Geachte klant,
Wij zijn blij dat u voor een kwaliteitsproduct uit het ROWI assortiment gekozen heeft en
danken u voor het vertrouwen dat u ons en onze artikelen geeft.
Op de volgende bladzijden ontvangt u belangrijke informatie, die u een optimaal en veilig
gebruik van uw handkachel bieden. Lees alstublieft aandachtig deze handleiding door, voor
u het apparaat de eerste maal gebruikt. Voor latere naslag, zorgt u er voor dat u deze
handleiding bij gebruik van de kachel telkens in de buurt plaatst.
Bewaar de geleverde documenten zorgvuldig.
Veel plezier met uw nieuwe handkachel wenst u:
Broilfire BV (Importeur)

Symbool uitleg
Pas op, gevaar!
De met dit symbool aangeduide veiligheidsvoorschrijfen zijn absoluut te
beachten. Het niet volgen van deze aanwijzigen kan zwaarwegende en
vergaande gezondheids- en materiaalschade veroorzaken.

Belangrijke instructie!
Dit symbool wijst u op belangrijke aanwijzingen, die voor een probleemloos
gebruik van het apparaat absoluut te beachten zijn. Alleen zo kunt u eventuele
storingen vermijden.

Belangrijke Informatie!
Hier vind u verklarende informatie en tips, die u bij een optimaal gebruik van
dit apparaat ondersteunen.

Deze handleiding werd met zo groot mogelijke zorgvuldigheid opgemaakt. Wij houden ons het recht voor om deze handleiding
op elk moment technisch aan te passen en te optimaliseren. Afbeeldingen kunnen van het origineel afwijken.

© 2013/2014, Broilfire BV
Alle rechten voorbehouden.
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm
of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van de uitgever.
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Verklaring van Conformiteit

2.

Productbeschrijving

2.1

Algemeen

Deze draagbare Gas-handkachel van ROWI is voor verschillende doeleinden in verschillende omgevingen inzetbaar. Door zijn
compacte bouwwijze is hij uiterst robuust, makkelijk te transporteren en praktisch overal in te zetten, of het nu op de camping of
bei andere outdooractiviteiten is. De gasfles is met weinige, makkelijke handbewegingen in te bouwen en dan al kan het
apparaat gestart worden.
2.2

Type-label en snel-handleiding

Het Type-label van de draagbare handkachel met alle relevante technische data is op de achterzijde van het apparaat
aangebracht. Een snel-handleiding met de belangrijkste aanwijzingen vind u boven de aan-/uitschakelaar direct op het
apparaat.
2.3

Gebruiksbereik en beoogd gebruik

De draagbare handkachel van ROWI is volgens moderne techniek en de erkende veiligheidstechnische regels gebouwd. Toch
kan er bij onjuist of onbedoeld gebruik gevaar voor lijf en leven van de gebruiker of derde, en/of schade aan het apparaat zelf
en/of ander materiaal ontstaan.
Deze door een commerciële gasfles aangedreven warme lucht generator, mag uitsluitend met de Yellowstone 1A-MSF-CRV,
Campinggaz CP250, Outback OB2204, Sun-flame TC-SUN-01, Mega-LD-202 of Sunngas SG1220 Butaan-Gasflessen
gebruiken. Het kan gevaarlijk zijn om te proberen andere gasflessen aan te sluiten. Met dank aan zijn kleine grote en kleine
geringe gewicht, heeft dit apparaat talrijke gebruiksmogelijkheden op Camping, vakantie en vrijetijdsbereik. Gebruik dit apparaat
alleen buiten.
Het apparaat op een andere manier gebruiken geld als onbedoeld gebruik. Het risico word gedragen door de gebruiker. Tot
bedoeld gebruik, geld ook het beachten van de handleiding en installatie aanwijzingen zoals ook de naleving van de
onderhouds-voorwaarden.
2.4

