
Gebruiksaanwijzing en veiligheidsvoorschriften biroflame 

Ondergaande instructies dienen grondig doorgelezen, begrepen en toegepast te worden. 

 De biroflame kan enkel worden gemonteerd door het door ons erkend/geschoold 

personeel. 

 Enkel te monteren in voldoende geventileerde ruimtes. 

 Alle brandbare materialen dienen zich op één meter afstand van de biroflame te 

bevinden. 

 Kinderen mogen het toestel niet bedienen. Houd kinderen op een veilige afstand. 

 Bedek de brander niet met materialen of kledingstukken. 

 Hou een brandtoestel in de nabijheid. 

 Enkel bioethanol kan in het toestel worden gebruikt. 

 Nooit het gezicht boven de brander houden tijdens het aansteken (half auto.) 

 Laat nooit een fles bioethanol openstaan naast de brander! 

 Gebruik de biroflame nooit om voedingsmiddelen te bereiden of op te warmen. 

 Laat de biroflame nooit branden indien niemand aanwezig is.  

  



EERSTE INGEBRUIKNAME 

Vul de tank voor 90% met een trechter en verwijder eventuele overgelopen vloeistof met 

een droge doek.  

Half automaat:      Birocalor  m 

Druk de afstandbediening op on, rood verklikkerlicht moet branden, na drie minuten 

aansteken met een aansteker van  min. 15 cm. Indien de biroflame niet aanslaat 

afstandbediening op off, na 30 sec druk nogmaals op on en na drie minuten heraansteken. 

De vlam verspreidt zich langzaam over alle branders, na 15 min. Moet men een mooie 

goudegele vlam bekomen, dit betekend een goede verbranding. Indien rood verklikkerlicht 

niet aangaat na aanzetten van afstandsbediening doet er zich een elektrische storing voor.  

(controleer of de stekker in het stopcontact zit) 

Full automatisch:      Birocalor a 

Druk de afstandsbediening op on, rood verklikkerlicht moet aangaan, na drie minuten slaat 

de biroflame aan en de vlam verspreidt zich langzaam over de totale brander. Indien de 

biroflame na 5 minuten nog niet aan is, drukt u op de knop “off” op de afstandsbediening, 

wacht u een minuut en drukt u opnieuw op de knop “on”. De biroflame start op na vijf 

minuten. (indien controlelampje niet oplicht is er een elektrische storing, controleer of de 

stekker in het stopcontact zit) 

Voor verder gebruik zelfde handelingen uitvoeren. 

 

AFSLUITEN BIROCALOR 

Dit geldt zowel voor de birocalor type a of m 

Afstandsbediening op off, verklikkerlicht gaat na 30 seconden uit. Laat de biroflame rustig 

uitbranden (ongeveer 30 min) en plaats de afdekplaat erop. Laat de brander steeds 

uitbranden alvorens de afdekplaat te monteren! 

In dringende gevallen (uitzonderlijk):  

Indien u om dringende redenen de ruimte moet verlaten laat dan nooit de birocalor 

aanstaan! Druk de afstandsbediening op off, neem de afdekplaat en plaats deze op de 

brander. Gebruik hierbij steeds brandvrije handschoenen ! Gebruik deze handeling enkel in 

uitzonderlijke gevallen! 

 


