


VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER 

ADVARSEL!
•  KUN TIL UDENDØRS BRUG. Må IKKE bruges indendørs (hus, telt, garage) eller i 

områder uden ventilation eller i lukkede områder.
•  Alle apparater med brænderfunktion forbruger ilt. Dette komfur bruger ilt fra 

luften og kan danne kulilte (CO) – en farve- og lugtløs gas, der kan dræbe. Der 
skal sørges for god ventilation for at undgå livsfare. Kontrollér, at det område, 
hvor gaskogeblusset skal bruges, altid er godt ventileret.

• Må IKKE bruges til rumopvarmning.
•  Lad IKKE gaskogeblusset stå uden opsyn, hvis det er tændt eller varmt. Gasko-

geblusset må kun betjenes af voksne. Hold børn og kæledyr på sikker afstand. 
Overvåg alle aktiviteter omkring gaskogeblusset for at undgå forbrændinger 
eller andre personskader.

ADVARSEL!
•  Gaskogeblusset må ikke betjenes nærmere end 100 cm fra brændbare mate-

rialer, herunder vægge og tagkonstruktioner.
•  Må IKKE bruges i/på lejlighedskompleksers balkoner eller terrasser, i auto-

campere, campingvogne eller både.
•  Propan-/butangas er ekstremt brændbar. 
•  Benzin eller andre væsker/aerosoler med brændbare dampe må IKKE opbeva-

res eller bruges i nærheden af gaskogeblusset.
•  Propan-/butanflasken skal altid tilsluttes/frakobles udendørs, væk fra åben ild 

eller andre antændelseskilder, og kun når gaskogeblusset er koldt.
•  Gasslangen må IKKE komme i kontakt med varme overflader. Undersøg slan-

gen for skader, såsom brandmærker, slidtage og knæk, hver gang før brug.
•  Undersøg altid gaskogeblusset, gasflasken og dens tilslutninger for skader, 

før gasflasken tilsluttes. 
• Må IKKE bruges, hvis gaskogeblusset er blevet beskadiget eller ændret.
•  Følg anvisningerne i afsnittet ”Test af gaslækage” overfor. Test aldrig for 

gaslækager med en tændt tændstik eller åben ild. Apparatet må IKKE bruges, 
hvis der er en gaslækage.

•  Ved transport eller opbevaring af gaskogeblusset, og når gaskogeslusset ikke 
bruges, skal propan-/butangassen frakobles.

•  Propan-/butanflasken skal stå oprejst for at forhindre opblussen af flydende 
propan/butan.

•  Tilslut IKKE en fjerngasforsyning, såsom naturgas, eller en genopfyldelig 
gasflaske.

•  I tilfælde af brand skal gassen slukkes (”OFF”) ved hjælp af brænderknapper-
ne. Brug en brandslukker af type ”B” eller ”C” eller andre passende midler 
til at slukke branden.

•  Hold hænder, ansigt og hår væk fra brænderne. Hav IKKE løstsiddende tøj på, 
og lad IKKE langt hår hænge løst, mens gaskogeblusset tændes eller bruges.

•  Gaskogeblusset må IKKE flyttes, når det er i brug. Undgå at berøre de varme 
overflader.

• Bortskaf al emballage korrekt.
•  Enhver ændring af gaskogeblusset kan være farlig.

SAMLING OG MONTERING

LÆS ALLE SIKKERHEDSADVARSLER OG INSTRUKTIONER OMHYGGELIGT 
FØR SAMLING ELLER BETJENING AF KOMFURET.
Undersøg boksens indhold for at sikre, at alle dele er med og er ubeskadigede.

Trin 1
Åbn låget, og ret de to vindskærme � op ved at sætte støttearmene � ind i 
vindskærmene.
Trin 2
Kontrollér, at brænderknapperne � er slukket (”OFF”).
Trin 3
Sæt slangen på gaskogeblussets tilslutning på højre bagside.
Trin 4
Tilslut regulatoren til gasflasken.
ADVARSEL: Vend flasken, så den står helt oprejst. Flasken skal altid stå på 
en plan overflade.
Trin 5
Følg instruktionerne for ”Test af gaslækage” nedenfor i denne vejledning.

