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PLAATSING VOORSCHRIFTEN

NEDERLAND-NL

BELGIE-BE

Trimline 38 FS Pano mantel
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Met de aanschaf van deze mantel in combinatie met de gashaard wensen wij u veel stookplezier. Voordat U
de mantel plaatst lees dan eerst de instructie van Uw gashaard zorgvuldig voordat u de combinatie installeert
en in gebruik neemt. Bewaar beide instructies goed. In geval van storing steeds opgeven: type en serienummer dat u aantreft op het toestel / mantel. Uw aankoopnota is uw garantiebewijs.

1.0 Algemeen
Het toestel wordt geleverd in 2 delen n.l; de Trimline 38 panorama inbouwhaard en de Trimline 38 FS Pano mantel.
Wat betreft de gastechnische aansluiting zie de voorschriften behorende bij de inbouwhaard.
Bij aflevering dient u direct het toestel / mantel op eventuele transportschade te controleren.
Waarschuwing.
Gaskachels worden heet als ze in bedrijf zijn. Na installatie van het toestel wordt de mantel en het glasoppervlak
beschouwd als actieve zone.
Opgelet! Het glasoppervlak kan zeer heet worden.! Dienovereenkomstig moet voorzichtigheid worden betracht en moeten b.v. kinderen en hulpbehoevenden uit de buurt van brandende kachels worden geweerd.
Ook mogen kachels niet op of tegen licht ontvlambare materialen worden geplaatst zoals gordijnen brandbare vloeistoffen of nylon kleding enz .).
Zorg er te allen tijde voor dat kinderen en andere personen die niet op de hoogte zijn van de werking van een gastoestel, zich uitsluitend onder toezicht, in de nabijheid van het toestel begeven.
Gebruik een haardscherm tegen verbranding en ter bescherming van de hierboven vermelde kinderen en personen.
Het toestel mag niet in gebruikt gesteld worden zonder dat de ruit geplaatst is.

2.0 Inhoud verpakking
1 x Trimline 38 FS pano mantel
1 x Bediening en installatievoorschriften

WIJZIGINGEN EN DRUKFOUTEN VOORBEHOUDEN.
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3.0 Plaatsing voorschriften.
*

Voordat u de mantel plaatst, moet U eerst de Bedieningskast behorende bij de inbouwhaard onder het toestel
monteren.
Leg het inbouwtoestel voorzichtig op de achterzijde opdat de onderzijde goed bereikbaar is.
Bevestig de twee meegeleverde strippen aan de Bedieningskast. (zie afbeelding A)
Boor 4 gaten in de kokers onder het toestel zoals aangegeven en bevestig de inbouwkast.
De Bedieningskast wordt in deze situatie zonder deur gemonteerd.
Stel de hoogte van de 4 poten in als aangegeven. (zie afbeelding B)
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4.0 Montage Mantel
*
*
*
*
*
*
*

Positioneer het toestel voor de wand (of in vrijstaande situatie op de gewenste positie).
Het toestel dient altijd voor een onbrandbare wand (ook geen behang o.i.d.) geplaatst te worden.
De mantel mag aansluitend op de wand geplaatst worden. Desgewenst kan het toestel ook op korte afstand van
de wand geplaatst worden.
Om inkijk achterzijde te voorkomen wordt maximaal 5 cm ruimte tussen wand en mantel aangeraden.
Nadat u de gashaard geplaatst en gecontroleerd hebt volgens het installatie voorschrift van de betreffende
haard en op Pag. 3 genoemde Bedieningskast gemonteerd hebt onder het toestel kunt U de mantel plaatsen.
Til de Mantel (1) en Plint (2) uit de verpakking en controleer het geheel op beschadigingen en of gebreken.
Verwijder de afdekplaat (4) achterop mantel (1) door een zestal schroeven los te draaien.

Let op!: De afdekplaat (4) dient alleen toegepast te worden indien het toestel VOLLEDIG VRIJSTAAND in een
ruimte geplaatst gaat worden. Indien toestel voor een wand komt te staan dient deze plaat NIET gemonteerd te
worden.
*

Boven op de mantel zit een afdekplaat (3) welke U kunt verwijderen door deze voorzichtig naar achteren te
schuiven tot aan de aanslag en dan naar boven uit de mantel te nemen.

*

Voordat u de mantel plaatst dient tevens de (niet meegeleverde) concentrisch afvoerbuis aangesloten te zijn.

Let op !: Indien het toestel voor een wand geplaatst wordt, dient deze wand ONBRANDBAAR te zijn.
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*

Plaats vervolgens de plint (2) om de stelpoten heen totdat deze niet verder kan.
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*
*

Schuif nu de Mantel voorzichtig over de afwerkrand van de inbouwhaard.
Plaats de afdekplaat (3) terug boven op de mantel.

Let op!: Indien toestel geheel vrijstaand geplaatst wordt kan tevens de afdekplaat (4) geplaatst worden.
Indien het toestel tegen of op kleine afstand van de wand geplaatst wordt, dient de afdekplaat NIET geplaatst
te worden.
Onderhoud:
*
Indien er periodiek onderhoud aan het toestel gepleegd dient te worden kan de mantel eenvoudig worden weg
genomen.
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