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Let op! Bij gebruik van uw Lambretti 
product kan deze zeer heet worden. 
Voorkom lichamelijk contact

Let op! Voeg geen LEF© Ethanol toe 
op open vuur!

Let op! voeg geen LEF© Ethanol toe 
als de Lambretti nog warm is. Wacht
minimaal 15 min. na gebruik voordat 
u uw Lambretti bijvult.

Veiligheidsvoorschriften
• Voor het vullen van de brander eerst het  
 vulgat enkele seconden sluiten met  
 regelschuif
• Laat de haard niet onbeheerd branden.  
• Gebruik de haard bij de aanwezigheid   
 van kinderen alleen onder toezicht van    
 personen die bekend zijn met het gebruik  
 van deze haard.
•	 Verplaats	de	haard	niet	tijdens	gebruik		 
 (als deze brand). 
•	 Laat	de	haard	eerst	5	minuten	afkoelen		 
 alvorens deze te verplaatsen of bij te vullen.
• Raak de glazen kap en de metalen delen niet  
 aan als de haard brandt.   
 Let op: deze zijn schrik heet. 
•	 Ventileer	de	ruimte	waarin	de	haard				
 gebruikt wordt goed (raam op een kier of  
	 een	ventilatorrooster	openzetten).		
• De haard verbruikt bij de verbranding    
 namelijk zuurstof. 
• Bedien de haard niet onder invloed van   
 medicijnen of alcohol. 
•	 Niet	roken	tijdens	het	vullen.	
•	 Zet	de	brandstof	na	het	vullen	altijd	weg		op	 
 een veilige plaats buiten het bereik van    
 kinderen.
• Luchtverversingsroosters en kanalen  
 mogen niet afgedekt worden.

Wanneer moet ik bijvullen?
•	 Voor	een	optimaal	gebruik	adviseerd	 
	 Lambretti	u	uw	haard	altijd	voor	gebruik	 
 bij te vullen.
• Als de vlammen steeds kleiner worden is de  
 vloeistof bijna opgebrand. Het vlammen- 
	 spel		is	duidelijk	minder	en	het	is	tijd	om	bij	 
	 te		vullen	(zie	instructie).

Wat te doen bij overvullen 
Indien de vloeistof boven in staat of net onder 
de	rand	van	het	vulgat,	dan	heeft	u	de	haard	
overvuld. 

• Dep het branderdeksel en het reservoir    
 droog met keukenpapier. 
• De haard kan nu weer veilig gebruikt  
 worden.

Voor vragen en advies over het gebruik en 
onderhoud van uw Lambretti verwijzen wij  
u door naar onze website.

Raadpleeg veel gestelde vragen of scan 
QR-code



Gefeliciteerd met de aankoop van uw Lambretti sfeerhaard.   
Door de aanwijzingen  in deze handleiding in acht te nemen garanderen wij u jaren lang plezier 
van dit kwaliteitsproduct en dat u zorgeloos kunt genieten van het gezellige vlammenspel.
 
Waarschuwing! 
Voor	gebruik	van	uw	Lambretti	sfeerhaard	eerst	zorgvuldig	de	handleiding	raadplegen.	Het	niet	
opvolgen	van	onderstaande	instructies	kan	leiden	tot	brand	en/of	ernstig	persoonlijk	letsel.	Bij	
het	gebruik	van	“open”	vuur	dient	u	altijd	alert	te	zijn.	Kijk	goed	uit	wat	u	doet	en	gebruik	uw	
gezonde	verstand.	Let	op!	heet	oppervlakte.	Bewaar	deze	instructies	goed.

