
FIRETREND 
 
 

INBOUW VUURHAARD VOOR BUITEN 
 

                                     
 

 
MONTAGE EN VEILIGHEID HANDLEIDING 

 
Type nummers: 
 
Model 1= FT10/INCH 
Model 2= FT18/INCH 
Model 3= FT24/INCH   

  
 

 
          0063/16   
 

Alle bovengenoemde type nummers zijn geschikt voor deze handleiding 

Druk op toestel: 30 mbar 
Belasting: 10 KWA 
Gasverbruik: 750 gr/h butaan/propaan 
Inspuiter: 1.6 mm 

Alleen op nationaal niveau goedgekeurd lage druk slang en drukregelaar moeten worden 
gebruikt. 

Deze handleiding is geschikt voor NL en BE 
 

 
PIN NO: 0063CS3200 
 

Alleen voor gebruik buitenshuis 
Lees de instructies voordat u het apparaat in gebruik neemt 

Waarschuwing : Bereikbare delen kunnen zeer heet worden, houd jonge kinderen op een 
veilige afstand! 
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MONTAGE EN GEBRUIKSAANWIJZING VOOR INBOUW VUURHAARD  
 
 
Onze vuurhaarden worden compleet geleverd. Het enige wat nog moet gebeuren is het verbinden 
van het zwarte kabeltje aan de achterkant van de batterijhouder. 
 
 

LEES DEZE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOLLEDIGE ALVORENS MONTAGE EN GEBRUIK 
 

Belangrijke Veiligheidsvoorschriften 
 
Het gastoestel is veilig en gemakkelijk te gebruiken. De volgende regels moeten worden gevolgd. 
 
1. Zorg ervoor dat het apparaat correct is gemonteerd volgens de instructies. 
2. Dit toestel is uitsluitend geschikt voor gebruik buitenshuis! 
3. Sla geen brandbare materialen op in de buurt van het toestel. 
4. Lees de gebruikershandleiding en de instructies op het toestel. 
5, Laat nooit het toestel zonder toezicht branden. 
6. In het geval van een gaslek mag het apparaat niet worden gebruikt. Sluit de gaskraan op de 
 gasfles of drukregelaar. Het toestel moet worden onderzocht op gaslekkage. De gaslekkage dient 
 eerst verholpen te worden voordat het toestel opnieuw wordt aangestoken. 
7. Houd kinderen op afstand van het toestel als het toestel in gebruik is en als het toestel uit is tot het 
 is afgekoeld. 
8. Gebruik alleen de bijgeleverde gasslang en drukregelaar. 
9. Dit toestel is niet geschikt voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met een verminderde 
 fysiek, sensorisch of geestelijk vermogen, of gebrek aan ervaring en kennis. 
10. Leid de slang uit de buurt van het ingebouwde toestel, zonder te draaien. Let op dat de slang niet 
 tegen scherpe of hete oppervlakken komt. 
12. Verander nooit de vaste instellingen zoals de inspuiters en primaire beluchting van de brander. 
13. Doe een lektest elke keer als de gasslang aangesloten wordt. 
14. Door de fabrikant of de agent verzegelde onderdelen mogen niet worden gewijzigd door de 
 gebruiker. 
15. Elke wijziging van deze ingebouwde gashaard kan gevaarlijk zijn. 
16. Verplaats de ingebouwde gashaard niet tijdens het gebruik. 
17. Draai de gaskraan op de gasfles of de drukregelaar dicht na gebruik. 
18.Lavastenen niet aanraken totdat ze voldoende zijn afgekoeld. 
19. Dit apparaat is bedoeld als secundaire verwarming en als decoratief vuur. 
20. Dit apparaat heeft een open vuur. Plaats altijd het meegeleverde glazen scherm als het toestel 
 in gebruik is. 
21. Bij de eerste keer verhitten kunnen lava stenen, door onzuiverheden en ingesloten lucht, uit elkaar 
 spatten. Wees hierop alert. 
22. Verwissel de gasfles in een goed geventileerde ruimte, uit de buurt van elke ontstekingsbron 
 (kaars, sigaretten, andere vlam producerende apparaten). 
23. Dit apparaat moet worden geïnstalleerd en de gasfles opgeslagen in overeenstemming met de 
 geldende nationale voorschriften. 
24. Sluit de kraan aan de gasfles of de drukregelaar alvorens het apparaat te verplaatsen. 
25. Gebruik alleen het type gas en gasfles door de fabrikant voorgeschreven. 
26. Het gebruik van dit apparaat in gesloten ruimtes kan gevaarlijk zijn en is verboden. 
27. Er mogen geen andere materialen op de brander gelegd worden dan de meegeleverde 
 lavastenen. 
28. Het toestel dient zo veel mogelijk waterpas te staan. 
 