BEMÆRK: Propan-/butanflasken skal anbringes mindst 100 cm fra gaskoge-
blusset. Brug altid en gasflaske med flad bund.

Gasflaske: Standardgasflaske med en påfyldningsvægt på 3, 5 eller 11 liter 
flydende gas.
Gasslange: I henhold til national lovgivning og nationale standarder (maks. 
1,5 m).
Gasregulator: I henhold til national lovgivning og nationale standarder (maks. 
flowhastighed 1,5 kg/t).

TEST AF GASLÆKAGE

ADVARSEL!
•  Test af gaslækage skal udføres udendørs i et område med god ventilation, 

hver gang gasflasken tilsluttes gaskogeblusset.
• Hold altid enheden væk fra åben ild, gnister eller tændte cigaretter.
• Brug aldrig en flamme til at kontrollere gaslækager.

Trin 1
Saml gaskogeblusset som beskrevet i ”Samling og montering” ovenfor i denne 
vejledning. Kontrollér, at knapperne står på (”OFF”).
Trin 2
Lav noget sæbevand (én del opvaskemiddel til tre dele vand) for at teste, om 
der er gaslækager i tilslutningerne. Kom masser af sæbevand på regulator-
samlingen, langs hele slangen og på gaskogeblussets beslag (på højre side 
af gaskogeblusset).
Trin 3
Mens knapperne er slukket (”OFF”), kontrolleres det, om der er bobler, hvor 
gasflasken tilsluttes til regulatoren, langs hele slangen og ved gaskomfurets 
tilslutning. Hvis sæbevandet begynder at boble, lækker der gas gennem tilslut-
ningerne. Frakobl gasflasken, og spænd den tilslutning, hvor der lækker gas.
Gentag proceduren med sæbevand, indtil der ikke lækker gas. 
BRUG ALDRIG EN FLAMME TIL AT KONTROLLERE GASLÆKAGER. 

Læs vejledningen grundigt igennem og følg sik-
kerhedsanvisningerne før gaskogeblusset tages 
i brug.

Gaskogeblusset overholder kravene i henhold 
gasdirektivet 2009/142/EC.

ADVARSEL! 
HVIS DU KAN LUGTE GAS:
1. FORSØG IKKE at tænde for kogeblusset.
2. Sluk al åben ild.
3. Afbryd gasforsyningen.

ADVARSEL! 
Benzin eller andre væsker med brændbare dampe må 
IKKE opbevares eller bruges i nærheden af dette eller 
andre apparater.

FARE - KULILTEFORGIFTNING!
Dette apparat kan danne kulilte, der er uden lugt. 
Det kan være livsfarligt at bruge kogeblusset i 
lukkede rum. Brug aldrig kogeblusset i lukkede 
rum, som f.eks. campingvogn, telt, bil eller i boligen.
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Trin 4
Når alle gaslækager er lukket, VENT DA MINDST 5 MINUTTER PÅ, AT GASDAMPE 
KAN FORDAMPE, FØR BRÆNDERNE TÆNDES.
Følg omhyggeligt ”Betjeningsvejledningen” nedenfor, for at tænde brænderen 
og betjene enheden korrekt.

BETJENINGSVEJLEDNING

LÆS ALLE SIKKERHEDSADVARSLER OG INSTRUKTIONER OMHYGGELIGT.

ADVARSEL!
•  Lad IKKE benzin eller andre brændbare dampe eller væsker komme i kontakt 

med gaskogeblusset, mens det tændes eller når som helst under brug.
•  Gasslangen må IKKE komme i kontakt med varme overflader. Undersøg slan-

gen for skader, såsom brandmærker, slidtage og knæk hver gang før brug.

