Opbouw- / Bediening handleiding
Idealgas hobby brander DD007
Dit product is werkzaam op butaan / propaan gas
en moet volgens de vereiste normen geïnstalleerd worden.
Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door alvorens het
toestel te installeren/gebruiken.
Uitsluitend in de open lucht gebruiken.
1. Opstelling
Sluit de gasslang aan met een
steeksleutel (Grootte 19 mm) op de
aansluiting van de gasbrander (grootte
17 mm).
Voorzichtig vast aandraaien, zodat er
geen lek ontstaat. Aan het andere einde
van de gasslang zit de Shell koppeling
met wartel. Plaats het los geleverde
rubberen afsluitring in de koppeling.
Schroef hierna deze koppeling op de
bijgeleverde gasdrukregelaar. LET OP:
Deze
koppeling
past
enkel
op
gasdrukregelaar
met
een
“Shell”
aansluiting. Indien deze niet past dient u
direct contact op te nemen met uw
leverancier.
Gebruik alleen gasslangen die in
Nederland toegestaan en goedgekeurd
zijn voor gebruik.
SLUIT
DE
BRANDER
NOOIT
RECHTSTREEKS
AAN
OP
DE
GASFLES!

2. Voor
ingebruikname

de

Voor gebruik van de van de
gasbranders, moet een lekkage test
worden uitgevoerd. Besprenkel de
gasaansluitingen / verbindingen met
zeepsop (schuimbindend middel) of een
goedgekeurde erkende lek-zoek spray
en zet de gasslang vervolgens onder
druk. De verbindingen zijn lekdicht,
wanneer
geen
zeepbelletjes
opschuimen. Deze test mag u in geen
geval bij open vuur of vlam
doorvoeren!

Voor continue gebruik regelt u het gas vermogen met de draaiknop aan de bovenzijde van
de handgreep. Hiermee stelt u de gewenste sterkte in. Wanneer u extra vermogen wenst
kunt u de hendel in knijpen. Doe dit altijd geleidelijk zodat de vlam zich kan opbouwen.
Op de verstelbare gasdrukregelaar kunt de gewenste gasdruk instellen. U verhoogt deze
door de draaiknop rechtsom te draaien en verlaagt de gasdruk door deze weer linksom los
te draaien. Voor het afsluiten de gastoevoer / gasfles dicht draaien. Niet op de gas
regelknop afsluiten!

5. In Algemeen:
Apparaat alleen onder toezicht gebruiken. Gebruik alleen op hittebestendige niet brandbare
materialen. Hou kinderen en dieren uit de buurt van de gas brander. Delen van de
gasbrander kunnen zeer heet worden. Na gebruik of tijdens pauzes altijd de gastoevoer /
gasfles volledig afsluiten. Na gebruik de gasslang altijd afkoppelen van de gastoevoer /
gasfles.

6. Onderhoud / Reparatie:
De brander kan met alle niet- schurende en niet- brandbare schoonmaakmiddelen
uit de reguliere handel worden gereinigd. Test met regelmatige tussenposen (afhankelijk
van de gebruikersintensiteit) de gasaansluitingen op gasdichtheid (lekken).
Let op: Apparaat niet met drukwater (Hogedrukspuit, stoomreiniger) schoonmaken!

7. Waarschuwing
Reparaties aan het apparaat mogen alleen door een erkent gasinstallateur worden
uitgevoerd. Let hier alstublieft op in verband met uw eigen veiligheid!
Dit apparaat moet naar geldende voorschriften aangesloten worden en mag alleen buiten
gebruikt worden. Let er alstublieft op dat u voor ingebruikname de gebruiks- en
onderhoudshandleiding doorleest.

8. Technische Data
Afmetingen:
Branderkop:
Brandstof:
Werkdruk max.:
Aansluiting:

Lengte 450 mm
25 mm
Gasfles, I3P (propaan gas)
1.5 Bar
3/8 Links buitendraad

DVGW CERT: DG-2212BM0077

3. Ontsteking
LET OP: Enkel buiten gebruiken.
Zorg altijd dat u in een open en veilige
omgeving de brander gebruikt.
Draai de gas regelknop voorzichtig open
en gebruik bij voorkeur een speciale
brander kom aansteker of lange lucifers
om de brand te ontsteken.
Wanneer de brander niet aan gaat
binnen 10 sec. sluit u de gastoevoer af
en pas na twee minuten opnieuw
proberen te ontsteken.

4. Bediening:
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