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2 COOK TWEE PITS KOOKTOESTEL
MODELLEN 184F, 185F, 186F & 187F

BELANGRIJK
LEES VOOR HET GEBRUIK DEZE INSTRUCTIES AANDACHTIG DOOR OM
VERTROUWD TE RAKEN MET DIT TOESTEL.
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES VOOR TOEKOMSTIGE RAADPLEGING.
503-0020 LEV1

NL

MODEL 187F

MODEL 186F

Kabel Rooster

Brander
Kolenkachel

Venturi

Klep
Beheersing
Knop

184F

1.

TECHNISCHE SPECIFICATIES
DK, FI, NO, NL, SE, AT, DE
I
3B/P (30)
Butaan@28-30mBar
Propaan@28-30mBar
Butaan/Propaan Mengsels@28-30Bar

Land waarin gebruikt
Categorie van Toestel
Toegestane soorten Gas en
Werkdruk

BE, ES, FR, IE, IT, PT, GB, CH
I
3+ (28-30/37)
Butaan@28-30mBar
Propaan@37mBar

DE, AT
3B/P (50)
Butaan@50mBar
Propaan@50mBar
Butaan/Propaan Mengsels@50mBar
I

MODELLEN 184F, 185F, 186F & 187F
Brander Mondstuk Nummer
Nominaal Gebruik
Bruto Nom. Verwarmend Vermogen
Gas Toevoerbronnen

71H
Butaan-228gram/uur
3,13kW

Butaan-228gram/uur
3,13kW

64H
Butaan-333gram/uur
4,6kW

Een goedgekeurde gasslang en drukregelaar aangesloten op een navulbare gasfles niet boven de 11kg die voldoet aan de
locale van kracht zijnde voorschriften.

AFKORTING VAN LANDSNAAM
AT = Oostenrijk
BE = België
CH = Zwitzerland

DE = Duitsland
DK = Denemarken
ES = Spanje

FI = Finland
FR = Frankrijk
GB = Groot-Brittannië

IE = Ierland
IT = Italië
NL = Nederland

NO = Norwegen
PT = Portugal
SE = Zweden

NL
GB
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2.

ALGEMEEN





Dit toestel voldoet aan de eisen van BS EN 484: 1998 en SANS 1539: 2003.
Dit toestel dient alleen gebruikt te worden met een goedgekeurde gasslang en drukregelaar.
Gas toestellen vereisen ventilatie voor een efficiente werking en om de veiligheid te garanderen van de gberuikers en andere personen in de
nabijheid.

3.

VEILIGHEID INFORMATIE
Gasslang



De gasslang en afsluiter op de drukregelaar moeten gecontroleerd worden op slijtage of beschadiging voor gebruik en voor het aansluiten op de
gasfles.
Gebruik het toestel niet als het een beschadigde of versleten gasslang heeft. Vervang de gasslang.
Gebruik geen toestel wat lekt, beschadigd is of die niet naar behoren werkt.




Gasfles







Dit product dient alleen gebruikt te worden met een navulbare gasfles die voldoet aan de locale van kracht zijnde voorschriften.
Zorg ervoor dat de gasfles aangesloten of vervangen wordt op een goed geventileerde plaats, liefst in de open lucht, uit de omgeving van iedere
onstekingsbron, zoals open vuur en uit de nabijheid van andere mensen.
Houd gasflessen uit de nabijheid van hittebronnen en vlammen. Plaats niet op een kooktoestel of een enig ander heet oppervlak.
Probeer de gasfles niet te verplaatsen wanneer het toestel in werking is.
De gasfles dient van het toestel afgekoppeld te worden na gebruik of tijdens opslag.
Niet geschikt voor gebruik met een vaste gas aansluiting.

NL
Assemblage en Gebruik



Apparatet er kun til utendørs bruk.
Zorg ervoor dat het toestel verwijderd is van van brandbare materialen. Minimaal veilige afstanden zijn: boven het toestel 1,2 m, aan de achterkant
en zijkanten 600mm (Zie Figuur. 1).
Zorg ervoor dat het geassembleerd product stabiel is en niet schommelt.
Laat nooit het toestel onbeheerd achter wanner het aangestoken is.
Dit toestel verbruikt zuurstof en heeft ventilatie nodig voor optimale prestaties en voor de veiligheid van diegene die in de nabijheid van het toestel
zijn.
Niets aan het toestel veranderen. Gebruik het niet voor iets waar het niet voor gemaakt is.
Tijdens gebruik, worden delen van het toestel heet (vooral de brander). Voorkom aanraken van hete delen met de blote handen, het dragen van
handschoenen wordt aanbevolen.
Houd kleine kinderen ten alle tijden uit de buurt van het toestel.
De gasslang niet verdraaien of afknijpen.
Verplaats het toestel niet tijdens gebruik.










