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0051

Dit toestel moet worden
geinstalleerd volgens de van
kracht zijnde voorschriften

ISTRUCTIES EN AANWIJZINGEN
VOOR:
de INSTALLATIE
het GEBRUIK
het ONDERHOUD
HUISHOUDELIJK FORNUISJE OP VLOEIBAAR GAS
CAT. I 3B/P

1 BRANDER: MOD. 5321… FO100NA
2 BRANDERS: MOD. 5326…2002…5522…
MOD. FO3200... FO200NA
3 BRANDERS: MOD. 5324…5328…
MOD. 5523…
MOD. FO3300...FO3330...
4 BRANDERS: MOD. 542...
MOD. 541... MET GASFLESKAST
(ONDER HET KOOKTOESTEL)

2 BRANDERS + GRILL: MOD. 552…
ALVORENS DE FORNUIZEN IN GEBRUIK TE NEMEN LEES EN BEWAAR DIT INSTRUCTIEBOEKJE

MEDEDELINGEN AAN DE INSTALLATEUR
Elke handeling die in dit instructieboekje is opgenomen moet verricht worden door gekwalificeerd personeel met
inachtneming van de betreffende geldende voorschriften.
Dit toestel is zo gemaakt dat het kan functioneren op vloeibaar gas zonder enige regeling.

TECHNISCHE GEGEVENS:
Categorie I 3B/P – Soort gas: G30/G31 BUTAAN-PROPAAN – Druk: 30 mbar
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Het typeplaatje bevindt zich op de achterzijde van het toestel. De gasfles mag maximaal 10 Kg. zijn.

INSTALLATIE VAN HET TOESTEL
Het toestel kan geplaatst worden op een gewoon steunvlak, maar de volgende voorschriften dienen wel in acht genomen
te worden:
- Het steunvlak moet weerstand kunnen bieden aan een temperatuur van minstens 80°C.
- De zijwanden moeten minstens 20 mm ver zijn van het boord van het toestel.
- Het eventueel afdakje boven het toestel moet zich minstens 75 cm boven het steunvlak waarop het toestel is geplaatst
bevinden.
- Het toestel is niet aangesloten op een inrichting voor het afvoer van verbrandingsgassen, zodat het in goed geluchte
lokalen geplaatst dient te worden, in acht genomen de nodige luchtwisseling voor de verbranding van de branders en
voor het welzijn van de personen.
- De installatie van het toestel moet gedaan worden conform de geldende voorschriften.
De toestellen model…RS (zie typeplaatje) zijn geschikt voor installatie in camper en boot.
Op bestelling is er ook een set panklemmen verkrijgbaar welke de pannen in balans houden.

GASAANSLUITING
Het toestel loopt op vloeibaar gas G30/G31 en is voorbereid om aangesloten te worden middels een flexibile buis
die conform is aan de nederlandse normen.
De buis dient aangesloten te worden op het verbindingsstuk van het fornuis dat een schroefdraad heeft van ½” Gc
ISO R 7. (Drukregelaar: niet hoge druk)

Het bevestigen en vervangen van de gasfles moet worden uitgevoerd door een bekwaam persoon met inachtneming
van de volgende punten:
- Voordat de gasfles wordt aangekoppeld dienen alle regelknoppen van het toestel en de kraan van de gasfles
dichtgedraaid te zijn.
- Draai de drukregelaar van de lege gasfles los door de wartel van de drukregelaar met de klok mee naar rechts
te draaien.
- Verwijder het beschermfolie van de kraan van de nieuwe gasfles. Let erop dat de schroefdraad van de gasfles
niet beschadigd is.
- Nadat de schroefdraad gecontroleerd is plaatst u de drukregelaar op de schroefdraad van de gasfles en draait u
deze verbinding stevig vast met behulp van een steeksleutel (linkse draad).
- Draai niet aan de drukregelaar zelf. Let op dat de gasslang niet wordt gehinderd.

CONTROLE VAN DE DICHTHEID
Na het toestel aangesloten te hebben, controleer de dichtheid van de verbindingsstukken; om dit te doen, maak de
verbindingspunten nat met zeepsop of met een speciaal oplosmiddel; het verschijnen van luchtbelletjes geeft een
lekkage aan.
GEBRUIK NOOIT EEN VLAM VOOR HET ZOEKEN VAN EEN OF ANDERE LEKKAGE.

ONDERHOUD
-

Alvorens tot een of andere handeling over te gaan, sluit de gastoeleveringskraan.
Controleer regelmatig de toestand van de verbindingsbuis en die van de drukregelaar van de gascilinder en
vervang hem op de vervaldatum.
- Om het toestel goed te laten lopen, controleer minstens een keer per jaar de kranen van de branders en indien
nodig dient u deze te laten vervangen door een erkend installateur, en wel alsvolgt:
- Zet het toestel en de gasfles uit en draai het toestel om.
- Verwijder de venturie brander.
- Draai de bevestigingsschroef, die de kranen aan de behuizing van het toestel bevestigd, los.
- Draai de kraan los en vervang hem en plaats alles op dezelfde wijze weer op zijn plaats.
Nadat de vervanging heeft plaatsgevonden dient het toestel geheel gecontroleerd te worden op eventuele lekkages.