 
BEWAAR DEZE HANDLEIDING GOED ALS TOEKOMSTIG NASLAGWERK 
  



 
 
Inhoud 
 
1. Technische Data 
2. Montage instructie 
3. Installatie op/in uw  tafel (of andere inbouw)  
4. Installatie en gebruiks aanwijzingen 
5. Onderhoud 
 
 
 
1 TECHNISCHE DATA 
 
Het toestel is geschikt voor I3+ (28-30 / 37), I3 B/P (30) en I3 B/P (50)  n ontworpen om te werken op 
Butaan 28/30mbar, Propaan 37 mbar, Butaan / Propaan 30/50 mbar. 
Gasverbruik, drukken en inspuiter maten voor Nederland en België worden hieronder weergegeven: 
 

 
 
 
 
Bij het toestel wordt een gasslang met bijbehorende koppeling en drukregelaar geleverd. 
Gebruik dit toestel niet met een verstelbare drukregelaar. We raden voor het gebruik van dit apparaat 
een gasfles van 5kg aan. Maximale afmetingen van de gasfles, hoogte van max. 70 cm en breedte 
van 30,5 cm. Bij voorkeur Benegas light.  
  

Model serie Gas Druk op toestel Belasting Gasverbruik Inspuiter 

FT10/INCH Butaan / Propaan 30 mbar 10.5 kW 750 gr/h 1.6 mm 

FT18/INCH Butaan / Propaan 30 mbar 10.5 kW 750 gr/h 1.6 mm 

FT24/INCH Butaan / Propaan 30 mbar 10.5 kW 750 gr/h 1.6 mm 



2 MONTAGE INSTRUCTIE 
 
 
INSTALLATIE VAN DE GASSLANG. 
 
Het toestel dient te worden aangesloten met de bijgeleverde drukregelaar en gasslang met koppeling. 
Controleer de gasslang op beschadigingen, knikken of haarscheurtjes. Vervang de gasslang bij de 
eerste tekenen van lekkage of scheurtjes of visuele achteruitgang. Controleer of de rubber ring bij de 
drukregelaar aanwezig is en op beschadigingen of haarscheurtjes (uitdroging). Sluit de gasslang aan 
op de gaskraan van het toestel. Sluit de zijde met de gasdrukregelaar aan op de gasfles (let op linkse 
draad). Controleer de verbindingen met zeepsop om eventuele gaslekken op te sporen. De slang 
moet ten minste eenmaal per maand gecontroleerd worden en telkens wanneer de gasfles wordt 
gewijzigd. De slang moet binnen de voorgeschreven intervallen worden vervangen. 
Bij het loskoppelen van de gasslang van de gasfles dient eerst de gaskraan op de gasfles dicht 
gedraaid te worden. 
 
 
Controleer de gasslangen voor gebruik altijd visueel. 
Inspecteer de gasslangen iedere zes maanden en voor ieder gebruik visueel. 
Vervang de gasslang bij verkleuring, vervorming, beschadiging of eerste tekenen van poreusheid. 
Neem geen risico. Bij twijfel: vervang de gasslang! 
Vervang gasslangen uiterlijk na 3 tot 4 jaar inclusief de snelkoppeling en de drukregelaar. 
 
