
                                                           
 

 

 

INSTRUKTIONER OCH RÅD FÖR: 
INSTALLATION ANVÄNDNING UNDERHÅLL 

 

SPIS FÖR INOMHUSBRUK SOM DRIVS MED  
FLYTANDE GAS  KAT. I 3B/P 

Modell: 
1 LÅGA: 5321…  
2 LÅGOR: 5326… 2002… FO3200… 5522… 
2 LÅGOR + GRILL: 552… 
3 LÅGOR: 5328… FO3300… FO3330... 5324… 5523… 

4 LÅGOR: 542… 541… 
 

 

Läs noga igenom instruktioner innan apparaten tas i bruk och bevara dem för framtida bruk. 
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GARANTI 
Denna garanti gäller i 24 månader från inköpsdatumet (köpehandlingens datum). Vid tillverkningsfel åtar sig tillverkaren att byta ut 
material som visar sig vara behäftade med fel och svara för arbetskostnaderna härför. 
Utbyte eller reparation av apparaten innebär inte att garantin förlängs. 
Efter den ovan angivna tidsperioden upphör garantin att gälla och vid eventuell service debiteras kostnaderna för utbytta delar, arbete 
och transporter enligt gällande prislista. 
Nedanstående felorsaker omfattas inte av garantin: 

- inverkan av externa faktorer 
- icke fackmannamässig installation och underhåll 
- underlåtenhet att följa bruksanvisningen 
- transportskador 
- force majeur 
- olämplig användning 
- användning av icke originaldelar 
- självrådig åverkan 
- användning av annat bränsle än det angivna 
- normalt slitage  

samt andra orsaker som inte står under tillverkarens kontroll. Garantin täcker inte heller alla målade delar. 
Tillverkaren påtar sig inte heller något ansvar för direkta eller indirekta person- eller sakskador som uppstår till följd av defekter som 
orsakas av att utrustningen havererar eller av att användningen måste avbrytas. 

 



 
Alla operationer som återges i denna instruktionshandbok får endast utföras av kvalificerad personal och i enlighet med gällande 
regelna. 
Denna apparat tillhör kategori I 3B/P, den får endast drivas med butan/propan och behöver inte regleras. Efter anslutningen bör 
man dock kontrollera att lågan i gasbrännaren är stabil och får tillräckligt med luft. 

TEKNISKA DATA: Kategori: I 3B/P - Typ av gas: G30/G31 – Tryck: 30 mbar 

 

Gasbehållaren för inte innehålla mer än 10 kg. 

 

APPARATENS INSTALLATION 
Apparaten kan placeras på vilket som helst stöd som uppfyller följande föreskrifter: 
- stödet måste klara en temperatur på minst 80°C.; 
- väggarnas sidor skall befinna sig på ett avstånd av minst 20 mm från apparatens kant; 
- det eventuella skåpet ovanför apparaten skall sitta på ett avstånd av minst 75 cm ovanför apparaten; 
- Denna apparat är inte ansluten till något bortledningssystem för de produkter som uppstår under förbränningen och måste 

därför installeras i lokaler med ett ordentligt vädringssystem som skall garantera en tillräcklig luftväxling både för 
förbränningen och människornas välbefinnande: för apparater utan säkerhetsanordning (termoomkopplare), krävs en 
större luftväxlingskapacitet, i enlighet med gällande regelna. 

- Apparaten skall installeras i enlighet med gällande normer för installation. 
Apparaterna av modell … RS (se märkplåt) är tillverkade för installation i husvagn och på båt. På begäran kan även ett svängande 
fastsättningssystem med tillhörande instruktioner levereras.  
 

ANSLUTNING TILL GASNÄTET 
Apparaten drivs med flytande gas och skall anslutas med hjälp av flexibla slangar med gummihållare. Anslutningen skall göras 
med en flexibel gummislang som motsvarar regelna och som skall anslutas till gummihållaren med en slangklämma. 
Tryckregulatorn på gasbehållaren skall överensstämma med gällande regelna. 
 