MEDEDELINGEN AAN DE GEBRUIKER
Waarschuwing: Wij raden u aan te controleren of uw toestel goed is geïnstalleerd; laat het toestel minstens een
keer per jaar controleren om de toestand van de aansluitingsbuis, van de kranen, enz. te verifiëren.
De fabrikant wijst elke aansprakelijkheid van zich af bij slechte installatie of bij een verkeerd gebruik van het
toestel. Elke wijziging aan het toestel kan gevarlijk zijn.
Voor de modellen met grill geldt dat de grill alleen gebruikt mag worden voor het roosteren met behulp van het
speciale roosterbakje met handvat. Deze dient onder het branderbed geplaatst te worden.
WAARSCHUWING: Wanneer u klaar bent met het gebruik van het toestel, draai direct de de knoppen van de
kookbranders en de grill dicht.

GEBRUIK VAN HET TOESTEL
1) INDIVIDUATIE VAN DE BEDIENINGSKNOP (voor fornuizen met 1,2,3
branders)
De bedieningsknop bevindt zich steeds aan de voorzijde van de passende
brander.
INDIVIDUATIE VAN DE BEDIENINGSKNOP (voor fornuizen met 4
branders)
Om de knop van de betreffende aan te steken brander te individualiseren, volg de aanwijzingen die op het
bedieningspaneel zijn aangeduid (zie tekening).
2) GEBRUIK VAN DE KOOKPAN: Gebruik steeds hat meest geschikt kookpunt t.o.v. de diameter van de
kookpan. De vlammen moeten de bodem van de kookpan niet overlopen. Wanneer het mogelijk is bedek de
kookpan om energie te besparen.

BRANDER
Hulpstuk
XA-A
Half snel
SR
Snel
R
Zeer snel
XR
C

3)
-

Aanbevolen diameter van de kookpan
KOOKPAN
"...NA" TOESTEL
1 0 - 1 4 cm
-1 4 - 1 8 cm
1 4 - 1 8 cm
2 0 - 2 4 cm
-2 6 - 3 2 cm

max 22 cm

ONTSTEKING VAN DE BRANDERS
Druk op de passende knop en draai hem naar links tot op stand max.
Zet de brander aan door middel van een lucifer.
Voor de toestellen die voorzien zijn van veiligheidskranen (thermokoppel) moet de knop voor ongeveer 10
seconden op stand max. gehouden worden totdat de thermokoppel door de vlam wordt verwarmd; gaat de
vlam uit, herhaal de handeling.

4) REGELING VAN DE VLAM
De vlam kan geregeld worden. Op de knop
vindt u de volgende zinnebeelden:

SCHOONMAAK: Om uw toestel goed te behouden, moet u het regelmatig schoonmaken door de volgende
aanwijzingen te volgen:
- Geemailleerde en gelakte gedeelten: maak ze schoon met zeepsop en spoel ze goed af, droog ze met een
zacht doek en gebruik geen schuurmiddelen;
- Verchroomde gedeelten: maak ze schoon met zeepsop, spoel ze en droog ze goed af, gebruik, indien nodig,
passende vloeibare reinigingsmiddelen. Gebruik nooit schuurmiddelen.
- Branders: was de branders met zeepsop en droog ze goed af; na de schoonmaak controleer of alle
gasuitlaatkanalen van de vlamscheiding schoon en vrij zijn.
Maak regelmatig alle toegankelijke delen van de kookbranders en grill schoon.

WAARSCHUWING
-

Wanneer het openen en het sluiten van de kranen moeilijk wordt, forceer ze niet maar roep meteen de technische
servicedienst;
Controleer regelmatig de toestan de van het gasverbindingsstuk, en vervang hem indien nodig.
Wanneer het toestel voor lange tijd niet gebruikt wordt, sluit de algemene gaskraan.
GARANTIE
Deze garantie is vanaf de datum van aankoop (wat wordt bevestigd door de bon met btw) 24 maanden geldig. Ze garandeert dat het defect
bevonden materiaal wordt vervangen en de arbeidskosten bij fabrieksfouten gratis zijn.
Als het apparaat wordt vervangen of gerepareerd, wordt de duur ervan niet verlengd.
Na bovengenoemde termijn vervalt de garantie en wordt de assistentie verricht door de vervangen onderdelen, de arbeidskosten, het transport volgens
de geldende tarieven in rekening te brengen.
De garantie komt door de volgende oorzaken te vervallen:
invloeden van buitenaf
onprofessionele installatie en onderhoud
niet inachtneming van de gebruiksaanwijzing
transportschade
overmacht
verkeerd gebruik
het gebruik van niet originele reserveonderdelen
willekeurig geknoei
andere brandstof
normale slijtage
en in ieder geval bij oorzaken waar de fabrikant niets aan kan doen.
De garantie geldt bovendien niet voor alle gelakte oppervlakken.
Bovendien kan de fabrikant niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele directe of indirecte schade die aan personen of voorwerpen wordt
berokkend, door fabrieksfouten of mankementen van het apparaat, ofwel veroorzaakt door het geforceerd stoppen ervan.

FABRIKANT:
PARKER SRL
VIA ASIAGO 34
I - 36030 SARCEDO (VI) - ITALIA
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