Productveiligheid

Om al vooraf eventuele mogelijke gevaren zo veel mogelijk uit te sluiten, zijn door de fabrikant de volgende
veiligheidsinstallaties ingebouwd:
 Thermo-element
Een thermo-element verhindert onbedoeld uitstromen van onveilig gas. Zolang de gasvlam het Thermo-element verhit, is
de gasdoorgang geopend. Zodra de gasvlam dooft, wordt de gastoevoer onderbroken.
 Thermo-schakelaar
De Thermo-schakelaar verhinderd een oververhitting van het apparaat. Bij het bereiken van de maximale toegestane
temperatuur, wordt automatisch de gastoevoer onderbroken.
 Zuurstof beveiliging (ODS)
Een Zuurstof beveiliging onderbreekt de gastoevoer, zodra het CO2-Gehalte de toegestane norm van 1,5% overschrijd.
2.5

Technische gegevens

Nominale belasting (Hi)
2000 W
Max. Gasverbruik
150 g/h
Warmte-regeling
Traploos regelbaar
Ontsteking
Handmatig
Gas-soort
G30 (Butaan)
Injector
0,5 mm
Bruikbare gasfles-typen:
Yellowstone 1A-MSF-CRV, Campinggaz CP250, Outback OB2204, Sun-flame TC-SUN-01, Mega-LD-202 of Sunngas SG1220
afmetingen (B x D x H)
28,5 x 11,5 x 28,0 cm
gewicht
1,5 kg
Tab. 1: Techniche gegevens

2.6

Verbruik toelichting

Deze mobiele gaskachel mag uitsluitend met Butaan-Gasflessen (zoals hierboven aangegeven) worden aangedreven. Het max.
gasverbruik (Hs) ligt bij het gebruik van het testgas G30 bij 150 g/h

2.7

Verboden toepassingsgebieden

De handkachel 2000/1 T mag NIET in gebruik worden genomen:
 In gesloten ruimtes
 In niet voldoende beluchte omgevingen
 In recreatievoertuigen (Bijvoorbeeld: Caravan, Camper, Woonwagen) en boten
 Voor het bereiden van levensmiddelen
 Voor het drogen van kleding
 In direct zonlicht
 In een omgeving met veel wind
2.8
Veiligheidsinformatie
Algemeen
Onjuist gebruik van dit apparaat kan zwaarwegende en verrijkende gezondheid- zoals ook enorme
materiaalschade veroorzaken. Leest u daarom de volgende aanwijzingen zorgvuldig door. Maakt u zich
met het apparaat goed vertrouwd voor u het in bedrijf neemt. Alleen zo kan een veilig en vlekkeloos
gebruik van de Gas-Kachel gegarandeerd worden.
2.8.1

Algemene veiligheidsaanwijzingen

Algemene Veiligheids- en ongevals verhinderingvoorschriften beachten. Naast de aanwijzingen in deze handleiding,
moeten de algemene Veiligheids- en ongevalsverhinderingsvoorschriften van de wetgevende macht in beschouwing genomen
worden.
Handleiding aan derden doorgeven. Draagt u ervoor zorg, dat derden dit product alleen na het ontvangen van de juiste
aanwijzingen gebruiken.
Kinderen op afstand houden en tegen onbevoegd gebruik beveiligen. Laat u het gebruiksklare of in gebruik zijnde apparaat
nooit onbeheerd achter. Laat u in geen geval kinderen in de buurt. Kinderen is het gebruik van dit apparaat niet toegestaan.
Beveilig het apparaat tegen onbevoegd gebruik. Dit apparaat is niet bedoeld om door personen (Inbegrepen kinderen) met
verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en /of kennis te worden gebruikt, behalve
dan wanneer ze door een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon onder toezicht staan en aanwijzingen krijgt hoe het
apparaat te bedienen is.
Nooit zonder toezicht gebruiken. Laat u het gebruiksklare of in gebruik zijnde apparaat nooit onbeheerd achter.
Wees steeds alert en besteed altijd aandacht aan wat u doet. Werk niet met dit apparaat wanneer u afgeleid bent of onder
invloed van drugs, alcohol of medicijnen staat. Al een klein moment van slordigheid bij het gebruik van dit apparaat kan tot
zware ongevallen en verwondingen leiden.
Voor een veilige brandplaats zorgen. Let er bij he topstellen van het apparaat op, dat de ondergrond vast en zeker is.
Contact met hete delen vermijden. Raak geen hete delen van het apparaat aan. Let er op dat verschillende onderdelen
warmte kunnen vasthouden en zo ook na het gebruik van het apparaat tot verbrandingen kan leiden.
Handvat gebruiken. Til het apparaat altijd aan het daarvoor bestemde draag-handvat op.
Op beschadiging letten. Controleer voor het gebruik het apparaat op elke vorm van beschadigingen. Als het apparaat
gebreken vertoond, mag het in geen geval gebruikt worden.
Handvat gebruiken. Voer nooit scherpe en/of metale voorwerpen in het binnenste van het apparaat in.
Gebruik waarvoor het voor bedoeld is. Gebruik het apparaat alleen voor de in deze handaanleiding voorgeschreven doelen.
Regelmatig controleren. Het gebruik van dit apparaat kan bij bepaalde onderdelen tot verslijting leiden. Controleer daarom
regelmatig het apparaat op elke vorm van beschadigingen of gebreken.
Uitsluitend originele toebehoren gebruiken. Gebruik voor uw eigen veiligheid uitsluitend toebehoren, die nadrukkelijk in de
handleiding aangegeven of door de fabrikant aanbevolen worden.
Niet in de buurt van explosieve substanties gebruiken. Gebruik het apparaat niet in explosiegevaarlijke omgevingen, waar
zich substanties, zoals brandbare vloeistoffen, gassen en in bijzonder Verf- en stofnevel, bevinden. Door de hete delen aan het
apparaat kunnen deze substanties ontvlammen.

