
 

Användarmanual 
Gabrielle Fire Pit 

53000003915  -  HF36501AA 

 

 

⌀91,5 x H38 cm 
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FIRE PIT



VARNING: 
DETTA APPARAT HAR EN ÖPPEN FLAMMA; OCH LÄMPLIG SKÄRM 

BÖR ANVÄNDAS FÖR ATT SKYDDA BARN, ÄLDRE OCH SVAGA. 

 Batterier måste bortskaffas som kemiskt avfall och får inte kastas i papperskorgen. 
 

 

 

     FARA FARA AV KOLMONOXID 

Denna apparat kan producera kolmonoxid som inte 

luktar. Att använda apparaten i ett slutet utrymme 

kan vara dödligt. Använd därför aldrig apparaten i 

ett slutet utrymme. 

 

 

 

VÄNLIGEN NOTERA FÖLJANDE: 
Denna apparat är utrustad med flexibla gasgummirör och klämmor som ska användas; använd alltid samma typ och alltid i 

enlighet med de nationella reglerna i destinationslandet. 

Byt ut dessa komponenter regelbundet enligt det datum som anges på kroppen på var och en av dem eller enligt tillämpliga 

nationella regler i destinationslandet. 

LPG-gasflaska ingår inte och måste köpas separat enligt lagringsutrymmet som är avsett för gasflaskan, om det finns. 

VARNING: 
Underlåtenhet att följa varningarna och säkerhetsåtgärderna i denna bruksanvisning kan leda till en allvarlig explosion 

och orsaka skador på egendom och personer. 

 

VARNING: 
- Ändra inte apparaten 

- Flytta inte apparaten under användning 

- Stäng av gastillförseln vid gasflaskan efter användning 

- Lättillgängliga delar kan vara mycket heta - håll små barn borta 

- Apparaten får inte användas i källare eller under marknivå 

-  Apparaten får endast användas för uppvärmning av utomhusutrymmen 

- Apparaten får inte användas i frostigt väder 

- Kontrollera efter varje flyttning av apparaten att klämbandet på 

undersidan av gasledningen fortfarande är helt fastklämt 



 

 

Manufacturer Xiamen Aisheng Industry &Trade Co., Ltd 

 

 

 

Product 

Name 
Outdoor Gas Fire Pit 

Model 

Number 
53000003915 / HF36501AA 

Cat I3+(28-30/37) I3B/P(30) I3B/P(37) I3B/P(50) 

Country Code BE, CH, CY, CZ, ES, FR, 

GB, GR, IE, IT, LT, LU, 

LV, PT, SK, SI 

BE, CY, DK, EE, FI, FR, 

HU, IT, LT, NL, NO, SE, 

SI, SK, RO, HR, TR, BG, 

IS, LU, MT 

PL AT, CH, DE, SK 

Gas Type and 

Pressure 

G30 Butane at 

28-30mbar and G31 

Propane at 37mbar 

G30 Butane and G31 

Propane at 30mbar 

G30 Butane and G31 

Propane at 37mbar 

G30 Butane and G31 

Propane at 50mbar 

Rating 17kW(1237.6g/h) 

Orifice 2.06mm 2.06mm 1.95mm 1.84mm 

2575-21
2575DM28154



ALLMÄNNA VARNINGAR 

Använd endast utomhus - Placera inte på 
bord! 

Säkerhetsvarning: 
• Om informationen i denna handbok inte följs exakt, 

kan brand eller explosion orsaka skador på egendom, 
personskada eller dödsfall. 

• VIKTIGT: Läs och förstå alla varningar och 
säkerhetsåtgärder innan du installerar och använder din 
gaseldstad. 

• FARA: Underlåtenhet att följa varningarna och 
säkerhetsåtgärderna i denna bruksanvisning kan 
leda till brand eller explosion och kan orsaka 
materiell skada, allvarlig personskada eller dödsfall. 

• Minsta avstånd från enhet till brännbart 
material: 200 cm från toppen och 100 cm från alla 
sidor också på baksidan. 

