GASOLKAMIN BLUEGAZ
BG 64
MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT
ARTIKEL NR 780064
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A. BRA ATT VETA FÖRE ANVÄNDNING
Denna kamin behöver ett minimum av yta och ventilation för att kunna användas på ett
säkert sätt (se avsnitt C). Se till att en god ventilation alltid finns. Gasolkaminen får enbart
användas i väl ventilerade utrymmen. Lämna alltid ett fönster eller dörr på glänt (± 2.5 cm).
Gasolkaminen måste installeras enligt beskrivning och behöver godkänd slang och regulator
(se under punkt C)
Gas typ: I3B/P(30)
Nominell tryck : 28 -30 mbar
Piezoelektrisk tändning
Utrymme för gas cylinder på 11 Kg max.
Säkerhetssystem: Oxygen Depletion System (ODS)

Bränsle : Gasol
Max effekt - konsumtion : 4,2kW - 300 g/t
Med effekt - konsumtion : 2,7kW - 200 g/t
Min effekt - konsumtion : 1,4kW - 100 g/t

Spänning: 220-240V – 50Hz
Överhettningsskydd: Termostat

Max.elektrisk värme effekt :2000-2200W
Min. elektrisk värme effekt: 1000W
Fläkt : 20W

Bränslet är flytande gas (Gasol) som inte förorenar. Apparaten är CE godkänd och
överensstämmer med reglerna EN 449:2002 standard och tillämpligt “Gas Appliance
Directive ”(GAD) 90/396/EEC senast modifierat av ”Directive 93/68/EEC”.
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B.

SÄKERHETSANORDNINGAR


TERMOELEKTRISKT SKYDD Tändlågan värmer ett element som håller (om det värms

upp) själva gasolkaminens kran öppen. (OBS INTE GASFLASKANS KRAN).Om
tändlågan släcks stängs gastillförseln från utrustningens kran automatiskt av inom en
minut.


ATMOSFÄRSANALYSATOR. Denna gasolkamin är utrustad med en atmosfärs-

analysator som automatiskt stänger av apparaten om det finns en för hög
procentandel koldioxid (CO2) i rummet. Om detta skulle ske, lufta rummet ordentligt
innan gasolkaminen används igen.


PIEZOELEKTRISK TÄNDNING. Detta är utan tvivel den säkraste tändningsmetoden då

den undviker användning av en fri låga som manuellt närmas apparaten.

C.

INSTALLATION OCH ANVÄNDNING
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Använd alltid godkänd regulator och slang. Fråga återförsäljare eller ring oss.
Placera apparaten på ett plant underlag.
Använd inte apparaten i sovrum, badrum eller bostäder som permanent eller varaktig
uppvärmning.
Använd inte apparaten i lokaler på mindre än 84 m³ på max-läge, 56m³ på medelläge och 28 m³ på min-läge.
Gasolkamin får enbart användas i torra rena utrymmen och får inte användas i
husvagnar eller liknande
Placera inte apparaten nära en annan värmekälla, håll ett avstånd på minst en meter.
Placera inte apparaten i en lokal där det redan finns en gasflaska (även om den
sistnämnda används till en annan apparat).
Använd endast apparaten i rum med god luftväxling och inte i utrymmen med farliga
gaser eller lågor.
Apparaten får inte användas utan övervakning.
Täck inte över kaminen med dukar, klädesplagg mm eller våt tvätt som ska torkas.
Flytta inte kaminen när den är igång eller fortfarande varm.
Placera inte kaminen i närheten av fåtöljer, gardiner eller annat som kan ta eld.
I händelse av gaslukt, stäng omedelbart gasflaskans kran. Tänd inga lampor eller
lågor. Öppna dörrar och fönster för att byta luft. Kontrollera att reglaget på
gasflaskans kran är ordentligt åtdraget och att tätningen är intakt. Låt kontrollera
kaminen.
Utrymmet för gasflaskan är konstruerat för gasflaska på max 11 kg.
Se till att laglig och godkänd gasol används och att gasolflaskan inte utsätts för hetta
eller extrem värme eller kyla. Förvara alltid gasolflaskan i ett svalt, torrt och mörkt
utrymme.
Kontrollera slang och regulator regelbundet. Vid skada byt omedelbart annars
rekommenderar vi att slang och regulator byts vart annat år.
Apparaten får inte användas under jordytan eller under marknivå.

D.

INSTALLERA GASREGULATOR OCH GASFLASKAN
1. Skruva fast slangen vid kaminens anslutningsventil och spänn fast med
slangklämma. På andra sidan av slangen skall regulatorn spännas fast med
slangklämma. Se instruktion för gasregulatorset.
2. Kontrollera att plastsigillet (röd skruv) på gasflaskans kran är intakt och skruva av.
3. Skruva fast regulatorn på gasflaskans kran genom att vrida därtill avsedd nyckel
motsols. Dra åt hårt för att tillsluta ordentligt.
4. Placera gasflaskan i därtill avsett utrymme. Kontrollera att kranen lätt kan röras och
att den böjliga slangen inte vrids eller kläms.
5. Sätt fast bakstycket på gasolkaminen.
6. Öppna kranen motsols. Kontrollera att det inte finns några gasläckor samt att alla
anslutningar är säkert tillslutna. Använd ALDRIG fria lågor för denna åtgärd, utan
använd tvållösning eller läcksökare.

