VERA
NEDFELLBARE KOKETOPPER
BRUKERMANUAL

VERA NEDFELLBARE KOKETOPPER

ANVISNINGEN GJELDER FOR FØLGENDE MODELLER:

Varenr.: 405019
Utskjæringsmål: 55,5 cm x 48,5 cm

Varenr.: 405011
Utskjæringsmål: 55,5 cm x 48,5 cm

Varenr.: 405012
Utskjæringsmål: 55,5 cm x 48,5 cm

Varenr.: 300501
Utskjæringsmål: 25,5 cm x 48,5 cm

Varenr.: 405018
Utskjæringsmål: 25,5 cm x 48,5 cm

Den medfølgende pakningen festes til kanten av koketoppen.
Deretter plasseres koketoppen ned i benkeplaten.
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INSTALLASJON
ELEKTRISK TILKOBLING:
1.

Gnist til koketoppen er beregnet for 12v solcelle anlegg. Hvis den skal benyttes på et 230v
anlegg må det benyttes en transformator. Den har varenummer 999542 og kan bestilles på hyttetorget.no
Sørg for at elektriske kabler ikke er i berøring med ovnens varme deler.

3.

GASSTILKOBLING OG SIKKERHET:
1.

Tilpass klemmen til gasslangen. Det må benyttes pakning når slangenippel monteres.
Press gasslangen helt til enden av slangenippelen. Varm gjerne slangen opp i kokende vann
og skru til klemmen godt med skrutrekker
Bruk lekkasjespray til å teste alle koblingspunkt.
Hvis koketoppen installeres over et skap eller skuff, bruk en godkjent varmeisolasjon
under koketoppen, med minimum 15 mm klaring.

2.
3.

VIKTIG!
1. Produktet er forberedt for propangass (LPG)

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Evt. strømtilførsel er 12 Volt DC.
Hvis ikke den elektriske tenningen virker når den er tilkoblet 12v må polariteten byttes om i stikkontakten.
Hold gasslange og evt. strømledning vekk fra varme områder, og pass på at skarpe kanter ikke kan skade disse.
Hvis strømkabel er skadet må dette skiftes av autorisert verksted for å unngå fare.
Bruk alltid godkjent gassregulator
Forbind koketoppen med gass med kortest mulig avstand. Sjekk for lekkasjer. Min. 40 cm Max. 150 cm
Ikke benytt åpen flamme for å sjekke om det er gasslekkasje.
Bruk av apparatet skaper fuktighet og varme. Pass på å ha god ventilasjon.
Koketoppen blir varm under bruk. Pass på at barn ikke kommer nær de varme flatene.
Pass på at ikke noe brennbart eller lett-antennelig i nærheten når du bruker koketoppen
Trykk alltid inn knottene før de vris rundt.

BRUK AV GASSBRENNERNE:
For maksimum effekt anbefales flatbunnede kjeler/panner, med dimensjoner listet opp nedenfor.
Ventilene som kontrollerer gasstilførselen har spesielle sikkerhetsmekanismer for å tenne blusset:
1.
2.

Press inn knotten, og vri den mot venstre til flammesymbolet. Tenn blusset, og hold knoten inne i 10-15 sek
til tennsikringen er blitt varm. Hvis blusset slukner, gjenta prosedyre og hold knotten inne ennå lenger.
Ikke forsøk å tenne i mer enn 15 sekunder. Hvis blusset ikke tenner på denne tiden, stopp forsøket og vent i minimum
ett minutt. Skjer det samme igjen, steng av gasstilførselen og vent nok ett minutt før man igjen forsøker å tenne
(etter å ha åpnet for gasstilførsel igjen).

Juster temperaturen ved at dreie knappen med uret, og innstil den på det varmenivået du ønsker å bruke for kokeplaten. Stil knappen tilbake til nullposisjon, når du er ferdig med å bruke komfyren.
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FEILSØKING
Flammen på blusset slukker når jeg slipper knappen:
SVAR:
1.
2.
3.

Sjekk om flammen fra underkrona treffer tuppen av termoføleren.
Sjekk om underkrona og toppkrona er montert som de skal.
Trekk ut bryterknotten og rull sammen litt sølvpapir som trykkes inn der hvor akselen fra ventilen går inn i bryteren.
Bryteren kommer lengre ut på akselen slik at blusset får mer gass og termosikringen blir varmere.

Gnisttenneren virker ikke:
SVAR:
Bytt om på polariteten (+ og minus) i støpselet.

?

Hvis det oppstår problemer eller
feil med produktet anbefaler vi
problemløseren som du finner på

hyttetorget.no

Tlf: 33 42 01 00 • Fax: 33 42 01 14
post@hyttetorget.no • www.hyttetorget.no

