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SIKKERHEDSINSTRUKTIONER
Ovnen må ikke anvendes i soverum eller badeværelser.
Man må kun anvende F-gas til ovnen.
Ovnen må kun rengøres, når den er slukket og helt afkølet.
Brug aldrig ild til at spore en eventuel gaslækage.
Lad aldrig børn og husdyr lege ved siden af ovnen.
Den fleksible gasslange må ikke snoes.
Rør aldrig glaspladen eller ovnens front og sider, mens ovnen er tændt.

Advarsel:
• Forsøg aldrig at tænde ovnen, hvis slangen sidder løs eller er beskadiget. Man bør heller 

aldrig tænde ovnen, hvis man har mistanke om, at ovnen har en gaslækage. Hvis der 
opstår en utæthed, skal man lukke for gastilførslen på regulatoren og få ovnen 
kontrolleret af en fagmand i overensstemmelse med vedlagte sikkerhedsinstruktioner.
Vi anbefaler et ser viceeftersyn en gang om året.

• Når man skifter gasflaske, skal man sikre sig, at der er lukket for gastilførslen på regula
toren, og at der ikke er tændkilder i nærheden.

• Placer altid ovnen på et plant og solidt underlag.
• Ovnen bør testes for utætheder, hvis den har været ude af brug i længere tid.
• Vent 3 minutter før genstart, hvis flammen slukker under drift.
• Sørg for at ovnen er afkølet før montering af en ny gasflaske.
• Ekstra gasflasker opbevares udendørs, over terræn og i et sikkert miljø.
• Sørg for, at der lukkes for gasforsyningen på regulatoren efter brug.
• Sørg for, at service på ovnen udføres af en kompetent fagmand i overensstemmelse med 

vedlagte instruktioner.
• Ovnen bør stå og afkøle 1 time, før man kan røre ved front og sider.
• Hold ovnen i behørig afstand af glasdøre og vinduer for at undgå skader.
• Vi anbefaler service en gang om året og efter længere perioder, hvor ovnen ikke har  

været i brug.
• Sørg for, at luftstrømmen ikke blokeres. Fx kan soddannelse og dårlig forbrænding 

forårsages af snavs, insekter og spindelvæv, der blokerer luftstrømmen til/i brænderen.

Rengøring:
Man må ikke anvende slibende rengøringsmidler. Rens ovnen med en fugtig klud, når den
er helt afkølet. Ovnen er beregnet til drift med 5, 10 eller 11 kg gasflasker med click-on
ventiler.

INSTRUKTIONER
Læs disse instruktioner grundigt, før varmeovnen tages i brug.
•Når man tager ovnen i brug, tænder man den første gang udendørs og lader den stå der min. 4 
timer på max. varmeydelse for at hærde de syntetiske kul (kullene afgiver en særlig lugt under hærdningen).
•Ovnen skal installeres og anvendes i overensstemmelse med gældende regler.
•Ovnen skal placeres på et plant underlag og må kun anvendes i et godt ventileret rum.
•Må kun anvendes i rum på min. 15 kubikmeter.
Montering af regulator:
Monter regulatoren på slangen og fastgør med spændebånd
Bemærk: For at lette monteringen smøres regulatorens slangespids med en sæbevandsopløsning.
Tilslutning af gasflaske:
•Monter regulatoren på den nye flaske. Sørg for at slangen ikke er snoet eller beskadiget.
•Anvend en gasflaske i størrelsen 5 - 11 kg.
•Før man tager regulatoren af skal man sikre, at regulatorens betjeningsgreb står i position "off".
Før man tænder ovnen:
Sørg for, at der ikke findes brændbart materiale i nærheden.
•Undersøg slangesamlingen. Hvis slangen er revnet, viser tegn på slid eller er utæt skal den udskiftes, før
man tager ovnen i brug.
•Sørg for, at ovnen er placeret, så der er en min. afstand til brændbart materiale på 0,6 m både ovenover
og ved siden af ovnen (lodret og vandret).
•Sørg for, at glaspladen er forsvarligt lukket.
At tænde varmeovnen:
1. Åben for regulatoren på gasflasken.
2. Drej ovnens kontrolknap til position     og hold knappen nede i mindst 5 sekunder
for at sikre, at der er kommet gas frem til brænderen.
3. Hold kontrolknappen nede på position         og tryk samtidig tændingsknappen i
bund, så det lille vågeblus tændes (vågeblusset sidder forneden til højre for kullene.)
Hvis der ikke er nogen gnist fra tænderen, skal du kontrollere, at batteriet er korrekt
monteret.
4. Hvis vågeblusset ikke tændes, drejes kontrolknappen til position "off". Vent et
minut og gentag punkt 3. Man må ikke holde kontrolknappen nede i længere tid ad
gangen, da der herved kan samle sig for meget gas i ovnen.
5. Når vågeblusset er tændt, skal du holde kontrolknappen nede i minimum 10 sekunder, indtil hovedbræn-
deren tænder. Indstil trinløst mellem            høj og       lav flamme, som du ønsker.
6. Hvis vågeblus og hovedbrænder ikke umiddelbart tænder, så gentag proceduren i punkt 3 og 4.
7. Position      er udelukkende for drift på vågeblus.