E.

STARTA GASOLVÄRMEN
1. Följ anvisningarna ”INSTALLATION OCH ANVÄNDNING” och placera
gasolkaminen på önskad plats.
2. Öppna kranen på gasflaskan genom att vrida den moturs.
3. Tryck ned vredet nedåt och håll det helt nedtryckt. Tryck på piezoknappen
upprepade gånger tills tändlågan och en del av brännaren tänds.
4. Håll vredet nedtryckt i ytterliggare i 20 till 30 sekunder (den tid som krävs för att
värma upp flamdetektorn som håller kaminens kran öppen).
5. För att reglera temperaturen trycker du ner vredet lätt och vrider det till önskad
position läge 1, 2 eller 3.

6. Vid första tändningen kan det hända att det kommer ut lite rök, något som sedan
inte sker vid följande tändningar.
7. Flytta inte gaskaminen när den är varm.

F.

STÄNG AV GASKAMINEN OCH GASOLFLASKAN
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Ställ gaskaminens vred i utgångsläget genom att vrida medurs till position 1.
Observera att kranen på gasflaskan måste också stängas helt genom att vrida den
medurs tills kranen är helt stängd. Pilotlågan skall slockna.

G.

ANVÄNDNING AV FLÄKT OCH ELEKTRISK VÄRME
1. Sätt i sladden i ett elutag och sätt på fläkten som går konstant när den är påslagen.
Värmaren får endast användas med 220-240V.
2. När fläkten är på kan man sätta på den elektriska värmen i två steg.
3. Läge I har en effekt på 1000W och med läge II också påslagen blir effekten 2200W.
4. Avstängning sker genom att först stänga av båda strömbrytarna för värme till nolläge
och därefter stänga fläkten.

Elektrisk fläkt

H.

Strömbrytare för elvärme

FEL & ÅTGÄRDER
Fel

Brännaren tänder inte

Brännaren har feltändningar eller släcks

Instabila lågor
Tändlågan tänds inte

Orsaker / åtgärder
- Dåligt gasinsläpp
- Regulatorn fungerar inte
- Kontrollera om det finns gas i flaskan
- Kontrollera om det finns gas i flaskan
- Kontrollera slangens koppling
- Kontakta återförsäljaren eller kundtjänst
- Byt flaska.
- Kontakta återförsäljaren eller kundtjänst
- Tilltäppt tändlåga
- Kontakta återförsäljaren eller kundtjänst

Om fläkten inte fungerar så kontrollera säkringen (glassäkring 10A) enligt följande:
Den elektriska fläkten har en säkring som kan bytas. Se till att gasolkaminen är avstängd och sval
samt elsladden är utdragen. Inne i gasolkaminens övre vänstra hörna finns en svart säkringshållare
som öppnas genom att skruvas moturs. Kontrollera säkringen
och byt ut vid behov. Skruva fast säkringshållaren och plugga in
elsladden och kontrollera. Om fläkten inte fungerar nu så var
vänlig kontakta återförsäljaren eller Scandy Garden.
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I.

DEMONTERA GASREGULATOR OCH BYTA UT GASFLASKA



J.

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING





K.

Rengör inte kaminen när den används eller när den är varm.
Använd en torr och mjuk trasa.
Kontrollera gummislangen regelbundet och byt ut den vid behov. (Montera inte
överdrivet långa eller korta slangar, 50 cm är tillräckligt och rätt längd).
Eventuella reparationer måste utföras av auktoriserad personal och med
originalreservdelar.

ANVISNINGAR FÖR FÖRVARING


L.

När säsongen är slut bör du ställa undan kaminen i ett torrt utrymme och täcka över
den för att förhindra att det samlas damm på och i brännaren.

GARANTI
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Stäng kranen och gasflaskan. Byt aldrig gasflaskan i närheten av öppen eld eller
andra antändningskällor.
Tag bort luckan på utrymmet för gasflaskan, tag bort gasflaskan utan skada den
böjliga slangen. Skruva av regulatorn medsols. Kontrollera att regulatorns
anslutningar inte är skadade. Ställ gasflaska som tagits ur på en säker plats.

Garantin gäller i två år i följande form:
Garantin startar från leveransdagen, med inköpsintyg som faktura, följesedel eller
kassakvitto. Under garantitiden byts alla ursprungsdefekta delar ut utan debitering för
material och arbetskostnader. Granskning av garantin tillfaller enbart tillverkaren.
Garantin gäller ej för regulator, slang, låsring och de delar med defekter som uppstått
p.g.a olämplig användning, underhåll eller förvaring. Användaren står i alla händelser
för eventuella transportkostnader.

VAR RÄDD OM MILJÖN !



Din apparat innehåller olika material som kan återanvändas eller återvinnas.
Lämna den på en återvinningsstation när den är förbrukad.

Vid behov av teknisk service, vänd dig till:

Box 9188
200 39 Malmö
SVERIGE
Tel 040 – 21 40 00
Email : info@scandygarden.eu
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