BRUGERVEJLEDNING

0359-17
Advarsel: Kun til udendørs brug!
Ikke til husholdningsbrug!
Behold instruktion til fremtidigt brug!
Læs vejledningen før installation og brug!
Se specifikationerne, hvis gassen skal justeres!
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Advarsel:

-Modificér ikke apparatet;
-Flyt ikke apparatet under brug
-Sluk for gastilførslen ved gasbeholderen efter brug
-Let tilgængelige dele kan være meget varme. Hold små børn væk
-Apparatet bør ikke anvendes i kældre eller under jordoverfladen.
-Apparatet må kun bruges til opvarmning af udendørsarealer.

ADVARSEL::

DETTE APPARAT HAR EN ÅBEN FLAMME; EN EGNET AFSKÆRMNING
SKAL ANVENDES TIL BESKYTTELSE AF BØRN, ÆLDRE OG SVAGELIGE.

FARE

FARE FOR CARBONMONOXID
Dette apparat kan producere kulilte, som ikke
har nogen lugt.
Ved brug af apparatet i et lukkede rum kan
være dødeligt.
Brug aldrig apparatet i et lukket rum, såsom
en autocamper, telt, bil eller hjem.
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EU - Overensstemmelseserklæring
1 – Importør
Virksomhedens navn:
Virksomhedens adresse:
Postnummer:
By:
Telefonnummer:
E-mailadresse:

Trade Point - Direct Container A/S
Hestehaven 67

5260
Odense
+45 63 10 89 00
Info@Tradepoint.dk

2 – Kontakt Person
Navn:
E-mail:
Telefonnummer:

Ole Duus Schmidt
ODH@Tradepoint.dk
+45 63 10 89 68

3 - Produkt
Erklærer hermed at overensstemmelseserklæringen er vores ansvar og gælder for følgende produkt:
Produkt:
Modeller:
S-S Nr.:

99040800002
Gabrielle Fire Pit
HF36501AA

4 - Forordning
Er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiver:
Direktivets eller
forordningens navn:

Følgende harmoniserede
standarder er brugt:

EU Forordning 2016/426 af 9.marts 2016

BS EN 509:2000 +A1:2003+A2:2004 og henviste
klausuler i BS EN 14543:2017

5 - Signatur
Dato: Odense
Sted: 03/10 2019
Underskrift:
Ole Duus Schmidt
Trade Point - Direct Container A/S
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Specifikation

Model nr.

Gabrielle Gas Bålsted
99040800002 / HF36501AA

Gas Kategori

I3+(28-30/37)

Destinationslande

GB, BE, CY, CZ, FR,
GR, IE, IT, LV, LT, LU,
PT, SK, SI, ES, CH.

Gastype og tryk

G30 Butane at
28-30mbar and
G31 Propane at
37mbar
17 kW (1237.6 g/h)
2.06 mm

Produktnavn

Varmetilførsel (Hs)
Åbning

I3B/P(30)
AL, BG, CY, HR, DK, EE, FI, FR,
HU, IS, IT, LT, LU, MT, MK,
NL, NO, RO, SK, SI, SE, TR.

I3B/P(37)
PL

I3B/P(50)
AT, DE, SK, CH.

G30 Butane and
G31 Propane at
30mbar

G30 Butane and
G31 Propane at
37mbar

G30 Butane and
G31 Propane at
50mbar

2.06 mm

1.95 mm

1.84 mm

Advarsel:
Meget varm
overflade!
Rør ikke!!!!
VÆR OPMÆRKSOM PÅ: Dette apparat er udstyret med fleksibelt gas-gummirør og -klemmer, som skal
anvendes; brug aldrig forskellige slags og altid i overensstemmelse med de nationale regler for
destinationslandet.
Erstat regelmæssigt disse komponenter i henhold til den dato rapporteret på kroppen af hver af dem, eller
i henhold til de gældende nationale regler for destinationslandet.
LPG-gasflaske er ikke inkluderet og skal købes separat i henhold til LPG rum, form og gasflaskestøtte.

