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PAS OP!
Oven en rookgassen uit de schoorsteen worden
door verbranding erg heet.
Gebruik
de oven daarom
alleen
maar
buitenshuis.
Laat kinderen jonger dan 14 jaar de oven niet
zelfstandig bedienen.
Zorg dat geen overhangende delen van
bebouwing of beplanting zich boven de
schoorsteen bevinden.
Zorg voor een vrije ruimte van tenminste 2
meter rondom de kachel ter voorkoming van
brandgevaar
en
gevaar
van
struikelen
Plaats de oven op een stabiele en onbrandbare
ondergrond.
Verbrandt
geen
ander
materiaal
dan
aanmaakblokjes onbewerkt hout of houtskool.
Gebruik de oven voor geen ander doel dan
aangegeven in de gebruiksaanwijzingen.
Blijf altijd voorzichtig!
Stook de oven eerst een keer zonder hem voor
kookdoeleinden te gebruiken.

Lees deze gebruiksaanwijzing en
eventuele waarschuwingen goed door
en maakt u zich bekend met de
onderdelen
die
daarin
worden
beschreven voordat u deze oven voor
de eerste keer gaat gebruiken!
Klaarmaken voor gebruik
1
2
3
4

Plaats de oven op een stevige vlakke
(vuurbestendige) ondergrond zodat deze
niet weg kan glijden of scheef kan zakken.
Plaats de schoorsteen in de bovenplaat
met de borgpin (3) in het gaatje achter de
rookgasgeleiding.
Open de ovendeur (2) en schroef de
vleugelmoer op de borgpin (3) van de
schoorsteen en draai deze stevig aan!
Plaats nu de deksels (A t/m C) over de
kookgaten in de bovenplaat, waarbij
deksel A het kleine gat afsluit. (deksel B en
C hebben dezelfde afmeting)

Verzorging van de oven om deze
optimaal te houden en voor een
lange
levensduur.
Wees voorzichtig met scherpe voorwerpen welke
de oppervlakte of verflaag kunnen beschadigen.
Laat de oven niet onbeschermd buiten staan
daar de hitte bestendige laag geen bescherming
biedt tegen weersinvloeden of corrosie!
De oven kan het best gestookt worden met
schoon en droog hout of houtskool. Een goede
gemiddelde lengte van het brandhout is
ongeveer 12 tot 18 cm met een dikte van
ongeveer 2 to 3 centimeter.
Harde houtsoorten, zoals eiken, beuken of
essen, geven een goed brand resultaat. Zachte
hout soorten, zoals vuren- en grenenhout
branden
korter
en
geven
wat
meer
rookontwikkeling!
Het verdient aanbeveling de oven kort na
gebruik schoon te maken met een mild
schoonmaakmiddel, eventueel verdund met
water, en met een zachte doek na te drogen.
Tevens is het raadzaam om de oven van tijd tot
tijd te behandelen met kachelpoets of een
daarmee vergelijkbaar artikel.
Voor optimaal behoud van de oven dient u
enkele regels in acht te nemen: het oppervlak
(buitenkant) dient u (na gebruik) te beschermen
tegen extreme temperaturen en andere
weersinvloeden, daar dit kan leiden tot
verkleuring of afbladderen van de hitte
bestendige beschermlaag.
Bewaar de oven daarom op een droge maar niet
te koele (vochtige) plaats!

2
3
4

Verwijder het deksel (B) dat direct boven
de stookbus is geplaatst, of via de
stookdeur.
Plaats een aanmaakblokje op de bodem
van de stookbus en steek deze m.b.v. een
lange lucifer of keukenaansteker aan.
Zorg ervoor dat u voldoende kleine houtjes
bij de hand hebt om een eerste vuurtje
mee te stoken.
Zodra de houtjes beginnen te branden kan
het deksel (B) weer op de oven, of kan de
stookdeur worden gesloten. (hierbij kan
enige rook-ontwikkeling optreden, die
nagenoeg ophoudt zodra de oven op
temperatuur is gekomen.

Om het vuur brandend te houden dienen van
tijd tot tijd houtjes te worden toegevoegd via de
stookdeur (1) of via de deksel opening (B) in de
bovenplaat.
Let er op dat u de stookbus niet te vol maakt
daar dit de brand- en stookeigenschappen van
de oven nadelig beïnvloed.
Sluit nooit het rookkanaal of de schoorsteen af
met een deksel of prop.
Verbrandt
geen
ander
materiaal
dan
aanmaakblokjes hout of houtskool.
NB: Alleen kleine ovens hebben een open
bovenplaat.

Opmerkingen: gedurende korte tijd kan
tijdens de eerste keer dat de oven gestookt
wordt een lichte geur ontstaan, welke het
gevolg is van het uitwasemen van de
hittebestendige verflaag.
Laat de oven eerst 15 to 20 minuten branden
alvorens er voedsel op of in te bereiden.

