Montage van de Tripatte Powerfire
1. Alvorens men begint bevestigd u eerst de bronzen kranen middels 2 moeren aan het
buitenste frame (zie fig1.)
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2. Daarna bevestigd u de 5 zij poten door ze aan de binnen kant te plaatsen en met een bout aan
de buitenkant vast te zetten. (zie fig.2.)
Neem nu de brander en schuif deze over de bevestigings bouten van de kranen. (zie fig.2.
stap2)
Schroef nu aan de overzijde de brander vast middels de bout voorzien van een veerring (zie
fig.2 stap3)
Nu kunt u de laatste poot vast zetten (zie fig.2. Stap 4).
3. U heeft 3 bouten M 12 en 3 veren. De veren plaatst u om de bouten en deze draait u in de
brander pijpen van de elke brander. Met deze brander stelt u de zuurstof vermengen met het
gas af. Dit doet door de bouten zo in te draaien tot de vlam strak blauw is zonder gele
vlammen. Hoe dieper hoe geler de vlam dus ook meer roet en Koolmonoxide gevaar!
Sluit de gasslang aan (indien u een slang heeft met wartel dan kunt u de uit einde eraf te snijden).
De kale slang uiteinde kunt u over de tule te schuiven en stevig vast te draaien met een slangen
klem. (zie fig.2. Stap 5) Gebruik hier voor een beetje vaseline over de tule en maak de slang warm
met heet water.
Bevestig de gasdrukregelaar aan de andere kant van de gasslang en draai deze goed vast, het is niet
nodig om hiervoor teflon/gastape te gebruiken. Sluit de Gasdruk regelaar aan op de gasfles en draai

deze open. Let op dat de kranen van de tripatte dicht zijn. Controleer middels een sponsje met
zeepsop of alle aansluitingen gasdicht zijn!.
Belangrijk !! de kranen draait u open en dicht door ze eerst in te drukken !!!
Draai de kranen 1 voor 1 open en ontsteek deze. De Vlam kwaliteit kunt u regelen middels de
bouten onder aan de branders (zie fig.2) De vlammen moeten helder blauw zijn voor optimale
werking. Draai indien nodig deze naar binnen of buiten. Note als het gas bijna op is zal de brander
niet goed branden.

Fig. 2
Veel plezier met uw Tripatte powerfire.

Let op: Deze Powerfire enkel buiten of open ruimtes gebruiken !! Deze moet helder blauw
zijn. Hoe geler de vlam des te onvolledig de verbranding welk roet aanslag en risico op
koolmonoxide vergiftiging kan veroorzaken.

Gebruik aanwijzing:
Plaatse de Powerfire en de gasfles uit de wind op een vlakke ondergrond. beschermd van de wind
invloeden en ver van brandbare stoffen.
Gebruik ten alle tijden een gas druk regelaar 30 of 50 mbar voor butaan, propaan en Lpg gas damp
flessen.
Zorg dat alles volgens instructies 4 t/m 7 goed gasdicht is aangesloten, Gebruik een gasslang van
minimaal 150 cm en controleer de verval datum van de gasslang, dit is doorgaans 5 jaar na
productie datum. Indien u gebruik maakt van een gasdrukregelaar met een Din koppeling:
DEZE MAG ENKEL GEBRUIKT WORDEN OP GASFLESSEN MET EEN DIN KRAAN.
(rubber ring in de kraan)
Indien u gebruik maakt van een gasdruk regelaar met een rubber afsluit ring, GEBRUIK
DEZE RUBBER RING NOOIT VAKER DAN EENMALIG EN VERVANG DEZE BIJ ELKE
GASFLES WISSELING.
Plaats de gasfles zo ver mogelijk van de Powerfire.
In bedrijf stelling:
Controleer of de gaskraan dicht is. Open daarna de gaskraan van de gasfles. Open nu de gaskraan
tot er iets gas doorstroomd en ontsteek deze met een lange aansteker.
Pas de vlam kwaliteit aan d.m.v. de bouten onder de branders tot de vlam helder blauw is. Deze
moet helder blauw zijn. Hoe geler de vlam des te onvolledig de verbranding welk roet aanslag en
risico op koolmonoxide vergiftiging kan veroorzaken. Indien de gewenste vlam kwaliteit is bereikt
zet u de metalen schuif ring vast dmv de stel schroef aan de onderkant van het handvat.
Uit bedrijf stelling:
Draai de kranen van de powerfire dicht tot het vuur gedoofd is. Draai daarna de kraan van de
gasfles dicht. Zorg ervoor dat de gasslang niet bekneld of verdraaid raakt.
Waarschuwing: Verander nooit iets aan deze Powerfire of de onderdelen!!! Indien er risico of sprake
is van gas lekkage ALTIJD DE GASKRAAN METEEN DICHTDRAAIEN
Mocht u vragen hebben over de montage dan kunt u altijd contact met ons opnemen.
Kijk voor contact gegevens op www.gaswinkel.com
Mvg, H.B. Gaskachels vof

