
Geproduceerd door

Geachte klant,
Met de ontwikkeling van dit product hebben wij twee 
doelstellingen nagestreefd.
De eerste was het produceren van de beste kwaliteit kachel 
die er te vinden is. De tweede was de meest zuinige kachel te
produceren.
Wij denken dat we deze twee doelstellingen behaald hebben,
maar als u nog opmerkingen heeft dan zouden wij graag van 
u horen. Dank u voor het kopen van een van de producten uit
ons aanbod. Wij wensen u veel prettige, warme uren toe.
Hoogachtend

Directeur 

Ph: 00 353 1 2873797
Fax: 00 353 1 2873798
Email: info@uig.biz

Breng Goederen Niet Terug Naar De Plaats Van Aankoop.
Neem voor hulp contact op via onze website www.uig.biz of onze helplijn.
Helplijn uren: 9.00 – 17.00 maandag t/m vrijdag. Tel: (00 353) (1) 2873797

VEILIGHEIDSAAANWIJZINGEN
Niet: Gebruik de kachel niet in flatgebouwen, kelders, badkamers of slaapkamers
Niet: Gebruik geen anders gas dan propaangas 
Niet: Probeer niet om de kachel te reinigen voor deze is uitgeschakeld en volledig is afgekoeld.
Niet: Gebruik geen open vuur om een vermoedelijk gaslek op te sporen.
Niet: Laat kinderen of huisdieren niet in de nabijheid van de kachel spelen.
Niet: Draai de flexibele gasslang niet.
Niet: Open het deurtje van de kachel niet wanneer deze in werking is.
Niet: Raak de voorkant van het glazen deurtje of de voor- en zijkant van de kachel niet

aan wanneer deze in werking is. Laat de kachel een uur lang afkoelen voordat u de 
voor- of zijkant aanraakt.

Waarschuwing:
Probeer nooit om de kachel aan te steken als de slang los zit of beschadigd is. Probeer ook
nooit om de kachel aan te steken indien u vermoedt dar er een gaslek is. In geval van een
gaslek, draai de gastoevoer aan de cilinder dicht en laat de kachel nakijken door een 
competent persoon volgens de bijgesloten instructies. Wij raden aan dat u de kachel een 
keer per jaar na laat kijken.Indien u de gasfles dient te vervangen, kijk dan of het gas aan de
cilinder is afgesloten en dat er zich geen ontstekingsbronnen in de nabijheid zijn voor u begint.

Doen: Plaats de kachel altijd op een vlak, waterpas en stevig oppervlak.
Doen: Test de kachel op lekken na deze een tijd lang niet gebruikt te hebben.
Doen: Wacht 3 minuten voordat u de kachel weer aansteekt wanneer de brander tijdens
gebruik uit gaat.
Doen: Zorg ervoor dat alle open vuur uit is voordat u een nieuwe gascilinder aansluit.
Doen: Bewaar gascilinders in de open lucht, bovengronds en in een veilige en afgesloten
omgeving.
Doen: Zorg ervoor dat de gastoevoer aan de gascilinder na gebruik wordt afgesloten.
Doen: Zorg ervoor dat de kachel geïnspecteerd wordt door een vakbekwaam persoon in
overeenstemming met de bijgesloten instructies.

Altijd: Volg alle veiligheidsinstructies op die met de gascilinders wordt bijgeleverd.
Altijd: Houd de kachel altijd verwijderd van glazen deuren en ramen om ervoor te zorgen 

dat deze niet verhit raken en beschadigd worden.
Altijd: Wij raden aan de kachel één keer per jaar te laten inspecteren.
Altijd: Zorg ervoor dat de luchttoevoer niet geblokkeerd wordt. Door vuil, insecten, spinnen

webben etc. kan de luchttoevoer naar/in de brander verstopt raken waardoor 
roetvorming optreedt en slechte verbranding.