2.8.2

Specifieke veiligheidsinstructies

Neem absoluut de volgende installatie-voorschriften voor:
















Gebruik het apparaat alleen in de open lucht
Het apparaat mag alleen op horizontale oppervlakken opgesteld worden
Gebruik het apparaat niet voor het drogen van kleding
Het apparaat in geen geval tijdens het gebruik afdekken. Hierdoor ontstaat brandgevaar.
Stel het apparaat op veilige afstand tot brandbare materialen en muren op. Let er op dat de voorgeschreven
veiligheidsafstand aan alle zijden minstens 20 cm moet bedragen.
Verwissel de gasfles telkens in een vlammenvrije omgeving.
Stel het apparaat nooit in direct zonlicht.
Gebruik het apparaat niet op windige plekken, er bestaat gevaar dat de vlam uit gaat.
Controleer of het apparaat voor elk
gebruik op een goede toestand.
Let extra goed op de afdichtingen
tussen het apparaat en de gasfles.
Neem het apparaat niet in gebruik
Afdichtingen
wanneer de afdichtingen niet meer
aanwezig zijn, versleten zijn, of een lek aanduiden.
Raak nooit tijdens of direct na het gebruik de hete delen (in het bijzonder het beschermrooster, de keramiekplaten of
de voor-behuizing) aan. Wacht tot de delen zijn afgekoeld.
Gebruik het apparaat niet voor het opwarmen of bereiden van levensmiddelen. Dit kan tot ongelukken leiden, omdat
levensmiddelen of olie in de brander kunnen vallen.
Verwissel de gasflessen alleen in de openlucht en ver van alle mogelijke ontstekingsbronnen, zoals open vlammen,
ontstekingsvlammen, elektrische kook apparaten en ver van andere personen.
Houd wanneer mogelijk altijd een brandblusser bereid.
2.8.3

Bruikbare gasflessen

De gas-handkachel 2000/1 T mag uitsluitend, om een vlekkeloos gebruik te verzekeren, alleen met volgende gasflessen
worden gebruikt:
 Yellowstone 1A-MSF-CRV
 Campingaz CP250
 Outback OB2204
 Sun-flame TC-SUN-01
 Mega LD-202
 Sunngas SG1220
Het kan gevaarlijk zijn te proberen een andere gasfles aan te sluiten.

3.

Voorbereiding voor het gebruik van het product

3.1

Uitpakken van de verpakking.

Test direct bij het openen van de verpakking of de inhoud van de doos compleet en in ongebruikte toestand is. Neem direct
contact op met de verkoper, wanneer de inhoud niet volledig is of gebreken vertoont. Neem het apparaat niet in gebruik,
wanneer het defect is.
3.2

Bewaren van de originele verpakking.

