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Introduktion

For at du kan få mest mulig glæde af din 
nye gasovn, beder vi dig gennemlæse 
denne brugsanvisning og de vedlagte 
sikkerhedsforskrifter, før du tager gasovnen 
i brug. Vi anbefaler dig desuden at gemme 
brugsanvisningen, hvis du senere skulle 
få brug for at genopfriske din viden om 
gasovnens funktioner. 

Tekniske data

Maks. effekt:  4,2 kW

Gastype: butan

Mål: 410 x 280 x 720 mm

3 varmetrin

2 sikkerhedsfunktioner

Elektrisk tænding

Bruges med 11 kg gasflaske

Leveres med slange og regulator

Gasovnens dele

1.  Tændingsknap

2.  Effektvælger

3. Kabinet

4.  Varmeelement

5. Gitter

6.  Hjul

GASOVN INFRARØD

Særlige sikkerhedsforskrifter

Gassystemet og regulatoren skal efterses for 
utætheder ved hjælp af sæbevand og evt. 
repareres inden ibrugtagning (se afsnittet 
Tæthedsprøvning).

Sørg for, at slangerne til og fra gasflasken 
og eventuelle slangesamlinger ikke kan 
beskadiges under brug.

Forsyningstrykket skal være 28-30 mbar.

Brug aldrig gasflasker eller ventiler, der er 
beskadiget eller rustne.

Hvis du kan lugte gas under brug, skal du 
straks lukke for regulatoren på gasflasken. 
Åben alle døre og vinduer, udluft lokalet, og 
foretag tæthedsprøvning som beskrevet i 
afsnittet Tæthedsprøvning.
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Gasovnen bliver meget varm under brug 
og må derfor ikke bruges i nærheden 
af letantændelige materialer, herunder 
gardiner, tøj og møbler. Opbevar ikke 
letantændelige materialer i nærheden af 
eller på gasovnen.

Gasovnen må ikke tildækkes. Brug ikke 
gasovnen til at tørre tøj e.l.

Hæld aldrig vand på gasovnen, mens den er 
varm, da det kan beskadige overfladen.

Gasovnen må ikke flyttes, mens den er i 
brug. Sluk gasovnen, og lad den køle af, 
inden du flytter den.

Luk for regulatoren på gasflasken, når 
gasovnen ikke er i brug.

Tæthedsprøvning

Foretag tæthedsprøvning af alle gasovnens 
forbindelser, inden den tages i brug.

Lav en sæbeopløsning af en del flydende 
opvaskemiddel og en del vand. Påfør 
opløsningen ved samtlige ventiler, slanger 
og forbindelser samt regulatoren, og åbn 
for regulatoren. Hvis der er en utæthed, vil 
der dannes sæbebobler. Luk for regulatoren, 
spænd eventuelle utætte forbindelser, og 
åbn igen for regulatoren.

Hvis der stadig er en utæthed, skal du 
omgående kontakte forhandleren. Brug 
IKKE gasovnen, hvis der er utætheder!

Tæthedsprøvningen skal foretages med fuld 
gasflaske. Rygning og brug af åben ild er 
strengt forbudt under tæthedsprøvning!

Opstilling

Gasovnen skal opstilles, så den peger ind 
mod rummets midte, og på sikker afstand af 
vægge og letantændelige materialer.

Gasovnen skal anbringes på et plant og 
stabilt underlag.

Tænding af gasovnen

Åbn regulatoren på gasflasken.

Tryk effektvælgeren (2) ned, drej den til 
positionen START, og hold den nede i cirka 
30 sekunder.

Tryk på tændingsknappen (1) et par gange, 
mens effektvælgeren ( 2 ) stadig holdes 
nede, til vågeblusset i varmeelementet (4) 
tændes.

Hold derefter effektvælgeren ( 2 ) nede i ca. 
30 sek. og herefter drejes effektvælgeren (2) 
for den ønskede effekt:

•  Lav effekt

••  Medium effekt

•••  Høj effekt

Slukning af gasovnen

Drej effektvælgeren til positionen 0.

Luk regulatoren på gasflasken helt.

Udskiftning af gasflaske

Gasovnen skal være slukket, og 
gasregulatoren lukket, før gasflasken 
udskiftes. Udskift gasflasken som beskrevet 
i instruktionsvejledningen til regulatoren.

Kontrollér, at der ikke er utætheder. (Se 
afsnittet Tæthedsprøvning).
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Montering af slange og regulator

Monter slange og regulator ved hjælp af 
slangebindere som vist på illustrationerne.

BEMÆRK: Gasslange og regulator for 30 
mbar skal være DG-mærket og egnet til en 
gasovn til indendørs brug.

Leveres med slange og regulator Servicecenter

Når det gælder:

• Reklamationer

• Reservedele

• Returvarer

• Garantivarer

• Åbent 7.00 til 16.00

• Tlf: +45 76 62 11 10

• Fax: +45 76 62 11 27

• E-mail: service@hpv.dk

Rengøring

Gasovnen aftørres med en blød, fugtig klud.

Brug ikke ætsende eller brandfarlige 
rengøringsmidler til rengøring af gasovnen.