OM DU LUKTAR GAS: 

1. Stäng av gastillförseln till gaseldstaden 

2. Släck för öppen eld 

3. Försök inte tända någon apparat 

• Felaktig installation, justering, modifiering, service 
eller underhåll kan orsaka personskador eller skador på 
egendom. Läs installation, drift och underhåll noggrant 
innan du installerar och använder utrustningen. 

•    Spara dessa instruktioner för framtida referens. Om 
du packar upp den här enheten för någon annan, ge den 
här guiden till honom eller henne så att han eller hon 
har den för framtida bruk. 

•    Denna gaseldstad ska endast användas utomhus i 
ett väl ventilerat utrymme och ska INTE användas i 
en byggnad, garage eller annat slutet område. 

•    Använd INTE denna utomhus gaseldstad för 
inomhusvärme. TOXIC kolmonoxidånga kan 
ansamlas och orsaka kvävning. 

•    Lämna ALDRIG denna gaseldstad utan uppsikt under 
användning. 

•    Barn och vuxna måste varnas för farorna med höga 
yttemperaturer och hållas på säkert avstånd medan 
gaseldstaden används. 

• Om gaseldstaden används med lavasten måste 
användaren se till att lavastenen är helt torr före 
antändning, annars kan snabb värmeutveckling i fuktiga 
lavastenar orsaka att lavastenarna exploderar och 
orsakar skador. 

• Se alltid till att ha gaseldstaden under tillhörande överdrag 
för att hålla gaseldstaden torr. 
 

 
 
 
 
 

• Förvaring av denna gaseldstad inomhus är endast 
tillåten om den har kopplats bort från gasflaskan. 

• Vi rekommenderar starkt att du använder 
handskar när du flyttar apparaten för att skydda dina 
händer. 

• Delar som är förseglade av tillverkaren 
eller dess ombud får INTE ändras av 
användaren. 

• Förvara eller använd inte bensin eller andra 
brandfarliga ångor eller vätskor inom 7,62 m (25 
fot) från denna eller någon annan apparat. 

• Förvara INTE brandfarliga material i den skyddade 
botten. 

• Användning av alkohol, receptbelagda eller 
receptfria läkemedel kan försämra en persons 
förmåga att ansluta eller använda denna eldstad på 
rätt sätt. 

• Använd inte eldstaden i brandfarlig miljö. Håll 
området runt gaseldstaden rent och fritt från 
lättantändliga material, bensin och andra 
brandfarliga ångor och vätskor. 

• Denna eldstad med gas får inte användas av 
barn. Övervaka noggrant små barn när de är i 
närheten av den här gaseldstaden utomhus. 

• Installera inte eller använd inte denna utomhus 
gaseldstad i eller på fritidsfordon och / eller båtar. 

• Använd alltid i enlighet med alla tillämpliga lokala, 
statliga och nationella lagar. Kontakta din lokala 
brandkår för mer information om brandrisk. 

• Använd samma försiktighetsåtgärder för denna 
utomhus eldstad som för all annan öppen eld. 

• Bränn INTE fasta bränslen som: trä, briketter, 
klumpar av kol, tillverkade stockar, drivved, avfall, 
löv, papper, kartong, plywood, målat eller fläckat 
eller tryckimpregnerat trä i denna utomhus eldstad. 

• Ändra INTE den här eldstaden på något sätt. 

• Använd INTE denna gaseldstad förrän den är HELT 
monterad och alla delar är ordentligt fastsatta och 
åtdragna. 

• Förvara INTE en annan gasflaska inom 3,05 m (10 
fot) från denna eldstad medan den används. 

• Använd INTE denna gaseldstad nära bilar, 
lastbilar, skåpbilar eller fritidsfordon. 

• Använd INTE denna utomhus gaseldstaden under 
övertäckta terrasser eller nära någon typ av oskyddat, 
brännbart material. Undvik användning nära eller 
under hängande träd och buskar. 

• Använd alltid denna utomhus gaseldstaden på en 
hård, jämn, icke brännbar yta som betong eller sten. 
Asfalt är inte acceptabelt för detta ändamål. 



