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GEBRUIKSINSTRUCTIE :  

 

 

 

 

1. Zorg steeds dat de instructies in deze gebruikshandleiding exact gevolgd worden. 
Indien deze instructies niet op de correcte manier gehanteerd worden, kan dit 
leiden tot brand, of explosie. Deze kunnen schade leiden aan dieren, materialen 
persoenen of verlies van het leven. 

2. Maak nooit gebruik van brandbare vloeistoffen of dampen in de buurt van een 
brandend apparaat.  

3. Niet correct installeren, aanpassingen of wijzigingen aan het apparaat kunnen 
leiden tot letsels en schade. Doorneem en hanteer de gebruiks-, montage en 
veiligheidsinstructie zeer nauwkeurig. 

4. Laat het apparaat niet onbeheerd tijdens gebruik name of wanneer aangesloten op 
een open gasfles. 

Wat te doen als het apparaat gaslucht verspreidt : 

1. Draai onmiddellijk de gasfles dicht en neem contact op met een erkend 
specialist in gastechnieken. Gebruik het apparaat niet totdat het apparaat weer 
goedgekeurd is door een erkend specialist in gastechnieken. 

2. Installatie, onderhoud en service dient in deze gevallen ten aller tijde door een 
erkend gasinstallateur te worden gedaan. 

3. Gebruik het apparaat alleen buitenshuis of in een goed geventileerde ruimte en 
nooit in een afgesloten ruimte binnen. Dit wil zeggen niet in een gebouw, 
woning, garage of andere besloten ruimtes. 

4. Gasflessen dienen opgeslagen te worden buitenshuis en in een goed 
geventileerde ruimte. Houdt gasflessen buiten bereik van kinderen. Gasflessen 
die zijn gebruikt of losgekoppeld van het apparaat, mogen niet worden 
opgeslagen in een gebouw, garage of andere afgesloten ruimte. 

5. De inbouwbrander kunt u het best opslaan in een garage of goed geventileerde 
ruimte. Sla de inbouwbrander alleen op als deze losgekoppeld is van de 
gasfles.  

6. De inbouwbrander kan geen dienst leveren als kookapparaat en mag dusdanig 
hier niet voor gebruikt worden. 

7. Controleer minstens 1x per maand en bij wijzigingen aan het toestel of de 
inbouwbrander geen gaslekkage vertoont. 

8. Houd de omgeving van het apparaat vrij van brandbare vloeistoffen, materialen 
en dampen. Gooi nooit iets in het vuur van de inbouwbrander. 

9. Maak nooit gebruik van een andere brandstof dan propaan gas. 
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Instructies voor ontsteking : 

1. Controleer of de inbouwbrander correct, stabiel en stevig gemonteerd is. 
2. Verwijder de afdekplaat voor u de inbouwbrander gaat gebruiken. 
3. Druk de ontsteker volledig in tot u een zacht getik hoort (dit is de piezo 

ontsteking). Als u niets hoort bij het induwen van de ontstekingsknop, dient u 
waarschijnlijk de batterij te vervangen.  

4. Houdt de ontsteker ingeduwd terwijl u de gastoevoer opent. Door middel van 
de bedieningsknop naar rechts te draaien. De brander dient nu binnen de 15 
seconden te ontsteken.  

5. Als de brander een volledige vlam geeft, houdt u de bedieningsknop nog 15 
seconden in. De vlam blijft nu branden.  

6. Dooft de vlam. Probeer dit dan nogmaals en houdt de knop langer in. 

Uitschakelen van de inbouwbrander :  

1. Draai de bedieningsknop naar links, zodat de vlam dooft. . 
2. Wanneer de vlam helemaal gedoofd is, draait u de gaskraan van de gasfles 

dicht. 
3. Laat de lavastenen en eventuele keramische houtblokken volledig afkoelen. 
4. Plaats de afdekplaat over de inbouwbrander. 

 


