovenop de wettelijke garantie.

7.7 VERLENGING VAN DE GARANTIEPERIODE

Als een prestatie onder de garantiebelofte is uitgevoerd, of het nu gaat om 

corrigerende maatregelen of om de vervanging van een apparaat, dan wordt 

de garantietijd voor het vervangen apparaat/onderdeel verlengd.

7.8 RESERVEONDERDELEN

Als reserveonderdelen mogen uits lui tend reserveonderdelen worden 

gebruikt die door de fabrikant worden geproduceerd of worden aanbevolen.

7.9 AANSPRAKELIJKHEID

Schade en claims voor schadevergoeding waarvan de oorzaak niet ligt in 

een apparaat dat met gebreken is afgeleverd door de Firma Spartherm 

Feuerungstechnik GmbH, worden uitgesloten en maken geen deel uit van 

deze garantie.

 

Dit geldt niet voor wetteli jke garantieclaims, als deze zich in bepaalde 

gevallen zouden voordoen. 

7.10 SLOTOPMERKING

De vakhandel/distributeur staat u graag bij met raad en daad, bovenop deze 

garantievoorwaarden en -toezeggingen. Er wordt nadrukkelijk geadviseerd 

om haardsystemen en haardkachels regelmatig te laten controleren door 

een haardbouwer.
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Het wereldmerk voor uw huiskamer

Uw vakhandelaar:

Reg.nr.: Product gecontroleerd door: Datum:

. .
Dag       Maand            Jaar
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