Opbouw-/ Bediening handleiding
Wokbrander HK 2000E / HK 2006E / HK 46014
1. Opstelling

4. In Algemeen:

Sluit de gasslang met twee steeksleutels
Grootte 17 / 14 aan de Ø 8 mm
aansluitleiding van de gasbrander.
Koppeling met schroefmoer zijn al aan
de
brander
voor
gemonteerd.
(Voorzichtig vast aandraaien, zodat er
geen lek ontstaat) Aan het andere einde
van de gasslang bevestigd u de
gasregeling
met
de
bijhorende
steeksleutel.
(Voorzichtig
vast
aandraaien, zodat er geen lek ontstaat.)
Gebruik alleen gasslangen die in
Nederland
zijn
toegestaan
en
goedgekeurd voor gebruik.
Draai de gasregeling handmatig door
linksom te draaien (!) direct op de
aansluiting van een Propaan- of Butaangasfles. Gebruik uitsluitend gasregelaars
met de volgende waarden:

Uitgang: 50 mbar, 1,5 kg/h

Instelling:
Vloeibaargas
G30/G31 13BP, 50 mbar.
Stel het apparaat voor gebruik stevig op
een vaste ondergrond op en houdt
brandbare materialen ver van het
apparaat. De voorgeschreven minimale
afstand
tot
omringende
wanden
bedraagt 250 mm.

2. Voor
ingebruikname

de

Voor gebruik van de van de
gasbranders, moet een lekkage test
worden uitgevoerd. Besprenkel de
gasaansluitingen / verbindingen met
zeepsop (schuimbindend middel) of een
goedgekeurde erkende lek-zoek spray
en zet de gasslang vervolgens onder
druk. De verbindingen zijn lekdicht,
wanneer
geen
zeepbelletjes
opschuimen. Deze test mag u in geen
geval bij open vuur of vlam
doorvoeren!

3. Ontsteking
De draaiknop van het 0-punt 90° graden
naar links draaien, draaiknop indrukken
en na ca. 2 sec. Met de Piëzo ontsteking
(rode druk knop) de brander aansteken.
De draaiknop nog ca. 12 seconden
ingedrukt houden, zodat de brander blijft
werken. Wanneer de vlam weer uit gaat,
pas na twee minuten opnieuw proberen
te ontsteken.
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Apparaat alleen onder toezicht gebruiken. Gebruik alleen pannen of kookgerei uit
Hittebestendige niet brandbare materialen. Hou kinderen en dieren uit de buurt van de gas
brander.

5. Onderhoud / Reparatie:
De kookbrander kan met alle niet- schurende en niet- brandbare schoonmaakmiddelen
uit de reguliere handel worden gereinigd. Test met regelmatige tussenposen (afhankelijk
van de gebruikersintensiteit) de gasaansluitingen op luchtdichtheid (lekken).
Let op: Apparaat niet met drukwater (Hogedrukspuit, stoomreiniger) schoonmaken!

6. Waarschuwing
Reparaties aan het apparaat mogen alleen door een erkent gasinstallateur worden
uitgevoerd. Let hier alstublieft op in verband met uw eigen veiligheid!
Dit apparaat moet naar geldende voorschriften aangesloten worden en mag alleen in open
of permanent geventileerde ruimtes gebruikt worden. Let er alstublieft op dat u voor
ingebruikname de gebruiks- en onderhoudshandleiding doorleest. Bij een goed
geventileerde ruimte moet minstens 25 % van de omsluitende wanden open zijn. Hiermee
wordt de som van alle wanden (muren, vloer en plafond) bedoeld.

7. Technische Data
Type:
Afmetingen:
Vermogen:
Verbruik:
Ontsteking:
Beveiliging:
Brandstof:
Aansluiting:
Diameter pan:

HK 2000E en HK 2006E en 46014
400 x 400 x 400 / 460 x 460 x 400 mm
10 KW(Hi) max.
Vermogen Type 46014: 14 KW max.
ca. 0,70 Kg/h gemiddeld. 0,94 Kg/h bij vol vermogen
Piëzo ontsteking
Thermo-elektrische Thermobeveiliging
Gasfles, I3B/P (Butaan, propaan)
Gas regelaar 50 mbar, 1,5 Kg
min. Ø 200 mm, max Ø 600 mm

CE – 0085

