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Verktøy  er  nødvendig.  Fastnøkkel  med  åpen  ende.

16

16

Dette  skiltet  står  for  signalordet  OBS  og  advarer  deg  om  mulige  personskader  eller  

skader  på  eiendom  samt  skade  på  enheten.
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ADVARSEL  OG 
SIKKERHETSINSTRUKSJONER

SERVICE

KOKEPLATER

OPPBEVARING  
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VEDLIKEHOLD,  STELL  
OG KASSERING 

TEKNISKE DATA

GARANTI

PRODUSENT

MERKER  I  DENNE  MANUALEN

OM  DETTE  PRODUKTET

Gratulerer  med  kjøpet  av  dette  Enders-produktet!

Les  og  følg  denne  bruksanvisningen  før  bruk.  Bruk  produktet  kun  som  

beskrevet  i  denne  håndboken  for  å  unngå  personskade  eller  skade.

Ta  vare  på  denne  veiledningen  for  fremtidig  referanse.
Dersom  varen  sendes  videre,  skal  også  denne  veiledningen  medfølge.
Vi  håper  du  liker  Enders-produktet  ditt.

!!
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OM DETTE PRODUKTET 2

2MERKER I DENN MANUALEN 
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ADVARSEL  OG  SIKKERHETSMERKNADER

Enheten  er  egnet  for  kommersiell  bruk,  men  ekstra  tilbehør  er  
nødvendig  (regulator  med  sikkerhetsventil  og  
slangebruddbeskyttelse).

FORSIKTIG:  Tilgjengelige  deler  kan  bli  svært  varme.

Hold  små  barn  unna  v e d       bruk
Enheten  må  settes  opp  i  henhold  til  instruksjonene  og  lokale  
forskrifter.  Enhver  modifikasjon  av  enheten  kan  være  farlig.
Gass flasken  bør  skiftes  utendørs  eller  i  et  godt  ventilert  område  
vekk  fra  åpen  ild  (stearinlys,  sigaretter,  andre  enheter  med  åpen  ild  
osv.)

Ved  gasslekkasje  må  apparatet  ikke  brukes.

Bruk  komfyren  kun  på  et  brannsikkert  underlag.

FARE  for  barn  -  Livsfare  ved  kvelning/svelging.  Hold  emballasjen  
unna  barn.  Kast  den  umiddelbart.  Hold  også  små  deler  unna  deres  
rekkevidde.

Denne  enheten  er  ikke  beregnet  for  bruk  av  barn  eller  personer  
med  begrenset  evne  til  å  betjene  enheter.  Den  må  kun  brukes  av  
personer  som  er  i  stand  til  å  betjene  enheten  på  en  sikker  måte.

Les  installasjons-  og  bruksanvisningen  før  du  bruker  
enheten.  Instruksjonene  bør  oppbevares  for  fremtidig  
bruk.

!!
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OVERHOLDELSE  MED  GJELDENDE  REGLER

Typeskiltet  på  enheten  angir  gasstypen  og  gasstrykket  som  
enheten  er  innstilt  på  fra  fabrikken.

FABRIKK  GASSINNSTILLINGER

FORSKRIFTER  SOM  SKAL  OVERHOLDES  -  GASS  TILKOBLING

Brukeren  av  enheten  er  ansvarlig  for  korrekt  installasjon  
og  overholdelse  av  gjeldende  forskrifter.

Les  bruksanvisningen  før  du  bruker  enheten.

Koketoppen  kan  brukes  med  5  kg,  10  kg  eller  11  kg  gassflasker  (butan  
G30/Propan  G31)  kan  betjenes.
Spesielle  lokale  forskrifter  må  tas  i  betraktning.
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Kommersiell   gassflaske.  (Ikke  inkludert)
Fast  trykkregulator  (DIN  EN  16129),  1,5  kg/t  egnet  for  gassflasken  
som  brukes,  se  fabrikkinnstilling  for  drifts trykk.  (Ikke  inkludert)

80  cm  lang  slangeledning  (DIN  EN  16436-2,  Ø  6,3  mm)  inkludert.

Godkjent  lekkasjesøkende  spray  eller  skummiddel.  (Ikke  inkludert)

Minimumsavstanden  til  veggene  som  tilstøter  i  toppen  bør  være  minst  
65  cm  og  til  veggene  som  grenser  til  sidene  minst  10  cm.

Gasstilkoblingen  til  komfyren  må  utføres  i  henhold  til  forskriftene 
som  skal  overholdes.