Trin 1
Kontrollér, at ”Test af gaslækage” på side overfor er udført, at brænderknap-
perne er slukket (”OFF”), og at gaskogeblusset står på en plan overflade i god 
afstand fra brændbare materialer.
Trin 2
Beslut, hvilken brænder der skal tændes først. Drej knappen LANGSOMT mod 
uret, Tryk på piezotænderen indtil brænderen tændes.
ADVARSEL: Hvis brænderen ikke tændes i løbet af 5 sekunder, skal knappen 
straks slukkes (”OFF”). Vent mindst 5 minutter, indtil gasdampene er forsvundet, 
før et nyt forsøg på at tænde brænderen igen.
Trin 3
Skru ned for flammen på den første brænder. Gentag Trin 2 på den anden 
brænder.
ADVARSEL: Hvis den anden brænder ikke tændes i løbet af 5 sekunder, skal
knappen straks slukkes (”OFF”). Mindst 5 minutter, indtil gasdampene er
forsvundet, før et nyt forsøg på at tænde brænderen igen.
Trin 4
Juster brænderflammen efter behov med knappen. Sluk for gaskogeblusset 
(”OFF”) ved hjælp af knapperne, når gaskogeblusset ikke er i brug.
Trin 5
Lad gaskogeblusset køle helt af, og følg derefter instruktionerne i ”Sikkerhed 
efter brug” og ”Korrekt vedligeholdelse” i denne vejledning.

ON I Større flamme 

OFF I Mindre flamme

Maks. diameter for gryde/pande på både venstre og højre brænder er
220 mm. Minimum er 100 mm.

BEMÆRK: Hold øje med flammens højde og farve, når den er tændt. Flammen 
skal have en blå midte og en gul spids.

Der skal som minimum være 100 cm fra brændernes top og sider.

SIKKERHED EFTER BRUG

• Lad altid gaskogeblusset køle helt af, før det håndteres.
•  Kobl altid gasflasken af gaskogeblusset, når det ikke er i brug. Sæt sikker-

hedshætten på gasflasken.
• Frakobl regulatoren, og opbevar den et sikkert sted.
•  Gasflasken må aldrig opbevares i et lukket område (hus, garage osv.), men 

skal opbevares udendørs i et område med god ventilation og skygge væk fra 
varmekilder og åben ild.

•  Fold vindskærme sammen og luk låget tilbage i lukket position. Lås låget.

KORREKT VEDLIGEHOLDELSE

•  Sørg for at gaskogeblusset er helt kølet af inden rengøring.
•  Vask grillen med varmt sæbevand, skyl den godt, og tør den før opbevaring. 

Tør blotlagte dele på gaskogeblusset af med en fugtig klud. 
•  Beskyt gaskogeblusset ved altid at holde den ren og overdækket, når den 

ikke er i brug.
•  Dæk og opbevar gaskogeblusset i et beskyttet område væk fra børn og kæ-

ledyr.
•  Når gaskogeblusset har været opbevaret og skal bruges igen, skal det kon-

trolleres, at brænderne er fri for blade, insekter, edderkoppespind, skidt osv., 
da dette kan forhindre strømmen af forbrændingsluft.

•  Brænderens funktion skal efterses hver gang før brug som beskrevet i afsnit-
tet ”Betjeningsvejledning”. Gaskogeblusset må IKKE bruges, hvis brænderen 
ikke fungerer korrekt.

• Gaskogeblusset kræver en uhindret luftstrøm for at fungere korrekt.
•  Under brug eller opbevaring skal området på og omkring gaskogeblusset altid 

holdes ryddeligt og frit for brændbare materialer, benzin og andre brændbare 
dampe og væsker.

BEMÆRK:  På grund af den intense varme fra brænderen er det normalt, at der 
opstår misfarvning på gaskogeblusset efter de første ganges brug.

BEMÆRK: Lad ikke fedt samle sig da, dette kan antænde og forårsage brand.

Se efter bobler
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VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 

VARNING!
•  FÅR ENDAST ANVÄNDAS UTOMHUS. Får INTE användas inomhus (hus, tält, garage) 

eller i slutna områden utan ventilation.
•  Alla apparater med brännarfunktion förbrukar syre. Detta gaskök använder syre 

från luften och kan bilda koloxid (CO) – en färg- och doftlös gas som kan vara dödlig. 
Av säkerhetsskäl ska du alltid se till att det finns god ventilation. Se till att den plats 
där gasköket används alltid är väl ventilerad.

• Får INTE användas för uppvärmning av utrymmen.
•  Lämna ALDRIG gasköket utan uppsikt när det är tänt eller varmt. Gasköket får en-

dast användas av vuxna. Håll barn och husdjur på säkert avstånd. Håll noga uppsikt 
runt gasköket så att du undviker brännskador eller andra personskador.