Gaspejs sikkerhedsadvarsler

ADVARSEL:

&

Manglende overholdelse af advarsler og sikkerhedsforanstaltninger som
denne brugervejledning indeholder, kan resultere i en alvorlig eksplosion og
SIKKERHEDSADVARSLER
forårsage skade på ejendom og personskade.
GENERELLE ADVARSLER
Må kun anvendes udendørs--Stil ikke på borde
Sikkerhedsadvarsel
➢

Hvis oplysningerne i denne manual ikke følges nøjagtigt, kan en brand eller eksplosion resultere i skade på
ejendom, personskade eller død.
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➢

VIGTIGT: Læs og forstå alle advarsler og sikkerhedsforanstaltninger før montering og brug af din gaspejs.

➢

FARE: Manglende overholdelse af advarsler og sikkerhedsforanstaltninger i denne vejledning kan

resultere i brand eller eksplosion og forårsage skade på ejendom, alvorlig personskade eller død.
➢

Minimumsafstand fra enhed til brændbart materiale:

72” (182.9cm) fra toppen; 36” (91.5cm) fra alle sider og bag på.
Anbring ikke dette apparat under overdækkede ubeskyttede brændbare overflader.
HVIS DU LUGTER GAS:
1.Sluk for gasforsyningen til gaspejsen.
2.Sluk enhver åben flamme.
3.Forsøg ikke at tænde noget som helst apparat.
4.Rør ikke ved nogen elektrisk kontakt eller bruge nogen som helst telefon i bygningen.
5.Ring straks til din gasleverandør fra en nabos telefon.
6.Følg gasleverandørens instruktioner.
7.Hvis du ikke kan komme i kontakt med din gasleverandør, så ring til brandvæsenet.
➢

Forkert installation, justering, ændring, service eller vedligeholdelse kan forårsage personskade eller skade
på ejendom. Læs installation, drift og vedligeholdelse grundigt før installation og brug af dette udstyr.

➢

Behold disse instruktioner til fremtidigt brug. Hvis du er ved at samle denne enhed for en anden, så giv denne
vejledning til ham eller hende, så vedkommende har den til fremtidigt brug.

➢

Denne gaspejs bør kun benyttes udendørs i et godt ventileret rum, og bør IKKE bruges inde i en bygning,
garage eller andet lukket område.

➢

Brug IKKE dette udendørs gabål til indendørs opvarmning. GIFTIGE kuliltedampe kan ophobe sig og forårsage
kvælning.

➢

Aldrig FORLAD denne gaspejs uden opsyn under brug.

➢

Børn og voksne skal advares om farerne ved høje overfladetemperaturer og holdes på sikker afstand mens
gaspejsen er i brug.

➢

Betjen IKKE lys eller brug denne gaspejs med mindre end en afstand på 8 fod (2.44m) til vægge, konstruktioner
eller bygninger.

➢

Opbevaring af denne gaspejs indendørs er kun tilladt, hvis den er blevet koblet fra brændstoftilførslen (LP
gasflaske).

➢

Det anbefales kraftigt, at du bruger handsker, mens du flytter apparatet for at beskytte dine hænder.

➢

Dele, der er forseglede ved fremstilling eller af dennes agent, kan ikke ændres af brugeren

➢

Opbevar og brug ikke benzin eller andre brændbare dampe og væsker inden for 25 fod (7.62m) af denne eller
andre apparater.

➢

Opbevar IKKE brændbare materialer i den afskærmede bund.

➢

Brugen af alkohol, receptpligtig eller ikke-receptpligtig medicin kan forringe en persons evne til korrekt samle
eller betjene denne gaspejs.

➢

Anvend ikke gaspejsen i eksplosive omgivelser. Hold området omkring gaspejsen ryddet og frit for brændbare
materialer, benzin og andre brændbare dampe og væsker.

➢

Denne udendørs gaspejs må IKKE blive betjent af børn. Overvåg nøje små børn, når de er i nærheden af
denne udendørs gaspejs.

➢

Installér og anvend ikke denne udendørs gaspejs i eller på rekreative køretøjer og/eller både.
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➢

Brug altid i overensstemmelse med alle gældende lokale, statslige og nationale love. Kontakt dit lokale
brandvæsen for detaljer om udendørs brande.

➢

Brug de samme forholdsregler med denne udendørs gaspejs som du ville gøre med enhver anden åben ild.

➢

Brænd IKKE fast brændsel såsom: træ, briketter, klumper af trækul, fremstillede logs, drivtømmer, affald, blade,
papir, pap, krydsfiner, malet eller bejdset eller tryk behandlet træ i denne udendørs gaspejs.

➢

Ændr IKKE denne udendørs pejs på nogen måde.