 
MONTAGEVOORSCHRIFT INSTALLATIE VAN DE LAVASTENEN. 
 
Uitpakken en zet de lava stenen op de grond. Scheid het lavastof van de vaste lava stenen. Verdeel 
de lavastenen gelijkmatig over de gehele brander bak. Het brander-element mag niet worden bedekt 
met lava stenen. Zorg dat de ontsteker (metalen blok aan het brander-element) niet wordt 
geblokkeerd met lava stenen. Op de lava stenen mogen verder geen materialen worden aangebracht, 
geen brandbare en ook geen onbrandbare stoffen.  
 

 
 
 
OPMERKING: Zorg ervoor dat toestel is afgekoeld voordat een van de componenten gaat aanraken. 
OPMERKING: Bij het eerste gebruik, verwarm de lava stenen voor 15 minuten. Bij de eerste keer 
verhitten kunnen lava stenen, door onzuiverheden en ingesloten lucht, uit elkaar spatten.  
Wees hierop alert. 
 
                                 
 

 

 

 



MONTAGEHANDLEIDING GLASOMBOUW 
 
De verpakking bevat de volgende onderdelen: 
 
4 - geharde platen, hittebestendig 
8 - metalen hoekverbindingen 
16 - schroeven  
16 - metalen ringen 
16 - moeren  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1) Monteer de hoekverbindingen met de schroef aan de buitenzijde van het glasplaatje, aan de 
binnenzijde de ring en M6 moer. 

2) Doe ditzelfde bij de drie andere glasplaatjes. 
 
 
 
 
 
 
Let op:  
De letters Firetrend moeten links onderaan staan en schuin tegenover elkaar.  
 
Zorg ervoor dat de glazen ombouw stabiel staat. 
Draai dan de schroeven stevig, handvast aan. 
 
Bij het in gebruik name, plaats de glazen ombouw over de vuurhaard 
 
 
MONTAGEVOORSCHRIFT INSTALLATIE VAN DE METALEN DEKSEL 
 
Wanneer het apparaat niet in gebruik is sluit de gaskraan aan de gasfles of drukregelaar. Wacht tot 
het toestel is afgekoeld en leg dan de meegeleverde metalen deksel op het toestel. 
Probeer nooit het toestel te ontsteken met de deksel nog op de brander! 
 
OPMERKING: Zorg ervoor dat toestel en de lava stenen zijn afgekoeld! 
OPMERKING: Probeer nooit het toestel te ontsteken met de deksel nog op de brander! 
 
 



3 INSTALLATIE OP/IN UW TAFEL 

 
Neem de mal uit de verpakking en gebruik het om het gebied af te tekenen en uit te zagen in het 
midden van de tafel.  
 
 
De inbouwbrander dient geïnstalleerd te worden op zijn minst 30 cm aan de voor en achterkant van 
het openvlam/branderbed en 15 cm aan de lange zijde Ook min. 50 mm ruimte boven de grond 
openlaten. De hoogte van de tafel moet minimaal 50 cm zijn.  
 
 
 
 
 
 
Indien het toestel wordt ingebouwd in een ombouw wat kan makkelijk kan omvallen  dient een 
omvalbeveiliging ingebouwd te worden. 
 
OPMERKING: Minimumafstanden: 1 meter afstand van het apparaat tot brandbare constructie moet 
worden gehandhaafd. U moet duidelijk en gemakkelijk toegang tot de aan / uit-kraan van het 
aangesloten toestel hebben om het toestel veilig te kunnen ontsteken en uitzetten  
 