VARNING!
•  Gasköket får inte användas närmre än 100 cm från brännbara material, som t.ex. 

väggar och takkonstruktioner.
•  Får INTE användas i/på lägenhetsbalkonger eller terrasser, i husbil, husvagn eller 

båt.
•  Propangas/butangas är extremt brandfarligt. 
•  Bensin eller andra vätskor/aerosoler med brandfarlig ånga får INTE förvaras eller 

användas i närheten av gasköket.
•  Propan-/butanflaskan ska alltid stängas/kopplas från utomhus, på säkert avstånd 

från öppen låga eller andra antändningskällor och först efter att gasköket har sval-
nat.

•  Gasslangen får INTE komma i kontakt med varma ytor. Före varje användningstill-
fälle ska slangen kontrolleras så att den är fri från skador, som t.ex. brännmärken, 
slitage och knäckar.

•  Innan gasflaskan ansluts ska man kontrollera att gasköket, gasflaskan och anslut-
ningarna är fria från skador. 

• Gasköket får INTE användas om det förekommer skador eller om det har förändrats.
•  Följ anvisningarna i avsnittet ”Test av gaskök” här ovan. Testa aldrig gasläckage 

med hjälp av en tänd tändsticka eller öppen låga. Apparaten får INTE användas om 
det förekommer gasläckage.

•  Propan-/gasflaskan ska kopplas bort från gasköket vid transport, förvaring och när 
gasköket inte ska användas.

•  Propan-/butanflaskan ska vara placerad upprätt för att förhindra att flytande pro-
pan/butan läcker ut.

•  Anslut INTE till fjärrgasförsörjning, som t.ex. naturgas eller en påfyllningsbar gas-
flaska.

•  I händelse av eldsvåda ska gasen stängas av (”OFF”) via brännarreglagen. Använd 
brandsläckare av typ ”B” eller ”C” eller andra lämpliga släckningsmedel för att 
släcka elden.

•  Håll händer, ansikte och hår borta från brännarna. Bär INTE löst sittande kläder och 
låt INTE långt hår hänga löst när du tänder eller använder gasköket.

•  Gasköket får INTE flyttas när det används. Rör inte vid de varma ytorna.
• Sopsortera förpackningsmaterialet på rätt sätt.
•  All användning av gaskök kan vara farlig.

MONTERING

LÄS ALLA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER OCH ANVISNINGAR NOGA INNAN DU 
MONTERAR ELLER ANVÄNDER GASKÖKET.
Kontrollera förpackningens innehåll så att alla delar finns med och är fria från 
skador.

Steg 1
Öppna locket och rikta upp de två vindskärmarna � genom att placera stödar-
marna � i vindskärmarna.
Steg 2
Kontrollera att brännarreglagen � är avstängda (”OFF”).
Steg 3
Montera slangen på gaskökets bakre högra sida.
Steg 4
Anslut regulatorn till gasflaskan.
VARNING: Ställ gasflaskan upp. Gasflaskan ska alltid stå på ett plant underlag.
Steg 5
Följ anvisningarna för ”Test av gasläckage” här nedan.

OBS! Propan-/butanflaskan ska placeras minst 100 cm från gasköket. Använd 
alltid en gasflaska med plan botten.

Gasflaska: Standard gasflaska med en påfyllningsvikt på 3, 5 eller 11 liter 
flytande gas.
Gasslang: I enlighet med gällande bestämmelser oh nationella standarder (max 
1,5 m).
Gasreglage: I enlighet med gällande bestämmelser oh nationella standarder 
(max flödeshastighet 1,5 kg/h).

TEST AV GASLÄCKAGE

VARNING!
•  Varje gång innan gasflaskan ansluts till gasköket ska man utföra test av 

gasläckage, testet ska utföras utomhus på en plats med bra ventilation.
• Håll alltid enheten borta från öppen låga, gnistor eller tända cigaretter.
• Utför aldrig test av gasläckage med öppen låga.