Voor het eerste gebruik,  zie Afbeelding 1
• Verwijder de eventueel aanwezige plugjes  
 waarmee de glazen kap op  het reservoir is  
 vastgezet ten behoeve van het transport.  
	 Deze	plugjes	heeft	u	niet	meer	nodig	en	 
 kunt u weggooien.
•	 In	de	verpakking	treft		u	een	voetplaat	aan. 
 De voetplaat zorgt ervoor dat u tafel niet  
 warm wordt en is voorzien van kunststof  
 dopjes tegen het krassen 
• Verwijder het papier van de lijm strips en  
 plaats het reservoir in de voetplaat. 
 Druk deze stevig aan  
• Ondanks alle zorgvuldigheid van de  
 leverancier dient u voor uw eigen veiligheid  
 te controleren of het glas niet gebroken is.  
 Indien de haard een gebrek vertoont,   
 gebruik het product dan niet en ga terug  
 naar uw dealer.
•	 De	Lambretti	sfeerhaard	dient	niet	 
 gebruikt te worden als hoofdverwarming  
	 Tevens	dient	de	Lambretti	sfeerhaard	niet	 
 voor andere doeleinden te worden  
 aangewend

Plaatsing
•	Plaat	de	haard	altijd	op	een	stabiele	 
 ondergrond.
• Plaats het apparaat niet op een zachte  
 ondergrond (een tapijt, deken enzovoort) of  
	 in	de	buurt	van	gordijnen	of	andere	stoffen	 
 waardoor brandgevaar zou kunnen ontstaan  
 (minimale afstand: 1 meter)
• Plaats de haard buiten het bereik van  
 kinderen.
• Plaats de haard niet in de nabijheid van  
 licht ontvlambare materialen , zoals nylon  
	 kleding	of	brandbare	vloeistoffen.

Brandstof 
•	Lambretti	haarden	zijn	ontworpen	voor	 
 gebruik met ethanol. Gebruik uitsluitend de  
 voorgeschreven LEF© ethanol die geschikt is  
	 voor	sfeerverlichting	of	sfeerhaarden.
• Het gebruik van verkeerde brandstof kan nade- 
 lig zijn voor uw haard, uw gezondheid  
	 schaden	of	gevaarlijke	situaties	opleveren.
• De door ons aanbevolen brandstof is LEF©.
 De haard is hier uitvoerig mee gestest.
 De brandstof is veilig (geen schadelijke  
	 verbrandingsgassen),	milieuvriendelijk	en	geeft	 
 een mooi en warm vlammenspel

Vullen, LET OP! 
• Voor het vullen eerst het vulgat sluiten   
    met de regelschuif.
•	Niet	roken	tijdens	het	vullen.	
• Doof de haard voordat u gaat vullen. 
• Nadat de haard gedoofd is duurt het   
 gemiddeld 15 minuten voordat deze is   
 afgekoeld tot handwarm. 
	•	Bij	de	aanschaf	van	de	Lambretti	Palermo	 
	 heeft	u	een	vulsluis	geleverd	gekregen.
 Schuif de vulsluis door het vierkante gat aan  
 de achterkant van de haard. 

 Zie Afbeelding 2

• Het reservoir is voldoende gevuld zodra u   
 vloeistof in het vulgat omhoog ziet komen   
	 en	de	vloeistof	halverwege	het	vulgat	blijft	 
 staan.
 • Nooit de haard overvullen in verband met  
 uw veiligheid. 
• Verwijder eventueel gemorste vloeistof met  
 wat keukenpapier alvorens de haard aan   
 te steken.

Aansteken 
• Open de regelschuif 1 cm.
• Gebruik een gasaansteker met een lange tuit  
 en schuif deze door het vierkante gat aan de  
 achterzijde van de haard.
• Steek de brander aan.
• Vervolgens kunt u de regelschuif volledig  
 open schuiven.
• Het glas kan beslaan. Dit is normaal. Dit zal  
 naar korte duur vanzelf weer verdwijnen.

De vlam regelen
• Gebruik de regelschuif om de vlamhoogte te  
 regelen.

Zuil
Heeft	u	de	Palermo	met	zuil	aangeschaft	dan	
kunt u door middel van de oliebrander de 
brandtijd	verlengen.	Wij	vragen	u	de	volgende	
instructies	te	volgen:

• In de zuil bevindt zich een houder voor de  
 oliebrander.
• Aan de zijkant van de zuil bevindt zich een  
 ronde schuif, achter deze schuif vind u een  
 opening waardoor u gemakkelijk bij de  
 oliebrander kunt komen.
• Vul de oliebrander met LEF Lampoil.
• Plaats de oliebrander in de houder en steek  
 deze aan. 
Zie Afbeelding 3
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