• Använd INTE denna gaseldstad om vissa delar har varit 

under vatten. Ring omedelbart en kvalificerad tekniker och låt 

honom inspektera gaseldstaden och byta ut delar eller 

kontrollsystem och eventuellt utföra en gaskontroll av vad 

som har varit under vatten. 

• Använd INTE brandfarliga eller lösa kläder när du 

använder denna gaseldstad. 

• Använd INTE gaseldstaden i blåsigt väder. 

• Håll alla elektriska ledningar borta från en varm 

gaseldstad. 

• Vissa områden på denna eldstad blir för varma att röra vid 

under och efter användning. Rör inte vid varma ytor förrän 

enheten har svalnat, såvida du inte bär säkerhetsutrustning 

som isolerade grytlappar eller värmebeständiga handskar för 

att undvika brännskador. 

• Barn och vuxna bör göras medvetna om farorna med 

höga yttemperaturer och bör hålla sig borta för att undvika 

brännskador eller antändning av kläder. 

• Häng inte och placera inte kläder eller andra brandfarliga 

material på eller nära gaseldstaden. 

• Varje skydd eller annan skyddsanordning som tas bort vid 

underhållning av gaseldstaden måste monteras på igen före 

användning. 

• Försök INTE att flytta eller förvara den här gaseldstaden 

förrän alla delar har svalnat. 

• Luta dig inte över den här gaseldstaden när den tänds 

eller används. 

• Använd endast medföljande regulator och 

slangaggregat. Använd endast den typ av regulator och 

slangaggregat som anges av tillverkaren. 

• Förvaring av denna utomhusgaseldstad inomhus är 

endast tillåten om gasflaskan kopplas bort och tas bort 

från gaseldstaden. 
 

• Försök inte separera gasregulatorn från gasflaskan 

medan gaseldstaden används. 

• Stäng alltid gastillförseln vid gasflaskventilen och 

koppla bort regulatorn från gasflaskan när gaseldstaden 

inte används. 

• Sitt inte på kanten av gaseldstaden när enheten används. 

• Kasta inte något på elden när enheten används. 

• Lavastenarna är mycket heta; håll barn eller husdjur borta 

från dem på säkert avstånd. 

• Det är viktigt att hålla eldstadens ventilutrymmen, 

brännare och cirkulationsluftskanaler rena. Inspektera 

gaseldstaden före varje användning. 

• Kontrollera slangen för tecken på kraftigt slitage före varje 

användning av gaseldstaden genom att titta genom det 

visuella inspektionshålet. Om slangen är skadad, kapad eller 

sprucken måste den bytas ut innan du använder 

gaseldstaden. Slangaggregatet / regulatorventilen skal 

endast bytas ut mot en slangaggregat / regulatorventil som 

anges av tillverkaren. 

• Ta bort lavastenarna före varje användning. Undersök 

brännaren och dess komponenter. Rengör med en mjuk 

borste och tvålvatten om det är smutsigt. Undersök också 

området runt brännaren. Smuts eller andra främmande 

föremål som spindelnät eller bon i detta område bör 

avlägsnas. 

• Om det är uppenbart att brännaren är skadad måste 

den bytas ut innan du använder gaseldstaden. 

• Brännaren får endast bytas ut mot en brännare som 

anges av tillverkaren. Placera inte slangen på platser där 

människor kan falla över den. 

• Korsa inte slangen mellan den öppna 

gaseldstaden och gasflaskan. 

• VARNING: Om nationella förhållanden kräver det, är 
det nödvändigt att byta det flexibla röret. 

 

Flytande propangas 

(LPG) varningar 
• LP-gas är brandfarlig och farlig om den 

hanteras felaktigt. Läs egenskaperna innan du 

använder någon LP-gasprodukt. 

Propan egenskaper: 

• Brandfarligt, explosivt under tryck, tyngre än 

luft och sätter sig i pölar och sjöar i lågt belägna 

områden. I sitt naturliga tillstånd har propangas 

ingen lukt. För din säkerhet tillsätts vanligtvis ett 

luktmedel. Fysisk kontakt med propangas kan 

bränna huden. 

