
 

 

 

 

 

123175 Fireplace Tafelhaard  

Lees dit instructieblad aandachtig door voordat u de PHILIPPI tafelhaard in gebruik neemt en bewaar 

deze informatie voor verdere referenties/gebruik. 

LET OP: 

- Ontsteek de tafelhaard alleen als deze op een vuurvaste ondergrond is geplaatst en deze waterpas 

en veilig staat; verplaats de olielamp niet na het ontsteken. 

- De haard mag niet worden gebruikt voor verwarmingsdoeleinden. 

- Zorg ervoor dat er geen brandbaar materiaal wordt gevonden binnen een straal van 80 cm van de 

tafelhaard. 

- Leg nooit iets op de tafelhaard. 

- Gebruik of bewaar de tafelhaard niet binnen het bereik van kinderen. 

- Laat de tafelhaard nooit onbeheerd branden. 

- Neem de algemene voorzorgsmaatregelen in acht bij open vuur. 

 

Gebruiksaanwijzing 

Gebruik alleen hoogwaardige paraffinelampolie met een vlampunt van minimaal 70°C. Gebruik in 

géén geval geurolie of olie met geuressentie.  

1. Pak de tafelhaard volledig uit. 

2. Vul de tafelhaard met lampolie. 

3.  Om de tafelhaard te vullen met lampolie neemt u, met behulp van 

meegeleverde pincet, de lonthouder uit de tafelhaard.  

 

4. Neem de trechter, schuif de buis van de trechter in de opening en giet de lampolie in de trechter. 

Vul het reservoir met maximaal 800 ml lampolie. In géén geval mag de maximale vulcapaciteit 

worden overschreden! 

5. Steek vervolgens de lonthouder met de lont in de opening. Stel de lont zo af, dat deze maximaal 1 

mm uitsteekt. 

Mocht er olie op de bodem zitten, verwijder deze dan. De lont nooit met olie op de bodem 

aansteken - brandgevaar! 

6. Plaats de stenen. Steek de lont pas aan als alle stenen op hun plaats liggen.  

 

 

 
Tafelhaarden en lampolie dienen buiten het 

bereik van kinderen te worden bewaard.  

Lees de productinformatie zorgvuldig  

voordat u de tafelhaard in gebruik neemt. 



Belangrijk: Het regelen van de hoogte van de vlammen 

Hoe langer het lont is, hoe hoger de vlammen zullen branden. Is het lont te lang 

worden de vlammen te groot dan kan het glas barsten. Bij het in gebruik nemen de 

lonten instellen op een hoogte van 1 millimeter boven de uitgang van het lont.  

Hoogte van het lont instellen kan met de bijgeleverde pincet, pak het lont met 
de pincet vast en schuif het lont naar de gewenste hoogte van 1 millimeter. Lukt dat niet, haal 
de lonthouderlos door de punten van de pincet in de 2 gaatjes van de lonthouder te steken en 
met een drukkende & draaiende beweging (zie punt 3 & tekening vullen tafelhaard). De 
lonthouder is ook los te draaien door de onderste ring van de lonthouder vast te houden en 
los te draaien. Nu kunt u het lont naar beneden trekken tot de gewenste hoogte van 1 
millimeter boven de lontuitgang. Het lont met houder kan weer teruggeplaatst worden. Soms 
heeft het lont een beetje hulp nodig om hem door het gaatje van de basisplaat te geleiden maar 
dit kan met de bijgeleverde pincet. Hou voldoende speling op het lont, als het lont te strak 
gespannen staat is er een kans dat het lont te ver de lonthouder getrokken wordt.  
 
De vlam is te hoog, duw het onverlichte lont terug in de houder tot 1 millimeter. 

De vlam is te laag, trek voorzichtig het onverlichte lont een beetje naar buiten tot 1 millimeter. 

Gebruik hiervoor de pincet. 

WAARSCHUWING: Stel de lont zo af dat deze maximaal 1 mm uitsteekt boven de lontuitgang!  

Schoonmaken 

De tafelhaard kan eenvoudig worden gereinigd met normaal afwasmiddel. Let op: De tafelhaard is 

NIET geschikt voor de vaatwasser. 

Gebruik binnen- en buitenshuis 

U kunt de tafelhaard zowel binnen als buiten gebruiken. Zorg ervoor dat u een geschikte, 

hittebestendige ondergrond gebruikt bij het plaatsen van de tafelhaard. 

Buitengebruik: Zorg ervoor dat er geen regenwater in de tafelhaard loopt.  

Warmtegeleiding 

De tafelhaard is gemaakt van metaal dat de warmte goed geleidt. 

Zodra de tafelhaard in brand staat, kunnen de tank, de stenen en het glas heet worden. Wees uiterst 

voorzichtig bij het aanraken of oppakken van de tafelhaard om brandwonden te voorkomen. 

Katoen gecoate glasvezels met een diameter van 4 mm mogen alleen gebruikt worden als ze een 

lengte van minder dan 75 mm hebben. 

 

Nu bent u helemaal klaar en voorbereid om uw PHILIPPI tafelhaard te gebruiken. 

We wensen u veel plezier met uw tafelhaard!  

 

Uw PHILIPPI Team. 
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