Vlam Terugslag


In het geval van vlam terugslag (wanneer de vlam terug slaat in de sproeier ) onmiddelijk de gas toevoer DICHT zetten door eerst de toevoer kraan
op de gasfles dicht te draaien en dan de kraan van het toestel. Nadat de vlam is gedoofd de drukregelaar verwijderen en de conditie van zijn
afdichting controleren, bij twijfel de afdichting vervangen. Controleer tevens of er geen vreemd materiaal in de venturi zit. Steek het toestel weer
aan zoals beschreven in Paragraaf 5 hieronder.Als de vlam hardnekkig blijft terugslaan breng het product dan naar u geauthoriseerde CADAC
reparateur.

Lekkages


Als er een lek zit in uw toestel (gas lucht), draai dan de gas toevoer DICHT, eerst op de gasfles en dan op uw toestel door de respectievelijke knoppen
volledig met de wijzers van de klok mee dicht te draaien. Neem de gasfles en het toestel onmiddelijk me naar buiten naar een goed geventileerde vuurvrije locatie waar het lek gevonden en gemaakt kan worden.
Als u op lekkage van u toestel wilt controleren, doe dit dan buiten. Probeer nooit lekkages te vinden met een vlam. De juiste wijze is door zeepwater te
smeren op de verbindingen., als er bellen ontstaan dan is er een gas lekkage. Draai onmiddelijk het gas toevoer DICHT, eerst door de regelklep op de
gasfles dicht te draaien en dan van het toestel. Controleer dat alle verbindingen goed gemaakt zijn. Wederom controleren met zeepwater.
Als de gas lekkage blijft duren breng het product dan terug naar u CADAC dealer voor inspectie / reparatie.





4.

ASSEMBLAGE INSTRUCTIES
OPMERKING: De gasslang en drukregelaar zijn niet bijgeleverd. Neem kontakt op met uw leverancier voor bijzonderheden.



De gasslang mag niet korter zijn dan 800mm en niet langer dan 1,5m, controleer de verloop datum op de slang en vervang deze wanneer dat nodig is.
De gasslang niet verdraaien of afknijpen. Zorg ervoor dat hij vrij ligt van het kooktoestel om zo aantasting/beschadiging van de slang door hitte te
voorkomen.
Sluit een kant van de lage druk gasslang aan op de tuit van de drukregelaar en de andere kant aan de tuit van het kooktoestel door hem stevig aan te drukken
totdat hij geheel tegen de schouder van de tuit aan zit. (Zie Figuur 2).
Zorg ervoor dat de verbindingen goed zitten en er geen gas lekkage kan ontstaan.
Zorg ervoor dat de kranen van het toestel DICHT staan door de knoppen volledig met de wijzers van de klok mee tegen de aanslag te draaien
(Zie Figuur 3).






Model 186F en 187F


Breng het metalen rooster aan op het kooktoestel door het in lijn brengen van de pootjes op het rooster met de corresponderende gaatjes in het kooktoestel.
Het rooster rust eenvoudigweg op het kooktoestel.

Modelle 184F en 185F


Bevestig de pannendragers aan het kooktoestel door het lipjes onder de drager in lijn te brengen met de corresponderende sleuven in het kooktoestel. Let
er op dat de drager er maar op een manier in past. Zorg ervoor dat het kuiltje op de ring van de drager in lijn zit met het kuiltje in het kooktoestel.
Plaats de grillplaat op het toestel door eerst de twee (2) buitenste verbindingslippen in lijn te brengen met de corresponderende pannendragers.
Laat de grillplaat op de pannendragers zakken en zorg ervoor dat alle verbindingslippen in lijn komen met de pannendragers.
Zorg ervoor dat de grillplaat goed geplaatst is voordat u hem gaat gebruiken.
De pannendragers en grill platen kunnen in elke willekeurige configuratie gebruikt worden, (d.w.z. twee pannen dragers, twee grill platen of één pannen
drager en één grill plaat).






