








2. Kontakt till värmeelement
Börja med att starta fläkten, tryck därefter på värmeelementets knappar. Värmeelementet 
startas och fläkten börjar blåsa varm luft. Om fläkten inte körs går det inte att starta värmeele-
mentet. Värmeelementet har två knappar, den ena knappen är för 750 W. Om båda knapparna 
trycks in blir effekten 1 500 W.

VÄRMEINSTÄLLNINGAR

Tryck försiktigt ner värmeregulatorn och ställ den i position 3 för att växla från min. 
till max. Tryck försiktigt ner värmeregulatorn och ställ den i position 2 för att växla 
från max. till min.

Stäng värmeregulatorn på gasolflaskan genom att vrida gasregulatorn till ”OFF”-läget. 
Om värmeregulatorn inte ska användas under en tid ska regulatorn kopplas från gasol-
flaskan och ventilskyddshatt eller -lock sättas på.

FÖRSIKTIG!
Vrid inte värmeregulatorn hårt. Knappen ska tryckas ner innan värmeinställningarna 
ändras. Värmeregulatorn kan inte vridas om den inte trycks är nertryckt. Se till att 
knappen är låst i önskad värmeinställning/position.
VARNING!
1.    Försök aldrig att tända om slangen på något sätt verkar lös eller skadad.
2.    Håll inte tändningsknappen intryckt mer än 40 sekunder.
3.    Koppla aldrig från regulatorn när gasolflaskans ventil eller regulator är öppen.
4.   Byt inte gasolflaska i områden där det finns öppen eld.
5.   Utsätt inte gasolflaskan för extrem värme.
6.    Förvara aldrig andra gasolflaskor i samma rum som gasolvärmaren används.
7.    Stick inte in ett finger eller något annat material genom panelen på gasolvärmarens 

framsida.
8.    Håll minst en meters avstånd mellan gasolvärmare och andra värmekällor.
9.    Låt inte obehöriga personer reparera gasolvärmaren.
10. Placera inte gasolvärmaren i närheten av eluttag.
11.  Använd inte gasolvärmaren i badrum, duschrum, poolområden eller fritidsfordon, 

t.ex. husvagnar eller husbilar.
12.  Gasolvärmaren får inte användas utan gasolflaska på grund av risken för att den 

välter.
13.  Täck inte över gasolvärmaren med kläder, textiler, tapet, nätgardiner, sängkläder 

och andra brännbara material som kan antändas.
14.  Vid gasläckage ska gasolvärmaren släckas antingen genom att stänga ventilen 

på gasolflaskan eller regulatorns ventil och koppla från regulatorn från flaskan.
15.  Efter användning ska du stänga av gasolvärmaren på regulatorns ventil och koppla 

från regulatorn från gasolflaskan.

16. Får endast användas i välventilerade utrymmen.
17. Gasolvärmarens skyddsgaller är avsett att förebygga brand eller skador till följd av 

förbränning och får inte tas bort permanent. DET GER INTE ETT KOMPLETT SKYDD 
FÖR SMÅ BARN ELLER HANDIKAPPADE.

18. Flytta inte gasolvärmaren när den är tänd. Stötar eller slag kan aktivera 
säkerhetsanordningen.

19. Använd inte gasolvärmaren med en programmeringsenhet, timer, särskilt fjärrstyr-
ningssystem eller annan enhet som automatiskt tänder gasolvärmaren, eftersom 
den utgör en brandfara om gasolvärmaren är övertäckt eller felaktigt placerad.

20. Gasolvärmarens brandskydd är avsett att förhindra direkt åtkomst till värmeele-
menten och ska vara på plats när gasolvärmaren används. Brandskyddet ger inte 
ett fullständigt skydd för små barn eller handikappade.

FÖRVARING

1. Koppla från gasolflaskan och ta ut den från gasolvärmaren.
2.  Förvara gasolflaskor i ett välventilerat område på avstånd från lättantändliga material. 

Förvaringen bör helst ske utomhus. Gasolflaskor får inte förvaras i källare eller höghus.
3. Gasolvärmeran ska förvaras övertäckt i en torr, dammfri miljö i originalförpackningen.

RENGÖRING

1.  Använd en trasa fuktad med såpvatten för att rengöra gasolvärmarens utsida och förva-
ringsutrymmet för gasolflaskan.

2.  Se till att det inte kommer in vatten i brännarna eller området kring tändlågan/tändningen. 
Låt gasolvärmaren torka helt innan den används.

