
HETA OUTDOOR
PELLET BURNER - QUAD

Heta A/S
Jupitervej 22, DK-7620 Lemvig

T: +45 9663 0600, E-mail: heta@heta.dk
DK



Sikkerhed:

For at sikre en sikker brug af din HETA-QUAD, skal du være 
nøje opmærksom på ALLE sikkerhedskrav. Sørg altid for, at 
der er rigelig ventilation, når ovnen er i brug og benyt den 
altid og kun udendørs. 

Efterlad aldrig en brændende HETA-QUAD uden opsyn.

Placer ikke HETA-QUAD i nærheden af brændbare 
materialer. 

De enkelte dele bliver meget varme under brug. Husk
derfor altid at anvende egnede handsker ved håndtering.

Fortæl både børn og ældre om faren ved høje overflade- 
temperaturer på HETA-QUAD.

Dine børn og kæledyr skal overvåges, når de er i 
nærheden af HETA-QUAD under brug.

HETA-QUAD må kun bruges udendørs i et godt ventileret  
område og må ikke bruges i en lukket bygning.

Placer altid HETA-QUAD på en jævn og fast overflade.

Bevæg eller rør ikke ved HETA-QUAD mens den er varm.

Der må ikke ændres på HETA-QUAD på nogen måde.

Hold altid mindst 1 m fri afstand fra HETA-QUAD til 
ethvert brændbart materiale.

Brug aldrig brændbare væsker i nærheden af- eller på 
HETA-QUAD mens denne er varm. 

Brug kun ”fire-gel” til optænding og aldrig andre typer af 
brændbare væsker.

Påfyld aldrig ekstra træpiller, når HETA-QUAD brænder.

Rengør ikke HETA-QUAD med brændbare eller ætsende 
rengøringsmidler. 

Hæng ikke tøj eller brandfarlige materialer hverken på eller 
i nærheden af HETA-QUAD.

Lad HETA-QUAD køle ned i mindst 1 time efter brug, før du 
prøver at lave en genoptænding.

Brug aldrig en beskadiget HETA-QUAD.

Aske fra HETA-QUAD bør bortskaffes som kold aske, enten 
ved aflevering på genbrugsstationen eller i skraldespanden.

Corten-stål

HETA-QUAD er fremstillet af Corten stål, en speciel type 
stål, der er særdeles velegnet til udendørs ildsteder.
Når HETA-QUAD har stået ude i en periode, vil der dannes 
et pænt lag patina på overfladen, der aldrig udvikler sig til    
tærende rust pga. overfladens beskaffenhed. I begyndelsen 
ruster HETA-QUAD relativt hurtigt, og lidt rust kan dermed 
godt løbe ned på underlaget, f.eks. fliserne. På grund af 
Corten-stålets beskaffenhed vil dette fænomen imidlertid 
blive reduceret med tiden, fordi trægheden i rustdannelsen 
bliver større og større.

Hurtig rustdannelse/oxydering

Ønsker du at fremme rustdannelsen, kan vi anbefale at af-
fedte og rense overfladen, således at den bliver mere jævnt 
oxyderet over tid. 
Alternativt kan du vaske den med saltvand nogle gange. 
Dette vil fremme oxyderingen.

Held og lykke med jeres nye HETA-QUAD.

Advarsel:

Når HETA-QUAD skal betjenes i nærheden af andre 
mennesker, er ejeren / køberen forpligtet til at informere 
folk, der ikke er bekendt med betjeningen af HETA-QUAD 
om instruktionerne, og om farerne ved driften. 
Hvis denne HETA-QUAD bruges i en kommerciel installati-
on eller lejeinstallation, er det køberens ansvar at informere 
brugeren om sikkerhedsforholdsregler og instruktioner. 

Manglende overholdelse af forholdsreglerne og instrukti-
onerne, der følger med denne HETA-QUAD, kan resultere 
i alvorlig personskade og tab af ejendom eller skade på 
grund af fare for brand, eksplosion, forbrænding, kvælning 
eller kulilteforgiftning. 

