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ADVARSEL OG SIKKERHEDSKRAV
Wok gasblusset er kun til udendørs brug.
Apparatet er forbudt at bruge indendørs.
Gasblusset er kun beregnet til flaskegas. (g30
butangas eller g31 propangas)
Sørg for at gasblusset står på et stabilt og fast
underlag.
Da gasblusset bliver meget varm (90 C) skal det stå
på et ikke brændbart materiale.
Sørg for at gasblusset står beskyttet mod vind og
blæst.
Gasblusset må ikke flyttes når apparatet er tændt.
Under tilberedning af fødevarer skal der holdes en
forsvarlig afstand til gasblusset, og man må ikke
bukke sig ind over et tændt apparat.
Når gasblusset er i brug må apparatet ikke forlades.
Lad aldrig børn eller dyr komme i nærheden af et
tændt apparat.
Gasflasken skal altid placeres mindst 50 cm fra
gasblusset og ikke i direkte sollys og den skal
placeres på en plan flade.
Ved gaslugt slukkes apparatet øjeblikkeligt og
gasregulatoren afmonteres.
Når gasblusset er tilsluttet gasflasken kan korrekt
montering kontrolleres ved at påføre sæbevand på
samlingerne. Hvis der her dannes bobler er det
tegn på at tilslutningen ikke er korrekt.
Det er forbudt at foretage modifikationer på
gasblusset.

VEDLIGEHOLDELSE
Rengør kun gasbrænderen når den er kold og ikke
tilsluttet gasflaske.
Gasblusset er af støbejern, som kan ruste. Der ydes
ingen garanti mod rust. Ved særlig slem
tilsmudsning kan sæbevand anvendes, men husk
grundig aftørring med en klud. Ved tilstopning af
gasventilerne kan disse renses med trykluft.
Gasblusset bør tages indendørs når det ikke er i
brug og lægges i original emballage for ikke at blive
udsat for støv.

INSTRUKTION OG SAMLING
Wok gasblusset leveres eksklusiv gasregulator,
slange og wok. Brug altid en national godkendt
gasregulator og slange.
Brænderinge og gasventiler er færdigmonteret fra
fabrikkens side. Kontroller venligst at disse dele er
efterspændte inden ibrugtagning.
1. Det er således kun de 3 ben, der skal monteres
med de medfølgende møtrikker, spændeskiver og
skruer.
2. En godkendt gasslange påmonteres
slangespidsen på gasventilerne med et klembånd.
3. Når man har sikret sig at slange og gasregulator
er korrekt monteret gasflaske og gasblus, åbnes
gasventil hanerne ved at trykke dem ned og derpå
dreje dem mod uret. De kan kun drejes ¼ omgang
hvor de yder den maksimale varmeeffekt. Brug
ikke vold når hanerne skal åbnes.
Start med kun at trykke og derpå dreje på den
midterste af gasventil hanerne og antænd med
lighter eller tændstikker, og den lille inder ring vil
derpå tænde.
Den højre gasventil hane vil tænde den højre side
af den store yder ring, mens den venstre gasventil
hane vil tænde den venstre store yder ring.
Gasblusset skal brænde med en blå flamme og en
lille gul flammespids.
For at opnå den korrekte flamme justeres de 3
skruer på undersiden af rørtilførslen til
brænderingene.
Foretrækkes den karakteristiske kinesiske
lynstegning ”Stir fry” anbefales det at benytte alle
tre gasventiler fuldt åbne.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER
Model Gasblus af støbejern XHOK GB-11
Gaskategori: I3B/P 30mBar
Varmeeffekt: 8600 watt
Gastype: Flaskegas g30 butangas/g31 propangas
Certifikat CE 51CQ4552
Brænderkarakteristika:
Inder ring m 32 dyser, yder ring m 90 dyser
Mål: D: inkl. gashaner 41 cm, B 31 cm, H 19 cm