• Propangas är extremt brandfarligt och farligt 

om det hanteras felaktigt. 

LP GAS VARNINGAR: 

• Gasflaskor måste förvaras utomhus i ett väl 

ventilerat utrymme som är oåtkomligt för barn. 

• Frånkopplade gasflaskor måste ha gängade 

ventilpluggar ordentligt installerade och får inte 

befinna sig i en byggnad, garage eller annat 

slutet område. 

• Använd aldrig en propangasflaska med en 

skadad behållare, ventil, krage eller botten. 

• Utbuktande eller rostiga gasflaskor kan vara 

farliga och bör kontrolleras av din 

propangasleverantör. 

• LP-gasflaskan måste placeras på avstånd från 

värmeflödet från gaseldstaden. 

• LP-gasflaska måste ha en tankkrage för att 

skydda tank ventilen. 

• LP-gasflaskan får inte tappas eller hanteras 

våldsamt som kan skada flaskan. 



• Gasflaskor måste förvaras utomhus och utom räckhåll 

för barn. Förvara INTE i en byggnad, i ett garage eller 

annat slutet område. 

• Förvara aldrig din LP-gasflaska där temperaturen kan 

nå över 51,6 ° C (125 ° F). 

• Förvara inte LP-gasflaskan i direkt solljus eller 

nära en värmekälla eller förbränningsugn. 

• Förvara aldrig en fylld LP-gasflaska i en het bil eller 

bagageutrymme. Värme kommer att få gastrycket att öka, 

vilket kan öppna säkerhetsventilen och släppa ut gas. 

• Sätt dammskyddet på ventilutloppet när gasflaskan inte 

används. Installera endast typen av dammlock på LP-

gasflaskans ventilutlopp utrustad med LP-gasflaskventil. 

Andra typer av lock eller pluggar kan leda till läckage av 

propan. 

• Förvara inte en extra LP-gasflaska under eller 

i närheten av denna apparat. 

• Underlåtenhet att följa informationen noggrant kan leda 

till brand och allvarlig personskada eller dödsfall. 

• LP-gasflaskor får endast fyllas på av en certifierad LP-

gashandlare. 

• Tryckregulatorn är inställd på 28-30 mbar 

• Regulatorns utloppstryck är 28 ~ 30mbar 

• Försök aldrig att ansluta denna apparat till ett fristående 

LP-gas system i husbil, släpvagn eller hus. 

• Använd alltid en tryckregulator och en 

slanganordning utrustad med en regulator för att ansluta 

till en LP-gasflaska. Anslut aldrig till en oreglerad LP-

gasförsörjning. 

• Kontakta återförsäljarens kundserviceavdelning för 

reservdelar. 

• Vrid gasreglerventilen för hand. Använd aldrig verktyg. 

Om ventilen inte startar med handkraft ska du inte försöka att 

reparera den. Ring till en certifierad gastekniker. Användning 

av våld eller reparationsförsök kan leda till brand eller 

explosion. 

• Använd endast den typ av gas och den typ av 

gasolflaska som anges av tillverkaren. 

Denna apparat är utrustad med flexibla gasgummirör och 

-klämmor som ska användas; använd alltid samma typ och 

alltid i enlighet med tillämplig nationell lagstiftning i 

destinationslandet. 

• Apparaten måste använda en godkänd gasregulator 

(godkänd för en arbetstemperatur som inte är lägre än 50 

° C) enligt EN-standarden (se minimum, nominellt och 

maximalt tryck på sidan 9), gasregulatorns inlopps- och 

utloppsanslutning (enligt tillämpliga nationella föreskrifter) 

och flexibla gasgummirör enligt EN 1763-1 (med korrekt 

innerdiameter i enlighet med gasinloppsanslutningen och 

tillämpliga nationella föreskrifter) med en längd på högst 

1,5 m och godkänd för en arbetstemperatur som inte är 

lägre än 60 °C. När ersättning är nödvändig ska du köpa 

en lämplig gasregulator, flexibla gasgummirör och 

klämmor från din lokala gashandlare. Gasregulatorn bör 

bytas ut minst vart tionde år. Flexibla gasgummirör måste 

hanteras försiktigt och vridning måste undvikas. Använd 

aldrig en skadad gasregulator. 