Bewaar de originele verpakking zorgvuldig tijdens de gehele levensduur van het product. Gebruik de verpakking voor opslag en
transport van het apparaat. Gooi de verpakking pas weg, nadat het apparaat niet meer in gebruik is. Aanwijzingen over de juiste
afvoer van het gebruikte product, vind u in hoofdstuk 9.
3.3

Opstellen van het Apparaat.






Gebruik het apparaat alleen in de open lucht.
Let bij het opstellen vna het apparaat op de voorgeschreven minimale veiligheidsafstand van 20 cm tot alle
zijden/brandbare materialen.
Stel het apparaat niet in direct zonlicht.
Vermijd het opstellen in een winderige omgeving.
Gebruik het apparaat niet in een omgeving met verf- en/of stofnevel of andere licht ontvlambare materialen.

4.

Gebruiksaanwijzing

4.1

Apparaat overzicht

Handvat

Voor rooster
Behuizing
Keramiekplaat

Gasfles-lader
Draaiknop verwarmingscapaciteit
/Piezo-ontsteker
Sta-voetje
Afb 1a: Apparaatsoverzicth voor-aanzicht

Handvat uitsparing

Gasfles
Gasfles-ventiel

Afsluit deksel

Afb. 1b: Apparaatsoverzicht achter-aanzicht

4.2

Ingebruiksname

Het apparaat mag alleen in de openlucht gebruikt worden!
Let op de veiligheids- en opstellingsaanwijzingen in deze handleiding, voordat u het
appraat in gebruikt neemt.

Klap de voorste 2 sta-voetjes uit (zie afb. 1a)
om een zekere opstelling te verzekeren.

Afb 2a: Uitklappen van de sta-voetjes

Leg de, voor dit apparaat toegestane
gasfles, zoals in afbeelding 2b afgebeeld in de
daarvoor bestemde opening in de achterkant
van het apparaat.

Afb 2b: Inbouwen van de gasfles

3. Verzeker uzelf ervan dat de
draaiknop voor het regelen van de
hitte op positie „0“ staat.

Druk de hendel voor het laden van de
gasfles aansluitend naar de positie
„Laden“ (Load)

Afb 2c: Aansteken van de Gasfles

4. Draai de draaiknop tegen de
richting van de klok op positie „MAX“
totdat u een duidelijk „KLIK“-geluid
hoort

Is de vlam aangesprongen, dan
houdt u de draaiknop voor ca. 10
seconden op de „MAX“ positie om de
waakvlam te starten.

Afb 2d: Het apparaat inschakelen.

5. In het geval dat er geen vlam
ontstoken is, herhaalt u stap 4

Draai de draaiknop op uw gewenste
positie om een ideale temperatuur te
bereiken.

afb 2e: Instellen van de temperatuur.

4.3 Uitschakelen van het apparaat
6. Draai de draaiknop op de „0“
positie om de gastoevoer te
onderbreken.

Afb. 2f: Uitschakelen van het Apparaat

6. Druk de schuifknop naar boven
op de positie „Release“
(ontkoppelen) om de gastoevoer te
onderbreken, het apparaat uit te
schakelen en de gasfles te
verwijderen.

Let er op dat het uitwisselen van de
gasfles alleen in een goed
doorgeluchte omgeving en buiten
bereik van gevaarlijke en/of
brandbare materialen is toegestaan!

Let er op, dat nadat de gasfles verwijderd is, er zich eventueel nog restgas in de leidingen kan
bevinden. Draai svp de draaiknop op de positie „MAX“ zodat mogelijke gasresten uit het binnenste
van het apparaat kan wegstromen. Draai aansluitend de draaiknop weer op positie „0“

4.4 Omwisselen van de gasfles
-

Wissel de gasfles uitsluitend uit in een vlammenvrije omgeving en buiten bereik van
gevaarlijke/of licht ontvlambare stoffen.
Test voor de wissel of de gasfles leeg is (Vloeistof hoorbaar?)
Test voor het aansluiten van een gasfles of de aansluitingen in orde zijn.