Den  medfølgende  slangen  må  installeres  før  komfyren  kan  tas  i  bruk.
Under  drift  skal  komfyren  stå  på  et  jevnt  og  brannsikkert  underlag.

Gassflasken  skal  stå  på  et  flatt  og  solid  underlag  og  være  sikret  

mot  å  velte.

INSTALLERE  ENHETEN

TILKOBLING  TIL  GASSFLASKE 
Følgende  deler  kreves  for  å  koble  til  enheten:

SERVICE

Ta  slangen  som  følger  med  løs  og  fest  den  til  passende  
gasstilkopling,  som  du  finner  på  baksiden  av  komfyren.

Ved  hjelp  av  en  passende  skiftenøkkel  kobles  gjengen  og  
mutteren  godt  til  hverandre  ved  å  dreie  dem  til  VENSTRE.

INSTALLASJON  AV  GASSLANGE



6

Lekkasjesøkende  spray  eller  skummiddel.  Stramheten  er

1.  Unionsmutter  (1)  til  trykkregulatoren  (2)  ved  å  vri  til  venstre

4.  Vær  også  oppmerksom  på  den  vedlagte  bruksanvisningen  for
trykkregulatoren.  (Ikke  inkludert)

koble  til  ved  å  svinge  til  venstre.  Her  er  definitivt  med

koble  den  til  sylinderventilens  gjenge  (4)  for  hånd.  Nei

sikres  hvis  det  ikke  dannes  bobler.

en  annen  skiftenøkkel  til  den  utpekte

Bruk  verktøy  da  dette  vil  løsne  sylinderventilpakningen
kan  bli  skadet  og  tettheten  kan  ikke  lenger  garanteres.

Kontra  trykkregulatorens  skiftenøkkelflater.  Dette  hindrer
kontrolleren  i  å  snu  eller  utillatelig  kraftoverføring.  Tetthet  sikres
ved  å  stramme  skruforbindelsen.

GASSFLASKE  TILKOBLING:

3.  Kontroller  alle  koblingspunkter  for  lekkasjer  med  sylinderventilen
(3)  åpen.  Vennligst  bruk  en  anerkjent  for  dette

2.  Slangeenheten  (5)  skrus  fast  til  trykkregulatorens  utløpsgjenge
(6)  med  en  passende  skiftenøkkel

på

2  trykkregulator

3  Gassflaske  ventil

4  sylinderventilgjenger

til

5  slangeledning

1  unionsmutter

6  utgangs gjenger



Diameter:  ca  30,0  cmDiameter:  ca  23,5  cm

11  kg  gassflaske  

Høyde  med  regulator:  ca  59,0  cm

(DIN  EN  16436  -  2)

Gjenget  utgang  på  trykkregulatoren
(DIN  EN  16129,  Type  694)  (Ikke  inkludert)

5  kg  gassflaske  

Høyde  med  regulator:  ca  47,0  cm

Unionsmutter  til  trykkregulatoren

10  kg  gassflaske  

Høyde  med  regulator:  ca  60,0  cm 

Diameter:  ca  30,0  cm

Unionsmuttere  på  slangen

Instruksjonene  for  å  sette  apparatet  i  bruk  finner  du  i  bruksanvisningen.

Gjør  brukeren  kjent  med  driften  av  enheten.

Ved førstegangs bruk

Etter  installasjon  må  du  kontrollere  at  brennerne  er  antent  og  at  de  er  trygge  å  

brenne.

DALGETY

7
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FUNKSJONSKONTROLL

OBS:  I  henhold  til  DGUV-forskrift  79  "Bruk  av  flytende  gass"  

MERKNAD  FOR  KOMMERSIELL  BRUK

ASSISTANSE/SERVICEDETALJER

Sjekk  brennsikkerheten  ved  raskt  å  bytte  fra  full   til  laveste

innstilling. 
Sjekk  om  flammene  tar  av.  En  liten  tendens  til  å  løfte  seg  når  
brennerne  er  kalde  må  stoppe  når  brennerne  er  varme.
Hvis  enheten  fungerer  perfekt  etter  funksjonskontrollen,kan du 
begynne å bruke den.

Under  reparasjonsarbeid  må  apparatet  kobles  fra  gasstilførselen!  
(Regulator fjernes fra gassflasken.)
Ved  feil,  kontakt  kundeservice.
Vær  oppmerksom  på  at  kun  originale  reservedeler  kan  brukes  til  
reparasjonsarbeid!