➢

Brug IKKE denne udendørs gaspejs før end den er FULDSTÆNDIG samlet, og alle dele er forsvarligt fastgjort
og strammet.

➢

Opbevar IKKE en anden LP gasflaske inden for 10 fod (3,05 m) af denne udendørs gaspejs, mens det er i
brug.

➢

Brug IKKE denne udendørs gaspejs nær biler, lastbiler, varevogne eller rekreative køretøjer.

➢

Brug IKKE denne udendørs gaspejs under noget overdække eller nær en hvilken som helst form for
ubeskyttede brændbare materialer. Undgå brug i nærheden af eller under overhængende træer og buske.

➢

Brug altid denne udendørs gaspejs på en hård, plan, ikke-brændbar overflade såsom beton eller sten. Asfalt
er måske ikke acceptabel til dette formål.

➢

Brug IKKE denne udendørs gaspejs, hvis nogle dele har været under vand. Ring omgående til en kvalificeret
tekniker og få vedkommende til at inspicere gaspejsen og erstatte dele eller styresystem og eventuelt foretage
en gas kontrol af det, der har været under vand.

➢

Bær IKKE brandfarligt eller løst tøj, når du betjener denne udendørs gaspejs.

➢

Brug IKKE i blæsevejr.

➢

Hold alle elektriske ledninger væk fra en varm udendørs gaspejs.

➢

Visse områder af denne udendørs gaspejs bliver for varme til at røre ved under og efter brug. Rør ikke ved de
varme overflader før end enheden er afkølet, medmindre du bærer sikkerhedsudstyr, såsom isolerede
grydelapper eller varmeresistente handsker eller luffer for at undgå forbrændinger.

➢

Børn og voksne skal gøres opmærksomme på farerne ved høje overfladetemperaturer og bør holde sig væk
for at undgå forbrændinger eller antænding af tøj.

➢

Hæng og placér ikke tøj eller andre brændbare materialer på eller nær gaspejsen.

➢

Enhver afskærmning eller anden beskyttelsesanordning, der afmonteres for at vedligeholde gaspejsen, skal
påmonteres igen inden brug.

➢

Forsøg IKKE at flytte eller opbevare denne udendørs gaspejs før end alle dele er afkølede.

➢

Læn dig ikke ind over denne udendørs gaspejs, når det tændes eller under brug.

➢

Brug kun den regulator og slangesamling, der medfulgte. Brug kun den regulator og slangesamling til
udskiftning, der er specificeret af producenten.

➢

Opbevaring af denne udendørs gaspejs indendørs, er kun tilladt, hvis tanken er adskilt og fjernet fra gaspejsen
og korrekt opbevaret udendørs.

➢

Forsøg ikke at adskille gasregulatoren fra tanken eller gasmonteringen, mens den udendørs gaspejs er i brug.

➢

Luk altid gasforsyningen ved tankens ventil, og afbryd regulatoren fra tanken, når gaspejsen ikke er i brug.

➢

Sid ikke på glødenet eller glødestrømper, når enheden er i brug.

➢

Smid ikke noget på ilden, når enheden er i brug.

➢

Lavasten er meget varme; hold børn eller kæledyr væk fra dem på sikker afstand.

➢

Det er vigtigt at holde gaspejsens ventilrum, brændere, og cirkulerende luftpassager rene. Undersøg den
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udendørs gaspejs for affald inden hvert brug.
➢

Før hver brug af gaspejsen skal slangen tjekkes for tegn på overdreven slid eller slitage ved at kigge igennem
det visuelle kontrolhul. Hvis slangen er beskadiget, skåret i eller revnet, skal den udskiftes før du bruger
gaspejsen. Slangesamlingen kan kun erstattes af en slangesamling, der er specificeret af producenten.

➢

Fjern lavastenene før hver brug. Undersøg brænderen og dens komponenter. Rengør med en blød børste og
sæbevand, hvis de er beskidte. Undersøg også området omkring brænderen. Snavs eller andre
fremmedlegemer, såsom spindelvæv eller reder i dette område bør fjernes. Hvis det er indlysende, at
brænderen er beskadiget, skal den udskiftes før gaspejsen tages i brug.

➢

Brænderen må kun erstattes af en brænder, der er specificeret af producenten. Placer slangen væk fra de
veje, hvor folk kan falde over det.

➢

Kryds ikke slangen mellem den udendørs gaspejs og propan tanken.

