
                    Ch. Leibfried GmbH
An der Bundesstraße 2 49733 Haren/Ems
                          Germany
               Tel: +49(0)5932-7334784
 info@globe-fire.de       www.globe-fire.de

                  Vulture
        Buitenkachel & Grill 



Voor gebruik 
      montagehandleiding
                         goed lezen!!!

VOORZICHTIG: De buitenkachel wordt heet tijdens gebruik.
Let op dat de buitenkachel niet in bereik van brandbare 
materialen en op een stevige ondergrond staat.
Deze kachel is alleen voor buiten bedoeld.
Kijk uit met KINDEREN.
Alleen met hout of kolen stoken.
Gebruik nooit Benzine, Olie, etc.
Het vuur nooit met water blussen, hierdoor kan het gietijzer
springen.
De lak is een dunne bescherming tegen roest, dat wil zeg-
gen dat na enige tijd de kachel weer roest, (roest is geen 
kwaliteits probleem en valt dan ook niet onder de garantie).
Onderhoud: Roest met een staalborstel verwijderen en
lakken met een hitte bestendige lak.
 

GARANTIE

24 maanden garantie.
De garantie is alleen geldig bij normaal gebruik en voor het goed 
functioneren van het fornuis en geldt niet bij: oververhitting, krassen
in de lak, delen die aan slijtage onderhevig zijn en alle delen die met
het vuur in aanraking komen. (glas,vuurrooster, dichtingen etc.).
Ook bij onvoldoende onderhoud en gebruik van niet originele onder-
delen is de garantie niet van toepassing.
Voordat u het fornuis in gebruik neemt, wordt veronderstelt dat u op 
de hoogte bent van gebruiksaanwijzingen en garantiebepalingen.  
Geen teruggave mogelijk na in gebruikname.
Na eventuele reparaties wordt de garantie niet verlengd.

22 Delen & 18 Schroeven

Kookplaatgreep

2 x Kookplaten Vuurpot

2 x Handgreep

Vonkenscherm

Aansluitstuk pijp

2 x Pijp 50 cm
Regenhoed

Handschoen

Lak & Kwast

1.

Gloedvanger

6 x A 4 x B 4 x C 4 x D 

Poten

2x Sierplaat sokkel   

2 x Ondersteuning Grill-/Bakplaat

Grill- & Bakplaat



VULTURE BUITENKACHEL

2.

3 x A 

4 x B 

3 x A 

1. Vuurpot ondersteboven leggen, poten en sierplaten
    aan elkaar zetten en monteren. Daarna alle schroeven 
    (  & ) goed vastdraaien. A B

3.

2.Aansluitstuk pijp monteren

4. Handgrepen monteren

3. Kookplaten op de vuurpot plaatsen

4 x C 

4 x D 



8. Pijpen op elkaar en het 
    aansluitstuk plaatsen

9. Regenhoed bevestigen

4. 5.

7.  Gloedvanger plaatsen

5. Ondersteuningen grill-/bakplaat 
     in de steunroosters hangen

6. Grill-/Bakrooster plaatsen

10. Vuurscherm bevestigen

Breedste stuk (1,5 cm) 
aan de achterkant

Smalste stuk (1 cm)
aan de voorkant

Breedste stuk (1,5 cm) 
aan de achterkant

Smalste stuk (1 cm)
aan de voorkant



GROTE GRILLPLAAT

6.

SET KLEINE GRILLPLATEN 

7.

 SET van 2 



8.

BUTLERTAFEL 

Schuif de butlertafel over het handvat.

100 cm.

 80 cm

65 cm

19 cm ø
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