• Anslut aldrig apparaten till en oreglerad gasolkälla 

(gasregulator är obligatorisk och måste användas). 

• När apparaten inte används vrider du gasolflaskan till 

"OFF" -läget. 

• Utför alltid ett läckagetest på gasanslutningar när en 

gasolflaska är ansluten. Om bubblor bildas i de flexibla 

gasgummirören, placera dem försiktigt i 

förvaringsutrymmet på gasflaskan, om något, och undvik 

vridning. 

• Använd aldrig en skadad gasregulator. 

• Utför alltid ett läckagetest på gasanslutningar när en 

gasolflaska är ansluten. Om det bildas bubblor till följd av ett 

läckagetest, använd det inte. Använd aldrig en låga för att 

testa för läckor. Det är strängt förbjudet och farligt! 



Introduktion till gaseldstadens delar 
 

Här är en introduktion till alla delar som utgör din gaseldstad. Varje del är unik och har sin egen funktion. 

Försök INTE att modifiera och / eller ta bort några delar. Vid service och / eller om det finns driftsproblem, 

kontakta kvalificerad service, teknisk support och / eller sök en kvalificerad servicetekniker.  

 

Referenserna nedan avser de inre komponenterna i brännaren. 

  



16 Vingeskrue med vingemøtrik 1 

Nummer 

 

bild beteckning stk 

1 
 

Skärmning 1 

2 
 

Termoelement 1 

3 
 

Kabel med jordanslutning 1 

4 
 

Tändnål 1 

5 

 

 
Brännarplatta 1 

6 

 

Gas spis 1 

7 
 

Lavasten 1 

8 
 

Brännare 1 

9 
 

Munstycke 1 

10 
 

Korrugerat rör 1 

11 
 

Slangmontering / regulatorventil 1 

12 
 

Regulator med gasslang 1 

13 
 

Vred 1 

14 
 

Tändkit 1 

15 
 

Varningsmärke 1 

 



ANSLUTA REGULATORN TILL GASFLASKAN 
 Använd endast gasflaskor med en minsta kapacitet på 2,5 

kg och en maximal kapacitet på 13 kg. 

A)    Anslut regulatorn till flaskan. 

 VARNING: Kontrollera att gasflaskan eller 

regulatorventilen är stängd. 

Vissa styrenheter måste tryckas PÅ för att ansluta och dra 

AV för att koppla bort. Andra har en mutter med vänster 

gänga för montering på gasflaskventilen. Identifiera din 

styrtyp och följ anslutningsinstruktionerna som gäller för 

den styrenheten. 

Anslutning genom att vrida medurs 

Skruva in regulatorn på gasflaskan genom att vrida 

anslutningen medurs (1). Placera regulatorn så att 

ventilationshålet (2) pekar nedåt. 

Anslutning genom att vrida moturs 

Skruva in regulatorn på gasflaskan genom att vrida 

anslutningen moturs (3) (4). 

Anslutning genom att vrida handtaget / 
klicka på det 

Vrid manöverspaken (1), (3) eller (4) medurs eller moturs till 

OFF-läget. Tryck ned regulatorn på gasflaskventilen tills 

regulatorn klickar på plats. 

 

Anslutning med krage 
Kontrollera att manöverspaken är i OFF-läge (7) (10). Flytta regulatorhylsan uppåt (8) (11). Tryck ner regulatorn på 

gasflaskventilen och håll trycket. Flytta kragen nedåt för att stänga (9) (12). Upprepa proceduren om kontrollenheten inte 

låses. 
 