!! skal  det  brukes  en  slangebruddsbeskyttelse  i  henhold  til  DIN
30693  "Slangebruddbeskyttelse  for  flytende  gasssystemer  

og  en  sikkerhetstrykkregulator  med  overtrykksbeskyttelse  for  
kommersiell  bruk.

Regulator med slangebruddsventil  er  ikke  inkludert  i  
leveringsomfanget.
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SIKKERHETSINSTRUKSJONER  FOR  DRIFT

Kan brukes inne og ute
Enheten  må  installeres  i  henhold  til  gjeldende  forskrifter.

Slangeledningen  må  skiftes  hvis  det  er  nasjonale  forskjeller.

Unngå  å  vri  slangeenheten.
Når  du  skifter  ut  en  gassflaske,  sørg  for  at  det  ikke  er  noen  
antennelseskilder  i  umiddelbar  nærhet.
Ved  gasslekkasje  må regulatoren  stenges  umiddelbart.

Vernehansker  anbefales  for  ombyggings-  eller  erstatningsaktiviteter.

Komponenter  forseglet  av  produsenten  eller  distributøren  kan  
ikke  modifiseres  av  operatøren.
Hvis  enheten  er  skadet,  må  du  ikke  bruke  den.
Bruk  kun  apparatet  til  å  tilberede  og  varme  opp  mat.  Andre  typer  
bruk  er  ikke  tillatt.
Overflaten  på  enheten  blir  varm  under  drift.  Vær  oppmerksom  på  
lett  antennelige  materialer  i  nærheten  av  enheten.
Tenk  f.eks.  også  på  klærne  dine.
Hold  alltid  barn  unna  enheten.  Overopphetet  fett  og  olje  kan  raskt  
antennes.  Tilbered  derfor  alltid  retter  som  er  tilberedt  i  mye  fett  
og  olje under oppsyn.

Koketoppen  må  ikke  brukes  som  hylle.
Plast-  eller  aluminiumsfoliebeholdere  er  ikke  tillatt  for  oppvarming  
av  mat,  da  de  vilbli ødelagt av dehøye  temperaturene.

Ikke  bruk  kokeplatene  til  romoppvarming;  det  er  ikke  bare  farlig,  
men  skader  også  varmepunktene.
Produsenten  kan  ikke  holdes  ansvarlig  for  skader  forårsaket  av  
feil  installasjon.

Lokket  må   vippes  opp  når  enheten  er  i  drift.
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KOKEPLATER

Sørg  alltid  for  uhindret  tilgang  av  omgivelsesluften  til  gassflasken,  
men  unngå  direkte  sollys.

et  skummiddel  eller  såpevann  på  koblingspunktene.

Pass  på  at  flammespissene  ikke  stikker  ut  over  kanten  
på  gryten,  ellers  vil  energi  gå  tapt  eller  grytene  bli  skadet.

Overbevis  deg  selv  om  tettheten  til  gassledningen  ved  å  bruke

Enhver  strukturell  modifikasjon  av  enheten  kan  være  farlig  og  er  
ikke  tillatt.

Etter  bruk,  lukk  stengeventilen  på  gassflasken.
Ikke  flytt  enheten  under  drift.

Hvis  lokket  lukkes  igjen  etter  at  apparatet  har  vært  i  drift,  må  
apparatet  først  ha  kjølt  seg  helt  ned.

I  prinsippet  kan  du  bruke  kommersielt  tilgjengelige  gryter  og  
panner  med  jevn  og  solid  base  på  kokesonene.
Gryter  med  bunn  av  aluminium  eller  kobber  er  energibesparende. 
Hvis  maten  tillater  det,  bruk  riktig  grytelokk.  Dette  kan  også  spare  
deg  for  gassbruk.
Sett  først  gryten  på  kokeplaten  og  slå  deretter  på  kokeplaten.  
Dette  lar  deg  utnytte  varmen  som  avgis  fullt  ut.

Størrelsen  på  gryten  må  tilpasses  størrelsen  på  det  enkelte  
kokeområdet.

GENERELL

!!
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ca  diameter  14  cm

ca  diameter  16  cm

Maks.

DALGETY

ca  diameter  20  cm2  brenner  

3 brenner ca  diameter  20  cm

Minimum:

De  anbefalte  grytediametrene  for  de  enkelte  kokeplatene  er  
oppført  nedenfor

Komfyrlokket  kan  tas  av  for  matlaging  eller  rengjøring.