Steg 1
Montera gasköket enligt beskrivningen i ”Montering” här ovan. Kontrollera att 
reglagen är i läge (”OFF”).
Steg 2
Använd såpvatten (en del diskmedel till tre delar vatten) för att testa om det 
finns gasläckage i anslutningarna. Applicera rikligt med såpvatten på reglage-
anslutningarna, längs hela slangen och på gaskökets beslag (på höger sida av 
gasköket).
Steg 3
Medan reglagen är i läge (”OFF”), kontrollera om det förekommer bubblor där 
gasflaskan ska anslutas till regulatorn, längs hela slangen och vid anslutningar-
na på gasköket. Om det börjar bubbla i såpvattnet läcker det gas genom anslut-
ningen. Koppla bort gasflaskan och dra åt anslutningen där läckaget påträffats.
Upprepa förfarandet med såpvatten tills det inte förekommer gasläckage. 
UTFÖR ALDRIG TEST AV GASLÄCKAGE MED ÖPPEN LÅGA.

Läs bruksanvisningen noga och följ säkerhetsfö-
reskrifterna innan du använder gasköket.

Gasköket uppfyller kraven i 
gasdirektivet 2009/142/EC.

VARNING! 
OM DU KÄNNER DOFTEN AV GAS:
1. FÖRSÖK INTE tända gasköket.
2. Släck all öppen eld.
3. Stäng av gastillförseln.

VARNING! 
Bensin eller andra vätskor med brandfarlig ånga får 
INTE förvaras eller användas i närheten av denna eller 
andra apparater.

FARA – KOLDIOXIDFÖRGIFTNING!
Denna apparat kan bilda doftfri koldioxid. Det 
kan vara förenat med livsfara att använda ga-
sköket i slutna rum. Gasköket får aldrig använ-
das i slutna utrymmen, som t.ex. husvagn, tält, 
bil eller i bostaden.
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Steg 4
När alla gasläckage åtgärdats, VÄNTA MINST 5 MINUTER SÅ ATT GASÅNGAN 
KAN FÖRÅNGAS INNAN DU TÄNDER BRÄNNARNA.
Följ nedanstående ”Bruksanvisning” noga när du ska tända brännarna och för 
att använda enheten på rätt sätt.

BRUKSANVISNING

LÄS ALLA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER OCH ANVISNINGAR NOGA.

VARNING!
•  Låt ALDRIG bensin eller andra brandfarliga ångor komma i kontakt med 

gasköket när det ska tändas eller när det används.
•  Gasslangen får INTE komma i kontakt med varma ytor. Före varje använd-

ningstillfälle ska slangen kontrolleras så att den är fri från skador, som t.ex. 
brännmärken, slitage och knäckar.

Steg 1
Säkerställ att ”Test av gasläckage” här ovan har utförts, att brännarreglagen är 
avstängda (”OFF”) och att gasköket är placerat på ett plant underlag, på säkert 
avstånd från brännbara material.
Steg 2
Besluta dig för vilken brännare som ska tändas först. Vrid LÅNGSAMT reglaget 
moturs, Tryck på piezotändaren intill brännaren för att tända den.
VARNING: Om brännaren inte tänds inom 5 sekunder ska man genast släcka för 
knappen (”OFF”). Vänta minst 5 minuter så att gasångan försvinner, gör därefter 
ett nytt försök att tända brännaren.
Steg 3
Sänk lågan på den första brännaren. Upprepa Steg 2 med den andra brännaren.
VARNING: Om den andra brännaren inte tänds inom 5 sekunder ska
man genast släcka för knappen (”OFF”). Vänta minst 5 minuter så att gasångan
försvinner, gör därefter ett nytt försök att tända brännaren.
Steg 4
Använd reglaget för att ställa in lågan efter behov. Stäng av gasköket (”OFF”) 
med knapparna när gasköket inte är i bruk.
Steg 5
Låt gasköket svalna helt och följ därefter anvisningarna i ”Säkerhet efter an-
vändning” och ”Korrekt underhåll”.

ON I Större låga 

OFF I Mindre låga

220 mm är max diameter på kastrull/panna för både vänster och höger 
brännare. Minsta diameter är 100 mm.

OBS! Håll uppsikt på lågans höjd och färg när den är tänd. Lågan ska vara blå 
i mitten och gul i toppen.