Onderaanzicht van de aluminium grillplaten
geplaatst op de pannendragers.

Fig. 5
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5.

AANSLUITEN EN VERWISSELEN VAN DE GASFLES






Vöör aansluiting van de gasfles op het toestel, ervoor zorgdragen dat de rubber afdichting van de drukregelaar op zijn plaats zit en in goede conditie
Verkeert. Controleer dit elke keer dat een gasfles aansluit op het toestel.
Blaas de opening van de gasfles stofvrij om mogelijke verstopping van de brander mondstuk te voorkomen.
Zorg ervoor dat de kranen van het toestel DICHT staan door de knoppen volledig met de wijzers van de klok mee tegen de aanslag te draaien
(Zie Figuur 3).
Zorg ervoor dat de gasfles aangesloten of vervangen wordt op een goed geventileerde plaats, liefst in de open lucht, uit de omgeving van iedere
onstekingsbron, zoals open vuur en uit de nabijheid van andere mensen.
Zorg ervoor dat de gasfles altijd rechtop staat tijdens het vastschroeven van de koppeling aan de gasfles, handvast draaien totdat hij volledig
gekoppeld zit.
Zorg ervoor dat er een volledige gasdichte aansluiting is gemaakt (controleer voor gaslucht bij de koppeling). Als er een lek zit in uw toestel
(gaslucht), neem dan de gasfles en het toestel onmiddelijk me naar buiten naar een goed geventileerde vuur- vrije locatie waar het lek gevonden en
gestopt kan worden. Om uw toestel te controleren op lekkages, dient dit buiten gedaan te worden gebruikmakend van warm zeep water, die
aangebracht wordt op de verbindingen en koppelingen.van het toestel. Vorming van bellen zullen duiden op een gaslek. Niet met vuur controleren
op lekkages.
Als u het gas lek niet kan herstellen, gebruik dan het toestel niet, neem contact op met uw plaatselijke CADAC leverancier voor hulp.
Wanneer u een gasfles verwisseld, sluit dan de kraan op de fles (indien uitgerust) en dan de kraan van het toestel. Zorg ervoor dat de vlam is
gedoofd voordat de drukregelaar losgeschroefd wordt. Sluit de drukregelaar weer aan op een volle gasfles waarbij dezelde procedure gevolgd wordt
zoals hierboven beschreven.








6.

GEBRUIK VAN HET TOESTEL



Het toestel is ontworpen voor gebruik van kookpannen niet kleiner dan 150 mm in diameter en niet groter dan 250 mm in diameter.
De pannendragers en grill platen kunnen in elke willekeurige configuratie gebruikt worden,(d.w.z. één pannendrager en één grill plaat of twee grill
platen of twee pannendragers).
Na het aansteken, de gasfles en het toestel niet verplaatsen, daar vloeibaar gas vanuit de gasfles het toestel binnen kan komen, wardoor hij gaat
vlammen (grote gele vlammen).
Bedien het toestel altijd op een stevig gelijkmatig oppervlak waarbij de gasfles rechtop staat.





Aaansteken van het Toestel met de Piëzo (Niet van Toepassing op Model 186F & 187F)






Draai de bedinings knop met de wijzers vande klok mee “DICHT”.
Draai de gas kraan op de gasfles “OPEN”.
Draai de bedienings knop tegen de wijzers van de klok in totdat er een sissend geluid wordt gehoord, druk dan op de piëzo knop. Dit moet de
brander aansteken.
Als de brander niet aan blijft, herhaal dan de hierboven vermelde stappen.
Om het kooktoestel “DICHT”te draaien, draai dan de kraan van de fles “DICHT” en draai dan de bedienings knop van het toestel met de wijzers van
de klok mee naar de “DICHT”stand.