APPARATER MED UTRYMME FÖR GASBEHÅLLARE 
Anslutning och ersättning av gasbehållaren på de apparater som är utrustade med utrymme för gasbehållaren får endast utföras 
av behörig personal och i enlighet med följande anvisningar: 
- Stäng noga av alla kranarna på spisen och på den gasbehållare som skall ersättas före  kopplingen på gasbehållaren. Skruva 

loss tryckregulatorn på gasbehållaren genom att vrida fästmuttern medsols. 
- Ta ut gasbehållaren från dess säte; 
- Ta bort skyddskåpan från kranen på den nya gasbehållaren som skall anslutas och skruva loss fästmuttern (den vänstra 

gängningen) och kontrollera att den inte har skadats. 

GASBRÄNNARE INSPRUTARE cent. mm. 
TERMISK EFFEKT kW (P.C.S.) 

NOM. RED. 
A 40 0,65 0,40 

SR 60 1,50 0,40 
R 70 2,00 0,70 

XR 75 2,50 0,70 

GRILL 60 1,50 0,40 

C 90 3,50 1,20 

MODELL 
GASBRÄNNARE EFFEKT MÄNGDEN LUFT 

som behövs för 
förbränningen m³/h 

A SR R XR GRILL  C kW g/h 

5321... FO100NA - - - 1 - - 2,50 182 5,0 

5321../C - - - - - 1 3,50 254 7,0 
5326...5522...2002... - 1 1 - - - 3,50 254 7,0 

2002…/C - 1 - - - 1 5,00 364 10,0 
FO3200... FO200NA - 1 - 1 - - 4,00 291 8,0 

5328...5523.. 1 1 1 - - - 4,15 302 8,5 

5328…/C 1 1 - - - 1 5,65 411 11,0 
5324... 1 - 1 1 - - 5,15 375 10,5 

5324../C 1 - 1 - - 1 6,15 447 12,5 

FO3300... FO3330... 1 1 - 1 - - 4,65 338 9,5 
542...541... 1 1 1 1 - - 6,65 484 14,0 

542../C-541../C 1 1 1 - - 1 7,65 556 16,0 

552... - 1 1 - 1 - 5,00 364 10,0 

FÖRHÅLLNINGSREGLER SOM VÄNDER SIG TILL INSTALLATÖRER OCH ANVÄNDARE 

TEKNISK DEL AVSEDD FÖR INSTALLATÖREN 



- Kontrollera att packningen sitter på plats på kranen och att ingen packning har fastnat på tryckregulatorn. Skruva därefter 
på tryckregulatorn manuellt och dra sedan åt med hjälp av en nyckel genom att vrida muttern motsols. 

- Vrid inte på regulatorn. Kontrollera att gummislangen inte är sträckt. 

Tätningskontroll 
Efter avslutad anslutning skall man kontrollera att kopplingarna är täta; för att göra detta skall man använda tvållösning eller en 
speciell lösning som skall strykas på kopplingspunkterna, om bubblor syns betyder detta att läckage förekommer. 
ANVÄND ALDRIG EN LÅGA FÖR ATT SÖKA EFTER GASLÄCKAGE, ANVÄND ENDAST SKUMBLANDADE VÄTSKOR. 
 

UNDERHÅLL 
- Innan någon typ av ingrepp görs skall gaskranen stängas av. 
- Kontrollera slangen till kopplingen och tryckregulatorn på gasbehållaren med jämna mellanrum och ersätt den vid 

utgångsdatum. 
- För att garantera en god funktion skall man kontrollera kranarna till gasbrännarna en gång om året och eventuellt ersätta 

dem i enlighet med följande instruktioner: 
• Vänd upp och ned på apparaten  
• Dra ut venturislangen 
• Skruva loss kranarnas fästskruvar på spisens underrede 
• Skruva loss kranen och byt ut den 
NÄR DETTA HAR GJORTS SKALL MAN KONTROLLERA TÄTHETEN MED HJÄLP AV SKUMBLANDAD VÄTSKA. 
 
 
 
 
 
 

 
Viktigt: Vi rekommenderar att man kontrollerar att installationen av apparaten har gjorts på ett korrekt sätt. Vi rekommenderar 
dessutom att man låter kontrollera apparaten en gång om året och vid dessa tillfällen är speciellt uppmärksam på 
anslutningsslangen, kranarna, etc… 
Tillverkaren avsäger sig allt ansvar för eventuella skador som uppstår på grund av en felaktig installation eller felaktigt bruk av 
apparaten. Modifieringar av apparaten kan orsaka skada. 
För modeller med grill: grillen skall endast användas för grillning under brännaren tillsammans med en för detta avsedd 
uppsamlingsbehållare. 
VARNING: Efter användningen skall man omedelbart stänga av brännaren och grillen. 