Sørg for, at du forstår alle betjeningsinstruktioner, før du 
begynder at betjene eller servicere denne HETA-QUAD.

HETA A/S fralægger sig ethvert ansvar, privat såvel som 
strafferetligt, direkte og indirekte, hvis instruktioner og 
advarsler i denne vejledning ikke følges !

Betjening:

Forberedelse inden første optænding:
Gennemgå grundigt og sørg for, at du forstår alle 
sikkerhedsforholdsregler og advarsler.

Optænding:
Sørg for at brænderøret er tømt og rengjort for aske 
(se fig. 1 -->)

Hæld træpiller i brænderøret (se fig. 2 -->)

Hæld ”Fire-Gel” på træpillerne (se fig. 3 -->)

Tilslut HETA-Powerbank til brænderens usb kabel og vær 
sikker på, at blæseren kører. (se fig. 4 -->)

Antænd optændingsgel (se fig. 5 -->)

Standardforbrændingstid for HETA-QUAD er på ca. 3 timer 
total set, når brænderen er helt fyldt ved opstart. 
Flammetiden udgør ca. 90 minutter og glødetiden er også 
ca. 90 minutter (se fig. 6 -->)

NB! 
Forsøg aldrig at tænde en varm HETA-QUAD ! 

HETA-Powerbank: 
Brug altid kun en powerbank, som er beregnet til formålet, 
som den der bliver leveret med HETA-QUAD. 
Enkelte typer af powerbanks har indbygget dele, som de-
tekterer på datasignalerne på stikket og da disse ikke bru-
ges på denne installation, kan denne type powerbank ikke 
benyttes og denne vil typisk gå i standby efter 1-5 min.

Vil du være på den sikre side med typen, så kan en ny 
original HETA-Powerbank bestilles på www.heta.dk 
Brug det medfølgende usb kabel til opladningen af 
HETA-Powerbank.

Fire-Gel:
Der leveres 1L Fire-Gel med HETA-QUAD og dette vil 
svare til ca. 20-25 optændinger. Undlad at overdosere, da 
dette ikke er nødvendigt. Brug ca. 25-30ml pr optænding.

Træpiller:
Træpiller skal opbevares tørt og skal beskyttes mod fugt. 
Træpiller, der har fået fugt, skal bortskaffes korrekt.
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Flammetid

Glødetid

2. Må maksimalt fyldes op med træpiller til hullerne i siden på brændrøret !

1. Kontroller altid at brænderøret er tømt og rengjort inden en optænding

4. Tilslut Powerbank og USB kablet inden antænding

6.

Max

3. Hæld Fire-Gel rundt på træpillerne (spiralformet dosering)

5. Antænd Fire-Gel
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Tilkøb:

Det er muligt at tilkøbe følgende til HETA-QUAD:

Brænderør: (varenr. 6000-022673)
Hvis du gerne vil optænde igen hurtigt, for at få 
hyggen fra flammerne, så udtag brænderøret 
og stil den på et fast ikke-brændbart underlag. 
Herefter kan du sætte et ekstra brænderør i 
HETA-QUAD og lave en ny optænding med det 
samme. 
Vær dog særlig opmærksom på, at ingen bør 
komme i nærheden af det udtagede varme 
brænderør !

Gummimåtte: (varenr. 0023-023349)
Hvis du gerne vil være sikker på, at HETA-QUAD 
altid står på fast grund og at du samtidig undgår 
evt. rust på underlaget, som kan opstå i starten 
af rustdannelsen (overflade patina), så kan du 
tilkøbe en tyk gummimåtte som sikrer dig på 
disse områder.

Stegering: (varenr. 1500-023387)
Hvis du gerne vil have mest ud af at tilberede 
f.eks. mad på HETA-QUAD, anbefaler vi, at du 
køber en stegering, som let kan monteres på 
flammeindsatsen. Herefter kan du nemt benytte 
nedenstående tilbehør og opleve de mange gode 
muligheder der findes, for at lave særlig hygge 
med familien og vennerne, alt imens I tilbereder 
mad på forskellige måder på HETA-QUAD.