3.  Använd inte rengöringsmedel med slipmedel eftersom det kan skada ytbehandlingen.

UNDERHÅLL

1.  Kontrollera den flexibla slangen mellan regulatorn och gasolvärmaren och byt den om den 
är förstörd, sliten eller skadad. 

2.  Vi rekommenderar att låta en kompetent person utföra service på gasolvärmaren för en 
gång per år. Servicen ska ske i enlighet med gassäkerhetsförordning 1998 (installation 
och användning).

3.  Om delar ska bytas får de endast ersättas med tillverkarens originalreservdelar.
4.  Om gasolvärmaren inte har använts under en längre tid ska användaren kontrollera att 

den fungerar normalt, t.ex. att den flexibla slangen och regulatorn inte är för gammal, att 
gasanslutningen från flaskan till gasolvärmaren inte läcker och att det inte hörs onormala 
ljud inifrån gasolvärmaren.



FELSÖKNINGSSCHEMA:

 SYMPTOM  FEL  ÅTGÄRD

1.  Tändlågan tänds inte automatiskt. Ingen gnista mellan elektroderna. (a)  Se till att tändaren fungerar korrekt.
(b)  Kontrollera att el-ledningen inte har skadats.

2.  Tändlågan tänds inte automatiskt, men punkt (a) till 
(b) är uppfyllda och tändlågan kan tändas med hjälp 
av en tändsticka.

Felaktig placering av gnistan i förhållande till tändlå-
gans gastillförsel.

Placera om tändröret så att gnistan hoppar tvärs mot 
gastillförseln.

3.  Gasolvärmaren förblir inte tänd när man släpper 
tändningsknappen.

Den elektromagnetiska ventilen stängs när gasolvär-
maren är tänd.

(a)  Se till att den termoelektriska sonden är placerad 
i tändlågan.

(b)  Sörj för god förbindelse mellan termoelement och 
ventil.

(c)  Kontrollera termoelementet.
(d)  Kontrollera den elektromagnetiska ventilen.

4.  Efter att ha växlat till max.-läget med alla tre plattorna 
tända verkar det som att en eller flera plattor är under 
normal intensitet.

(a) Igensatta munstycken.
(b) Delvis igensatta munstycken.

(a) Ta av och rengör igensatt munstycke.
(b)  Ta av försörjningsslangar och munstycken och blås 

genom röret.

5.  Svårt att tända på tvären från position 1 till position 
2 eller 3.

(a)  Drag, som leds bort från den första plattan.
(b) Tändlågans position.

(a)  Flytta apparaten så att det inte påverkas negativt 
av drag.

(b)  Montera tändlågan så att lågan träffar tvärs mot det 
nedersta hörnet på den andra plattan samt på den 
första plattan.

6. Förbränningslukt Det saknas en bit keramiskt eldfast lera. Kontrollera kanten på varje platta och hitta var den den 
eldfasta leran saknas.
Reparera med PYRUMA och låt torka i ca 24 timmar.

 



0845-16

• Effekt: minimum: 1400W, mellan: 2800W, max: 4200W
• Förbrukning per timme: minimum: 100 g, mellan: 207 g, max: 305 g
• Uppvärmningsyta: 20-105 m²
• Typ av gas: Butan/Propan
• Gaskategori: I3B7P(30)
• Tryck: 28-30 mbar
• Värmefläkt: 750/1500W
• Vikt: 13,2 kg
• Mått: H. 72 x B. 40 x D. 40 cm
Plats för gasflaska på upp till 11 kg.
Utrustad med ODS-ventil och tippbrytare
CE-godkänd enligt:
EN449+A1:2007 - EN60335-1, EN60335-2-30, EN62233
Levereras med slang och regulator
Utrustad med 5 hjul

Gasolvärmare · Med värmefläkt

Gas: Butan/Propan Belastning: 4200W och 305g

Tryck: 28-30mbar 0845-16

Katagori: I3B/P (30) P.I.N.: 0063CO7389

 Värmefläkt: 750W/1500W 
220-230V/50-60HZ

Tillverkad för:
Sam Partner A/S
DK-6000 Kolding

Vare. nr. 90145

Typenr. : UT-508GF
Serie nr.: XXXXX
Tillverkningsdatum: 09.2016

Gasolvärmaren är av säkerhetsskäl utrustad med ODS-ventil  
(automatisk syrekontroll) och tippbrytare

Läs och förstå bruksanvisningen före användning
Får endast användas och installeras på platser med god ventilation

Ska monteras och användas av en myndig person

Heatwave



Model: UT-508GF
Producerad för:

Sam Partner A/S
DK-6000 Kolding

Vare. nr. 90145


