DCC

GASOLHÄLL

BRUKSANVISNING

EKP 2422 – 2 BRÄNNARE
EKP 2423 – 3 BRÄNNARE

Viktigt:
Läs bruksanvisningen noga innan användning.
Bekanta dig med hällen innan du kopplar in gasolbehållaren.
_______________________________________________________
ENDAST FÖR UTOMHUSBRUK.

Denna produkt får inte användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk-,
sensorisk- eller mental förmåga, eller av personer som inte känner till hur produkten
skall användas, om dessa inte står under uppsikt eller har instrueras av person med
ansvar för deras säkerhet.

ANVISNINGAR
Bäste kund,
tack för att du har köpt en av våra produkter.
Vi är säker på att den här varan kommer att motsvara dina förväntningar. Den är lätt att
använda, men vi vill ändå uppmana dig att noga läsa igenom hela bruksanvisningen, så att
du kan använda varan på ett säkert sätt och uppnå bästa resultat.
Hällen finns i flera utföranden vad gäller design och färg och bilderna i den här bruksanvisningen är bara till vägledning.
Hällen skall endast installeras och handhas av kvalificerade och auktoriserade personer.
Tillverkaren och dennes leverantörer kan inte hållas ansvariga för förlust eller skada på
sak eller person, som uppstår till följd av en felaktig installation eller av varan används på
felaktigt sätt.

VIKTIGT
• Delar och komponenter får endast tas bort eller ersättas av en tekniskt auktoriserad
person.
• De delar som är förseglade av tillverkaren eller av serviceperson får inte bytas ut av
användaren.
• Spar bruksanvisningen för framtida bruk.
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VARNING: Vid användande av denna produkt kan koldioxid alstras, vilket kan
innebära fara i slutna utrymmen. Hällen rekommenderas därför endast för användning
utomhus eller i väl ventilerade utrymmen under god tillsyn. Detta för att garantera rätt
syremängd för förbränningen och undvika att det bildas blandningar med icke förbränd
gas.
VARNING: För att undvika brännskador skall man inte sätta händer eller andra kroppsdelar mot hällen när man tänder den eller medan den används.
VARNING: Förvara eller använd inte bensin och/eller andra brandfarliga ämnen och
vätskor i närheten av hällen eller andra gasoldrivna varor.

TEKNISKA UPPGIFTER

• Kontrollera etiketten som anger de tekniska
uppgifterna och försäkra dig om att de
passar för denna typ av gasoldistribution.
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VARNING

DCG EKP 2422
GASOLHÄLL FÖR UTOMHUSBRUK
Avsett för, land
BE, FR, GB, GR
IE, IT, PT, ES,
CH
CY, CZ, DK, EE
FI, LT MT, NL,
NO, SK, SI, SE

1. Läs denna bruksanvisning innan användning.
2. Endast för användning utomhus.
3. Varning: de synliga delarna kan bli mycket
varma. Håll små barn på avstånd.
4. Flytta aldrig hällen när det är i gång. Vänta
ca 7 minuter efter det att brännaren släckts.
5. Kontrollera vilken gasol som skall användas
innan campingköket kopplas in. Användande
av fel sorts gasol kan innebära allvarlig fara.

CE 1008 11

Kategori
av produkt

Typ av gasol

Tryck
(mbar)

I3+

G30/G31

28-30/37

I3B/P

G30

30

Injektorsdimension och värmeeffekt
Injektorsdimension
Värmeeffekt
(mm)
0.50/each

Brännare

DCG SRL – VIA GARIBALDI 68,
20861 BRUGHERIO Monza-Brianzaprovinsen

0.9kW/each

Totalt 1.8 kW
(131 g/h)
MADE IN CHINA

VARNING

DCG EKP 2423
GASOLHÄLL FÖR UTOMHUSBRUK
Avsett för, land
BE, FR, GB, GR
IE, IT, PT, ES,
CH
CY, CZ, DK, EE
FI, LT MT, NL,
NO, SK, SI, SE

CE 1008 11

Kategori
av produkt

Typ av gasol

Tryck
(mbar)

I3+

G30/G31

28-30/37

I3B/P

G30

30

Injektorsdimension och värmeeffekt
Värmeeffekt

Brännare

Injektorsdimension
(mm)
0.50 0.47 0.50

0.9kW

0.85kW

0.9kW

Totalt
2,65kW
(193g/h)

MADE IN CHINA

1. Läs denna bruksanvisning innan
användning.
2. Endast för användning utomhus.
3. Varning: de synliga delarna kan bli
mycket varma. Håll små barn på avstånd.
4. Flytta aldrig hällen när det är i gång.
Vänta ca 7 minuter efter det att
brännarens släckts.
5. Kontrollera vilken gasol som skall
användas innan campingköket kopplas
in. Användande av fel sorts gasol kan
innebära allvarlig fara.
DCG SRL – VIA GARIBALDI 68,
20861 BRUGHERIO MonzaBrianzaprovinsen

LISTA ÖVER DELARNA:
När du öppnar förpackningen med gasolhällen, hittar du dessa delar:
• Själva hällen

1 st

• Galler

1 st (EKP 2422 – EKP 2423)