Volg bij het verwisselen van de gasfles de volgende stappen:
1. Open de afdekking op de achterkant van het apparaat
2. Zet de toegestane gasfles met de ventilatoropening in de daarvoor bestemde opening aan de
binnenkant van het apparaat, totdat deze hoorbaar klikt. Volg aansluitend de aanwijzingen uit
hoofdstuk 4.2, Nr 2-5.
Toegestane Gasflessen zijn:
 Yellowstone 1A-MSF-CRV
 Campingaz CP250
 Outback OB2204
 Sun-flame TC-SUN-01
 Mega LD-202
 Sunngas SG1220
Het kan gevaarlijk zijn wanneer u probeert andere gasflessen aan te sluiten.

4.5 Zoeken naar eventuele lekken




Wanneer u een gaslek ruikt of een sissend geluid hoort, breng dan het apparaat onmiddelijk
naar een vrije buitenlokatie uit de buurt van onstekingsbronnen.
Draai de draaiknop op positie „0“ en zet de hendel op „Lösen/Release“. (Zie afbeelding 1a)
Test het apparaat op gaslekker doormiddel van zeepsop.

Zoek nooit naar een lek doormiddel van een flam!

4.6 Opslag
Verpak het apparaat pas nadat deze volledig is afgekoeld.
Wanneer u het apparaat voor een langere tijd niet gebruikt, bergt u deze als volgt op:
1. Neem de gasfles uit het apparaat en sluit deze af met een afsluitkapje. In het geval dat de
gasfles leeg is volgt u de aanwijzingen voor de afvoer in hoofdstuk 8.
2. Bescherm het apparaat voor stof, vochtigheid, vuil en insecten en dek het af met een
plasticfolie, zodat het tegen verontreiniging en de daaruit volgende beschadigingen is
beschermd.

4.7 Herverpakking voor prive transport
Om transportschade te vermijden verpakt u het apparaat in het geval van transpot altijd in de originele
verpakking. Let er op dat het apparaat goed afgestoft en tegen stoten en schokken beschermd is.
Vermijd het gebruik van Styrphor (Piepschuim) en papiersnippers.

5. Reiniging en onderhoud door de gebruiker
5.1 Veiligheidsmaatregelen
 Begin het onderhouden en schoonmaken pas nadat het apparaat volledig is
afgekoeld.
 Verwijder de gasfles voordat u met de onderhoudswerkzaamheden begint

5.2 Reiniging
Ter berscherming tegen verontreiniging dient het apparaat na elk gebruik met een plasticfolie
afgedekt te worden.
Dek het apparaat pas af als deze volledig is afgekoeld!
Wanneer het apparaat toch vuil geworden is, volgt u bij de reiniging de volgende
aanwijzingen:
 Reinig het apparaat uitsluitend in afgekoelde toestand
 Reinig het apparaat met een droge, zachte doek of met lichte lichtdruk (Kompressor)
 Gebruik in geen geval scherpe en/of krassende schoonmaak middelen.
 Verwijder altijd de gasfles tijdens de reiniging.

5.3 Onderhoud
Let er op dat bij reparatie en onderhouds-werkzaamheden uitsluiten orginele onderdelen
gebruikt mogen worden. Richt u zich aan uw verkoper of het ROWI-Service-Center (Zie
hoofdstuk 7)
Test regelmatig, maar vooral nadat het apparaat langere tijd niet is gebruikt, alle
gasvoerende onderdelen op lekkage doormiddel van zeepsop of lekkage-spray. Ter
vermijding van functionele storingen en gevaar tijdens het gebruik, bevelen wij u aan om het
apparaat regelmatig door het ROWI Service-Center te laten testen.

5.4 Problemen zoeken en reparatuur
Storing

Gasfles kan niet worden
geïnstalleerd.

Er komt geen Gas, hoewel
de regelaar op „MAX“ staat.

Mogelijke oorzaken

De draaiknop staat niet op
de „0“ positie.

Draai de draaiknop op de „0“
positie en probeer het nog
een keer

De Gasfles is niet juist
geïnstalleerd.

