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KAT. I 3B/P

1 BLUSS: MOD. 5321 …

2 BLUSS: MOD. 5326 …5522…2002…

3 BLUSS: MOD. 5324…5320…

3 BLUSS: MOD. 5328…5327...5523…

4 BLUSS: MOD. 542…

4 BLUSS: MOD. 541… og skap til gassflaske
2 BLUSS + GRILL:  MOD. 552…

LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR BRUK OG TA VARE PÅ DEN.



Installasjon og alt servicearbeid må kun utføres av personer med nødvendig, teknisk erfaring og kunnskap om gjeldende,
nasjonale regler for gass/gassapparater.
Dette apparatet hører under kategori I 3B/P og det må kun benyttes for flytende gass (butan/propan). Apparatet trenger ingen
justering for tilkobling til godkjent gassflaske 30mbar med reduksjonsventil.

Gasskokeapparat for butan-/propangass G30/G31. Gasstrykk (reduksjonsventil); 30 mbar.
Apparatet skal tilkobles godkjent gassflaske.

RENNERB )MM(GNINPÅESYD
WKTKEFFE

.mron .der

A 04 56,0 04,0
RS 06 05,1 04,0

R 07 00,2 07,0
RX 57 05,2 07,0

LLIRG 06 05,1 04,0
C 09 05,3 02,1

LEDOM
RENNERB TKEFFELATOT GIDNEVDØN

LESRØFLITTFUL h/³mA RS R RX LLIRG C Wk h/g

...1235 - - - 1 - - 5,2 281 5

C/..1235 - - - - - 1 5,3 452 7

...2002..2255..6235 - 1 1 - - - 5,3 452 7

..3255..8235...7235 1 1 1 - - - 51,4 203 5,8

..0235..4235 1 - 1 1 - - 51,5 573 5,01

C/..0235-C/..4235 1 - 1 - - 1 51,6 744 5,21

..145..245 1 1 1 1 - - 56,6 484 41

C/..145-C/..245 1 1 1 - - 1 56,7 655 61

...255 - 1 1 - 1 5 463 01

Dataskilt er plassert på apparatets bakside.

Apparatet kan plasseres på alle typer flater forutsatt at følgende overholdes:
· Flaten må være varmebestandig opp til 80°C.
· En avstand på minimum 20 mm fra apparatets kant til sidevegg. (Apparatet må ikke settes inntil tre- eller plastvegg).
· En avstand på minimum 75 cm fra apparatets brennertopper til underside av skap, hyller etc. rett over apparatet.
· Det må være god luftsirkulasjon rundt apparatet for at det skal fungere riktig.
· Installasjonen må kun utføres av person med nødvendig erfaring og må skje i overenstemmelse med gjeldende, nasjonale

regler.
Apparatet mod….RS (se dataplate) kan brukes både til camping og båt. Kjelestøtter, og balanseoppheng til bruk ved montering
i båt kan skaffes ved forespørsel.

FOR KOKEAPPARATER UTEN TENNSIKRING.
BRUK KOKEAPPARATET I GODT VENTILERT ROM ELLER UTENDØRS.

VENTILASJON
Apparatet er ikke utstyrt med lukket avgass. Luftsirkulasjonen rundt apparatet må være god slik at full forbrenning av
gassen skjer. Det er nødvendig med en lufttilgang på ca. 2,0 m³/time pr. kW varmetilførsel for å oppnå god forbrenning.

GASSMONTERING
Apparatet benytter propangass eventuelt butangass og monteres med gasslange til 30 mbar regulator på gassflaske. Installasjon
må utføres av personer med nødvendig teknisk erfaring og kunnskap om gjeldende, nasjonale regler for gass/gassprodukter.
Godkjent gasslange må være maks 1,5 m og skal festes med slangeklemmer i begge ender. Gasslangen må ikke plasseres
inntil brennerne eller apparatets utluftning, og slangen må monteres fritt fra apparatets vibrasjoner el.l. under bruk. Apparatet

må i Norge kun brukes med butan-/propangass G30/G31 med montert 30 mbar reduksjonsventil (regulator).
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APPARATER MED SKAP TIL GASSFLASKE
Montering og utbytting av gassflaske må utføres av person med nødvendig kunnskap og i henhold til landets gass forskrifter.

Gassflaske må tilkobles regulator med riktig gasstrykk, i Norge 30 mbar.

LEKKASJETEST
Etter installering må lekkasjetest utføres. For å forsikre seg om at det ikke er noen lekkasje. Bruk såpevann i skjøtene.

Ved lekkasje vil det bli bobler.

VEDLIKEHOLD
Før vedlikehold gjennomføres må det kontrolleres at gasshendelen på gassflasken er stengt og at alle brytere på apparatet
står i lukket stilling. Utfør regelmessig kontroll av regulator, gasslange, koblinger etc.  For å sikre normal funksjon må
tennsikringene kontrolleres minst en gang i året og eventuelt byttes dersom det er nødvendig. Ved feil på apparatet kontakt
fagmann.

Bytte av tennsikring:
· Snu apparatet
· Ta brenneren av dysen
· Skru løs skruene som fester tennsikring og bytt den

· Gasslekkasjetest må utføres

ADVARSEL
Kontroller at installasjonen er korrekt utført. Dessuten er det nødvendig minst 1 gang pr. år å sjekke apparatet, gasslange,
koblinger, regulator etc.
Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar for feil som skyldes gal installasjon eller feilaktig bruk av apparatet. Alle endringer
på apparatet kan være skadelige.
Kun for modeller med grill: grillen må bare brukes til steking under brenneren, og man må bruke det spesielle brettet med
gitter. Ikke plasser noe oppe på brenneren til grillen. ADVARSEL: etter bruk er det viktig å skru av brenneren og grillen med
en gang.

