MONTAGE INSTRUCTIE :

De inbouwbrander wordt compleet geleverd met gasdrukregelaar (50 mBar) en
gasslang. U dient zelf een gasfles aan te schaffen. Deze kunt u bij uw plaatselijke
gasleverancier aanschaffen.

1. Plaatsen van de inbouwbrander in een bestaande tafel.
Haal uw inbouwbrander voorzichtig uit de verpakking. Kies een geschikte
locatie (buiten op een harde/stabiele ondergrond) voor het plaatsen van de
gashaard. De locatie dient aan volgende voorwaarden te voldoen.
•

•

Zorg ervoor dat de inbouwbrander ingebouwd wordt in een onbrandbaar
oppervlak. De ondergrond dient geheel vlak en schoon te zijn. Daarnaast
mag de inbouwbrander niet in materialen worden ingebouwd die warmte
sterk geleiden.
De inbouwbrander dient geplaatst te worden op minimaal 2 meter van
brandbare materialen en vloeistoffen.

Maak een uitsparing in bijvoorbeeld uw bestaande tuintafel of een andere plek
waar u de brander in wilt monteren. Na het maken van de uitsparing plaatst u
de inbouwbrander van bovenaf in uw tafel.
Indien u de lavastenen of keramische houtblokken wenst te bestellen is dit
mogelijk via KenDa Design.
Gaat u de inbouwbrander voor het eerst gebruiken zorg er dan voor dat het
apparaat gedurende 15 minuten op de hoogste stand wordt aangezet. Op deze
manier worden de lavastenen goed verhit en zorgt dit ervoor dat mogelijke
oneffenheden of luchtbelletjes uit de lavastenen zullen verdwijnen. Zorg ervoor
dat u geen brandbare materialen binnen een straat van 2 meter rond de tafel
plaatst. Wilt u na gebruik de keramische houtblokken en lavastenen opruimen
of verplaatsen. Zorg ervoor dat deze dan steeds volledig zijn afgekoeld.
De lavastenen en de houtblokken kunnen op termijn zwart gaan blakeren. Dit
geeft met roetvorming wat altijd ontstaat bij apparaten welke een gele vlam
tonen. Deze roetvorming kunt u verwijderen door de keramische houtblokken
en lavastenen schoon te blazen/zuigen met een stofzuiger. Het roet kan er ook
afgeborsteld worden met een droge borstel.
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2. Aansluiten op de gasfles.
De inbouwbrander is alleen geschikt voor Propaan gas. Verzeker uzelf ervan
de juiste gasfles te hebben aangeschaft. De meegeleverde gasslang is 1 meter
lang. Sluit de gasfles aan op de meegeleverde drukregelaar en draai de gasfles
open als u de inbouwbrander wilt gebruiken. Gebruikt u de inbouwbrander niet,
draai dan altijd de gaskraan op de gasfles dicht.
3. Vervangen van de gasfles.
Is de gasfles op en dient u deze te vervangen? Zorg ervoor dat de gaskraan ten
alle tijden dicht is en draai de drukregelaar van de gasfles dicht. Controleer na
het plaatsen van een nieuwe fles altijd alle gasverbindingen op lekkages.

4. Vervangen van de gasslang en drukregelaar.
Vervang uw propaan gasslang om de 4 jaar. Dit is een advies. Voor
drukregelaars geldt een termijn van 5 jaar. Controleer het apparaat na het
vervangen van de drukregelaar en gasslang altijd op gaslekkage. Dit kunt als
volgt doen:
•
•
•
•

Open de gasfles via de draaiknop, maar schakel het apparaat niet aan.
Maak een oplossing van wasmiddel en half water en spray dit over elke
verbinding en de gasslang. Indien er een gaslekkage in de verbinding of
slang zit ontstaan er luchtbelletjes.
Als er luchtbelletjes zichtbaar worden en er dus een gaslekkage
aanwezig is, sluit dan onmiddellijk de gastoevoer af. Schaf een nieuwe
gasslang en regelaar aan.
Mocht het probleem aanhouden neem dan contact op met een erkende
gasinstallateur.

Vervang de gasslang of drukregelaar op dezelfde wijze als het is gemonteerd.
In België dient een 30 of 50 mBar drukregelaar geplaatst te worden. Deze
gasslang mag maximaal 1,5 meter lang zijn. Bij twijfel raadpleeg steeds een
erkende gasinstallateur.
5. Vervangen van de batterij voor de piezo ontsteking.
De inbouwbrander beschikt over een piezo ontsteking, die werkt op een AA
batterij. Het kan voorkomen dat na veelvuldig gebruik deze batterij leeg raakt.
De batterij kan u als volgt vervangen:
•
•
•
•
•

Zorg ervoor dat de inbouwbrander en eventueel de lavastenen en
keramische houtblokken volledig zijn afgekoeld.
Zorg ervoor dat de inbouwhaard niet meer is aangesloten op een gasfles.
De ontstekingsknop kunt u losdraaien, hierin bevindt zich te batterij.
U kunt nu de zwarte ontsteking open draaien en de batterij volgens
instructie op de ontsteking plaatsen.
De oude batterij kunt u inleveren bij een erkend verzamelpunt.
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6. Verplaatsen van het apparaat.
Het is aan te raden om zo min mogelijk de inbouwbrander te verplaatsen. Bij
elke verplaatsing loopt u kans om het product te beschadigen. Indien u het
apparaat toch wenst te verplaatsen, zorg er dan voor dat de inbouwbrander is
afgesloten van de gasfles. Wees bedacht op het oplopen van schade op uw
product.
7. Plaatsen van de afdekplaat.
Bij elke inbouwbrander wordt een afdekplaat geleverd. De afdekplaat
beschermt uw brander tegen weersinvloeden en regen. Er wordt u altijd
geadviseerd deze plaat te gebruiken. Plaats alleen de afdekplaat als de brander
volledig is afgekoeld. Heeft u eventueel keramische houtblokken op de brander
geplaatst, wacht altijd tot deze volledig zijn afgekoeld voordat u deze van de
brander afneemt.
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