 
4 INSTALLATIE EN GEBRUIKSAANWIJZINGEN 
 
ONTSTEKEN VAN HET TOESTEL 
 
Controleer of de gaskraan op het toestel op UIT staat. 
Sluit de gasslang aan zoals omschreven in “INSTALLATIE VAN DE GASSLANG”. Druk de ontsteker 
knop totdat je hoort het vonken. Er is een klein knallend geluid te horen. Als men de ontsteker niet 
hoort vonken kan het nodig zijn de batterij te vervangen. De batterij bevindt zich direct achter de 
rubberen drukknop, (knop van de onsteker losdraaien om toegang te krijgen tot standaard AAA-
batterij). Houd ontsteker knop ingedrukt terwijl de gaskraan wordt gedraaid naar stand AAN laag 
positie op de bedieningsplaat van de brander. Duw de gaskraan in, er gaat nu gas stromen. Als de 
brander ontstoken is laat u de ontsteker knop los, de gaskraan moet nog enige tijd ingedrukt blijven 
(maximaal 20 seconden) om het thermokoppel te bekrachtigen. Als de brander blijft branden, kan de 
gaskraan naar het gewenste positie tussen laagstand en hoogstand ingesteld worden. Indien de vlam 
weer uitgaat dient men het na een wachttijd van 5 minuten opnieuw te proberen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 WAT TE DOEN ALS U GAS RUIKT / DAMPEN: 

Draai de gaskraan op de gasfles dicht. Probeer niet om een toestel te ontsteken. 
Vermijd alle ontstekingsbronnen. Zorg voor voldoende ventilatie. 
Als de gaslucht is na enige tijd verdwenen controleer dan de verbindingen met zeepsop of 
gaslekzoeker om eventuele gaslekken op te sporen. 
 
 
WAARSCHUWINGEN: 
 
 
WAARSCHUWING:  
Onjuiste installatie, aanpassing, wijziging, service of onderhoud kan letsel of materiële schade 
veroorzaken. Lees de installatie, bediening en onderhoud zorgvuldig alvorens de installatie of 
onderhoud van deze apparatuur. 
 
WAARSCHUWING:  
Alleen geschikt voor gebruik buitenshuis 
 
WAARSCHUWING: 
Laat het gastoestel tijdens gebruik niet onbeheerd achter. 
 
WAARSCHUWING: 
Verplaats het gastoestel nooit als het in gebruik is. 
 
WAARSCHUWING:  
Sluit de gaskraan op de gasfles als het toestel verplaatst wordt. 
 
WAARSCHUWING:  
Koppel de gasslang los van de gasfles als het toestel niet in gebruik is. BUITEN BEREIK VAN 
KINDEREN HOUDEN 
 

WAARSCHUWING 

Vervang de gasslang met de voorgeschreven intervallen 
 
WAARSCHUWING 
Vervang de gasslang met de voorgeschreven intervallen 
Gebruik alleen het type gas en gasfles voorgeschreven door de fabrikant 
 
WAARSCHUWING 
Bij zeer harde wind moet men erop bedacht zijn dat het risico bestaat dat het toestel. Indien dit risico 
bestaat mag het toestel onder deze omstandigheden niet gebruikt worden 
 
 
  



ALGEMENE INFORMATIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WAARSCHUWING: 
Dit apparaat mag alleen buiten gebruikt worden in een goed geventileerde ruimte. 
1) Een ruimschoots geventileerde ruimte moet minimaal 25% van de oppervlakte geopend hebben. 
2) Het oppervlak is de som van het oppervlak van de wanden. 
 
WAARSCHUWING: 
Dit apparaat is niet goedgekeurd als een kookapparaat en mag niet als zodanig worden gebruikt. 
 
WAARSCHUWING: 
Dit toestel is niet geschikt voor vaste brandstoffen. 
 
WAARSCHUWING: 
Gasflessen moet buitenshuis worden opgeslagen in een goed geventileerde ruimte buiten het bereik 
van kinderen. Eventuele ventilatie gaten in de gasfles behuizing mogen net geblokkeerd worden. 
 
WAARSCHUWING: 
Opslag van dit apparaat binnenshuis is alleen toegestaan als het is losgekoppeld van de gasfles. 
 
WAARSCHUWING: 
Houdt de ruimte rond het toestel vrij van brandbare materialen, benzine en andere brandbare dampen 
en vloeistoffen. 
 