APPARATENS ANVÄNDNING 
ATT LOKALISERA VRIDKNAPPEN PÅ SPISAR  MED 1,2,3 LÅGOR: 
knappen sitter alltid framför den motsvarande lågan 
SPISAR MED 4 LÅGOR: 
Följ anvisningarna på den etikett (se ritning)  
som sitter på den främre plåten. 
 

ANVÄNDNING AV KASTRULLERNA   
Välj alltid den brännare som bäst passar kastrullens diameter. Lågan skall aldrig nå utanför från kastrullens botten. För att spara 
energi skall kastrullen, då det är möjligt, täckas över.  
 

REKOMMENDERAT DIAMETER 
 XA-A 10 – 14 cm 

SR    14 – 18 cm  
  R 20 – 24 cm 
XR 
C 

24 – 26 cm  

 

ATT TÄNDA GASBRÄNNARNA 

- För att tända gasbrännaren skall man trycka in den tillhörande knappen och sedan vrida den motsols så långt det går. 
- Håll en tänd tändsticka i närheten av gasbrännaren. Efter tändningen skall man reglera lågan i förhållande till typ av kastrull 

och tillagning. 
-      För apparater som är utrustade med en säkerhetskran (termoomkopplare) skall knappen hållas intryckt i läge i max 10 

sekunder så att termoomkopplaren värms upp av lågan. Om lågan släcks upprepa operationen. 
 

REGLERING AV LÅGAN

 
Det är möjligt att reglera lågan. 
På knappen finns följande symboler: 

 
 
 

 

 

 

FÖLJANDE DEL ÄR AVSEDD FÖR ANVÄNDAREN 



RENGÖRING 
För att bibehålla apparaten i ett gott skick skall den rengöras med jämna mellanrum i enlighet med följande anvisningar: 
- Lackade eller målade delar: rengör med tvållösning och skölj noga, torka torrt med en mjuk trasa – använd inte 

rengöringsmedel med slipeffekt; 
- Förkromade delar: rengör med tvållösning, skölj noga och torka torrt med en mjuk trasa, använd vid behov ett lämpligt 

rengöringsmedel men utan slipeffekt. 
- Gasbrännare: rengör med vatten och tvållösning och torka sedan torrt. Efter rengöringen skall man kontrollera att alla 

öppningar i gasfördelaren  är rena och utan hinder. 
- Grillbrännaren: rengör ofta de åtkomliga delarna. 
 

Alla komponenter som tas bort från apparaten (för rengöring eller förflyttning) måste plåceras korrekt som tidigare 
 
 
 
 
 

På apparater med avtagbar kokplatta (mod. FO200) efter rengöring eller flyttning, vid montering av hällen, se till att Venturi-
rören är i mitten av hålet. (Kolla bilden) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
VIKTIGT:  När det börjar bli svårt att öppna och stänga kranarna skall dessa INTE forceras utan kontakta assistansservicen 
omgående. Kontrollera gaskopplingen med jämna mellanrum och ersätt den, vid behov, före det utgångsdatum som är tryckt på 
slangen. När apparaten inte används under långa perioder, stäng huvudgaskranen. 

Förvaring av apparaten 
På perioder som inte används, rengör utrustningen försiktigt och koppla bort gasförsörjningen på ett säkert sätt. Apparaten 
måste förvaras i originalförpackningen på en sval, torr och ventilerad plats, utom räckhåll för barn och skyddad från damm. 

VARNING!!! Vad ska jag göra om en brännare inte fungerar (lågan är inte vanlig) 
Se till att eventuella vätskor och rengöringsmedel inte kommer in i brännarkoppen "A" och Venturi-röret "B" under 
rengöringen för att inte blockera lufthålen och munstyckena. 
Om en brännare har oregelbunden eld, ta bort brännaren genom att ta bort den fasta brännarklämman och dammsuga med 
en dammsugare eller blåsa kraftigt på brännarens kopphål och venturihål för att avlägsna hinder på brännaren. 
Sätt tillbaka helheten korrekt och prova kaminen igen. 
 
 
 

 

Venturirör “B” 
Brännkoppen “A” 
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