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Introduktion

For at du kan få mest mulig glæde af din 
nye gasovn, beder vi dig gennemlæse 
denne brugsanvisning og de vedlagte 
sikkerhedsforskrifter, før du tager gasovnen 
i brug. Vi anbefaler dig desuden at gemme 
brugsanvisningen, hvis du senere skulle 
få brug for at genopfriske din viden om 
gasovnens funktioner. 

Tekniske data

Maks. eff ekt:  4,2 kW

Tryk: 28-30 mbar

Gastype:  butan/propan

Gaskategori:  I3B/P

Mål: 410 x 280 x 720 mm

3 varmetrin

2 sikkerhedsfunktioner

Elektrisk tænding

Bruges med 6/10/11 kg gasfl aske

Leveres med slange og regulator. Maks. 
længde på gasslange er 2 meter.

ODS-sikring/-ventil

Gasovnens dele

1.  Tændingsknap

2.  Eff ektvælger

3. Kabinet

4.  Varmeelement

5. Gitter

6.  Hjul

GASOVN INFRARØD

Særlige sikkerhedsforskrifter

Apparatet må ikke bruges af personer med 
nedsat følsomhed, fysiske eller mentale 
handicap, eller personer, som ikke er i stand 
til at betjene apparatet, med mindre de 
overvåges eller instrueres i brugen af en 
person, som er ansvarlig for deres sikkerhed.

Apparatet må kun bruges på steder med 
god udluftning.

Apparatet må ikke bruges i køretøjer og 
campingvogne.

Kun til brug i Danmark, Norge og Finland.

Tjek tæthed hver gang før brug. 

Lad godkendt serviceværksted (for gas, 
slange og regulator) tjekke varen hvert 2. år.

Hvis gasovnen ikke har været brugt i et 
stykke tid, skal du sørge for at tjekke tæthed 
inden brug.
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Gassystemet og regulatoren skal efterses for 
utætheder ved hjælp af sæbevand og evt. 
repareres inden ibrugtagning (se afsnittet 
Tæthedsprøvning).

Sørg for, at slangerne til og fra gasfl asken 
og eventuelle slangesamlinger ikke kan 
beskadiges under brug.

Forsyningstrykket skal være 28-30 mbar.

Brug aldrig gasfl asker eller ventiler, der er 
beskadiget eller rustne.

Hvis du kan lugte gas under brug, skal du 
straks lukke for regulatoren på gasfl asken. 
Åben alle døre og vinduer, udluft lokalet, og 
foretag tæthedsprøvning som beskrevet i 
afsnittet Tæthedsprøvning.

Gasovnen bliver meget varm under brug 
og må derfor ikke bruges i nærheden 
af letantændelige materialer, herunder 
gardiner, tøj og møbler. Opbevar ikke 
letantændelige materialer i nærheden af 
eller på gasovnen.

Gasovnen må ikke tildækkes. Brug ikke 
gasovnen til at tørre tøj e.l.

Hæld aldrig vand på gasovnen, mens den er 
varm, da det kan beskadige overfl aden.

Gasovnen må ikke fl yttes, mens den er i 
brug. Sluk gasovnen, og lad den køle af, 
inden du fl ytter den.

Luk for regulatoren på gasfl asken, når 
gasovnen ikke er i brug.

I tilfælde af gaslækage skal apparatets 
gasforsyning afbrydes på gasfl askens 
regulator.

Apparatet må ikke anvendes i lejligheder 
i højhuse, i kældre, på badeværelser eller i 
soveværelser.

Beskyttelsesanordningen på apparatet 
skal forhindre risikoen for brand eller 
forbrændinger, og den må ikke fj ernes 
permanent, hverken helt eller delvis. DEN 
GIVER IKKE FULD BESKYTTELSE FOR SMÅ 
BØRN ELLER SVAGE PERSONER.

Der anbefales en min. rumstørrelse ud 
fra den tilførte varmemængde på hhv. 
50 W/m3 (Hs) for stuer og 100 W/m3 (Hs) 
for andre rum. Den mindste anbefalede 
rumstørrelse bør ikke være under 15 m3. 

Der kræves en min. ventilationsoverfl ade på 
2.500 mm2 pr. kilowatt tilført varmemængde 
(Hs), idet der kræves mindst 5.000 mm2 delt 
ligeligt mellem højt og lavt niveau.

Tæthedsprøvning

Foretag tæthedsprøvning af alle gasovnens 
forbindelser, inden den tages i brug.

Lav en sæbeopløsning af en del fl ydende 
opvaskemiddel og en del vand. Påfør 
opløsningen ved samtlige ventiler, slanger 
og forbindelser samt regulatoren, og åbn 
for regulatoren. Hvis der er en utæthed, vil 
der dannes sæbebobler. Luk for regulatoren, 
spænd eventuelle utætte forbindelser, og 
åbn igen for regulatoren.

Hvis der stadig er en utæthed, skal du 
omgående kontakte forhandleren. Brug 
IKKE gasovnen, hvis der er utætheder!