 
* Obs! Ritningarna till styrenheten som visas i den här bruksanvisningen kanske inte motsvarar den styrenhet 

du använder på din gasgrill, vilket kan bero på lokala bestämmelser i ditt land eller din region. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lækage-testpunkt 

Bruksanvisningar 
Tändning Hur man stänger av apparaten "AV" 

Innan du slår på apparaten ska du göra ett "läckagetest" i 

ett väl ventilerat område (utomhus). Vid första 

användningen och efter varje byte av gasolflaskor måste 

apparatens gaskrets rengöras från den inre luften före 

tändning! För att göra detta, vrid ratten moturs till 

tändläget och vrid den i 1 minut innan du försöker 

antända. 

1 - Se till att gasolflaskan är minst 25% full och innehåller 

rätt gasolgas (se Tekniska data på sidan 3). Vrid 

gasolventilen för gasol till helt läge “ON” och stäng 

gasbehållarens förvaringsutrymme, om det finns. 

2 - Se till att brännarens kontrollratt är i läge “OFF” 
 

3 - Håll vridknappen intryckt medan du vrider moturs till 

motsvarande maxläge (stor låga). Tryck samtidigt på 

tändningsknappen. Att trycka på tändningen skapar 

automatiskt gnisttändning (det är möjligt att själv tända 

apparaten med en passande lång tändsticka och närma sig 

brännaren försiktigt, som således också måste hanteras 

försiktigt). 

4 - När brännaren tänds i maximalt läge (stor eld), sluta 

trycka på tändningsknappen och håll ner vridreglaget, men 

inte i mer än 20 sekunder för att värma upp 

termoelementet FSD (flamsäkerhetsschema); släpp sedan 

den (första tändningen tar i allmänhet längre tid eftersom 

gaskretsen är full av luft). 

5 - Om brännaren inte stannar väntar du fem 

minuter och upprepar sedan steg 3 och 4. 

6 - Brännaren tänds nu i maximal position (stor eld). 

7 - Justera värmekontrollen genom att vrida vredet från 

maxläget (stor låga) till minimiläget efter behov. 

8 - Efter tändning vrider du vredet från lägsta till 

maximala läge (stor låga) och bakåt för att kontrollera 

flamstabilitet. 

9 - Vid oavsiktligt avbrott av lågan (av vind eller av andra 

skäl) kommer FSD (flamsäkerhetsanordning) att avbryta 

gastillförseln automatiskt efter högst 60 sekunder. 

Obs: Brännaren kan vara högljudd till att börja med när 

den startas. 
 

För att ta bort alltför mycket buller från brännaren, vrid 

ratten till minsta läge och tillbaka. 

Om du upplever något slags tändningsproblem, se 

"Felsökning". 

1. Vrid apparatens ratt medurs uppåt till “OFF” -läget. 

2. Vrid gasolventilen för gasol till "OFF" -läget. 

3. Låt apparaten svalna innan du flyttar den (minst 

30 minuter). 

Återantändning 

1. Vrid vridomkopplaren till läge “OFF”. 

2. Vänta i minst 5 minuter tills gasen försvinner innan du 

försöker återantända. 

3. Upprepa stegen "Tändning". 

Täthetskontroll 
 

Kontrollera aldrig en gasläcka när det finns eld eller under 

rökning. 

• Denna apparat måste regelbundet kontrolleras 

för läckor och ett läckagetest måste utföras 

omedelbart om lukten av gas upptäcks. 

• Gör en tvållösning med 1 del flytande diskmedel till 3 

delar vatten. Tvållösningen kan appliceras med en tvålflaska, 

borste eller trasa på de läckagetestade punkterna som visas 

i bilden nedan. 

• LPG-gasflaskventilen måste vara i läget "OFF" vid 

denna tidpunkt för läckagetestet. När tvållösningen har 

applicerats på gasanslutningarna, vrid LPG-ventilen till 

“ON” -läget. 

• Om det läcker, kommer såpbubblor att 

bildas i tvållösningen. 

• Vid gasläckage får apparaten inte användas och 

gastillförseln måste stängas. Enheten måste inspekteras och 

repareras innan den används igen. Dra åt eventuella beslag 

vid läckage, slå sedan på gastillförseln och kontrollera igen. 