GRUNNLEGGENDE VED BRUK AV GASSAPPARAT
Viktig: Aldri reparer eller juster apparatet selv når det oppstår problem. Kontakt fagmann som kan utføre nødvendig service
i henhold til gjeldende, nasjonale bestemmelser.
Kokeapparatet må ikke benyttes som varmeapparat.
Ikke plasser brennbare væsker eller materiell i nærheten av apparatet.
Gassflasken må ikke stå inntil apparatet under bruk.
Kontroller regelmessig tilkobling av regulator og at dette utstyr er i orden for bruk.
Kontroller at alle brytere på apparatet står i lukket stilling når gasshendelen på gassflasken åpnes. La gasshendelen stå åpen
bare når gassapparatet er i orden og i bruk.
Apparatet må være under tilsyn ved bruk.
Vær forsiktig med berøring av de varme deler på apparatet under bruk. Bruk votter ved håndtering av varme kjeler eller
panner.
Viktig: Steng alltid gasshendelen på gassflasken når apparatet ikke er i bruk.

BRUKERINFOBRUKERINFOBRUKERINFOBRUKERINFOBRUKERINFO

BRUK AV APPARATET
Bruk av apparater med 1-2-3 brennere.

Bryterne er plassert på apparatets frontpanel.
Bruk av apparater med 4 brennere.
Bryterne er plassert på frontpanelet. For å
individualisere bryterne se teksten på figuren

For å oppnå maksimal effekt og samtidig minimalisere gassforbruket må ikke kasserolle/panne med liten bunndiameter
benyttes på stor brenner slik at man unngår all flammen er videre enn kasserollebunnen. Spar gass ved å benytte kasserolle
med lokk. Plasser alltid kasserollen rett over flammen på blusset.

RETEMAIDNNUBTLAFEBNA

ERENNERB ennap/elloressakåP
C-RX mc23-62

R mc42-02
RS mc81-41

A mc41-01



OPPTENNING: Åpne ventilen (hendelen) på gassflasken og eventuelle stengeventiler på røropplegget frem til apparatet.
Opptenning gjøres uten kjele plassert over blusset.
Trykk inn bryter og drei den mot urviseren til første markering (full effekt). Tenn med fyrstikk/lighter. For apparat m/
tennsikring: Hold bryteren inne minst 10 – 15 sekunder etter at blusset er tent for at tennsikringen skal kobles ut. Dersom
flammen slukker, gjenta prosessen.

JUSTERING AV BLUSSENE: Blussene kan justeres ned ved å dreie bryteren videre (mot urviseren) til den
stopper (sparebluss). Følgende symboler vises på bryteren:

STENGING
Blussene stenges ved å dreie gjeldende bryter med
urviseren til den stopper. Steng gasshendelen på gassflasken.

Regelmessig og grundig renhold av apparatet forsikrer at det fungerer perfekt og varer lenger. Merk følgende punkter:
· Rengjør alltid apparatet etter bruk. Pass spesielt på å tørke av rester etter appelsinjuice, eddik el.l.
· Emaljerte og lakkerte deler holdes rene med svamp/klut og mildt såpevann. Ikke benytt polerende midler.
· Forkrommede deler rengjøres med såpevann ved at delene skylles og tørkes av. Det er også mulig å benytte ikke-polerende

, flytende løsningsmidler.
· Brennerne må rengjøres med såpevann og tørkes. Etter rengjøring må hullene og brennerkronen kontrolleres slik at de er

åpne og rene. Ikke bruk skarpt verktøy som kan skade brenneren og gi feil justert effekt.
· Rengjør brenneren og grillen ofte.

ADVARSEL: Dersom regulering (med bryter) av brennerdyse blir vanskelig, kontakt nærmeste forhandler som hjelper deg
med informasjon om serviceverksted.
Gasslangen må sjekkes regelmessig, minst en gang i året og byttes hvis nødvendig.

STENG ALLTID GASSHENDELEN PÅ GASSFLASKEN NÅR APPARATET IKKE ER I BRUK.

PRODUSENT: CF PARKER - FRATELLI CASELLATO SPA
VIA VENETO, 20
I - 36030 SARCEDO (VI) - ITALIA REV.2.DO.NO.1

RENHOLDRENHOLDRENHOLDRENHOLDRENHOLD

Denne garantien er gyldig i 24 måneder fra kjøpsdato (kvittering må fremvises). Garantien gjelder, i tilfelle fabrikasjonsfeil, utskifting
av materialet som skulle være defekt samt utgifter til arbeidet.
Utskiftingen eller reparasjonen av apparatet forlenger ikke garantiens gyldighet.
Etter at ovennevnte periode er utløpt forfaller garantien og eventuell assistanse som utføres må betales: deler som er skiftet ut, arbeid som
utføres samt forsendelse, i henhold til gjeldende priser.

Garantien dekker ikke følgende årsaker:
- Ytre innvirkninger
- uprofesjonell installasjon og vedlikehold
- hvis bruksanvisningen ikke overholdes
- skader forårsaket av transport
- tvingende grunner
- ikke tiltenkt bruk
- bruk av ikke originale reservedeler
- urettmessig tukling
- annet brensel
- normal slitasje

og, i alle tilfeller grunnet årsaker som ikke avhenger av produsenten.

Produsenten svarer dessuten ikke for eventuelle direkte eller indirekte skader forårsaket på personer eller gjenstander, som forårsakes av
opprinnelige defekter på eller havari av apparatet eller som en følge av tvungen stans i bruk av det