Gebruiker Instructies
Lees deze instructies aandachtig door voordat u het apparaat gebruikt.
Wanneer u de kachel voor het eerst gebruikt, laat deze dan 2-3 uur buiten branden om de synthetische
kolen uit te laten harden. (De kolen geven tijdens het uitharden een geur af.) Het apparaat dient te worden
geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de huidige voorschriften. De kachel dient op een vlakke
ondergrond te worden geplaatst. Alleen gebruiken in goed geventileerde ruimtes. De aanbevolen minimum
ruimte voor gebruik van deze kachel is 64m3 met een minimum ventilatie van 80cm2
Een regelaar aansluiten voor propaangas:
Sluit de regelaar aan op het uiteinde van de slang en zet vast met een slangklem.
Aanwijzing: smeer de geribbelde aansluiting van de regelaar in met zeepsop om de slang hier 
gemakkelijker overheen te kunnen schuiven.
Om een cilinder met propaangas aan te sluiten:
(Zorg ervoor dat de omgeving van de kachel vrij is van onbeschermde brandbare materialen of substanties)
1. Het wisselen en aansluiten van gascilinder dient in een vlamvrije omgeving te gebeuren.
2. Sluit de regelaar aan op de nieuwe cilinder. Zorg ervoor dat de slang niet gedraaid of beschadigd is.
3. Gebruik gascilinders met een capaciteit van 10.5-15 kg.
4. Om de regelaar te verwijderen dient u ervoor te zorgen dat de regelaar in de “UIT”-positie staat.
Voor het aansteken:
1. Inspecteer de slangconstructie. Indien de slang gescheurd is of sporen vertoont van slijtage, of indien de
slang lekt dan dient deze te worden vervangen voor u de kachel in gebruik neemt
2. Zorg ervoor dat de kachel geplaatst wordt met een minimale open ruimte aan de bovenkant en de zijkant
van 0,6meter van vlambare materialen, zowel horizontaal als verticaal.
3. Zorg dat de deur van de kachel goed gesloten is.
Om de kachel aan te steken:
1. Draai de gastoevoer aan de regelklep van de gascilinder open
2. Draai de bedieningsknop in de     positie. De bedieningsknop bevindt zich onder het bovenste klepje
3. Druk de bedieningsknop in en draai naar tegen de klok in naar de ontstekingspositie en controleer dat de   

waakvlam aan is (u kunt de waakvlam zien aan de rechterkant van de brander) Draai de bedieningsknop 
tegen de klok in om de kachel aan te steken).

4. Indien de waakvlam niet aan gaat, laat de bedieningsknop dan los en draai deze met de klok mee naar   
de    positie. Wacht 1 minuut. En herhaal stap 3. Houd de bedieningsknop niet voortdurend ingedrukt     
omdat zich dan gas opkan hopen.

5. Wanneer de waakvlam eenmaal aan is, houd dan de bedieningsknop nog ten minste 10 seconden inge 
drukt om de hoofdbrander aan te steken en ervoor te zorgen dat de waakvlam en de hoofdbrander 
blijven branden. Bedien het vuur tussen de       (lage instelling positie) en           (hoge instelling positie) 
als vereist.

6. Indien de waakvlam en de hoofdbrander niet blijven branden wanneer u de bedieningsknop loslaat, draai 
de bedieningsknop naar de positie en herhaal stap 3 tot 5 .

7. Wanneer de kachel brandt, kan het verwarmingsniveau worden afgesteld met de bedieningsknop.
De kachel uitzetten:
1. Draai de bedieningsknop in de    positie
2. Draai de gastoevoer aan de regelklep dicht
3. Demonteer de regelaar van de gascilinder wanneer de kachel niet in gebruik is.
Belangrijk: Lees alle instructies van de Handleiding voordat u dit apparaat in gebruik neemt. Dit apparaat
dient te worden geïnstalleerd in overeenstemming met de geldige voorschriften. De installatie dient te 
worden uitgevoerd door een competent persoon.
Waarschuwing:
Niet gebruiken in vrijetijdsvoertuigen als caravans of kampeerauto’s.
In geval van een gaslek, d.w.z. wanneer u gas ruikt: draai de cilinderklep dicht. Demonteer de gascilinder en neem
deze naar buiten en neem contact op met een servicemonteur.
Plaats het apparaat niet dichtbij muren, meubilair, gordijnen, lakens en slopen of andere brandbare materialen omdat
dit brand kan veroorzaken.
De bescherming (glazen deurtje) op dit apparaat dient ervoor brand en brandwonden te voorkomen en mag niet 
verwijderd worden, ook niet gedeeltelijk.
HET BIEDT GEEN VOLLEDIGE BESCHERMING VOOR KINDEREN OF GEHANDICAPTEN.Voor de volledige
bescherming voor kinderen raden wij een vuurscherm aan te brengen dat voldoet aan de plaatselijke normen.
Reiniging:
Gebruik geen schuurmiddelen. Reinig het apparaat na afkoelen met een vochtige doek.
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GUARANTEE
De Provence gaskachel zonder afvoer wordt geproduceerd door Universal Innovations. Het
product is vervaardigd tot een hoge kwaliteitsnorm en is gedekt door de volgende garantie.