➢ ADVARSEL: Hvis de nationale forhold kræver det, er det nødvendigt at ændre det
fleksible rør.

Flydende propangas (LPG) advarsler
➢

LP gas er brændbar og farlig, hvis det håndteres forkert. Læs venligst egenskaberne før du tager noget som
helst LP gas produkt i brug.

➢

Propan Egenskaber:

➢

Brandfarlig, eksplosiv under tryk, tungere end luft, og lægger sig i pytter og søer i lavtliggende områder. I sin
naturlige tilstand, har propan ingen dør. For din sikkerhed, tilsættes typisk et lugtstof. Kropslig kontakt med
propan kan brænde huden.

➢

Propan er yderst brandfarligt og farligt hvis det håndteres forkert.

LP GAS ADVARSLER:
➢

Gasflasker skal opbevares udendørs på et godt ventileret område, der er utilgængeligt for børn.

➢

Frakoblede gasflasker skal have gevindskårne ventilpropper stramt installeret og må

➢

ikke være i en bygning, garage eller andet lukket område.

➢

Brug aldrig en propan gasflaske med en beskadiget beholder, ventil, krave eller bund.

➢

Bulede eller rustne gasflasker kan være farlige og bør kontrolleres af din propangas leverandør.

➢

LP gasflaske skal arrangeres for tilbagestrømning af damp.

➢

LP gasflaske skal have en tankkrave til at beskytte tankventilen.

➢

Brug aldrig en propan gasflaske med en beskadiget beholder, ventil, krave eller bund. Bulede eller rustne LP
gasflasker, kan være farlige og bør kontrolleres af din LP gasleverandør før brug.

➢

LP gasflasken må ikke tabes eller håndteres groft.

➢

Gasflasker skal opbevares udendørs og utilgængeligt for børn. Opbevar IKKE i en bygning, garage eller andet
lukket område.

➢

Opbevar aldrig din LP gasflaske, hvor temperaturerne kan nå op over 125 ° F (51,6°C).

➢

Opbevar ikke LP gasflasken i direkte sollys eller i nærheden af en varmekilde eller forbrænding.

➢

Opbevar aldrig en fyldt LP gasflaske i en varm bil eller bagagerum. Varme vil forårsage, at gas trykket øges,
som kan åbne sikkerhedsventilen og lader gas at slippe ud.

➢

Sæt støvhætten på ventiludløbet når LP gasflasken ikke er i brug. Installér kun den type støvhætte på LP
gasflaskens ventiludløb, der er forsynet med LP gasflaske ventil. Andre typer af hætter eller propper kan
7 af 18

resultere i lækage af propan.
➢

Opbevar ikke en ekstra LP gasflaske under eller i nærheden af dette apparat.

➢

Fyld aldrig LP gasflasken til over 80% fuld.

➢

Hvis oplysningerne i (a) og (b) ikke følges nøje, kan en brand forekomme og forårsage alvorlig personskade
eller dødsfald.

➢

LP gasflasker må kun blive fyldt op af en certificeret LP gas forhandler.

➢

trykregulatoren er indstillet til 28-30mbatr

➢

Regulator udløbstryk er 28 ~ 30mbar

➢

Forsøg aldrig at forbinde dette apparat til et selvstændigt LP gas system i en autocamper trailer, autocamper
eller hus.

➢

Brug altid trykregulator og slangesamling, der er forsynet med et apparatet til at forbinde med en LP gasflaske.
Forbind aldrig til en ureguleret LP gasforsyning.

➢

Kontakt din forhandlers kundeserviceafdeling for reservedele.

➢

Hånddrej den manuelle gas kontrolventil. Brug aldrig værktøj. Hvis ventilen ikke vil tænde ved håndkraft, skal
du ikke forsøge at reparere den. Ring til en certificeret gas tekniker. Anvendelse af vold eller ethvert
selvstændigt forsøg på reparation kan medføre brand eller eksplosion.

➢

Brug kun den type af gas og den type LPG gasflaske, der er angivet af producenten.

➢

Dette apparat er udstyret med fleksible gas-gummirør og -klemmer, der skal anvendes; brug aldrig forskellige
slags og altid i overensstemmelse med de gældende nationale love i destinationslandet.