WAARSCHUWING:

ALS DE BRANDER NIET BINNEN 10 SECONDEN ONTSTEEKT, DRAAI DAN DE
BEDIENINGS KNOP DICHT (MET DE WIJZERS VAN DE KLOK MEE). WACHT DRIE
MINUTEN ALVORENS WEER VOLGENS DE JUISTE VOLGORDE AAN TE STEKEN.
Aansteken van het Toestel met een Lucifer




Om het toestel aan te steken, steek dan een lucifer of barbecue aansteker aan, draai de kraan van het toestel OPEN na het aansluiten en openen van
de kraan op de gasfles, door de bedienings knop in tegen de wijzers van de klok in te draaien. Steek de brander van het toestel aan.
Gebruik de bedienings knop om de vlam groote in te stellen naar de gewenste stand door de knop met de wijzers van de klok mee draaien om de
vlam kleiner te maken en tegen de wijzers in om de hem te vergoten (See Fig. 3).
Na gebruik, de kraan op de gasfles dichtdraaien. Als de vlam gedoofd is de kraan op het toestel dicht draaien door hem helemaal met de wijzers van
de klok mee te draaien.

7.

ALGEMEEN ONDERHOUD




Dit toestel heeft geen regelmatig onderhoud nodig.
Het is gevaarlijk om een toestel te gebruiken met een gebarsten of vergane afdichting en/of leiding.. Inspecteer afdichtingen en leiding regelmatig en
vervang deze als zij niet in orde zijn, voor gebruik van het toestel.
Als het toestel in gebruik is geweest, zal hij heet zijn. Laat hem voldoende afkoelen voordat er enig onderhoud gepleegd wordt.
Het kooktoestel is uitgerust met brander mondstukken om de juiste hoeveelheid gas te regelen.
Mocht het gaatje in het brander mondstuk dicht raken dan kan dit een kleinere vlam of helemaal geen vlam veroorzaken. Probeer de brander
mondstuk niet met een speld of een gelijksoortig product te reinigen daar dit de opening kan beschadigen, waardoor het toestel onveilig kan worden.





Vervangen van een Verstopt Brander Mondstuk







Zorg ervoor dat de kraan op de gasfles dicht zit, koppel dan het toestel los van de gasfles.
Verwijder de zelf tappende schroef die de venturi op zijn plaats houdt.
Beweeg de brander eenheid een beetje terug om de afsluiter en het brander mondstuk bloot te leggen.
Schroef het verstopte brander mondstuk los met een geschikte sleutel en vervang hem met een nieuw brander mondstuk.
Zet hem niet te vast daar dit het brander mondstuk kan beschadigen. Om weer in elkaar te zetten de bovenstaande procedure omgekeerd op
tevolgen.
Gebruik geen nijptang voor het brander mondstuk daar het mondstuk kan beschadigen wat hem onbruikbaar of onverwijderbaar maakt.

Vervanging van Gasslang


Monteren van een gasslang is beschreven in Paragraaf 4.

8.

FOUTOPSPORING



Een normale vlam is blauw en kan een gele punt hebben. Als de vlam volledig geel is, kan het zijn dat het brander mondstuk niet goed vastzit. Zet
het brabnder mondstuk opnieuw vast om een gasdichte afsluiting te maken. Een overgevulde gasfles kan ook grote gele vlammen veroorzaken. De
gasfles moet dan teruggebracht worden naar een vulstation om het gewicht te controleren.
Controleer of de ingang naar de venturi open en vrij is van obstakels.
Als de vlamvan kracht verminderd of het gas niet wil branden, controleer dan of de gasfles nog gas bevat (schudden om het geluid te horen
veroorzaakt door het vloeibare gas). Als er nog gas in zit, kan het brander mondstuk mischien verstopt of gedeeltelijk verstopt zijn.
Als u vermoed dat het brander mondstuk verstopt zit, volg dan de bovenstaande instructies.
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9.

REINIGING

?

?

De pannendrager wordt verwijderd door hem van de bovenkant van het kooktoestel af te tillen en kan dan met een schoonmaakmiddel afgewassen
worden.
Om het kooktoestel zelf te reinigen, eenvoudigweg afdoen met een vochtige doek met een beetje schoonmaakmiddel, wanneer nodig.
NIET ONDERWATER DOMPELEN omdat dit water in de mengbuis zal binnenlaten waardoor het toestel niet goed zal functioneren.
Gebruik geen schuurmiddelen of schuursponsje daar deze blijvende schade aan het gelakte oppervlak zullen veroorzaken.
Om problemen met aansteken te voorkomen, de branders schoonhouden.

?

Verzorging van de Anti-kleef Aluminium Grill Platen

?

?