• Byt vid behov ut packning (enligt EN 549 klass B2) eller 

material som används för att garantera täthet (enligt EN 

751-1 klass I). 

 



Underhåll och rengöring 
För att du ska kunna njuta av många års utmärkt 

prestanda från din apparat är regelbunden service på 

apparaten obligatorisk: 

• Apparaten måste inspekteras minst en gång om året och 

endast av kvalificerad service, t.ex. en auktoriserad 

gasinstallatör. Mer frekvent rengöring kan krävas i samband 

med användning av apparaten. 

• Varje skydd eller annan skyddsanordning som tas 

bort för service på apparaten måste monteras om 

innan du använder apparaten 

• Håll yttre ytor rena, fria och borta från brandfarliga 

material. 

• Använd varmt tvålvatten för rengöring. Använd aldrig 

brandfarliga eller frätande rengöringsmedel. 

• Se till att hålla området runt gasutrymmet torrt när du 

tvättar enheten. Om gasregulatorn utsätts för vatten på något 

sätt, försök INTE använda den, den måste bytas ut. 

• Brännaren och förvaringsutrymmet för gasflaskan, om 

någon, som cirkulerar luftkanalerna på apparaten måste 

hållas rena. 

• Luftflödet måste vara fritt. Håll kontroller, brännare och 

cirkulationsluftskanaler rena. Tecken på möjlig blockering 

inkluderar: 

• Gaslukt med extrem gul nyans vid flammans spets / 

Apparatens glöd är för ojämn / Apparaten avger 

knäppljud. 

• Spindlar och insekter kan bygga bon i brännaren eller 

öppningarna. Detta farliga tillstånd kan skada apparaten och 

göra den osäker att använda. Rengör brännarhålen med en 

kraftfull rörrengörare, tryckluft kan användas för att ta bort 

mindre partiklar 

• Kolavlagringar kan orsaka brandrisk. Om 

kolavlagringar uppstår, rengör brännarplattan med 

varmt tvålvatten. 
 

• När brännaren och lavastenen har svalnat helt, ta bort dem 

från brännarplattan och använd en mjuk borste för att bli av 

med de milda fläckarna, lös smuts och jord. Torka av med en 

mjuk trasa. 

• Rengör brännarplattan och placera lavastenarna i rätt läge. 

• För korrekt rengöring kan en dammsugare användas. 

Obs! I en salt-luftmiljö (t.ex. nära havet) uppstår korrosion 

snabbare än normalt. Kontrollera de korroderade områdena ofta 

och reparera dem omedelbart. Svåra fläckar, missfärgning och 

eventuellt rostning kan uppstå när de utsätts för hårda 

utomhusförhållanden. Var försiktig så att inget pulver eller 

lösningsmedel kommer i kontakt med målade eller plastiska 

komponenter, eftersom skador kan uppstå. 

Efter långvarig användning kan missfärgning uppstå. Detta är 
normalt. 

Innan du byter batteri, se till att båda gasförsörjningarna är i 

OFF-läge. Se processen att montera batteriet. 

Kontakta tillverkaren eller återförsäljaren för information om 

ersättningsslangar, termoelement, brännare, lavastenar etc. 

Varning: Använd aldrig obehöriga delar eller 

komponenter till denna apparat. 

Använd endast CE-märkta reservdelar och 

komponenter, annars kan garantin för denna produkt 

upphöra att gälla och utskiftningen kan leda till ett 

farligt tillstånd. 
 

Förvaring (efter användning) 
Vrid vridomkopplaren till läge “OFF”. Vrid gasolflaskan till läget 

“OFF”.  

Förvara apparaten på ett svalt, torrt ställe och inte i direkt 

solljus. Förvara den vertikalt i ett område som är skyddat från 

direkt kontakt med dåligt väder (som regn, snö, hagel, snö, 

damm och smuts). 

 

Om så önskas kan apparaten övertäckas för att skydda yttre 

ytor och för att förhindra ansamling av luftfickor i rör och 

slangar. 