Bevestig de gasfles
nogmaals zoals in hoofdstuk
4 beschreven.
Richt u zich aan het ROWI
Service Center

Het veiligheidssysteem is in
werking getreden. Let hierbij
op de „Noot“ aan de gasfles.

De Draaiknop is defect

De gasfles is niet juist
aangesloten
Er bevind zich geen gas in
de gasfles

Er is een gaslucht
waarneembaar, hoewel de
regelaar op positie „0“ staat

Zwakke / Onregelmatige
Vlam

Oplossing

Richt u zich aan het ROWI
Service Center
Installeer de gasfles zoals in
hoofdstuk 4 beschreven

Wissel de gasfles om met
een nieuwe fles. Let hierbij
op de veiligheidsmaatregels.

De Draaiknop is defect

Richt u zich aan het ROWI
Service Center

De gasfles is niet juist
geïnstalleerd.

Installeer de gasfles zoals in
hoofdstuk 4 beschreven

Gasfles is leeg

Wissel de gasfles om met
een nieuwe fles. Let hierbij
op de veiligheidsmaatregels.

Branders zijn verstopt

Reinig de openingen van de
branders, zodat het gas weer
kan doorstromen.

De draaiknop is defect.

Richt u zich aan het ROWI
Service Center

6. Garantie
6.1 Omvang
ROWI geeft de eigenaar van dit product een garantie van 24 maanden na verkoopdatum. In
dit tijdsbestek worden aan het apparaat vastgestelde Materiaal- of Productiefouten door het
ROWI Service-Center kosteloos verholpen.
Uitgesloten van de garantie zijn problemen die niet onder Materiaal- of Productiefouten
vallen, bijvoorbeeld:
 Transportschade in elke vorm
 Problemen door foutieve Installatie
 Problemen door verkeerd gebruik
 Problemen door verkeerde omgang/behandeling
 Problemen door verkeerd uitgevoerde reparaties of reparatiepogingen door niet door
ROWI geautoriseerde personen en/of ondernemingen.
 Normale verslijting door gebruik
 Reinigen van componenten
 Aanpassingen aan per land verschillende technische of veiligheidsrelevante regels,
wanneer het product niet in een land wordt ingezet waarvoor het Technisch
ontwikkeld is

Verder verlenen wij geen Garantie voor apparaten waarvan het Serienummer vervalst,
veranderd of verwijderd is. De aansprakelijkheid vervalt ook, wanneer in het apparaat
onderdelen ingebouwd zijn die niet door ROWI GmbH goedgekeurd zijn.
Aanspraken die verder gaan dan het verhelpen van problemen, zoals bijvoorbeeld
aanspraak op schadevergoedingen, zijn geen deel van de Garantie.

6.2 Afwikkeling
In het geval dat bij het gebruik van uw ROWI Product problemen optreden, volgt u svp de
volgende stappen:
1. Handleiding lezen
De meeste functionele storingen worden door een verkeerde bediening van het
apparaat veroorzaakt. Lees daarom bij het optreden van een storing eerste de
handleiding na. In hoofdstuk 5.4 vind u de aanwijzingen voor het verhelpen van
functionele storingen.
2. Service-Formulier
Voor het vereenvoudigen van de Service afwikkeling, vult u het bij het product
meegeleverde Service-Formulier alstublieft volledig in, voordat u contact met het
ROWI-Service-Center opneemt. Zo heeft u alle benodigde informatieve bereid.