De anti-kleef grill plaat is bedekt met een taaie duurzame anti-kleef laag die met veel succes gebruikt is voor het beste kookgerei van de wereld.
Niettemin, het verzorgen ervan helpt u om te genieten van extra jaren gezond, gemakkelijk, ant-kleef koken.
Gebruik alleen de lage of middenste warmte stand om de waardevolle voedingstoffen in het eten te helpen vatshouden en de anti-kleef laag te
behouden.
Terwijl de anti-kleef laag erg duurzaam is, kan het gemakkelijk beschadigd worden door het gebruik van metalen keukengerei. Het is daarom aan te
raden om alleen plastic of houten keukengerei te gebruiken tijdens het koken.
De anti-kleef grill niet oververhiten en altijd een met een beeje olie insmeren voor het gebruik.
Altijd de anti-kleef grill af laten koelen alvorens in het water onder te dompelen.
De anti-kleef laag is volkomen veilig in de vaatwasser, maar de anti-kleef laag is zo gemakkelijk schoon te maken dat een snelle hand
afwasvoldoende is.
Het gebruik van schuurmiddelen is niet aan te bevelen, omdat dit de anti-kleef laag blijvend zal beschadigen.
Na reiniging het oppervlak hernieuwen door het licht inwrijven met olie.

10.

OPSLAG




Behandel het toestel voorzichtig.Laat hem niet vallen.
Na gebruik, wachten totdat het toestel is afgekoeld, ontkoppel de gasfles en sla hem op in een koel en droge plaats. Sla uw gasfles op in een goed
geventileerde ruimte.
Als het toestel niet normaal functioneren na opslag en alle controles zoals beschreven in paragraaf 5 en 8 enig probleem naar voren heeft gebracht,
kan de venturi verstopt zijn. Een verstopte venturi wordt aangetoond door een zwakkere geelachtige vlam of helemaal geen vlam in extreme
gevallen. Onder deze omstandigheden is het nodig de brander te verwijderen zoals beschreven in Paragraaf 7- Algemeen Onderhoud, en te
controleren en de venturi grondig te zuiveren van vuil wat zich wellicht daarin verzamelt heeft.

?
?
?
?

?
?
?
?
?
?
?
?
?



Modellen 185F, 186F en 187F


Het helpt om het toestel wanneer niet in gebruik in een plastic zak op te bergen daar dit binnendringen van vuil en insecten zal voorkomen hetgeen de
gastoevoer kan beinvloeden.

Model 184F



Laat het toestel altijd afkoelen voordat het in de draagtas opgeborgen wordt.
Houd de deksel gesloten wanneer niet in gebruik daar dit binnendringen van vuil voorkomt , hetgeen de gastoevoer kan beinvloeden.

11.

RESERVEONDERDELEN AND ACCESSOIRES



Gebruik altijd originele CADAC reserveonderdelen daar zij gemaakt zijn om optimale prestaties te bieden.

RESERVEONDERDELEN EN ACCESSOIRES
Beschrijving
Brander Mondstuk 68H
Brander Mondstuk 64H (50m/bar)
Metalen Rooster
Carry Bag

Artikel Nr.
501-0237
501-0230
182S1
182-4

Beschrijving
Pannendrager
Aluminium Grill Platen Flat
Aluminium Grill Platen Ribbed

Artikel Nr.
182-1
182-2
182-3

12.

HET TOESTEL TERUGSTUREN VOOR REPARATIE OF SERVICE






Breng op het toestel geen veranderingen aan. Dit kan het toestel onveilig maken.
Elke verandering zal ertoe leiden dat de CADAC garantie zal komen te vervallen.
Als u een fout niet kunt herstellen door het opvolgen van deze instructies, neem dan contact op met uw plaatselijke CADAC distribiteur voor
Inspectie/reparatie.

CADAC
PO Box 43196
Industria
2042
South Africa
Tel: ++27 11 473 8600
Fax: ++27 11 474 3875
E-mail: info@cadac.co.za

CADAC SCANDINAVIA
Camp Aps
Gasværksvej 26C
9000 Aalborg
Scandinavia
Phone: +4572183280
E-mail: info@cadac.dk

Web site: www.cadac.co.za
Customer care: 0860 223 220 (RSA Only)

CADAC EUROPE BV
Ratio 26
6921 RW
Duiven
The Netherlands
Tel: ++31 26 319 7740
Fax:++31 26 319 7743
E-mail: info@cadacsales.com