Tæthedsprøvningen skal foretages med fuld 
gasfl aske. Rygning og brug af åben ild er 
strengt forbudt under tæthedsprøvning!

Opstilling

Gasovnen skal opstilles, så den peger ind 
mod rummets midte, og på sikker afstand af 
vægge og letantændelige materialer.

Gasovnen skal anbringes på et plant og 
stabilt underlag.
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Tænding af gasovnen

Åbn regulatoren på gasfl asken.

Tryk eff ektvælgeren (2) ned, drej den til 
positionen START, og hold den nede i cirka 
30 sekunder.

Tryk på tændingsknappen (1) et par gange, 
mens eff ektvælgeren ( 2 ) stadig holdes 
nede, til vågeblusset i varmeelementet (4) 
tændes.

Hold derefter eff ektvælgeren ( 2 ) nede i ca. 
30 sek. og herefter drejes eff ektvælgeren (2) 
for den ønskede eff ekt:

•  Lav eff ekt

••  Medium eff ekt

•••  Høj eff ekt

Slukning af gasovnen

Drej eff ektvælgeren til positionen 0.

Luk regulatoren på gasfl asken helt.

Udskiftning af gasfl aske

Gasovnen skal være slukket, og 
gasregulatoren lukket, før gasfl asken 
udskiftes. Udskift gasfl asken som beskrevet 
i instruktionsvejledningen til regulatoren.

Kontrollér, at der ikke er utætheder. (Se 
afsnittet Tæthedsprøvning).

Montering af slange og regulator

Monter slange og regulator ved hjælp af 
slangebindere som vist på illustrationerne.

BEMÆRK: Gasslange og regulator for 30 
mbar skal være DG-mærket og egnet til en 
gasovn til indendørs brug.

Leveres med slange og regulator

Rengøring

Gasovnen aftørres med en blød, fugtig klud.

Brug ikke ætsende eller brandfarlige 
rengøringsmidler til rengøring af gasovnen.
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Overensstemmelseserklæring 

Vi erklærer hermed, at 

GASOVN INFRARØD
9676 (LD-468A)

4,2 kW
er fremstillet i overensstemmelse med 
følgende standarder eller normative 
dokumenter:

EN 449:2002+A1:2007

i henhold til bestemmelserne i direktiverne

2009/142/EF   Gasdirektivet 

-0598  / 2013

Stefan Schou
Business Unit Manager

15.03.2013 - HP Schou A/S, DK-6000 Kolding

Servicecenter

Bemærk: Produktets modelnummer 
skal altid oplyses i forbindelse med din 
henvendelse. 
Modelnummeret fremgår af forsiden på 
denne brugsanvisning og af produktets 
typeskilt.

Når det gælder:

• Reklamationer

• Reservedele

• Returvarer

• Garantivarer

• Åbent hverdage fra 07.00  til 17.00 
(fredag til kl. 15.30)

• Tlf: +45 76 62 11 10

• Fax: +45 76 62 11 27

• E-mail: service@hpschou.com
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Miljøoplysninger

HP Schou A/S tilstræber at producere 
miljøvenlige elektriske og elektroniske 
produkter, ligesom vi ønsker at medvirke til 
en sikker bortskaff else af aff aldsstoff er, som 
kan være skadelige for miljøet. 

Et sundt miljø er betydningsfuldt for os 
alle, og vi har derfor sat os som mål at 
overholde kravene i EU’s initiativer på 
dette område, så vi sikrer en forsvarlig 
indsamling, behandling, genindvinding og 
bortanskaff else af elektronisk udstyr, der 
ellers kan være skadeligt for miljøet. Dette 
indebærer også, at vores produkter ikke 
indeholder nogen af følgende kemikalier og 
stoff er:

-  Bly

-  Kviksølv

-  Cadmium

-  Hexavalent krom

-  PBB (polybromerede biphenyler) 
(fl ammehæmmer)

-  PBDE (polybromerede diphenylethere) 
(fl ammehæmmer)

HP Schou A/S er stolte over at støtte 
EU’s miljøinitiativer for at bidrage til et 
renere miljø og erklærer hermed at vores 
produkter overholder både WEEE-direktivet 
(2002/96/EF) og RoHS-direktivet (2002/95/
EF).

Du kan som forbruger også være med til at 
værne om miljøet ved at følge de gældende 
miljøregler og afl evere gammelt elektrisk 
og elektronisk udstyr på din kommunale 
genbrugsstation. Hvis udstyret indeholder 
batterier, skal du huske at fj erne disse, før 
du bortskaff er udstyret.

Fremstillet i P.R.C.
6571
EU-Importør:
HP Schou A/S
6000 Kolding
Danmark

© 2013 HP Schou A/S
Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet i denne vejled-
ning må ikke gengives, hverken helt eller delvist, på 
nogen måde ved hjælp af elektroniske eller mekaniske 
hjælpemidler, f.eks. fotokopiering eller optagelse, 
oversættes eller gemmes i et informationslagrings- og 
-hentningssystem uden skriftlig tilladelse fra HP Schou 
A/S.