➢

Apparatet skal bruge en godkendt gasregulator (godkendt til en driftstemperatur ikke lavere end 50 °C) i
henhold til EN standard (se minimum, nominelt og maksimalt pres på side 11 - gasregulator indløb- og
udløbsforbindelse i henhold til de gældende nationale regler) og fleksible gas gummirør ifølge EN 1763-1 (med
en korrekt indre diameter i overensstemmelse med gasindløbsforbindelsen og de gældende nationale regler)
med en længde på ikke mere end 1,5 m og godkendt til en driftstemperatur ikke lavere end 60 C. Når
udskiftning er nødvendigt, skal du købe en egnet gas regulator, fleksible gas gummirør og klemmer fra din
lokale gasforhandler; gasregulator bør erstattes mindst hvert 10 år.

➢

Fleksible gas gummirør skal behandles omhyggeligt og undgå enhver vridning. Brug aldrig en beskadiget
gasregulator.

➢

Tilslut aldrig dette apparat til en ureguleret LPG-kilde (gas regulator er obligatorisk og skal anvendes).

➢

Når apparatet ikke er i brug, skal du dreje LPG gasflasken i ”OFF” position.

➢

Udfør altid en tæthedsprøvning på gasforbindelser, når en LPG-gasflaske er tilsluttet. Hvis der dannes bobler
i fleksible gas gummirør skal det forsigtigt placeres i LPG rummet, og enhver vridning skal undgås.

➢

Brug aldrig en beskadiget gasregulator.

➢

Udfør altid en tæthedsprøvning på gasforbindelser, når en LPG-gasflaske er tilsluttet. Hvis bobler dannes som
resultat af tæthedsprøvning, skal du ikke bruge det. Brug aldrig en flamme til at teste for utætheder. Det er
strengt forbudt og farligt!
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Introduktion til gaspejsens dele
Din gaspejs leveres samlet og det er derfor ikke nødvendigt med en samlevejledning. Her
er en introduktion til alle de dele, som din gaspejs består af. Hver del er anderledes og
har sin egen funktion. Forsøg IKKE at ændre og/eller fjerne nogle del(e). I tilfælde af
service og/eller hvis der er driftsproblemer, så kontakt kvalificeret service, teknisk
support og/eller søg en kvalificeret servicetekniker.

Referencerne nedenfor henviser til de interne komponenter i brænderen.
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Nr.

Billede

Delens navn

Antal

1

Afskærmning

1

2

Termoelement

1

3

Kabel med jordforbindelse

1

4

Tændnål

1

5

Brænderplade

1

6

Hovedramme af gaspejs

1

7

Lavasten (eller glassten)

1

8

Brænder

1

9

Dyse

1

10

Korrugeret rør

1

11

Skifteværdi

1

12

Regulatorværdi med gasslange

1

13

Drejeknap

1

14

Tændsats

1

15

Advarselsmærke

1

16

Vingeskrue med vingemøtrik

1
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Dele og tilbehør til gaspejsen
Her er brugervejledningen til de forskellige dele og tilbehør som du skal bruge til at samle din
komplette gaspejs.

Inden du begynder at samle dette produkt, skal du sørge for, at alle dele er til stede.
delene med pakkens indholdsliste.

Sammenlign

Hvis der mangler dele eller de er beskadiget, skal du IKKE

forsøge at samle produktet.

Før du begynder at samle:

Del

Billede

Beskrivelse

Antal

A

Gasbål

1stk

B

Lavasten (eller glassten)

7 KG

C

AAA-batteri

1stk

Opsætning
Installér gaspejsen på en jævn og stabil overflade væk fra ethvert brændbart materiale eller konstruktion.
➢

Fjern gaspejsen fra kartonen, og fjern cylinderen fra kartonen. Anbring dem på en jævn og ikke-brændbar
overflade. (Se billede 1)

(Billede 1)
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➢

Placer lavastene (eller glasstenen) jævnt på og omkring brænderen, og stram derefter (se billede 2)

(Billede 2)
➢

Skru knaphætten til antændelse ud, sæt et AAA-batteri i antændingsrummet med anoden udad og skru
derefter knaphætten på (se billede 3)

(Billede 3)

➢

Åbn døren, og tag forsigtigt låget af cylinderen og sæt det i midten af tankbeslag

(Se billede 6-7)
➢

Sørg for at placere slangen et sted hvor folk ikke kan komme til at falde over den, og hvor slangen ikke kan
blive udsat for utilsigtet skade.

