Stoer en hartverwarmend….
Van harte gefeliciteerd met de aankoop van de Rudolf tuin- of terraskachel. Om zoveel mogelijk
plezier te beleven aan de Rudolf raden wij u aan deze installatie- en gebruikershandleiding goed door
te lezen. Voorkomen is tenslotte beter dan genezen en met onze stooktips zorgt u voor minder
overlast in uw woonomgeving.
En na het lezen en de installatie? Laat de Rudolf dan maar branden….. dat is namelijk wat hij het
liefste doet. Deze vriendelijke terraskachel brengt graag gezelligheid bij jou in de tuin of op het
terras. Lekker in de buitenlucht mijmeren bij het haardvuur totdat het echt tijd wordt om naar bed te
gaan. Gelukkig is er morgen weer een dag!

Beschrijving
De Rudolf is bestemd voor gebruik buitenshuis; in de tuin, op het terras of onder een veranda. Hij
kan buiten blijven staan maar op termijn gaat de kachel dan wel roesten en de levensduur van de
Rudolf is natuurlijk langer als hij minder last heeft van vochtige omstandigheden. De glazen deur
zorgt voor een goede verbranding waardoor buren weinig tot geen last van de rook zullen hebben,
daarnaast geeft de Rudolf een hoger rendement dan open buitenhaarden.

Brandstof en stookgedrag
Het verbrandingssysteem van de Rudolf is ontwikkeld voor het stoken van gekloofd loofbomenhout.
Het is belangrijk om onbehandeld hout te stoken met een vochtgehalte van ca. 12-15 %. Gebruik
nooit verontreinigd, geverfd of geïmpregneerd hout, afval of brandbare vloeistoffen. Dit zal niet
alleen uw tuinkachel beschadigen maar ook leiden tot vieze ruitjes en schadelijke rookoverlast.
De Rudolf stookt het zuinigst als u een rustig brandend vuur hebt. De as moet zacht rood-oranje
gloeien. Als de kachel niet goed genoeg brandt dan krijg je een onvolledige verbranding en vieze
ruitjes, brandt de kachel te fel dan is er geen tijd voor een volledige verbranding.
Voor optimaal stookgedrag hanteert u de volgende stooktips:
•
•
•

•
•

•

Stook niet bij mistig en windstil weer.
Zorg voor schoon en droog hout (max. 15%).
Stook zoveel mogelijk met gesloten deur. Hierdoor blijft de temperatuur in de brandkamer
hoog, waardoor er een betere verbranding plaats kan vinden. Regel het vuur met behulp van
de zuurstoftoevoer en hoeveelheid hout.
Zorg voor een gelijkmatige verbranding. Stook daarom kleinere hoeveelheden en vul
regelmatig hout bij.
Zorg voor een homogeen brandstofbed. Leg de blok(ken), goed verdeeld, horizontaal op het
asbed, enkele centimeters vrij van de wanden. Zo krijgt het verbrandingsproces beter de
benodigde zuurstof.
De rook die uit de schoorsteen komt zegt iets over de verbranding. Kleur- en geurloze rook
wijst op een goede verbranding. Als de rook grijs, grijsblauw of zwart is, is de verbranding
onvolledig.

Aanmaken van de Rudolf
1.
2.
3.
4.
5.

Zet de luchtschuif open.
Maak een luchtige stapel van schoon en droog hout met bovenop voldoende aanmaakhout.
Leg hier meerdere aanmaakblokjes bovenop en steek deze aan.
Laat de deur op een kier staan (± 3 – 5 min) indien nodig.
Als het brandhout goed brandt kan de deur worden gesloten. Het vuur moet nu fel en
intensief blijven branden.
6. Laat de kachel goed op temperatuur komen en vul daarna regelmatig hout bij.

Veiligheidstips
•
•
•
•
•
•

•

Plaats de kachel op een stabiele, vlakke ondergrond zodat hij niet om kan vallen.
Plaats geen brandbare spullen binnen een cirkel van 1 meter van de kachel.
Kijk uit met (synthetische) kleding in de buurt van de kachel omdat dit vlam kan vatten.
Laat kinderen nooit alleen in de buurt van de kachel.
Gebruik een kachelhandschoen of bbq handschoen voor het bijvullen van de kachel omdat
de buitenkant heet wordt.
Gebruik geen brandbare vloeistoffen voor het aanmaken van de kachel. Het werken met
oplosmiddelen w.o. lijm en dergelijke in de omgeving van een brandende tuinkachel kan zeer
gevaarlijk zijn.
Gebruik de Rudolf niet als barbecue. Dit zorgt voor brandbare vetaanslag in het rookkanaal
en versnelt het dichtslibben daarvan.

Garantiebepalingen
Rudolf garandeert gedurende 1 jaar na aankoopdatum een goede werking.
Klachten kunnen uitsluitend in behandeling worden genomen, wanneer deze via de e-mail worden
verzonden samen met de aankoopnota.
Uw klacht wordt door ons zorgvuldig behandeld en er wordt bepaald of er aanspraak op de garantie
gemaakt kan worden.
Indien zich binnen de gestelde garantietermijn, ondanks normaal gebruik volgens de handleiding,
een storing voordoet die het gevolg is van een materiaal- en/of fabricagefout dan wordt het defecte
onderdeel vervangen. Voor die materialen waarvoor garantie geldt, worden de loon- en
materiaalkosten niet in rekening gebracht.
Op onderdelen die aan slijtage of breuk onderhevig kunnen zijn zoals bijvoorbeeld, maar niet
uitsluitend, glas en koord zit geen garantie.
De garantie vervalt indien de tuinkachel verwaarloosd en/of ruw behandeld is, verkeerde brandstof
gebruikt is of aan bovenstaande voorwaarden niet of slechts ten dele is voldaan.
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