Montage Handleiding 3 Poot gietijzeren Powerfire

Instructies voor het monteren en gebruik van de Powerfire:
Technische data: Gas type

Butaan

Propaan

Werk druk: mbar

30 of 50

37- 52

Gas categorie

I³+

I³+

Injector diameter

0,14

0,14

Nen Waarde Nominale capaciteit kW 7,5 – 9,5

7,5 – 9,5

Gas verbruik

535 – 550

544 – 560

Dit apparaat mag enkel in de buitenlucht gebuikt worden
Het monteren van de Powerfire 3 poot:
Dit apparaat bestaat uit3 poten met 3 pakkingen en een 6 tal schroeven met 6 borg ringetjes.
Afhankelijk van de positie van de brander ten opzichte van de gewenste pan hoogte kunt u de poten
in hoge of lage stand monteren. Doch alle drie de poten dienen op dezelfde manier gemonteerd te
worden.
2. Schroef de schroeven los en en plaats tussen de poten en de Powerfire de pakking
3. plaats de poot met pakking tegen de Brander en schuif de borg ringen over de bouten en
draai deze gelijkmatig aan.
4. Monteer de bijgeleverde gasslang en draai deze met sleutel 17 links om (tegen de klok in)
aan de gas regel kraan tot deze goed vast zit
5. Bevestig de andere zijde van de gasslang evenzo aan de gas druk regelaar.
6. Bevestig de gasdruk regelaar hand vast aan de kraan van de gasfles links om (Tegen de klok
in)
7. Controleer om gas dichtheid met gaslek zoek spray of een spons met zeepsop. Eventueel de
koppel punten vast draaien indien er blijk is van lekkage.

Gebruik aanwijzing:
Plaatse de Powerfire en de gasfles uit de wind op een vlakke ondergrond. beschermd van de wind
invloeden en ver van brandbare stoffen.
Gebruik ten alle tijden een gas druk regelaar 30 of 50 mbar voor butaan, propaan en Lpg gas damp
flessen.
Zorg dat alles volgens instructies 4 t/m 7 goed gasdicht is aangesloten, Gebruik een gasslang van
minimaal 150 cm en controleer de verval datum van de gasslang, dit is doorgaans 5 jaar naar
productie datum. Indien u gebruik maakt van een gasdrukregelaar met een Din koppeling:
DEZE MAG ENKEL GEBRUIKT WORDEN OP GASFLESSEN MET EEN DIN KRAAN.
Indien u gebruik maakt van een gasdruk regelaar met een rubber afsluit ring, GEBRUIK
DEZE RUBBER RING NOOIT VAKER DAN EENMALIG EN VERVANG DEZE BIJ ELKE
GASFLES WISSELING.
Plaats de gasfles zo ver mogelijk van de Powerfire.
In bedrijf stelling:
Controleer of de gaskraan dicht is. Open daarna de gaskraan van de gasfles. Open nu de gaskraan
tot er iets gas doorstroomd en ontsteek deze door de rode Piëzo knop in te drukken tot deze klikt en
de Powerfire ontsteekt.
Pas de vlam kwaliteit aan door de metalen schuif voor aan het handvat te verschuiven tot de vlam
helder blauw is. Deze moet helder blauw zijn. Hoe geler de vlam des te onvolledig de verbranding
welk roet aanslag en risico op koolmonoxide vergiftiging kan veroorzaken. Indien de gewenste
vlam kwaliteit is bereikt zet u de metalen schuif ring vast dmv de stel schroef aan de onderkant van
het handvat.
Uit bedrijf stelling:
Draai de kraan van de gasfles dicht, sluit daarna de kraan van de Powerfire. Zorg ervoor dat de
gasslang niet bekneld of verdraaid raakt.
Waarschuwing: Verander nooit iets aan deze Powerfire of de onderdelen!!! Indien er ooit sprake is
van gas lekkage ALTIJD DE GASKRAAN METEEN DICHTDRAAIEN