ADVARSEL: Knæk ikke den fleksible gasslange. Hvis den knækkes, kan der opstå en gaslækage

Instruktion til tilslutning af gaskredsløb til LPG-gasflaske:
Hav egnede krydset skruetrækker, justerbare skruenøgler, tang og skruenøgler ved hånden. Før montering skal
du sikre dig, at alt beskyttelsesemballage er fjernet. De fleksible gasgummirør (EN 1763-1) og klemmer (om
nødvendigt), der leveres med dette apparat, skal bruges i henhold til de gældende nationale love. Du skal købe
en LPG-gasflaske. LPG-gasflaske skal være en standard gasflaske. Det anbefales at bruge en på 4,5 kg til 15
kg. Udskiftning skal være en, der er specificeret i afsnittet "Gaskrav" i denne brugervejledning. Vær forsigtig:
Knæk ikke det fleksible gasgummirør i gasskredsløbet. Hvis rørholder ikke skal leveres, vil gevindet til
gasindgangsforbindelsen være i overensstemmelse med standarderne ISO 7-1 eller ISO 228-1 i henhold til de
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nationale regler, der er gældende i destinationslandet.

➢

Sørg for, at apparatets gasknap er slået "OFF" (fuld disk) før du samle apparatet (se nedenfor figur 5).

(Billede 5)
➢

Tilslut regulatoren til LPG-gasflasken med hånden. Og stram kun ved hjælp af håndkraft. (Se figur 6 nedenfor)

(Billede 6)

➢

Tilslut slangen til apparatet og regulatoren. Spænd skruen på slangeklemmen med en skruetrækker (se figur
7 nedenfor)

(Billede 7)
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Betjeningsvejledning
Tænding
Før du tænder apparatet, skal du udføre en "lækagetest" i et godt ventileret område (udendørs). Ved første brug
og efter hver udskiftning af LPG-gasflaske skal apparatets gaskredsløb renses for den indvendige luft inden
antændelse! For at gøre dette skal du dreje drejeknappen mod uret til tændingspositionen, og dreje den i 1 minut
inden du prøver på tænding.
1 - Sørg for, at LPG-gasflasken, fuld 4/5 af dens kapacitet, indeholder korrekt LPG-gas (se Tekniske data på side
2). Drej LPG-gasflaskeventil i fuld “ON” -position og luk LPG-rummet.
2 - Sørg for, at brænderens kontrolknap er i “OFF” -position (fuld disk).

3 - Tryk på drejeknappen, og hold den nede, mens du drejer mod uret til den tilsvarende maksimale position (stor
flamme). Tryk samtidig på tændingsknappen (stjerne). Tryk på tændingen vil automatisk give gnisttænding (det er
muligt at antænde apparatet selv med passende lang tændstik, og nærm dig forsigtigt brænderen, der lige ligeledes
skal håndteres forsigtigt).
4 - Når brænderen er tændt i maksimal position (stor flamme), skal du stoppe med at trykke på tændingsknappen
(stjerne) og holde drejeknappen nede, men ikke over 20 sekunder for at varme termoelementet op (FSD); slip den
derefter (første tænding tager generelt mere tid, fordi gaskredsløbet er fuld af luft).
5 - Hvis brænderen ikke forbliver tændt, skal du vente 5 minutter, og derefter gentage trin 3 og 4.
6 - Brænderen lyser nu i maksimal position (stor flamme).
7 - Juster varmeindgangen ved at dreje drejeknappen fra den maksimale position (stor flamme) til
minimumspositionen, som passende.
8 - Efter tænding skal du dreje knappen fra minimum til maksimal (stor flamme) position og tilbage for at kontrollere
flammestabiliteten.
9 - I tilfælde af utilsigtet afbrydelse af flammen (af vind eller af andre årsager), vil FSD afbryde gasforsyningen
automatisk (FSD = Flamesikkerhedsanordning) efter maksimalt 60 sekunder.
Bemærk: Brænderen kan være støjende til at starte med, når den tændes.
For at fjerne overdreven støj fra brænderen skal du dreje drejeknappen til minimumsposition og tilbage.
Hvis du oplever nogen form for antændingsproblem, skal du konsultere følgende "Fejlfinding".
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Sådan slås apparatet “FRA” (fuld disk)
1.

Drej apparatets drejeknap med uret op til “OFF”-position (fuld disk).

2.

Drej LPG-gasflaskeventilen til “OFF”-position.

3.

