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Brugsanvisning 
Håndbrænder 
Kosan Gas varenr. 12412E, 12415E, 12425E  
 
 

Læs hele brugsanvisningen, inden brænderen tages i 
brug 
 
 
 
 
 
 
 

Anvendelse 
Håndtag og brænder benyttes i forbindelse med F-gas. 
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                  3                                                          4                
Før brug 

 Slangen til håndbrænderen tilsluttes en regulator, der 
afgiver et tryk på 0,5 - 4 bar, og som er beregnet og 
godkendt til formålet.  

 Sørg for at slangeforbindelsen (4) er forsvarligt 
sammenspændt (venstregevind = mod uret). 

 Håndhjulene (1) og (2) skal være lukket (med uret).  

 Flasker skal stå oprejst under brug. 

 Luk op for gassen på flaskeventilen og kontroller, at alle 
samlinger er tætte (med sæbevand eller lækagesøger). 

 
Advarsel! Anvend aldrig åben ild til tæthedskontrol! 
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I brug 

 Håndhjulet (1) åbnes (mod uret). 

 Håndhjulet (2) åbnes (mod uret). 

 Brænderen tændes med en koptænder. 

 Vågeblus indstilles på håndhjulet (2). 

 Når spareventilen (3) aktiveres, kan der arbejdes med 
fuld flamme. Flammen reguleres med håndhjulet (1). 

 
Efter brug 

 Luk for gassen på regulatoren. 

 Lad herefter gassen i slangen brænde af, inden der 
lukkes for håndhjulene (1) og (2) (med uret). 

 
Generelt 
Flammen skal brænde roligt og ensartet. Hvis den er 
ustabil, eller der er en skæv, gul flamme, skal der straks 
lukkes for gassen. 
 
Eventuelle fejl 

 Utætheder ved ventiler. 

 Utætheder ved tilslutninger. 

 Stoppet eller defekt dyse. 
 
Hvis en af ovenstående eller andre defekter konstateres, 
skal brænderen efterses af en autoriseret fagmand. 
 

 For lavt tryk fra regulatoren. 
For lavt tryk kan skyldes defekt regulator eller tiliset 
gasflaske. Gasflasken tiliser, hvis der bruges mere gas, 
end gasflasken kan nå at fordampe. Lad gasflasken 
hvile et stykke tid eller skift til en anden gasflaske. 
Tilslut eventuelt (max.) 2 gasflasker. 
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Sikkerhedsråd 

 Lad aldrig gastryk stå i slangen. 

 Når brænderen lægges væk efter brug, må den hverken 
komme i berøring med slangen eller materialer, der kan 
smelte og brænde. 

 Brug aldrig spareventilen (3) som ophængskrog. 

 Luk altid flaskeventilen ved transport af flasken. 

 Gasflasken skal altid være anbragt på stabilt underlag 
og i oprejst stilling. 

 Gasflasken må aldrig ligge ned under brug (fare for 
gasudslip i væskeform). 

 Varm aldrig gasflasken med brænderen. 
 
Vedligeholdelse 

 Brænderen holdes ren for snavs og asfalt. 

 Med jævne mellemrum smøres håndtagets spareventil 
(3) med tynd olie. 

 Slangen efterses jævnligt for revner og udskiftes, hvis 
den er revnet. 

 Ved længere tids opbevaring bør brænderhoved og 
slangeende tildækkes med en plasticpose eller 
lignende. Dette forhindrer indtrængen af insekter og 
snavs. 

 
Tekniske specifikationer 

Gasart Kategori I3B/P (F-gas) 

Forbrug Afhængig af brænderens størrelse 

Gastryk 0,5 – 4 bar 

Slange 6,3 mm, højtryksslange 

Fabrikat Super-Ego 

 



  

BEMÆRK! 
 
Håndbrænderen må ikke anvendes på andre måder 
end beskrevet i denne brugsvejledning. Sker dette 
alligevel, mistes reklamationsretten. 
 
 
Reklamation 
 

 Ved reklamation indleveres håndbrænderen samt 
fakturaen til den forhandler, hvor den er købt. 
Forhandleren vil derefter behandle reklamationen. 

 Håndbrænderen er omfattet af reklamationsret i 
henhold til købeloven gældende på købstidspunktet. 
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