At slukke ovnen:
• Drej kontrolknappen til position    .
• Luk for regulatoren på gasflasken. BEMÆRK: Vågeblusset vil forblive tændt, indtil regulatoren er afbrudt.
• Tag regulatoren af gasflasken, når ovnen ikke er i brug.

Vigtigt: Læs hele brugsvejledningen grundigt, inden ovnen tages i brug.

Advarsel:
Ovnen må kun bruges i godt ventilerede rum.
Må ikke bruges i campingvogne, autocampers eller soverum.
I tilfælde af gaslækage, fx  hvis du kan lugte gas, så luk for regulatoren på gasflasken. Afmonter regula-
toren og stil gasflasken udendørs. Kontakt herefter din lokale gasforhandler.
Placer ikke ovnen i nærheden af gardiner, møbler, tøj eller andet brændbart materiale, da det kan resultere
i risiko for brand.
Ovnens glasplade skal forhindre risiko for brand eller forbrændingsskader og bør derfor ikke fjernes.
For fuld beskyttelse af børn anbefaler vi et kamingitter, der opfylder kravene i.h.t. BS 8423.

Tændingsknappen skrues
ud for montering af 

batteriet.
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SAMLINGSINSTRUKTION - 3 SIMPLE TRIN

Åbn ovnlågen ved at løsne vingeskruen.
Fjern kassen med de syntetiske kul.

Fjern forsigtigt de syntetiske kul fra kassen.

Monter ovnens bagplade ved at placere tapperne forneden på lågen i den
indvendige kant forneden på ovnen. Skub så pladen, så den flugter med

ovnens bagside og drej lågegrebet opad for at fastgøre bagpladen.

Test alle gastilslutninger for utætheder med lækagespray eller sæbevand-
sopløsning påført med en pensel.

Vingeskrue

Kasse med syntetiske
kulBagplade

Tapper

Lågegreb

Placer de syntetiske kul på ovnens rist som vist.
For montering af batteri skrues tændingsknappen af,

og batteriet anbringes i huset.
Monter tændingsknappen igen.

TEKNISK INFORMATION
Teknisk information:
Ovnen er kun beregnet til indendørs brug og kun til F-gas med et tryk på 28-30
mbar. Service på ovnen må kun udføres af en kompetent og autoriseret gastekniker
i overensstemmelse med vedlagte instruktioner. Venligst læs alle vedlagte 
dokumenter omhyggeligt.

Tekniske specifikationer:
Total højde: 840 mm 
Total bredde: 570 mm  
Belastning: 3,0 kW  
Gasforbrug: 215 g i timen ved max. instilling
Gaskategori: I3B/P  
Gastype og forsyningstryk: F-gas - 28-30 mbar 
Dysestørrelse: 0,82 mm
Flaskestørrelser: 5, 10 og 11 kg 
Slange: Længde 40 cm, DS-godkendt
Bestemmelseslande: Danmark, Island og Norge

Produktet er fuldt garanteret i to år med hensyn til korrekt brug.
Denne garanti påvirker ikke dine lovmæssige rettigheder. Til servicering kontakte 
din lokale gasleverandør. Servicering skal udføres af en autoriseret og kompetent
registrerede gas ingeniør hver 1000 timers brug.

Universal Innovations Ltd.

Kilcoole Industrial Estate,
Kilcoole,
Co. Wicklow,
Ireland.

Kontakt venligst din lokale Kosangas forhandler.
BESTILLING AF RESERVEDELE

Tændingsknap

FORHANDLER

SELV OM DER TAGES ALLE FORHOLDSREGLER FOR AT ELIMINERE SKARPE KANTER, BØR
MAN ALTID VÆRE FORSIGTIG, NÅR MAN HÅNDTERE METALKOMPONENTER.


