
N Handleiding
Keramiek-gasverwarmingstoestel

�

Art.-Nr.: 23.323.32 I.-Nr.: 01018 KGH 4200
0051

De handleidingen moeten voor toekomstige gevallen
worden bewaard!
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� Let op!
Bij het gebruik van gereedschappen dienen enkele
veiligheidsmaatregelen te worden nageleefd om
lichamelijk gevaar en schade te voorkomen. Lees
daarom deze handleiding/veiligheidsinstructies
zorgvuldig door. Bewaar deze goed zodat u de
informatie op elk moment kunt terugvinden. Mocht u
dit gereedschap aan andere personen doorgeven,
gelieve dan deze handleiding/veiligheidsinstructies
mee te geven. Wij zijn niet aansprakelijk voor
ongevallen of schade die te wijten zijn aan niet-
naleving van deze handleiding en van de
veiligheidsinstructies.

1. Beschrijving van het toestel (fig. 1/2)

1 Voorpaneel van de behuizing, beneden
2 Zwenkwiel
3 Beschermrooster
4 Voorpaneel van de behuizing, boven
5 Linker gedeelte van de behuizing
6 Rechter gedeelte van de behuizing
7 Greeptrog
8 Bevestigingsplaat voor gasfles
9 Hoofdbehuizing
10 Bodemplaat, vouwbaar
11 Piëzo-ontsteker
12 Gasregelaar
13 Branderhouder
14 Keramiekbrander
15 Thermische zekering
16 Ontstekingsvlam
17 Piëzo-ontstekingselektrode

2. Technische gegevens

Nominale thermische belasting Σ Qn: 4,2 kW
Gasfles: camping 5 kg tot 11 kg (max. 13 kg)
Soort gas: propaan, butaan of mengelingen van
propaan/butaan
Gasverbruik G30 (butaan): 305 g/h
Gasverbruik G31 (propaan): 300 g/h
Ontsteking: piëzo-ontsteking
Beveiliging tegen tekort aan zuurstof

Nationaliteits-kenteken Categorie P(mbar) Gas Straalpijp
(1/100 mm)

AT-DE-CH I3B/P 50 G30/G31 51/71

FR-GB-IE-PT I3B 28-30 G30 59/79

BE-CH-ES
GR- IT-PT

I3+ 28-30/37 G30/G31 59/79

CY-CZ-DK-EE
FI-GR-IT-LT-LV
MT-NL-NO-SE
SI-SK-BG-RO-TR

I3B/P 28-30 G30/G31 59/79

PL I3B/P 37 G30/G31 55/77
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3. Montage (fig. 3/4)

Aanwijzingen:
� Vóór de montage dient u ervoor te zorgen dat al

het verpakkings- en transportmateriaal van het
toestel verwijderd is.

� Hou verpakkings- en transportmateriaal weg van
kinderen.

� Controleer het verwarmingstoestel op
beschadigingen. Als het vermoeden bestaat dat
het toestel beschadigd is mag u het toestel niet
monteren of gebruiken; stelt u zich dan met de
geautoriseerde klantendienst in verbinding.

1. Vouw de bodemplaat (A) waarop de gasfles komt
te staan omlaag.

2. Schroef de bodemplaat (A) op vier plaatsen vast
op de hoofdbehuizing. Gebruik daarvoor 4
sluitringen (B) en 4 schroeven (C).

3. Haak de plaat (P) ter bevestiging van de gasfles
vast in de ervoor voorziene sleuven (R) van de
zijgedeelten van de behuizing.

4. Veiligheidsinstructies

� Vóór gebruik van het toestel handleiding lezen.
� Het toestel dient conform de nationale

voorschriften en in overeenstemming met deze
handleiding te worden opgesteld.

� Voor dit toestel zijn een slang van maximaal 60
cm lengte, goedgekeurd volgens EN 1763-1 en
een drukregelaar, goedgekeurd volgens EN
12864, vereist. Indien die niet bij de omvang van
de levering van het toestel zijn begrepen, gelieve
uw gasvoorzieningsmaatschappij te vragen.

� Enkel in goed verluchte ruimten gebruiken.
� Niet in vrijetijdsvoertuigen zoals caravans en

mobilhomes gebruiken.
� Niet in appartementen van hoge flatgebouwen,

kelders, bad- en slaapkamers of in ruimten met
een volume onder 100 m³ gebruiken en evenmin
in woonkamers als permanente verwarming
gebruiken.

� De ruimten waarin het toestel wordt opgesteld
moeten voldoende verlucht zijn. Er dienen
luchtverversingsopeningen van minstens 100
cm² te worden voorzien.