Installatie en reparatie moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerd persoon. Het apparaat moet 
voor gebruik door een gekwalificeerd persoon en ten minste jaarlijks worden gecontroleerd. Vaker 
schoonmaken kan nodig zijn. Het is absoluut noodzakelijk de gaatjes in de brander en van de 
primaire beluchting regelmatig te controleren en indien nodig schoon te maken om verstopping en 
daarmee slechte verbranding van het gas te voorkomen. 
 
Als er duidelijk overmatige slijtage van onderdelen wordt geconstateerd, of indien de gasslang 
geknikt, beschadigd of gescheurd is, mag het toestel niet in bedrijf worden genomen. Eerst dienen 
deze onderdelen te worden vervangen. 
 
Kinderen en volwassenen moeten worden gewaarschuwd voor de gevaren van hoge 
oppervlaktetemperaturen en moeten uit de buurt blijven om brandwonden of brandplekken in kleding 
te voorkomen. 
 
Jonge kinderen moeten zorgvuldig worden begeleid als ze in de buurt van het toestel verblijven. 
 
Kleding of andere brandbare materialen mogen niet worden opgehangen aan het toestel of dicht bij 
het toestel. 
 
Controleer de gasslang aansluiting op lekkages vóór elk gebruik van het apparaat. 
 
Controleer alle andere koppelingen ten minste eenmaal per jaar. Vervang de slang bij de eerste 
tekenen van lekkage of scheurtjes of visuele achteruitgang. Vergeet niet om de gaskraan op de 
gasfles dicht te draaien alvorens de slang te verwijderen. De slang moet ten minste eenmaal per 



maand gecontroleerd te worden en telkens wanneer de gasfles wordt gewijzigd. De slang moet 
binnen de voorgeschreven intervallen worden vervagen. 
 
Testen op lekken 
1. Zorg ervoor dat de knop op het toestel op UIT staat en open de gaskraan op de gasfles. 
2. Gebruik een oplossing van half wasmiddel en half water voor lektesten. Borstel de zeepoplossing 
 op elke verbinding en controle voor bubbels. 
3. Als een lek aanwezig is, draai de gaskraan op de gasfles dicht en draai de losse verbinding aan. 
4. Als lek aanhoudt contact opnemen met een gemachtigde. 
 
OPMERKING: Minimumafstanden: 1 meter afstand van het apparaat tot brandbare constructie moet 
worden gehandhaafd. U moet duidelijk en gemakkelijk toegang tot de aan / uit-kraan van het 
aangesloten toestel hebben om het toestel veilig te kunnen ontsteken en uitzetten  
 
WAARSCHUWING: Lees en volg de veiligheid en verlichting instructie pagina in deze handleiding en 
op de etiketten op het apparaat. 
Door het niet opvolgen van instructies, kan brand / explosie tot gevolg hebben.  
 
 
5 ONDERHOUD 
 
1. Het apparaat moet voor het eerste gebruik, door een gekwalificeerd persoon worden 
 gecontroleerd en geïnspecteerd en ten minste jaarlijks worden gereinigd.  
2. Veranderen van het toestel is gevaarlijk en hiermee vervalt de garantie. Een defect component 

dient te worden vervangen door een component geleverd door de leverancier (FIRETREND.)    
van het toestel. 

3. Verwijder regelmatig de lavastenen en onderzoek de brander componenten op vervuiling. De  
 brander kan worden gereinigd met een schone zachte borstel en een zeepoplossing. Onderzoek 
 ook de ruimte rondom de brander. Vuil en vreemd materiaal, zoals stof en spinnenwebben moeten 
  worden verwijderd. Dit zal zorgen voor een lange levensduur, veilige en probleemloze werking. 
5. Controleer regelmatig de slang aansluiten van de gasfles om ervoor te zorgen dat het niet 
 gebarsten of beschadigd is. 
6 Tijdens de koude wintermaanden of in koudere klimaten, is het raadzaam om de ingebouwde 
 brander na gebruik los te koppelen van de gasfles en te bedekken met het meegeleverde metalen 
 deksel. 
 
 
 
Fabrikant:  
 
Firetrend ( All trend BV handelsnaam )  
 
Distributeur: 

 
 
 