3. Telefonisch contact opnemen
Bel het ROWI Service-Center. Het ROWI Service-Team bereikt u onder:

+49 (0)7253 9460-40 (Duitstalig)
(Maandag – Vrijdag: 7:30 – 18:00 Uur)
De meeste problemen kunnen reeds door de competente, technische raad van ons ServiceTeam worden verholpen. Mocht dit echter niet mogelijk zijn, volg dan de volgende stappen.
4. Is een controle of reparatie door het ROWI Serice-Center benodigd, volg dan
deze aanwijzingen:
 Apparaat verpakken
Verpak het apparaat in de originele verpakking. Zorg ervoor dat het apparaat goed
verpakt is en tegen stoten en schokken beschermd is. Transportschade valt niet
onder de garantie regeling.
 Aankoopbewijs meeverpakken
Voeg altijd het aankoopbewijs toe aan de verpakking. Alleen als het aankoopbewijs
meegeleverd is, kan de service binnen de garantie worden afgewikkeld.
 Service-Formulier toevoegen
Bevestig het Service-Formulier goed zichtbaar aan de buitenkant van de transport
verpakking.
 Apparaat opsturen
Nadat u met het ROWI-Service center heeft gesproken en de medewerker heeft
aangegeven dat u het apparaat dient op te sturen, kunt u dit doen aan het volgende
adres:

ROWI Schweißgeräte und
Elektrowerkzeuge Vertrieb GmbH
Service-Center
Augartenstrasse 3
76698 Ubstadt-Weiher

6.3 Online registratie
Service kent bij ROWI geen grenzen. Daarom danken wij onze klanten met een omvangrijke
Online-Service- Registreer u en geniet de vele voordelen die we exclusief voor onze
Premium-klanten bereid hebben.
En zo makkelijk gaat het:
1. Bezoek onze homepage: www.rowi.de
2. Klik op de knop ROWI Inside
3. Geef hier uw contact data in. Uw persoonlijke login-data ontvangt u dan automatisch
per E-mail. U heeft nu toegang tot het omvangrijke aanbod van ROWI Inside. Wij
wensen u hiermee veel plezier.
Let op: ROWI Inside is een Online-Service. Registratie per post is niet mogelijk.

7. Reserve en vervangende onderdelen

Afb 4: Explosie-tekening

Pos.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Beschrijving
Draag handvat
Bovenste afdekking hitte-element
Achterste gashuis afdekking
Gasfles klem
Gasfles afdekking
Veer
Ligvlak gasfles
Middelste plaat
Gasfles-Hevel
Onderste afdekking hitte-element
Linker gashuis afdekking
Rechter gashuis afdekking
Gasventiel
Veiligheidssysteem
Voorvoet (links)
Omval-bescherming
Torsionveer
Elektronendraad
Veiligheidshevel
Draairegelaar
Achtervoet
Hevel
Voorvoet (rechts)
Houder voor omvalbescherming
Stutplaat
Bewakingseenheid
Houder voor Brander
Branderkop
Luchtinlaat klep
Houder voor bewakingseenheid
Beschermingsrooster

Artikel-Nummer
4 03 02 0024
4 03 02 0025
4 03 02 0026
4 03 02 0027
4 03 02 0028
4 03 02 0029
4 03 02 0030
4 03 02 0031
4 03 02 0032
4 03 02 0033
4 03 02 0034
4 03 02 0035
4 03 02 0036
4 03 02 0037
4 03 02 0038
4 03 02 0039
4 03 02 0040
4 03 02 0041
4 03 02 0042
4 03 02 0043
4 03 02 0044
4 03 02 0045
4 03 02 0046
4 03 02 0045
4 03 02 0046
4 03 02 0047
4 03 02 0048
4 03 02 0049
4 03 02 0050
4 03 02 0051
4 03 02 0052

Tab. 5 Reserve en vervangende onderdelen

Houd er rekening mee dat enkele onderdelen niet bij ROWI verkrijgbaar zijn en niet seperaat
uitwisselbaar zijn. Verdere informatie hiertoe krijgt u bij het ROWI Service-Center

9. Afvoer van het verbruikte apparaat
De verpakking zoals ook alle verpakkingsmateriaal bestaat uit milieuvriendelijke,
tot 100% recylebaar materiaal.
Het product mag aan het einde van zijn levensduur niet in de normale huisvuilnis worden afgevoerd. Informeert u zich svp bij uw regionale afvalverwerker
voor de mogelijkheden voor een Milieu-vriendelijke en juiste afvoer van het
product.

Wanneer het gas in de gasfles opgebruikt is, informeert u bij uw regionale
afvalverwerker hoe en waar u dit product kunt afvoeren. Laat de gasfles nooit in
de buurt van open vuur of in direct zonlicht staan. Hierdoor kan explosiegevaar
ontstaan.
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