
 
 

 

Montage instructie & gebruikshandleiding NARA 
 
Belangrijk! 
Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door alvorens u de haard monteert en in gebruik 
neemt. 

 Deze haard dient uitsluitend te worden gebruikt in combinatie met houtblokken. 
Plaats de houtblokken altijd op het rooster.  

 Deze haard is alleen geschikt voor buitengebruik en wordt bij branden heel erg heet.  
 Verplaats de haard niet als deze brandt en houdt de haard om minimaal 1 meter 

afstand van brandbare materialen.  
 Gebruik geen brandbare vloeistoffen om de haard aan te steken.  
 De haard heeft de functie van een sfeerhaard en is niet geschikt als barbecue. 

Gebruik de haard daarom in geen geval voor de bereiding van etenswaren. 
 Gebruik nooit water om het vuur te doven. De constructie zal hierdoor verstarren en 

vervormen. Laat het vuur altijd opbranden of gebruik zand om het vuur te doven. 
 Het product is gemaakt van metaal. Vanwege de constructie en het gebruik van 

metalen onderdelen, kunnen onderdelen scherp aanvoelen. 
 Door de hitte van de verbranding zal het metaal gaan verkleuren, zoals dat gebeurd 

bij ieder metaal dat verhit wordt. Metaal is gevoelig voor zouten en zuren die ervoor 
zorgen dat het metaal gaat roesten. Gezien de verontreiniging in de buitenlucht en 
regen is het daarom normaal en onvermijdelijk dat uw haard gaat roesten. 

 Bij een eerste gebruik kan het voorkomen dat onderdelen gaan roken vanwege het 
feit dat er nog vocht in de coating zit.  

 Tijdens de verbranding zullen alle onderdelen van de haard gloeiend warm worden. 
Zorg daarom altijd dat de haard niet brand en volledig is afgekoeld voordat u de 
haard of onderdelen van de haard vastpakt.  

 Het gebruik van de haard door kinderen is verboden. Houd kinderen te allen tijde 
onder toezicht wanneer de haard in gebruik is. Gebruik door volwassenen die onder 
invloed zijn van drank, drugs en/of andere verdovende middelen wordt sterk 
afgeraden. 
 

Montage instructie 
Verwijder voordat u de haard in gebruik neemt al het verpakkingsmateriaal van de diverse 
onderdelen en controleer of het product onbeschadigd is. Na gebruik kunnen klachten op 
zichtbare gebreken niet meer in behandeling worden genomen.  
Wij adviseren u de haard te monteren op de plek waar deze uiteindelijk zal komen te staan. 
Maak bij montage gebruik van de tekening op de volgende pagina. 
 
Wij wensen u veel plezier met uw sfeerhaard en waarderen het enorm als u foto’s van uw 
product op uw locatie plaatst op onze facebook pagina.  
Mochten er vragen zijn over dit product dan kunt u contact opnemen via onderstaande 
gegevens:  
Livin’ flame is onderdeel van Gimeg Nederland b.v. 
Strijkviertel 27, 3454 PH de Meern  
0900-3737373 
sales@gimeg.nl  
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Mounting instruction and user manual NARA 
 
Important!      
Always read the user manual and mounting instructions before using this fireplace. Users 
should exercise care and caution when using this product.     

 This product is for outdoor use and will become very hot during use. 
  This product should only be used outdoors. If setting up on a patio, the area should 

be cleared, and the roof should be open so any smoke emissions can escape easily. 
 Set up on a flat surface, away from anything that could pose a fire threat. As this 

item is low to the ground, always keep an eye on the fire.  
  Do not move the product after it is alight.        
 Do not sit too close to the product.     
 Do not use accelerants to light the fire.      
 Keep flammable liquids well away from the product as some flammable liquids can 

catch fire from the emitting heat.     
 Keep a considerable distance away from the product. Keep kids and pets away from 

the product. Adults should set up and maintain product.   
 The fireplace isn’t compatible to use as a barbecue or to prepare any other kind of 

food.         
 The surface of this product will discolour when placed outdoors and from first 

use,due to the nature of the product and the heat/naked flames.  
 Chimeneas or Firepits need to be placed in a safe location. Do not place them near 

buildings,walls,outdoor furniture,inflatable pools or other flammable items. Nearby 
items could catch fire from heat or flames. Position on a non flammable surface, 
clear of overhanging objects.      

 Using the wrong materials inside a fire pit can be dangerous. Make sure to use only 
coal or wood.  Do not use highly flammable items such as clothing, rags, paper 
towels, tissues or other items that could burn uncontrollably. Do not use petrol, 
white spirit, lighter fuel, alcohol or similar substances to light a fire. Never leave the 
product unattended.      

            
Mounting instruction  
Prior to assembly, please read these instructions carefully. We suggest you carry out 
assembly on a soft surface so as to avoid scratching the paint.     
Do not discard any of packaging until you have checked that you have all parts and pack of 
fittings. Keep children away during assembly. This item contains small parts which can be 
swallowed by children. Use the drawing on the next page for mounting the fireplace.  
        
We wish you a lot of fun with your new outdoor fireplace. We appreciatie if you place a nice 
picture of the fireplace on our facebook page.  
If there are any questions about this product, please let us know.  
 
Livin’ flame is part of Gimeg Netherlands b.v.  
Strijkviertel 27,3454 PH de Meern  
0900-3737373/ sales@gimeg.nl  
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