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Kooktoestel type 400-B met thermische beveiliging

Montagevoorschrift
-Dit toestel dient aangesloten te worden door een erkend installateur.
-Aansluiting dient te geschieden op de inpandige gasaansluiting door toepassing van een flexibele of
vaste verbinding. Bij toepassing van een flexibele verbinding wijzen wij er op dat de verbinding
jaarlijks moet worden gecontroleerd en/of vervangen.
-Installatie dient te geschieden in overeenstemming met nationale, respectievelijk locale
installatievoorschriften NEN 1078 (GAVO & Bouwbesluit).
-Op dit toestel mogen wokpannen worden gebruikt met een minimale diameter van 30 cm. en een
maximale diameter van 50 cm. Tevens is het toestel geschikt om te gebruiken met vlakke pannen of
kookpannen bijvoorbeeld als rijst- of bamikoker.
-Het toestel dient op een stabiele brandvrije ondergrond te worden geplaatst, de vrije afstand tussen
toestel en omliggende wanden moet meer dan 25 centimeter bedragen.
-De belasting van het toestel is 13 kW.
-Het toestel dient geplaatst te worden in een goed geventileerde ruimte. Geadviseerd wordt het
toestel onder een afzuigkap te plaatsen.
-Voor eventuele vervangende onderdelen en aanwijzingen voor montage raadpleegt men de
fabrikant.
-Aansteken van het toestel: 1 Plaats de knop op stand ¶ druk de knop geheel in en ontsteek de

waakvlam.
2 Laat de knop los, de waakvlam blijft branden.
3 Om de hoofdbrander te ontsteken draait men de knop tegen de klok
in en plaatst hem op de gewenste stand.
4 Om het toestel uit te schakelen draai men de knop met de klok mee
totdat niet verder gedraaid kan worden. De eerste stap kan nu pas weer
herhaald worden na 60 sec.

-Naar gelang het gebruik moet het toestel regelmatig gereinigd worden.
-Vooral de branderpoorten en luchtinlaten moeten steeds goed schoon gehouden worden om een
goede werking te waarborgen.
-Voor een goede werking van dit toestel dient het éénmaal per jaar te worden gecontroleerd.

Gebruiksaanwijzing
-Toestel dient aangesloten te worden door een erkend installateur.
-Toestel mag alleen bediend worden door gekwalificeerd personeel.
-De belasting van het toestel is 13 kW.
-Indien het toestel buitengebruik is, dient de gastoevoer afgesloten te zijn.
-Aansteken van het toestel: zie montagevoorschrift.
-Naar gelang het gebruik moet het toestel regelmatig gereinigd worden.
-Vooral de branderpoorten en luchtinlaten moeten steeds goed schoon gehouden worden om een
goede werking te waarborgen.
-In geval van storingen en /of het bestellen van reserve of ombouw onderdelen richte men zich tot de
installateur.
-Voor een goede werking van dit toestel dient u het eenmaal per jaar door een
erkend installateur te laten nakijken.

Ombouwvoorschrift
Toestellen geschikt voor aardgas
-Verwijder de kap van het regelblok door de 4 bouten los te draaien.
-Ombouwen geschiedt door het opnieuw afregelen van het regelblok.
-Het afregelen van het regelblok geschiedt door verdraaiing van regelschroef P. ( zie fig. 1) De druk
moet  worden afgeregeld op de branderdruk zie (tabel 1)
-Ombouwen van aardgas naar propaan (LPG) is niet  mogelijk, raadpleeg u leverancier.

GASCAT. DRUK
mbar.

INSPUITSTUK
Bestelnr.

BRANDERDRUK
mbar.

I2L 25 M400A310 18,5

I2H 20 M400A280 15,5

I2E 20 M400A280 15,5

I2LL 20 M400A310 18,5

I2E+ 20 M400A280 15,5

Tabel 1

Figuur 1

Toestellen geschikt voor propaan
-Als het toestel alleen geschikt is voor PROPAAN dan staat dit op een waarschuwingssticker op het
toestel. Op het type plaatje van het toestel staat bij gassoort dat het toestel geschikt is voor propaan.
-Ombouw van propaan naar aardgas is niet mogelijk, raadpleeg u leverancier

Garantievoorwaarden regelblok
-Bij een defect aan het regelblok raadpleeg u leverancier, regelblokken mogen niet geopend worden.
Bij het openen van het regelblok vervalt iedere garantie op het toestel.
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