� Het verwarmingstoestel mag niet in de buurt van
andere verwarmingsapparaten (minimumafstand
1 m), of van ontvlambare of explosieve
materialen in gebruik worden genomen.

� Ter voorkoming van schade door hitteinwerking
mogen geen hittegevoelige voorwerpen
tegenover het verwarmingstoestel worden

geplaatst.
� Stel het verwarmingstoestel op zodat de voorkant

van de behuizing (brander) naar het centrum van
de kamer en in elk geval naar een kameropening
wijst. De afstand tussen gordijnen, stoelen,
kasten of andere voorwerpen en de voorkant van
de behuizing moet tenminste 2 meter bedragen.

� De afstand tussen het toestel en zijmuren moet
tenminste 1 m bedragen.

� Gebruik het toestel nooit met een gasfles die zich
buiten de gasflesopstelruimte bevindt.

� De beveiliging tegen aanraking dient ter
voorkoming van brandgevaar en brandwonden;
geen deel van de beveiliging tegen aanraking
mag permanent worden verwijderd. VOOR
KLEUTERS EN GEBREKKIGE PERSONEN
BIEDT HIJ GEEN VOLLEDIGE BESCHERMING!

� Bij een lekkage dient de afsluiter van de gasfles
onmiddellijk dicht te worden gedraaid.

4.1. Aanvullende veiligheidsvoorschriften
� Overeenkomstig de geldende voorschriften dient

het toestel te worden geïnstalleerd en de fles
met vloeibaar gas te worden opgeborgen.

� Het toestel niet bewegen terwijl het in werking is.
� Voor het bewegen van het toestel dienen de

afsluiter van de gasfles of de drukregelaar dicht
te worden gedraaid.

� De slangleidingen moeten binnen de opgegeven
intervallen worden vervangen.

� Gebruik enkel de door de fabrikant opgegeven
soorten gas en flessen met vloeibaar gas.

� De fles met vloeibaar gas dient in een goed
verluchte ruimte van open vlammen (kaarsen,
sigaretten, andere toestellen met open vlammen)
te worden verwisseld.

� Controleer of de dichting van de drukregelaar
correct is gemonteerd en zijn functie kan
vervullen.

� Na gebruik de afsluiter van de fles met vloeibaar
gas of van de drukregelaar dichtdraaien.

� In geval van gaslek mag het toestel niet worden
gebruikt of, indien het in werking is, moet de
gastoevoer worden onderbroken en moet het
toestel worden gecontroleerd en in orde gebracht
alvorens het opnieuw kan worden gebruikt.

� Ten minste eenmaal per maand en telkens bij
het verwisselen van de gasfles dienen de
slangleidingen (gasslang) te worden
gecontroleerd. Wanneer de slangleidingen
tekens van broosheid of andere beschadigingen
vertonen moeten ze door nieuw slangleidingen
van dezelfde lengte en kwaliteit worden
vervangen.

� Het toestel op een effen, niet hellend, stevig vlak
plaatsen.
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� Voorpaneel en veiligheidsrooster niet aanraken
terwijl het toestel in werking is – gevaar om
brandwonden op te lopen

� Controleer of het toestel in een behoorlijke staat
verkeert en of de dichting op de flesafsluiter
aanwezig is. Geen bijkomende dichtingen
gebruiken.

� Het toestel mag alleen worden gebruikt mits een
tussengeschakelde drukregelaar met een
toegestane uitgangsdruk, zie kenplaat en
fabrieksafstelling.

� De slang mag niet worden geknikt of verdraaid.
� Bij het in gebruik nemen en ontsteken beslist

te werk gaan zoals beschreven in de handleiding.

5. Aansluiten op de gasfles (fig. 5)

Voor het aansluiten van het toestel hebt u de
volgende delen nodig:
� in de handel gebruikelijke gasfles
� vast instelbare door EN 12864 goedgekeurde

drukregelaar, max. 1,5 kg/u passend bij de
gebruikte gasfles werkdruk zie fabrieksafstelling

� Door EN 1763-1 goedgekeurde slangleiding van
voldoende lengte (0,6 m) die een knikvrije
montage mogelijk maakt.
(Bestanddeel van het toestel)

� Door DVGW goedgekeurde lekspray of
schuimvormend middel
Let op! Veiligheidsinstructies (hoofdstuk 4 en
4.1) in acht nemen.

Aanwijzing: De gasfles dient in de bak te worden
geplaatst zodat de slangleiding niet wordt geknikt en
verdraaid, niet op spanning staat en geen warme
plaatsen van het toestel raakt.