Het product is volledig gegarandeerd voor 2 bij correct gebruik.

DEZE GARANTIE BEÏNVLOEDT NIET UW WETTELIJKE RECHTEN
HELPLIJN Dublin Ierland: 00 353 1 2873797  

of via www.uig.biz

INDIEN U HULP NODIG HEEFT AARZEL DAN NIET OM CONTACT MET ONS OP TE NEMEN DIRECT

BIJ DE FABRIEK; BRENG GEEN GOEDEREN TERUG NAAR DE PLAATS VAN AANKOOP.

21 3

MONTAGE-INSTRUCTIES - IN 3 EENVOUDIGE STAPPEN
INDIEN U VERDERE ASSISTENTIE NODIG HEEFT, AARZEL DAN NIET OM DIRECT CONTACT MET ONS OP TE NEMEN.

HELPLIJN DUBLIN IERLAND: TEL: 00 353 1 2873797, FAX: 00 353 1 2873798

Fit glazen paneel in de plaats zoals afgebeeld. Veilig in
positie met bevestigingsmiddelen zoals afgebeeld.

Verwijder het glazen paneel en plaats de kolen in de positie
zoals hierboven aangegeven.

TECHNISCHE EN SERVICE-INFORMATIE:
Technische en service-informatie:
Dit apparaat is alleen ontworpen voor gebruik binnenshuis met gebruikmaking van
propaangas met een druk van 28-30 millibar en dient te worden onderhouden door 
een volledig gekwalificeerd en erkend gasmonteur in overeenstemming met de
bijgesloten instructies. Lees alstublieft aandachtig de bijgaande documentatie.

Technische Specificaties:
Totale hoogte: ongeveer 670 millimeter
Total breedte: ongeveer 375 millimeter 
Vermogen: 3.0kW (Gross)
Gasverbruik: 215 grams per uur op maximale stand
Gascategorie: I3B/P
Gastype propaangas
Ingangsdruk 28-30 mbar
Afmeting injector: 0.82 mm
Regelaartype 28 mbar
Regelaar uitlaatdruk: 28 mbar
Cilinderafmetingen: 11.4kg cylinder (DU)
Slang length 40 cm
Bestemming landen DU

Dit product is volledig gegarandeerd voor twee jaar bij correct gebruik.
Deze garantie beïnvloedt niet uw wettelijke rechten. Neem voor service contact op
met uw plaatselijke gasleverancier. Service dient na iedere 1000 gebruiksuren te 
worden uitgevoerd door een gekwalificeerde en erkende gasmonteur

Voor advies over dit product of ons productaanbod zie onze website www.uig.biz of
neem contact op met de fabriek via onze Helplijn op 00353 1 2873797.
Helplijn uren zijn van 9.00 tot 17.00 maandag t/m vrijdag.

Wij zijn gevestigd: Universal Innovations Ltd.
Kilcoole Industrial Estate,
Kilcoole,
Co. Wicklow,
Ireland.

Item Description Price euro/sterling

Glaspaneel          ¤39.50/ ¤40.50

Achterpaneel           ¤39.50/ ¤40.50

Flexibele Gasslang 10.85 / ¤11.85

Regelaar               15.00/ ¤18.00

Synthetische Kolen         34.50/ ¤35.50

Onderdelen kunnen worden besteld door direct contact met ons op te nemen via 
telefoonnummer 00353 1 2873797, per post naar Universal Innovations, Kilcoole Industrial
Estate., Kilcoole, Co. Wicklow, Ierland. Of per e-mail via info@uig.biz
Vermeld alstublieft de volgende bijzonderheden:
• Modelnaam
• Serienummer
• Vermogen
• Maand en Jaar van Aankoop
• Naam en Adres van de detailhandelaar
• Uw Naam, Adres en Telefoonnummer

Synthetische
Kolen

Flexibele Gasslang 
& RegelaarAchterpaneel Glaspaneel

LIJST MET ONDERDELEN

BESTELLEN

OOK AL ZIJN ALLE VOORZORGSMAATREGELEN GETROFFEN OM SCHERPE KANTEN TE VERWIJDEREN,
TOCH DIENT U ALTIJD VOORZICHTIG TE ZIJN MET HET HANTEREN VAN METALEN ONDERDELEN.

Fit achterdeur op de haakjes zoals hierboven
aangegeven.

OPMERKING: Deur kan worden aangepast om ofwel past
een grote of een kleine gasfles.

OPMERKING: Zorg ervoor dat de kachel in de uitstand
staat bij het monteren van gas regulator.
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