
Anvendelse
Regulatorkittet benyttes i forbindelse med flaskegas og kun i forbin-
delse med den mellemtryksregulator, der medfølger til regulatorkittet. 

Regulatorkittet anvendes til Weber Performer grill som alternativ  
til at anvende gasdåser.

læs hele brugsanvisningen, inden regulatorkittet tages i brug.

InstAllAtIon 
• Regulatorkittet må kun monteres af en autoriseret vvs-installatør.
• Slangespidsen fastspændes på den fastmonterede regulator på 

Weber Performer grillen. Der skal bruges værktøj til fastspænding 
af slangespidsen, der har højregevind.

• Stjerneomløberen har venstregevind (mod uret).
• Sørg for at begge forbindelser er forsvarligt sammenspændt.
• Luk for gassen på den fastmonterede regulator på Weber Performer 

grillen, og monter mellemtryksregulatoren på gasflasken.
• Åbn for gassen på regulatoren på gasflasken og kontroller med 

sæbevand, at alle forbindelser er tætte.

AdvARsel – Anvend aldrig åben ild til tæthedskontrol

I bRug
• Monter regulatoren på gasflasken.
• Åbn for gassen ved at dreje på knappen på toppen  

af regulatoren.
• Åbn for drejehåndtaget på den fastmonterede regulator  

på Weber Performer grillen.

Hvis der opstår defekter under senere brug, skal udstyret efterses  
af en autoriseret VVS-installatør.

efteR bRug
• Luk for gassen på regulatoren på gasflasken.
• Lad herefter gassen i slangen brænde af, inden der lukkes for den 

fastmonterede regulator på Weber Performer grillen.  

AdvARsel
• Transporter aldrig grillen, når den er tilsluttet gasflasken.

vedlIgeholdelse
• Slangen efterses jævnligt for revnedannelser.
• Slangen udskiftes, hvis der ses små overfladerevner, når den 

bukkes sammen.

teknIske specIfIkAtIoneR 

ReklAmAtIon
Ved reklamation indleveres regulatoren samt fakturaen til den 
forhandler, hvor den er købt. Forhandleren vil derefter behandle  
reklamationen. Regulatoren er omfattet af reklamationsret i hen-
hold til købeloven gældende på købstidspunktet. I øvrigt henvises  
til ”Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for Kosan Gas a/s”.

Der tages forbehold for trykfejl og ændringer i tekniske  
specifikationer.

gasart Kategori I3B/P (F-gas)

gastryk 0,5-2 bar

slange 6 mm højtryksslange

Afgang 7/16”UNEF (gasdåsegevind)

fabrikat Kosan Gas

dg-nr. DG-3927

vARenR. 18495
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