Lad apparatet køle af inden det flyttes (minimum 30 minutter).

Gentænding
1.

Drej drejeknappen til “OFF”-position.

2.

Vent mindst 5 minutter for at lade gassen spredes inden du prøver på at gentænde.

3.

Gentag trinene "Tænding".

Lækagetest
Kontroller aldrig for gaslækager mens der er en flamme eller
mens du ryger.
Dette apparat skal periodisk kontrolleres for lækager, og der skal
foretages en lækage-test øjeblikkeligt, hvis lugten af gas fornemmes.
➢

Lav en sæbeopløsning med 1 del flydende opvaskesæbe til 3
dele vand. Sæbeopløsningen kan påføres med en sæbeflaske,
børste eller klud på de lækagetestede punkter, der er vist på
figuren ved siden af.

➢

LPG-gasflaskeventilen skal være i ”OFF” -position på dette
tidspunkt af lækagetesten. Når sæbeopløsningen er påført
gasforbindelserne, skal LPG-gasflaskeventilen drejes til “ON” position.

➢

Hvis der er lækage, vil der dannes sæbebobler i
sæbeopløsningen.

➢

I tilfælde af gaslækage må apparatet ikke bruges og
gasforsyningen skal være lukket. Apparatet skal undersøges og
udbedres før det tages i brug igen. Spænd eventuelle fittings til

Lækage-testpunkt ① ② ③ ④

lækage fast, og tænd derefter for gasforsyningen og kontroller
igen.
➢

Udskift om nødvendigt pakning (i henhold til EN 549 Klasse B2) eller materiale, der bruges til at garantere
tæthed (i henhold til EN 751-1 Klasse I).

Vedligeholdelse og rengøring
For at nyde mange års fremragende ydelse fra dit apparat, er regelmæssig service af apparatet som følgende
obligatorisk:
➢

Apparatet skal inspiceres mindst en gang om året, og kun af kvalificeret service. Hyppigere rengøring kan være
påkrævet i forhold til brug af apparatet.

➢

Enhver beskyttelse eller anden beskyttelsesanordning, der fjernes til service af apparatet, skal monteres igen inden
apparatet betjenes.

➢

Hold udvendige overflader rene, frie og væk fra brændbare materialer.

➢

Brug varmt sæbevand til rengøring. Brug aldrig brandfarlige eller ætsende rengøringsmidler.
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➢

Mens du vasker enheden skal du sørge for at holde området omkring gas-amaturet tørt hele tiden. Hvis
gasreguleringen på nogen måde udsættes for vand skal du IKKE forsøge at bruge den. Den skal udskiftes.

➢

Brænder og LPG-rum, der cirkulerer luftkanalerne på apparatet, skal holdes rene.

➢

Luftstrømmen skal være uhindret. Hold kontroller, brænder og cirkulationsluftkanaler rene. Tegn på mulig
blokering inkluderer:

➢

Gaslugt med ekstrem gul nuance på spidsen af flammen / Apparatets glød er for ujævn / Apparatet laver
poppende lyde.

➢

Edderkopper og insekter kan bygge reder i brænderen eller åbninger. Denne farlige tilstand kan beskadige
apparatet og gøre det usikkert at bruge. Rengør brænderhullerne ved hjælp af en kraftig rørrenser. Trykluft kan
hjælpe med at fjerne mindre partikler.

➢

Kulstofaflejringer kan medføre brandfare. Hvis der opstår kulstofaflejringer, skal kupplen og motoren rengøres
med varmt sæbevand.

➢

Når brænderen og lavastenen er kølet helt af, skal du fjerne dem fra skålen og bruge en blød børste til at slippe
af med de milde pletter, løs, snavs og jord. Tør af med en blød klud.

➢

Rengør skålen, og placér derefter lavastenene i korrekt position.

➢

For korrekt rengøring kan en støvsuger bruges.

Bemærk: I et salt-luft-miljø (såsom i nærheden af havet) forekommer korrosion hurtigere end normalt.
Kontroller ofte de korroderede områder og reparer dem straks. Stængende pletter, misfarvning og
muligvis rusthældning kan forekomme ved udsættelse for barske udendørsforhold. Vær forsigtig med
ikke at lade noget pulver eller opløsningsmiddel komme i kontakt med malede eller plastiske
komponenter, da der kan opstå skader.
Efter lang tids brug kan der opstå misfarvning og skærmen er normal.
Sørg for, at begge gasforsyninger er i OFF-position, før du skifter batteri. Se processen med at samle batteri.
Kontakt producenten eller forhandleren for information om udskiftningsslanger, termoelementer, antændere,
lavasten osv.
Advarsel: Brug aldrig uautoriserede dele eller komponenter til dette apparat.
Brug kun originale udskiftningsdele og komponenter.
Ellers kan garantien for dette produkt annulleres og resultere i en farlig tilstand.