• Bruksanvisning

1 st

ANVISNINGAR FÖR MONTERING OCH INSTALLATION
Dessa åtgärder skall göras i väl ventilerat utrymme, långt från öppna lågor och brandfarliga ämnen.
• Hällen skall anslutas till gasolbehållaren med en godkänd gasolslang utifrån de förordningar som finns i det land där hällen skall användas.
• Slangen skall inte var längre än 1,5 m och skall bytas ut när den börjar bli dålig, i
enlighet med lagstiftningen i det land där hällen används.
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• Använd alltid en lågtrycksregulator för att ansluta hällen till gasolbehållaren.
Regulatorn MÅSTE vara fastkalibrerad på standardiserade 30 mbar
för butangas och på 37 mbar för propangas.
• I de länder som tillåter att slangen ansluts direkt till gasolbehållaren, måste man fästa
slangen till hällen och regulatorn med slangklämmor i metall avsedda för gasolhällar.
VARNING
• Använd inte levande eld för att kontrollera om det finns några gasolläckor. Använd
endast tvål och vatten.
• Tänd inte hällen om inte gummislangen är ordentligt fastsatt med de klämmor som
rekommenderas.
• Använd inte hällen om den läcker gasol, är skadad eller inte fungerar som den ska.
• Se till att locket inte kan ramla ner av misstag då det är uppställt.
ANVÄNDNING
• Placera hällen på ett plant och stabilt underlag.
• Använd hällen långt från brännbara vätskor och alltid långt ifrån värmekällor.
• Kontrollera att kranarna är stängda.
• Kontrollera att de klämmor som sitter under själva brännaren är ordentligt fastsatta
och inte kan avlägsnas.
• Om modellen har lock skall detta öppnas försiktigt.
• Öppna kranen på gasolbehållaren helt.
• Tryck på vredet till den brännare som skall tändas och vrid det motsols så långt det
går.
• Den här modellen har inte piezotändning: använd tändare för att tända brännaren.
• Reglera lågan efter önskemål.
• Flytta inte hällen när den är tänd.
EFTER ANVÄNDNING
• Stäng gasolkranen.
• Stäng hällens vred.
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BYTE AV GASOLBEÅLLARE
• Byte av gasolbehållare skall ske utomhus och långt ifrån öppen eld eller brandfarliga
ämnen.
• Kontrollera att hällens vred och gasolbehållarens kranar är helt stängda.
• Skruva loss tryckregulatorn från gasolbehållarens kran.
• Innan du ansluter tryckregulatorn till gasolbehållaren skall du kontrollera att
packningen vid regulatoranslutningen finns kvar och är hel.
• Dra åt muttern från tryckregulatorn till gasolbehållarslangen på korrekt sätt.

FÖRVARING AV GASOLHÄLLEN
VARNING: Detta är inte en leksak.
När hällen inte används skall det förvaras i en kartong eller i en väska med handtag. Man
kan förvara hällen i bostaden.
Hällen skall förvaras på ett plant och stabilt underlag och utom räckhåll för barn.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL AV GASOLHÄLLEN
• Vi rekommenderar att man rengör gasolhällen med vatten, tvättmedel och våt trasa
och inte med stålull eller liknande.
• Gör rent locket och hällens underdel en gång i månaden. Ta loss skruvarna som håller
fast locket genom att skruva dem motsols med skruvmejsel. När rengöringen är klar,
sätts locket tillbaka genom att man skruvar tillbaka skruvarna medsols.

Varning:
• Alla typer av rengöring och underhåll får endast ske när hällen är kall och
gasoltillförseln avstängd.
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•

Se till att inte vatten eller rester av vätska eller mat kommer in mellan lock och
gasolslang.

REPARATIONER
Ta gasolhällen till försäljaren för reparation och byte av delar, eller vänd dig till en
auktoriserad person. Laga inte hällen själv.
ANVISNINGAR FÖR ETT KORREKT ANVÄNDANDE AV PRODUKTEN
• Se till att placera hällen med ett fritt utrymme på minst 50 cm i alla riktningar till
kringstående objekt.
• Låt inte husdjur komma nära hällen.
• Lämna inte hällen obevakad när den är tänd.
• Låt inte barn komma nära hällen.
• Använd skyddshandskar när du arbetar med en varm häll.
• Fungerar inte hällen som det ska eller om du känner gaslukt, skall du inte kontrollera
hällen själv, utan den måste tas till återförsäljaren. Stäng då omedelbart av gasolen.
• Varning: de synliga delarna kan bli mycket varma. Se till att barn inte kan komma
nära hällen.
• Nedan anges maximal diameter för de kokkärl som föreslås för de olika brännarna:
Obs:
Liten brännare:
Kokkärlets minimidiameter

100 mm

Kokkärlets maximidiameter

140 mm

Stor brännare:
Kokkärlets minimidiameter
Kokkärlets maximidiameter

140 mm
220 mm
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ANVÄNDARINFORMATION
i enlighet med lag nr 49 av den 14 mars 2014
”Verkställande av Direktiv 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller
elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE)”
Symbolen med en överkorsad soptunna som siter på en elektrisk apparat, betyder att
apparaten måste lämnas till separat återvinning. När apparaten skall slängas måste
ägaren därför lämna in hela apparaten med alla dess delar till en återvinningscentral
som tar emot elektrisk och elektronisk utrustning, eller lämna tillbaka den till återförsäljaren i samband med införskaffande av ny likvärdig apparat, eller lämna in den
utan nytt köp om apparatens längsta sida är kortare än 25 cm. Att lämna elektrisk och
elektronisk utrustning till återvinning eller miljövänlig deponi, gör att man undviker
negativ påverkan på miljö och hälsa och innebär att material från utrustningen kan
återvinnas. Skulle ägaren dumpa varan på olagligt sätt, medför detta påföljd i enlighet
med lag nr 49 av den 14 mars 2014.

MODELL:
EKP 2422 – EKP 2423
GASOL: LPG

DCG
DCG SRL – VIA GARIBALDI 68, 20861 BRUGHERIO Monza-Brianzaprovinsen

www.dcg16.it
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