1. Wartelmoer (D) van de drukregelaar (E) verbin-
den met de schroefdraad van de flesafsluiter (G) 
door de moer met de hand naar links te draaien. 
Geen gereedschap gebruiken – de dichting van 
de flesafsluiter kan worden beschadigd en de 
dichtheid is dan niet meer gewaarborgd.

2. De slangleiding (N) linksomdraaiend verbinden 
met de uitlaatschroefdraad (K) van de drukregel-
aar mits gebruikmaking van een gepaste platte 
open sleutel SW 17. Daarbij dient u in elk geval 
met een tweede platte open sleutel van 
overeenkomstige nominale wijdte tegen te 
houden op de sleutelvlakken van de drukregel-
aar die daarvoor zijn voorzien om te voorkomen 
dat de regelaar meedraait of dat ontoelaatbare 
kracht wordt overgebracht. De dichtheid wordt tot 
stand gebracht door de schroefkoppeling met het 

hierboven genoemde gereedschap aan te halen.

3. Met een gaslek detectiemiddel dienen alle
verbindingsplaatsen onder werkdruk op dichtheid
te worden gecontroleerd. De dichtheid is
gewaarborgd als er zich geen gasbellen meer
voordoen. Een dichtheidscontrole met open vlam
is ontoelaatbaar. Poreuze of beschadigde
slangleidingen en fittings dienen onmiddellijk te
worden vervangen.

4. Plaats de gasfles in de opstelruimte die ervoor is
voorzien. Plaats de gasfles nooit met de
aansluitingen naar beneden in de opstelruimte. 

6. Vervangen van de gasfles

Let op! Veiligheidsinstructies (hoofdstuk 4 en 4.1) in
acht nemen.
1. Kies een plaats die verwijderd is van elke

ontstekingsbronnen.
2. Flesafsluiter dichtdraaien.
3. Wartelmoer van de drukregelaar losdraaien.
4. Drukregelaar van de fles verwijderen.
5. Schroefdraad van de flesklep van een

beschermkap voorzien.
6. Nieuwe fles aansluiten zoals beschreven in

hoofdstuk 5.

7. Inbedrijfstelling

Aanwijzingen:
� Controleer voor de inbedrijfstelling, vooral nadat

u het toestel en tijdje niet hebt gebruikt, de gas
voerende onderdelen op verstoppingen door
insecten of dergelijks. Als gasleidingen verstopt
zijn geraakt kan de vlam gevaarlijk terugslaan.

� Het verwarmingstoestel pas in gebruik nemen als
u er zich van hebt vergewist dat alle gas voerende
verbindingen dicht zijn (zie hoofdstuk 7.1). 

� Het verwarmingstoestel is voorzien van een
beveiliging tegen tekort aan zuurstof die het
toestel vanzelf uitschakelt zodra het CO2-gehalte
van de kamerlucht onder 1 % daalt.

� Minieme verkleuringen van de behuizing tijdens
het bedrijf zijn normaal en betekenen geen
gebrek.

7.1 Dichtheidscontrole
Spuit lekdetectiespray op alle door u tot stand
gebrachte schroefverbindingen bij geopende afsluiter
op de gasfles en gesloten drukregelaar teneinde deze
plaatsen op lekkage te testen. Bij een lekkage zullen

NL
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er hier gasbellen worden gevormd. Draai in dit geval
de afsluiter op de gasfles meteen dicht en draai de
schroefkoppelingen opnieuw aan. Daarna herhaalt u
de dichtheidscontrole. Mocht de lekkage na
herhaaldelijke pogingen blijven bestaan, gelieve zich
tot uw klantendienst te wenden.

7.2 Ontsteken en regelen van de brander

1. Afsluiter van de gasfles opendraaien (fig. 5 / pos.
F).

2. Fig. 6 / I: draai de ventielknop (18) naar de
ontstekingspositie „*“. Druk de ventielknop (18)
omlaag om de gastoevoer manueel te
deblokkeren en terwijl u de knop omlaag blijft
drukken drukt u bovendien de piëzo-
ontstekingsknop (19) in. Daardoor wordt de
ontstekingsvlam (fig. 2, pos. 16) aangestoken.
Blijf de ventielknop (18) verdere 20 seconden
drukken tot de geïntegreerde thermische
veiligheid (fig. 2, pos. 15) warm is geworden en
de gastoevoer open houdt. LET OP! Druk op de
ventielknop (18) nooit langer dan 40 seconden.

