
 

 
 

 

INDUSTRIEBRANDER  
 
WAARSCHUWING: 
Dit apparaat mag alleen in open ruimtes (buiten) gebruikt worden. Dus NIET binnenhuis of ondergronds gebruiken. 
Dit apparaat is alleen voor bijbestelde propaangasfles geschikt. Apparaat kan alleen gebruikt worden op een vlakke 
ondergrond van niet brandbaar materiaal. Tijdens gebruik de gasbuis niet dicht stoppen met doeken of ander 
materiaal. Vermijd overmatige belasting van de gasslang door knikken/buigen/strekken. Nooit het apparaat tijdens 
het gebruik verplaatsen.  
 
Gas is zeer brandbaar: 
Als er gaslucht wordt waargenomen, gebruik de brander dan niet. Wanneer het apparaat toch aanstaat en u een 
gaslucht ruikt, zet dan het apparaat direct uit. Gas heeft een geur die  
onmiddellijk waarneembaar is. Voer zelf nooit reparaties uit aan de brander.  
 
Het gebruik: 

• Bevestig de drukregelaar aan de gasfles. De gasfles wordt meegeleverd (wel apart huren) door de 
verhuurder. De drukregelaar is alleen geschikt voor dit type gasflessen.  

• Om de brander aan te steken moet de brander vrij zijn, zet dus niets op de brander (geen pannen etc.).  

• De kraan van de gasfles opendraaien. Controleer of de drukregelaar en alle verbindingen gasdicht zijn.  

• De kraan van het gasstel tot de hoogste stand opendraaien door deze tegen de klok (naar links) te 
draaien. De vlam in de nabijheid van de brander brengen.  

• Maak gebruik van lucifers met een daarvoor geschikte lengte.  

• Hierna de gasvlam naar wens instellen.  

• Maak alleen gebruik van veilige kookpannen welke voor dit soort verwarming bedoeld zijn.  

• Na gebruik de kraan van het gasstel en de gasfles sluiten.  

• In geval van gasontsnapping onmiddellijk de knop van de gasfles dichtdraaien.  

• Maak gebruik van beschermende handschoenen om hete kookpannen te verplaatsen, Nooit het 
apparaat tijdens het gebruik verplaatsen.  

• Geen wijzigingen aan het apparaat aanbrengen.  
 
Probleemoplossing:  
Indien de brander vervuild is, deze reinigen met harde borstel, gasbuis dient schoon te zijn.  
 
Retour:  
Het apparaat niet bewegen, aanraken of schoonmaken terwijl het brandt of nadat het net  
uitgezet is. Voldoende laten afkoelen alvorens het verplaatsen, aanraken of  
schoonmaken. Het apparaat dient schoon en droog retour gegeven te worden. 
 
 

 

 


