
 

 

Gebruikershandleiding Zeno Products® Bio-flame 

 
Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig en bewaar deze gedurende de levensduur van de 

brander en volg de aanwijzingen op om schade en letsel te voorkomen. 
 

De Zeno Bio-flame is van duurzame materialen gemaakt en is bedoeld voor decoratieve 

doeleinden voor binnen- en/of buitenshuis. In combinatie met de speciale vloeistofdichte 

opvangbakken kan de Zeno Bio-ethanolbrander veilig gebruikt worden in de Zeno 

Buitenhaarden.  

  

Plaatsing van de Zeno Bio-flame  

 

• De Zeno Bio-flame brander dient alleen op een vuurvaste ondergrond of wand geplaatst 

of gehangen te worden in de speciale opvangbakken.  

• De Zeno Bio-flame brander moet zowel in horizontale en verticale stand waterpas 

geplaatst worden, zodat er geen mogelijkheid is dat de vloeistof eruit loopt. De Bio-

ethanol is immers licht ontvlambaar en zeer vloeibaar. 

• De Zeno Bio-flame brander niet in nabije afstand van ontvlambare, brandbare 

voorwerpen en objecten, als gordijnen, meubilair of boekenplanken plaatsen. Houdt 

minimaal 50 centimeter aan. 

• De Zeno Bio-flame brander niet in de tocht dan wel onder of naast een vensterbank 

plaatsen. Voor buitentoepassing is dat niet relevant mits de afstand tot brandbare 

materialen in acht wordt genomen. 

• De Zeno Bio-flame brander alleen in voldoende geventileerde ruimten gebruiken. 

 

In gebruikname en vullen Zeno Bio-Flame: 

• Gebruik alleen Bio-ethanol die geschikt is voor bio-ethanolbranders. 

• Pas bij het vullen op dat u niet morst. De Bio-ethanol is immers zeer vloeibaar en licht 

ontvlambaar. Indien er vloeistof is gemorst buiten de vulopening eerst laten drogen of 

droogmaken voordat ontstoken wordt. Er mag nooit vuur ontstaan buiten de 

brandopening. Dit is gevaarlijk. 

• Vul de Zeno Bio-flame maximaal tot de dwarsschotjes net niet onder staan en zet de 

fles/flacon weg. 

• De brander is nu gereed om te ontsteken. Doe dat met lange lucifers of lange aansteker 

of met behulp van de pook. Bijvoorbeeld door het dompelen van de pook en die aan te 

steken. 

• Bij toepassing van de Zeno Bio flame 80 cm. in een Zeno Garden Divider window BIO is 

alleen het gebruik van de smalste opening toegestaan. 

  

Aansteken van de Zeno Bio-Flame 

• Schuif de brander met de bijgeleverde pook open 

• Dompel de pook in de bio-ethanol en steek met een lange lucifer of aanmaakaansteker 

de pook aan. Daarna kunt u de brander ontsteken met de pook. 

• Let op dat gemorste vloeistof eerst wordt afgedaan 

• Afhankelijk van de temperatuur (tussen 10 en 25°C) zal de verdampte vloeistof direct 

ontvlammen bij het aansteken 

 

Werkwijze navullen van de Zeno Bio-ethanolbrander  

• Als de brander uit zichzelf dooft kan de resterende bio-ethanol een onfrisse geur af. Dat 

is normaal.  

o Tip! Vul de brander altijd maximaal bij voor u de brander weer ontsteekt. 

• Laat de brander tenminste 15 minuten afkoelen, indien u meteen vult zal de brander 

nog te heet zijn en de brandstof meteen laten verdampen met gevaar van 

zelfontbranding. Ook kan de verdampte bio-ethanol een onfrisse geur afgeven. 

• Controleer na 15 minuten of de brander niet meer warm is en de vlam is gedoofd.  

• U kunt na controle de brander weer vullen tot dat de tussenschotjes net niet 

onderstaan. 
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Doven van de Zeno Bio-ethanolbrander 

• Tijdens het branden kunt u de vlammen doven door de schuif dicht te schuiven of de 

afdekplaat erop te leggen  

• Doe dat niet met de blote handen maar gebruik de speciale pook, de Bio-

ethanolbrander kan heet zijn 

• Doof de brander niet met water dit kan een steekvlam veroorzaken 

• Probeer de vlammen niet uit te blazen er zal juist een grotere vlam ontstaan door 

toevoer van extra zuurstof en sneller verdampen van de bio-ethanol 

 

Onderhoud 

• Door het gebruik zullen de branders verkleuren dat is normaal 

• De RVS Zeno Bio-ethanolbrander kunt u schoonmaken met een RVS reiniger en een 

zachte doek. 

 

Garantiebepalingen 

De garantie bedraagt 2 jaar. De Zeno Bio-Flame branders zijn zorgvuldig geconstrueerd, 

wijzigingen of veranderingen aan ombouw, oppervlakte of brander zijn niet toelaatbaar met als 

gevolg dat de garantie vervalt.  

Veranderingen, oftewel technische veranderingen in het kader van een verbetering van het 

product en zijn eigenschappen/ veiligheid zijn te allen tijde voorbehouden. Bewaar deze 

handleiding bij het product. 

 

Overige bepalingen  

• Zeno Products® kan voor mogelijke schade of persoonlijk letsel die door verkeerd/ 

ondeskundig gebruik, niet naleven van de gebruikershandleiding, van de brander 

ontstaan zijn, niet aansprakelijk worden gesteld.  

• Zorg voor voldoende ventilatie 

• De Zeno Bio-ethanolbrander heeft alleen een decoratieve functie en dient niet als 

verwarming 

• De Zeno Bio-ethanolbrander wordt gedoofd door middel van de schuif aan de voorzijde 

of met een afdekplaat 

• Niet roken tijdens en (bij)vullen en ontsteken  

• Nooit een hete/warme Zeno Bio-Flame brander bijvullen  

• Vermijd lichamelijk contact met de vloeistof  

• Gebruik van de Zeno Bio-Flame brander door kinderen is verboden evenals het gebruik 

door een volwassene welke onder invloed is van drank, drugs of geneesmiddelen dan 

wel niet in goede psychische of fysieke staat is  

• Houdt kinderen en huisdieren op afstand  

• Pas op voor brandbare kleding en haren  

• Niet in het vuur blazen  

• Laat nooit het vuur onbeheerd achter  

• Geen papier, karton, stof (kledingstukken) etc. op de Zeno Bio-ethanolbrander leggen  

• Wanneer de Zeno Bio-ethanolbrander niet gebruikt wordt, de schuif dicht laten of de 

afdekplaat erop laten liggen 

• Langzaam verdampen van de Bio ethanol bij een gedoofde Zeno Bio-Flame is normaal 

maar kan worden vertraagd door het dichtschuiven of plaatsen van de afdekplaat 

• Het gebruik van de Zeno Bio-ethanolbrander als vuurplaats of voor het verbranden van 

vloeibare of vaste brandbare materialen is niet toegestaan. Behoudens de voor Bio-

ethanol branders geschikte vloeistoffen 

 

 

Hartelijk dank voor de aan koop van de Zeno Bio-ethanolbrander van Zeno Products® 

en wensen u veel plezier en comfort van dit product. Voor meer info raadpleeg onze 

website www.zenoproducts.nl . 