Obs: Vänta tills apparaten har svalnat innan du täcker 

den.   

Under perioder av långvarig inaktivitet eller under 

transport: 

Vrid vridomkopplaren till läge “OFF”. 

Koppla bort gasolflaskan och flytta till ett säkert, väl ventilerat 

område utomhus. Förvara INTE på en plats som överstiger 

50 ° C. 

 

Om så önskas kan apparaten övertäckas för att skydda yttre 

ytor och för att förhindra ansamling av luftfickor i rör och 

slangar. 

Obs: Vänta tills apparaten har svalnat innan du täcker den. 



Felsökning 
Problem: Tillstånd: Föreslagen lösning: 

Brännaren tänds 
inte. 

Styrenheten är inte på max (stor låga) Vrid regulatorn helt upp (stor låga) 

LPG flaskan är stängd / tom. Öppna gasförsörjningen / byt mot en ny 

förstoppning Rengör matningen. 

Luft i gaskassan 
Öppna gasledningen och ventilen (tryck på 
kontrollknappen) inte längre än 1 minut eller tills 
du luktar gas 

För lågt gastryck. Byt flaskan 

Tändning fungerar inte 
Använd en tändare, byt batteri eller byt ut 
tändningen. 

Brännaren förblir 
inte tänd. 

Smuts runt brännaren Rengör runt brännaren 

Liten eller ingen flamma runt brännaren 
Brännarens utloppshål kan vara blockerade, rengör 
brännaren. 

Termoelementet fungerar inte korrekt Byt ut termoelementet (FSD). 

För lågt gastryck Byt flaskan 

Brännarflamman 
för liten 
Obs! Använd inte 
under 5 ° C 

Utetemperaturen är mer än 5 ° C och 
gasflaskan är mindre än 25% full. 

Byt flaskan 

Gasledningen är böjd eller knäckt Räta ut slangen och utför ett läckagetest 

Styrenheten är helt uppskruvad (stor 
flamma) 

Ställ den på “OFF”, låt härden svalna och 
kontrollera brännaren och eventuella blockeringar. 

Koluppbyggnad Film av smuts på brännaren Rengör brännaren. 

Avvisar lågan Brännaranslutningar är blockerade 
Stäng av enheten, låt den svalna i 2 minuter, följ 
antändningsanvisningarna. Stäng av enheten och 
kontakta din återförsäljare om problemet kvarstår. 

Tjock svart rök Brännaren igensatt 
Stäng av enheten, låt den svalna till 
rumstemperatur och rengör brännaren. 

 
* Om du inte kan lösa problemen enligt någon av de nämnda lösningarna, vänligen kontakta din återförsäljare eller den 
ansvariga distributören. 
 

  



 

Försäkran om överensstämmelse 

1 – Importör 
Företagets namn: Trade Point - Direct Container A/S 

Företags Adress: Hestehaven 67 

Postnummer: 5260 

Stad: Odense 

Telefonnummer: +45 63 10 89 00 

E-postadress: Info@Tradepoint.dk 

 

2 – Kontaktperson 
Namn: Ole Duus Schmidt 

E-post: ODH@Tradepoint.dk 

Telefonnummer: +45 63 10 89 68 

 
 

3 - Produkt 
Tillkännager härmed att försäkran om överensstämmelse är vårt ansvar och gäller för 

följande produkt: 

 
Produkt: 53000003915 

Modell: Gabrielle Fire Pit   

S-S Nr.: HF36501AA 

 

4 - Förordning 
 Uppfyller bestämmelserna i följande direktiv: 

 

 
Direktivets eller 
förordningens namn: 

Följande harmoniserade standarder 
har använts: 

EU-förordning 2016/426 av den 9 mars 2016 BS EN 509: 2000 + A1: 2003 + A2: 2004 och hänvisas 

klausuler i BS EN 14543: 2017 

 
 

5 - Signatur 
Datum: Odense 
Plats: 08/07 2021 

 

Ole Duus Schmidt 

Trade Point - Direct Container A/S 
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