3. Om de hoofdbrander aan te steken drukt u de
ventielknop (18) wat naar beneden en draait u
hem naar de gewenste stand van het
verwarmingsvermogen “minimaal” (fig. 6, “L”),
“maximaal” (fig. 6, “H”) of “middel” (fig. 6, “M”).
Draaien vanuit de ontstekingspositie naar
“middel” of vanuit de positie “middel” naar de
ontstekingspositie kan niet. De ventielknop (18)
klikt in de posities “minimaal” en “maximaal” vast.
Om de vergrendeling los te zetten drukt u de
ventielknop (18) opnieuw lichtjes naar beneden
en draait u hem. Blijft op afstand van de brander
terwijl u het verwarmingsvermogen regelt. 

Aanwijzingen:
� Het toestel niet bewegen als het in werking is.
� Het branderafdekrooster wordt tijdens het bedrijf

warm – gevaar voor brandwonden!

8. Buitengebruikneming

Draai de ventielknop naar de ontstekingspositie zoals
hierboven beschreven. De hoofdbrander gaat uit,
alleen de ontstekingsvlam brandt. Om het toestel uit
te schakelen draait u de afsluiter van de fles met
vloeibaar gas dicht. 

9. Opbergen / onderhouden / 
herstellen

Opbergen
� Drukregelaar met gasslang verwijderen, dichting

op beschadiging controleren. Bij beschadiging
gelieve zich tot ISC GmbH te wenden.

� Fles met vloeibaar gas nooit binnenshuis, onder
gelijkvloers of op niet verluchte plaatsen
bewaren!

� De afsluiters van de flessen met vloeibaar gas
dienen van beschermkappen en sluitmoeren te
zijn voorzien.

� Gasflessen – ook lege – moeten rechtstaand
worden opgeborgen.

Onderhoud
� Het verwarmingstoestel kan met alle in de handel

gebruikelijke niet schurende en niet brandbare
vloeistoffen worden gereinigd.

� Het toestel dient buiten bedrijf te worden gesteld
en moet voldoende afgekoeld zijn voordat u het
schoonmaakt.
Let op! Toestel niet met drukwater (afspuiten met
de waterslang, stoomstraal of hoge druk)
reinigen.

� Regelmatig de thermische zekering en
ventilatiespleten controleren. Bij ophoping van
stof en vuil dient u die voorzichtig te verwijderen
zonder brander of buizen te beschadigen.

� Zorg ervoor dat het oppervlak van de
keramiekbrander, alle schroefverbindingen,
slangen, ventielen en alle andere gas voerende
componenten steeds in perfecte staat verkeren.
Beschadigde keramiekbranders dienen
onmiddellijk door de klantendienst te worden
vervangen en mogen niet worden gebruikt.

Herstelling
� Herstellingen of onderhoudswerkzaamheden aan

het verwarmingstoestel mogen enkel door een
erkende gasfitter worden verricht.

� Bij herstellingen mogen alleen originele
wisselstukken worden gebruikt. 

Onderhoud
Ten minste eenmaal per maand en telkens bij het
verwisselen van de gasfles dienen de slangleidingen
(gasslang) te worden gecontroleerd. Wanneer de
slangleidingen tekens van broosheid of andere
beschadigingen vertonen moeten ze door nieuw
slangleidingen van dezelfde lengte en kwaliteit
worden vervangen. Een onderhoudscontrole van het
toestel, de slangleidingen en de drukregelaar door
een vakbedrijf dient om de 2 jaar te worden

8
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uitgevoerd. Defecte onderdelen moeten dan worden
vervangen. Het is aan te raden, de drukregelaar na 5
jaar te vervangen omdat de rubberdichtingen en de
membraan poreus kunnen worden.

10. Verpakking

Het apparaat bevindt zich in een verpakking om
transportschade te voorkomen. Deze verpakking is
een grondstof en bijgevolg herbruikbaar of kan de
grondstofkringloop terug in worden gebracht.

11. Bestellen van wisselstukken

Gelieve bij het bestellen van wisselstukken volgende
gegevens te vermelden:
� Type van het toestel
� Artikelnummer van het toestel
� Ident-nummer van het toestel
� Wisselstuknummer van het benodigd stuk
Actuele prijzen en info vindt u terug onder 
www.isc-gmbh.info

9
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Storing: Controle: Verhelpen:

Het ruikt naar gas a) Afdichtring op de fles controleren
b) Alle gas voerende onderdelen met
een gaslek detectiespray of zeepsop
afzoeken

a) Indien defect, vervangen.
b) Los zittende verbinding goed
aanhalen

Brander wordt niet
ontstoken

a) Is er nog gas in de fles?
b) Is de flesafsluiter opengedraaid?
c) Functioneert het thermo-element?

d) Heeft de veiligheid tegen tekort aan
zuurstof gereageerd?

a) Fles laten vullen
b) Afsluiter opendraaien
c) Thermo-element door de klantendient
laten vervangen
d) Open onmiddellijk vensters en
deuren.
Controleer of grootte, luchtverversing
van de ruimte overeenkomen met de
gegevens vermeld in de handleiding (zie
hoofdstuk 4).