Vær  forsiktig  så  du  ikke  trekker  fra  hverandre  for  mye,  ellers  kan  
det  bli  permanente  deformasjoner  på  kanten  av  lokket.
For  å  sette  inn  lokket,  som  med  å  fjerne  det,  trekkes  kanten  av  
lokket  nær  rotasjonsaksen  litt  fra  hverandre  og  skyves  eller  
henges  over  dreieboltene.  (se  skisse  av  koketopp 433512/14)

kontrollknapp

rotasjonsakse

Tilkobling  av  slangeledningen

venturi  rør
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For  å  slå  av  brennerne,  vri  kontrollhåndtakene  med  klokken  så  
langt  de  går.

omstendigheter  grytene  kan  bli  skadet.
Vær  oppmerksom  på  symbolene  på  betjeningshåndtaket.

Hvis  du  dreier  betjeningshåndtaket  til  venstre  så  langt  det  går,  
har  du  valgt  lav  innstilling.  Jo  mer  du  dreier  kontrollhåndtaket  til  
høyre,  jo  større  kraft.

Bruk av koketoppen
Kokeplatene  er  trinnløst  justerbare.  Du  kan  skyve  inn  
kontrollhåndtaket  for  å  justere  og  vri  det  til  venstre.

Skyv  inn  det  tilsvarende  betjeningshåndtaket  og  bring  det  til  øvre  
posisjon.
Tenn  gassen  med  en  fyrstikk  eller  lighter

Ved  apparater  med  tenningssikring  må  man  holde  
betjeningshåndtaket  trykket  inn  i  5  til  10  sekunder  etter  at  tenningen  
har  funnet  sted,  slik  at  termoelementet  (flammevakten)  kan  varmes  
opp  tilstrekkelig.  Tenningssikringen  er  en  sikkerhetsanordning  som  
avbryter  gasstilførselen  hvis  flammen  slukker  utilsiktet  (f.eks. på  
grunn  av  sterkt  trekk,  overkoking  osv.).

Hvis  brenneren  ikke  har  antent  innen  5  sekunder,  vri  kontrollknappen  
til  "av"-posisjon.  Vent  noen  sekunder  før  du  gjentar  
tenningsprosessen.
Etter  at  du  er  ferdig  med  matlagingen,  slå  av  kontrollhåndtaket  og  
lukk  gassventilen.
Vær  oppmerksom  på  lett  antennelige  materialer  i  nærheten  av  
enheten.  Som  for  eksempel   klærne  dine.

Igangsetting  av  brenneren

Du  kan  bruke  kokeplatene  på  vanlig  måte.  Begynn  først  å  lage  
mat  på  maksimal  effekt  og  skru  deretter  ned  kraften.

Justering  av  komfyren:
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VEDLIKEHOLD, BRUK OG AVHENDING

Komfyren  må  oppbevares  tørt  og  beskyttet  mot  støv.

GASSFLASKE:
BRANN-  OG  EKSPLOSJONSFARE  

OPPBEVARING

Steng  først  regulatoren  på  flasken  og  la  flammen  brenne  ut.  

Komfyren skal  aldri  åpnes  med  en  flaske  eller  regulator  ute  av  drift.

Steng  av  gasstilførselen  på  gassflasken  etter  bruk.

DALGETY

Slå  av  komfyren:

Oppbevar gassflasken  utilgjengelig  for  barn.

Hold  gassflasken  unna  oksiderende  gasser  og  andre  brennbare  stoffer.

Flytende  gass  som  slipper  ut  er  tyngre  enn  luft  og  synker  til  bakken.  
Ikke  oppbevar  gassflasken  i  huset,  under  bakkenivå  (f.eks. kjeller,  
sjakt,  underjordisk  parkeringsplass,  etc.)  eller  på  uventilerte steder  
der  gass  som  slipper  ut  kan  samle  seg.

Beskytt  gassflasken  mot  direkte  sollys  og  andre  varmekilder.  
Oppbevar  gassflasken  ved  mindre  enn  40°C  på  et  godt  ventilert,  
skyggefullt  sted  og  beskyttet  mot  vær  og  vind.

Oppbevar  gassflasken  stående  og  sikre  den  mot  å  velte.
Tomme  gassflasker  inneholder  alltid  en  restmengde  flytende  gass. 
Følg  også  oppbevaringsinstruksjonene  for  tomme  gassflasker.