Garantie: De oven heeft een fabrieksgarantie
van 1 jaar na levering, m.b.t. gebreken in
materiaal, constructie of werking bij normaal
gebruik. Onder deze garantie valt het repareren
of vervangen van onderdelen die kapot zijn,
vooropgesteld dat het product terug gestuurd
word naar ons service centrum.
Deze garantie geld alleen als het product ook
gebruikt werd volgens de gebruiksaanwijzing en
niet is verandert op welke wijze dan ook.
Tevens dient u een originele (geen kopie)
aankoopnota of ander betalingsbewijs te kunnen
overleggen.
De garantie dekt geen schade aan lakwerk en
bewegende of losse componenten zoals deksels
e.d. Als het product garantiereparatie behoeft,
verpakt u deze dan in stevig karton waarbij geen
scherpe delen uitsteken of dat het product kan
beschadigen.
Voeg een lijstje bij met reden (oorzaak) en
noodzaak voor een reparatie. Het product kan
dan worden verzonden aan: GRA-CV Concept
Development.
Bij alle veranderingen die aan de oven worden
toegebracht vervalt elke aanspraak op de
garantie.

Aansprakelijkheid en beperkingen
Met betrekking tot het gebruik van de tuinovens
zijn de volgende beperkingen van toepassing:
de kleine tuinovens zijn alleen geschikt voor
gebruik buiten huis. De kleine tuinovens zijn dan
ook niet geschikt voor gebruik in afgesloten
(woon)ruimtes, ook niet indien men zelf een
rookgasafvoer via een dak, wand of muur,
plafond, openhaard, schouw, etc. naar buiten
toe heeft aangelegd en/of aangesloten.

De oven is nu klaar voor gebruik en eenvoudig
aan
te
steken
met
behulp
van
een
aanmaakblokje!
1

er geen schoon water voorhanden? Water in een
sloot, regenton of plas is ook goed!
Hou een emmer water bij de hand i.v.m
eventuele calamiteiten (brandgevaar).
Uitgebakken? Laat de gloeiende as uitdoven
en laat de oven op z'n plaats staan. Ruim de as
of houtresten pas op als de oven helemaal is
afgekoeld! Afhankelijk van de droogte en de
houtsoort brand een volle stookbus ongeveer 15
to 60 minuten, waarna een afkoelingsperiode in
acht genomen dient te worden van ongeveer
min. 30 tot 60 minuten. Hierna kan de oven
worden verplaatst om schoongemaakt en/of
opgeruimd te worden.

Zowel kleine en grote modellen tuinovens zijn
geen (kinder) speelgoed. Het eventueel gebruik
van de tuinovens door kinderen jonger dan 14
jaar geschiedt geheel onder de verantwoording
van ouders, voogd of een volwassen (18+)
toezichthouder.

BRANDVEILIG STOKEN

Plaats de oven op een vlakke, stevige
ondergrond, zodat het niet omver gelopen kan
worden of scheef kan zakken.
Gebruik alleen houtskool en/of droge houtjes
als brandstof, dus géén (afval)hout of karton en
dergelijke.
Gebruik bij het aanmaken eventueel speciale
aanmaakblokjes of papier maar zeker geen
brandbare vloeistoffen zoals spiritus, petroleum
of benzine. Deze zijn levensgevaarlijk!
Let op de wind. Vooral in de buurt van (party)
tenten
kunnen
vonken
mogelijk
brand
veroorzaken.
Scherm de oven zonodig af met een
(onbrandbaar) windscherm.
Blaas nooit met uw gezicht in het vuur maar
gebruik eventueel een kleine blaasbalg op hand
kracht! (wees voorzichtig met kinderen)
Pas op met licht ontvlambare materialen
(kleding, haren, etc) in de buurt van de oven.
Houd in het bijzonder kinderen en huisdieren
goed in de gaten!
Brandwond? Koel direct minimaal 15 minuten,
bij voorkeur met zacht stromend leidingwater. Is

Voornoemde
beperkingen
zijn
ook
van
toepassing op de grote modellen (types)
tuinovens met uitzondering van de speciaal
daartoe aangepaste modellen welke op de
achterkant gemerkt zijn met een 4 cijferig
identificatienummer. Ovens zonder een dergelijk
nummer mogen op basis van hetgeen in de
eerste alinea onder beperkingen staat vermeld
om die zelfde redenen niet binnen worden
gebruikt.
Het gebruik van de binnen modellen beperkt
zich bovendien tot recreatieve ruimtes met een
dagbestedingkarakter
zoals
bijvoorbeeld
blokhutten, Shepherd huts en bouwketen. Het
gebruik van de tuinovens in toer- of stacaravans
of andere woon en verblijfruimtes en welke
nadrukkelijk bedoeld zijn om in te slapen en/of
overnachten wordt dan ook sterk afgeraden.
Alle gebruik en toepassingen geschieden op
risico van de gebruiker. GRA-CV aanvaardt geen
enkele aansprakelijkheid met betrekking tot het
gebruik van de tuinovens in welke vorm dan ook

zoals die o.a. het gevolg kunnen zijn van
onoordeelkundig of ondeskundig gebruik.
Voor een verantwoord gebruik van de tuinovens
verwijzen wij u naar deze gebruikershandleiding
welke standaard wordt geleverd bij elke
tuinoven. Deze gebruikershandleiding is ten alle
tijde
opvraagbaar
via
de
website
www.tuinoven.com of www.gra-cv.com of per
post via de op de websites vermelde adressen.
Wij adviseren u om van tijd tot tijd onze website
te bezoeken ivm met eventuele up-dates van
ons product.
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