12. Anomalieën

Indien de anomalie niet kan worden verholpen, dient u zich zeker tot de klantendienst te wenden.
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�
Nadruk of andere reproductie van documentatie en geleidepapieren
van de producten, geheel of gedeeltelijk, enkel toegestaan mits
uitdrukkelijke toestemming van ISC GmbH.
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� Technische wijzigingen voorbehouden
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N GARANTIEBEWIJS
Geachte klant,

onze producten zijn aan een strenge kwaliteitscontrole onderhevig. Mocht dit apparaat echter ooit niet naar
behoren functioneren, spijt het ons ten zeerste en vragen u zich tot onze servicedienst onder het adres vermeld
op dit garantiebewijs te wenden. Wij staan ook graag telefonisch tot uw dienst via het hieronder vermelde
servicetelefoonnummer. Voor vorderingen in verband met garantie geldt het volgende: 

1. Deze garantievoorwaarden regelen bijkomende garantieprestaties. Uw wettelijke garantieclaims blijven
onaangetast door deze garantie. Onze garantieprestatie is voor uw gratis. 

2. De garantieprestatie heeft uitsluitend betrekking op gebreken die te wijten zijn aan materiaal- of
fabricagefouten en is beperkt tot het verhelpen van deze gebreken of het vervangen van het apparaat. Wij
wijzen erop dat onze apparaten overeenkomstig hun bestemming niet geconstrueerd zijn voor
commercieel, ambachtelijk of industrieel gebruik. Een garantieovereenkomst komt daarom niet tot stand als
het apparaat in ambachtelijke of industriële bedrijven alsmede bij gelijk te stellen activiteiten wordt gebruikt.
Uitgesloten van onze garantie zijn verder schadeloosstellingen voor transportschade, schade door niet-
naleving van de montage-instructies of op grond van ondeskundige installatie, niet-naleving van de
handleiding (zoals door b.v. aansluiting op een verkeerde netspanning of stroomsoort), oneigenlijke of
onoordeelkundige toepassingen (zoals b.v. overbelasting van het apparaat of gebruik van niet toegestane
inzetgereedschappen of toebehoren), niet-naleving van de onderhouds- en veiligheidsbepalingen,
binnendringen van vreemde voorwerpen in het apparaat (zoals b.v. zand, stenen of stof), gebruikmaking
van geweld of invloeden van buitenaf (zoals b.v. schade door neervallen) alsmede door normale slijtage die
zich bij het doelmatig gebruik van het apparaat voordoet. 

Er kan geen aanspraak op garantie worden gemaakt als op het apparaat reeds ingrepen werden
uitgevoerd. 

3. De garantieperiode bedraagt 2 jaar en gaat in op de datum van aankoop van het apparaat. Garantieclaims
dienen voor het verloop van de garantieperiode binnen de twee weken na het vaststellen van het defect
geldend te worden gemaakt. Het geldend maken van garantieclaims na verloop van de garantieperiode is
uitgesloten. De herstelling of vervanging van het apparaat leidt noch tot een verlenging van de
garantieperiode noch wordt door deze prestatie een nieuwe garantieperiode voor het apparaat of voor
eventueel ingebouwde wisselstukken op gang gebracht. Dit geldt ook bij het ter plaatse uitvoeren van een
serviceactiviteit. 

4. Om een garantieclaim geldend te maken dient u het defecte apparaat franco op te sturen aan het hieronder
vermelde adres. Voeg het originele verkoopbewijs of een ander gedateerd bewijs van aankoop bij. Gelieve
daarom de kassabon als bewijs goed te bewaren! Wij verzoeken u de reden van de klacht zo nauwkeurig
mogelijk te beschrijven. Valt het defect van het apparaat binnen onze garantieprestatie bezorgen wij u per
omgaande een hersteld of nieuw apparaat terug. 

Uiteraard staan wij ook tot u dienst om mits betaling van de kosten defecten van het apparaat te verhelpen die
buiten de garantieomvang vallen. Te dien einde stuurt u het apparaat aan ons serviceadres op.
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