Opbevaring (efter brug)
Drej drejeknappen til “OFF”-position.
Drej LPG-gasflasken i “OFF”-position.
Opbevar apparatet på et køligt, tørt sted væk fra direkte sollys; Opbevar den lodret i et område, der er beskyttet
mod direkte kontakt med dårligt vejr (såsom regn, slud, hagl, sne, støv og snavs).
Efter ønske kan apparatet dækkes for at beskytte udvendige overflader, og for at forhindre ophobning i
luftpassager.
Bemærk: Vent indtil apparatet er afkølet før det dækkes.
I perioder med udvidet inaktivitet eller ved transport:
Drej drejeknappen til “OFF”-position.
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Frakobl LPG-gasflasken og flyt til et sikkert, godt og ventileret sted udendørs. Opbevar IKKE et sted, der vil
overstige 50 ° C.
Opbevar apparatet lodret i et område, der er beskyttet mod direkte kontakt med dårligt vejr (som regn, slud, hagl,
sne, støv og snavs).
Efter ønske kan apparatet dækkes for at beskytte udvendige overflader, og for at forhindre ophobning i
luftpassager.
Bemærk: Vent indtil apparatet er afkølet før det dækkes.

Fejlfinding
Problem:

Tilstand:

Foreslået løsning:

Drejeknappen er ikke i maksimal position (stor
Drej Drejeknappen i maksimal position (stor flamme).
flamme).
LPG-gasflaskeventil er lukket / tom.

Åbn ventilen / Udskift LPG-gasflasken med en ny.

Blokering i injektoren.

Rens eller udskift injektor.

Brænder lyser
ikke

Åbn gasledningen, og blød den ud (tryk på drejeknappen) i
Luft i gaskredsløbet.
ikke mere end 1 minut eller indtil du lugter gas.

Lavt gastryk.

Åbn ventilen / Udskift LPG-gasflasken med en ny.
Brug en tændstik for at tænde brænderen; skift batteri eller

Tændsats mislykkes.
forsøg ny tænding og udskift det.
Skidt har hobet sig op omkring brænderen.

Fjern skidtet omkring brænderen.

Brænderen

Lav flamme eller ikke fuld løb omkring

Hullerne til flammesprederen er delvist lukkede; rengør

forbliver ikke

brænderen.

brænderen.

tændt

Termoelement fungerer ikke korrekt.

Udskift termoelementet (FSD).

Lavt gastryk.

Åbn ventilen / Udskift LPG-gasflasken med en ny.

Udetemperatur skal være højere end 5 ˚C og
LPG-gasflasken må ikke være mindre end 25%

Åbn ventilen / Udskift LPG-gasflasken med en ny.

Brænderens
fuld.
flamme er lav
Bemærk: Brug

Gasrøret er bøjet eller knækket.

Ret slangen ud, og udfør lækage-test på gasrøret.

ikke apparatet
under 5 ˚C

Drej drejeknappen til "OFF" -position (fuld disk), lad den
Drejeknappen er ikke i maksimal position (stor
afkøle til stuetemperatur, og kontroller om brænder og
flamme).
åbninger er blokeret.

Carbonopbygnin
Skidt eller film på brænderen.

Rengør brænder.

g
Skift til "OFF" -position for at slukke apparatet. Luk LPG-

Flash back
(flammen er inde i

gasflaskeventilen. Vent 2 minutter, og følg derefter

Brænderportene er blokeret.

tændingsproceduren. Antænd brænder. Hvis problemet

brænderen)

fortsætter, så skal du slukke for det. Kontakt din forhandler.
Drej drejeknappen til "OFF" -position og lad apparatet

Tyk sort røg

Blokering i injektoren.

afkøle til stuetemperatur, og fjern blokeringen og rengør
brænderen indeni og udenpå.
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Hvis du ikke kan løse problemerne i henhold til en af de nævnte løsninger, bedes du kontakte din forhandler
eller den ansvarlige distributør.
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