
 

 
 

 

 Reuze koekenpan op Gas 
 
WAARSCHUWING:  
Dit apparaat mag alleen in open ruimtes (buiten) gebruikt worden. Dus NIET BINNENSHUIS OF ONDERGRONDS 
GEBRUIKEN. Dit apparaat is alleen voor meegeleverde 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. Gas heeft een geur die onmiddellijk 
waarneembaar is. Voer zelf nooit reparaties uit aan de brander.  
 
Algemene instructies:  
• Gebruik alleen de bijgeleverde drukregelaar.  
• Houdt de koekenpan weg bij licht ontvlambare materialen.  
• Verplaats de koekenpan niet tijdens gebruik.  
• Draai de kraan op de gasfles altijd dicht als u de koekenpan niet meer gebruikt.  
• Het aanbrengen van modificaties aan de apparatuur is gevaarlijk en niet  
toegestaan.  
WAARSCHUWING: sommige delen van de apparatuur kunnen heet worden.  
Houdt kinderen weg bij de koekenpan.  
 
Aansluiten van de gasfles: 
1 = Hoofdkraan  
2 = Drukregelaar  
3 = Gasslang  
4 = Gasfles  
 
Bevestig de drukregelaar aan de gasfles met de grote messing moer. Denk erom dat de rubber afdichtingring in de 
moer aanwezig is. Draai de moer goed vast. Let op dit is een linkse schroefdraad.  
Controleer de verbindingen met zeepsop om eventuele lekken op te sporen.  
 
Ontsteken van de Reuze koekenpan:  
 
• Plaats de pan op het onderstel.  
• Draai de knop op de stand "normaal". Blijf de knop indrukken en druk enkele malen op de ontstekingsknop tot de 
branders  
volledig vlam geven. Blijf de knop nog circa 10 seconden ingedrukt houden. De brander zal nu blijven branden. 
Doven van de reuze koekenpan  
• Draai de knop geheel naar rechts.  
Let op! Na het doven ca. 10 minuten wachten alvorens de branders opnieuw te ontsteken.  
Na het doven van de branders altijd de hoofdkraan van de gasfles dichtdraaien!  
 
 



 

 
 

 
Onderhoud:  
Na elk gebruik: -pan goed reinigen  
-roestvrijstalen branderbak reinigen  
Storing: brander wil niet aanspringen: Storing: brander brandt niet volledig:  
 
• ontsteking defect -gasfles (bijna) leeg  
• thermokoppel defect -slang geknikt  
• bougie vuil -kraan op gasfles niet helemaal open  
• drukregelaar defect -hoofdsproeier verstopt  
• gasfles leeg -gaskraan defect  
• gasslang geknikt  
• sproeier verstopt  
 
Opmerking:  
• Raadpleeg ook de plaatselijk geldende normen, deze kunnen afwijken.  
• Gasflessen, ook lege; altijd rechtop bewaren en vervoeren  
Let op! Houdt de pan ten alle tijde licht ingevet om oxidatie te voorkomen.  
 
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 in de betreffende flightcase.  
 

 

 


