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Gebruiksaanwijzing voor de
inbouwkomfoor op vloeibaar 

gas van 
in de categorie I3 (propaan/butaan)

ATTENTIE:
De installatie van dit apparaat mag alleen worden uitgevoerd door een erkend 
installateur

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig voordat u het apparaat gebruikt!

1. Geldigheidsbereik

Deze gebruiksaanwijzing geldt voor de volgende 
-inbouwkomforen uit de modelreeks EK 2000: 
EK-1101 tot EK-1324, CE-1300 tot CE-1464

2. Het apparaat in bedrijf stellen

2.1. Open de kraan van de gasfles.
2.2. Open het sluitventiel van de kookplaat.
2.3. Draai de draaiknop van de desbetreffende brander uit de gesloten stand  

(stand 0) tegen de wijzers van de klok in op de hoge stand (grote vlam).
2.4. Druk de draaiknop in en houd de knop in deze positie.

2.5. Steek de brander aan met een lucifer of met een ander geschikt 
aansteekapparaat.

2.6. Nadat de brander is aangestoken, kunt u de draaiknop na ongoeveer 10 
seconden loslaten.

2.7. Met de draaiknop kunt u nu de gewenste stand van de brander instellen.
grote vlam  = Stand Groot (afhankelijk van het type: 2,0 kW; 1,6 kW; 1,0kW)
kleine vlam = Stand Klein (ongeveer 0,5 kW)

2.8. De volledige aansteekprocedure moet duidelijk van boven zichtbaar zijn en 
mag niet worden gehinderd door pannen op de brander.

2.9. De kookplaat mag niet zonder toezicht worden gebruikt!

3. Het apparaat buiten bedrijf stellen

3.1. Draai de draaiknop in de gesloten stand (stand 0). De brander dooft.
3.2. Draai het sluitventiel van de kookplaat dicht.
3.3. Sluit de kraan van de gasfles als u het apparaat voorlopig niet meer gebruikt.

4. Maatregelen bij storingen

4.1. Stel het apparaat bij storingen buiten bedrijf (zie boven) en raadpleeg een 
deskundige*.

5. Juiste omgang met de kookplaat

5.1. Pannen
5.1.1. Als u de pannen op de kookplaat zet, moet u erop letten dat u deze midden op

het pannenrooster plaatst en dat er geen vlammen over de rand van de pan 
slaan.

5.1.2. Gebruik uitsluitend pannen met een platte bodem.
5.1.3. De diverse branders voor de kookapparatuur kunnen uitgerust worden met 

verschillende maten pandragers. De gebruikte pannen mogen niet groter zijn
dan de pandragers.

5.2. Luchttoevoer
5.2.1. Als u de brander gebruikt, moeten in de ruimte waarin het apparaat is 

opgesteld ventilatie-openingen met een vrije doorsnede van minstens 
150 cm² aanwezig zijn. Deze openingen mogen afsluitbaar zijn, maar moeten
worden geopend zodra de kookplaat wordt gebruikt (zie het 
waarschuwingsbordje dat boven de kookplaat is aangebracht).

5.2.2. De verbrandingsluchttoevoeren moeten van tijd tot tijd worden gecontroleerd 
en zo nodig worden schoongemaakt.

Het is niet toegestaan om de brander(s) als verwarming te gebruiken.

ATTENTIE: Tijdens het tanken en in garages mogen de branders niet worden
gebruikt.

6. Maatregelen voor het geval u de kookplaat geruime tijd niet gebruikt

6.1. Zet de draaiknoppen in de gesloten stand (stand 0).
6.2. Draai het sluitventiel van de kookplaat dicht.
6.3. Sluit de kraan van de gasfles.
6.4. Als u het apparaat geruime tijd niet hebt gebruikt, moet u het, indien nodig, 

door een deskundige* laten onderzoeken.

7. Verzorging en reiniging van het apparaat

7.1 U kunt het apparaat met in de handel gebruikelijke schoonmaakmiddelen 
reinigen.

7.2. Laat het apparaat afkoelen voordat u het schoonmaakt.
7.3. Reinig de buitenzijden van het apparaat met een vochtige doek zonder  

toevoeging van chemische of korrelvormige schoonmaakmiddelen om een
beschadiging van het apparaat te vermijden.

7.4. U mag de branderkoppen niet demonteren om het apparaat schoon te maken.
7.5. Zorg ervoor dat er geen schoonmaakmiddelen in de brander terechtkomen.
7.6. Controleer het apparaat na lange ritten op beschadigingen of losse 

onderdelen.

8. Onderhoud

8.1.   Om veiligheidsredenen is het noodzakelijk dat een deskundige jaarlijks
controleert of het apparaat nog goed werkt en dat deze eventuele gebreken  
verhelpt (onderhoudscontract).

8.2. Tijdens de jaarlijkse controle van het apparaat moeten met name de volgende
functies worden gecontroleerd:

8.2.1. Controle van de gasdichtheid.
8.2.2. Controle van de brandveiligheid en vlamstabiliteit.
8.2.3. Controle van de toevoer van verse lucht.
8.2.4. Controle van de veiligheids- en regelvoorzieningen (branderkranen).
8.3. Tijdens elke onderhoudsbeurt moet ook de ruimte waarin het apparaat is 

geplaatst met betrekking tot het apparaat in ogenschouw worden genomen en  
met de voorschriften die van toepassing zijn, worden vergeleken.

8.4. Als de branderopeningen verontreinigd of verstopt zijn, moeten de 
branderkoppen schoongemaakt of vervangen worden.

8.5. Het thermo-element mag niet verontreinigd zijn en de afstand tussen 
branderkop en thermo-element moet ongeveer 2-4 mm bedragen.

8.6. Als het apparaat in voertuigen wordt gebruikt, adviseren wij u de installaties 
voor vloeibaar gas voor de eerste inbedrijfstelling en om de twee jaar na 

ingebruikname te laten controleren door een deskundige*. Over deze 
controle moet de deskundige* een schriftelijke verklaring opstellen. De 
gebruiker is ervoor verantwoordelijk dat deze controle wordt uitgevoerd. 
De gebruiker moet schriftelijk door de installateur op de controleplicht worden
gewezen

8.7. Bij de controle moet ook de drukregelaar worden betrokken.

9. Algemene veiligheidstips

9.1. Als u een gaslucht ruikt:

9.1.1. Opent u alle ramen en verlaat u de ruimte.
9.1.2. Zet u geen elektrische voorzieningen aan en vermijdt u het gebruik van open 

vuur waardoor het gas tot ontbranding kan komen.
9.1.3. Sluit u de kraan van de fles en laat u het gesloten totdat de fout is verholpen.
9.1.4. Raadpleegt u een deskundige.
9.1.5. Probeert u nooit om het lek met een open vlam te vinden!
9.2. Elke wijziging aan het apparaat kan gevaarlijk zijn en is niet geoorloofd.
9.3. Enkele onderdelen van het apparaat kunnen zeer heet worden. Buiten bereik

van kinderen houden.

*Deskundige:
Deskundige gasvaklui zijn erkende vaklui, die er op grond van hun  opleiding
en kennis en van hun praktische ervaring borg voor staan dat ze de controlle
volgens de voorschriften uitvoeren.
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