ADVARSEL  -  VARME  OVERFLATER  
Vent  til  ovnen  er  tilstrekkelig  avkjølt  før  
rengjøring.

!!
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ADVARSEL  -  FARE  FOR  SKADE  

Tørk  av  det  rustfrie  stålgitteret  med  en  fuktig  klut  eller  skyll  med  
varmt  vann.  Bruk  eventuelt  et  mildt  vaskemiddel.  Skyll  med  vann  
og  la  komfyrgrillen  tørke  helt  før  du  bruker  den  igjen,  og  behandle  
deretter  de  rustfrie  ståloverflatene  med  rustfritt  stålpleiemiddel

Fjern  matrester  med  en  myk  børste/klut.

Komfyr

Gassgrillen  har  delvis  skarpe  kanter.  Bruk  hansker  under  
rengjøring  og  montering  for  å  unngå  kuttskader.

Fjern  kjelestativet  for  å  rengjøre  overflaten
fra  komfyren  (ta  sakte  ut  mot  oppover).  Rengjør  enheten  kun  når  
den  er  kald.  Ikke  bruk  skurende  rengjøringsmidler  til  dette.

Ikke  bruk  brennbare  rengjøringsmidler.
Hvis  dysen  i  unntakstilfeller  er  tett,  må  det  tømmes  med  en  
dysenål.
Hvis  venturirøret  (gassblandingsrør)  i  unntakstilfeller  er  blokkert,  
må  det  ryddes  med  en  nål  eller  en  dysenål.

Tørk  enheten  etter  rengjøring.
Slangeledningen  må  kontrolleres  for  sprekker  og  skader  før  hver  
bruk.
Bytt  regulator  og  slange  senest  etter  5  år,  selv  om  det  ikke er  
synlige  skader.  Sørg  for  at  regulatoren  er  godkjent  for gassen  
som  brukes  og  er  innstilt  på  riktig  trykk  (se  tekniske  data).  En  ny  
slange  må  ikke  være  lengre  enn  1,5  m.

Gassen  danner  en  eksplosiv  blanding  med  olje.  Prøv  aldri  å  
gjøre  harde  ventiler  og  kontrollknotter  enkle  å  dreie  med  olje  
eller  penetrerende  olje.



13  b/p

5013  b/p

DE/AT

DE/AT

Merking  av  dyser  (mm)

Merking  av  dyser  (mm)

p  (mbar)

0,75

p  (mbar)

30

Katt.

30

Katt.

Dest.  D

13  b/p

Dest.  D

NO

13  b/p 0,75NO

0,65

0,65

50

Dette  produktet  inneholder  resirkulerbare  materialer.

AVHENDING:

Ikke  kast  den  i  husholdningsavfallet.  For  å  kaste  ovnen,  demonter  den  i  

sine  individuelle  deler.  Resirkuler  metaller  og  plast.

3  BRENNER

Varenr.:

Modell:

∑Qn Hs:

Modell:

0085BU0127

Produkt  ID-nr.:

∑Qn Hs:

0085BU0127

336  g/time

Type  gass:

4,6  kW

504  g/time

6,9  kW

433512

Butan  (G30)/  Propan  (G31)

433514

Type  gass:

DALGETY

Butan  (G30)/  Propan  (G31)

DALGETY

Varenr.:

Produkt  ID-nr.:

TEKNISKE  SPESIFIKASJONER

Denne  enheten  er  testet  og  godkjent  i  henhold  til  DIN  EN  484:2020. 

2  BRENNER
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GARANTI

Vi  garanterer  produktets  funksjon  i  2  år .

Riktig  håndtering  av  produktet  og  offisielt  bevis  på  kjøpsdato  er  
en forutsetning  for  garantiservicen.

Garantien  utløper  etter  at  garantiperioden  er  utløpt  eller  
umiddelbart  dersom  det  ble  gjort  endringer  på  produktet  
uavhengig.  Ingen  utbedringer  må  utføres!

Hvis  produktet  ditt  viser  en  defekt  til  tross  for  kvalitetskontrollene  
våre,  vennligst   returner  det  til  forhandleren.

Service: 

www.enders-germany.com/en

Vi  forbeholder  oss  retten  til  å  gjøre  farge-  og  tekniske  
endringer  for  å  forbedre  produktet.

PRODUSENT

Enders  Colsman  AG

Brauck  1

58791  Werdohl,  Tyskland

+49  (0)  2392  -  978230 www.enders-germany.com 201012




