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Belangrijk: Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door, raak vóór gebruik ver-
trouwd met het product en neem absoluut de aanwijzingen en voorschriften m.b.t. 
het gebruik van de flambeerbrander in acht.
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Veiligheidsaanwijzingen:
•  Brander is geen speelgoed. Houd deze a.u.b. buiten het bereik van kinderen.
•   Brander bevat onder druk staand butaangas. Houd hem uit de buurt van directe 

hitte en zonneschijn.
•  Bewaar de flambeerbrander staand op een koele en veilige plek.
•   Gebruik het toestel uitsluitend in goed geventileerde ruimten en zorg ervoor dat 

u zich niet in de buurt van licht ontvlambare of explosieve voorwerpen of naar 
buiten stromende gasbronnen bevindt.

•   Bij het aansteken en tijdens het gebruik altijd uit de buurt van gezicht, lichaam 
en kleding houden.

•  Zorg er vóór vulling met butaangas voor dat de brander uitgeschakeld is.
•   Misbruik met voorbedachten rade in welke vorm dan ook, zoals bv. het inademen 

van het gas, is voor de gezondheid schadelijk of dodelijk.
•  Draag bij het gebruik een veiligheidsbril.
•  Vlam nooit op personen/dieren richten.
•  Toestel nooit met actieve vlam overhandigen.
•  Flambeerbrander nooit doorboren of openen en werp hem niet in het vuur.
•  Raak tijdens en direct na het gebruik nooit de loop van de vlam aan.
•  Vóór vulling minim. 5 min. laten afkoelen.
•  Bij de vulling uit de buurt van vlammen/vonken houden.
•   Bij het bijvullen de gasbus niet meer dan 10 seconden op het bijvulventiel druk-

ken.
•   De flambeerbrander is bij de levering vooraf ingesteld; er mag technisch niets 

worden veranderd. Bij herkenbare beschadigingen mag de flambeerbrander niet 
meer worden gebruikt.

•   Zorg ervoor dat zich in de buurt van de plek van gebruik altijd een brandblusser 
bevindt.

•   Zorg ervoor dat na ieder gebruik de controleknop van de gasstroom volledig 
gesloten en de vlam volledig gedoofd is.

•  Apparaat vóór het opruimen af laten koelen.
•   Het niet in acht nemen van deze voorschriften en aanwijzingen kan leiden tot 

schade.

Ingebruikneming van de brander
Rvs greep (6) in de hand nemen en erop letten dat de vlamopening (1) van het 
lichaam af wijst. Met de duim de kinderbeveiliging (5) naar beneden trekken, tot 
deze hoorbaar inklikt. Vervolgens de ontstekingsknop (4) indrukken en vasthouden 
om de flambeerbrander aan te steken. Als er geen ontsteking is, het proces a.u.b. 
gewoon herhalen. De vlam dooft als de ontstekingsknop wordt losgelaten.
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Continubedrijf
Schuif voor continubedrijf met brandende vlam de knop voor continubedrijf (2) 
naar rechts en de vlam blijft zonder de ontstekingsknop (4) behouden. Voor uit-
schakeling de knop voor continubedrijf weer naar links schuiven. Daardoor wordt 
de gastoevoer gestopt en dooft de vlam. De gastank van de flambeerbrander dient 
nooit compleet geleegd te worden. Zodra de vlam kleiner wordt - bijvullen.

Reiniging
De flambeerbrander dient uitsluitend met een droge doek te worden gereinigd. Voor 
vrij sterke vervuilingen een beetje glasreinigingsmiddel op de doek doen. Besproei 
de flambeerbrander c.q. de openingen van het toestel nooit met reinigingsmidde-
len of water. De flambeerbrander mag nooit in water worden gedompeld of in de 
afwasmachine worden gereinigd, omdat hij hierdoor kan worden beschadigd en 
onbruikbaar kan worden.

Bijvullen van de gastank
Draai voor bijvulling de flambeerbrander met de vlamopening omlaag en trek de 
kunststof poot (7) onder de greep eraf, waar het bijvulventiel (8) zich bevindt. Zorg 
er vóór de vulling met butaangas voor dat het bijvulventiel dicht is.
Uitsluitend butaangas gebruiken.
Schud de gastank enkele keren, opdat de brandstof wordt opgewarmd.
Steek het mondstuk van de tank verticaal in het gasbijvulventiel (8); gebruik een 
pompfunctie voor een optimaal resultaat
Na de vulling het gas enkele minuten lang tot rust laten komen. Vervolgens abso-
luut de poot (7) weer installeren om het ventiel tegen vuil te beschermen.

Veiligheidsinstructies op de bijvulbus lezen.

Bijstellen van de vlamhoogte
Om de vlam te regelen bevindt zich aan de rechterkant van de ontstekingsknop een 
bijstelhendel (3): vrij grote vlam: naar rechts (+) draaien, kleinere vlam: naar links 
(-) draaien.

Toestel:
Werp het toestel op het eind van zijn levensduur in geen geval bij het normale 
huisvuil. Informeer bij uw gemeentelijke autoriteiten of uw lokale afvalver-
werkingbedrijf naar mogelijkheden voor een bij het milieu passende afvalver-
werking.
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