Det ska som minst vara 100 cm från brännarens topp och sidor.

SÄKERHET EFTER ANVÄNDNING

• Låt alltid gasköket svalna helt innan du hanterar det.
•  Koppla alltid bort gasflaskan från gasköket när det inte ska användas. Sätt på 

skyddshatten på gasflaskan.
• Koppla bort regulatorn och förvara den på en säker plats.
•  Gasflaskan får aldrig förvaras i stängt utrymme (hus, garage eller liknande). 

Den ska alltid förvaras utomhus på en väl ventilerad plats i skugga, skyddad 
från värmekällor och öppen eld.

•  Vik samman vindskärmarna och fäll ner locket till stängt läge. Lås locket.

KORREKT UNDERHÅLL

•  Se till att gasköket svalnat helt innan det rengörs.
•  Tvätta gallret med varmt såpvatten och skölj noga, torka av innan gasköket 

ställs undan. Torka gaskökets öppna delar med en lätt fuktad trasa. 
•  Gaskökets skyddas bäst genom att det hålls rent och övertäckt när det inte 

används.
•  Täck över och förvara gasköket på en säker plats, utom räckhåll för barn 

och husdjur.
•  När gasköket ska användas efter en tids förvaring ska man kontrollera att 

brännarna är fria från löv, insekter, spindelnät, smuts och liknande, eftersom 
detta kan påverka strömmen av förbränningsluft.

•  Innan varje användning ska man kontrollera att brännarna fungerar enligt 
beskrivningen i avsnittet ”Bruksanvisning”. Gasköket får INTE användas om 
brännarna inte fungerar som de ska.

• För korrekt funktion kräver gasköket en ohindrad luftström.
•  Vid användning och förvaring ska området på och runt gasköket hållas rent 

och fritt från brännbara material, bensin och andra lättantändliga ångor och 
vätskor.

OBS!  På grund av brännarnas höga värme är det fullt normalt att gasköket 
missfärgas efter användning.

OBS! Ta alltid bort fett som samlas på gasköket, eftersom fett kan antändas 
och orsaka eldsvåda.

Kontrollera om det förekommer bubblor.
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1008-17

Model: BBQ-128W

Produceret for Harald Nyborg A/S
Gl. Højmevej 30, DK-5250 Odense SV 

Best. nr. 9314

Produceret i Kina

Model nr. BBQ-128W

Gaskogeblus/Gaskök

Model: BBQ-128W

Serie nr./Löp nr./Serial No.: 0359CM1203

Effekt/Effect (Hs): 2x1.2kW (175g/h)

Gas type: 
G30 butane 28-30 mbar 
G31 propane 37 mbar

G30 butane 30 mbar 
G31 propane 30 mbar

Kat./Cat.: I3+(28-30/37) I3 B/P (30)

Land/Country:
BE, CH, CY, CZ, ES, FR, GB, GR, 
IE, IT, LT, LU, LV, PT, SK, SI.

BE, CY, DK, EE, FI, FR, HU, IT, LT, NL, 
NO, SE, SI, SK, RO, HR, TR, BG, IS, LU, 
MT.

DK -  Kun til udendørs brug. Læs brugsanvisningen før gaskogeblusset tages i brug. Dele af  gaskogeblusset kan bliver 
meget varmt. Børn holdes væk fra gaskogeblusset. 

SE -  Endast för utomhusbruk. Läs bruksanvisningen för gasplattan innan du  använder den. Vissa delar av gasplattan 
kan bli mycket varma. Barn ska hållas på avstånd från gasplattan.

1008-17

Teknisk data:
Udfoldet: 470 x 295 x 285 mm
Sammenklappet: 470 x 295 x 85 mm
Vægt: 1,6 kg
Max. belastning: 5 kilo pr. blus
Effekt: 1.2 kW
Forbrug (Max): 175 gram/t.
Gastryk: 29 mbar

Tekniska data:
Utfälld: 470 x 295 x 285 mm
Ihopfälld 470 x 295 x 85 mm
Vikt: 1,6 kg
Max belastning: 5 kilo per platta
Effekt: 1,2 kW
Förbrukning (max): 175 gram/t
Gastryck: 29 mbar


