
BRUGERVEJLEDNING 
 
Kære kunde 
 
Tak, fordi du har valgt at købe dette apparat. Vi er overbeviste om, at du snart ved selvsyn vil opdage, at du 
virkelig vil få en ny måde at tilberede mad på udendørs. 
 
Vi har vedlagt en lille folder tillige, med et par opskrifter, men du kan se meget mere på vores hjemmeside.: 
www.paellas.dk. 
 
Vi har vedlagt denne udførlige brugsanvisning, så det er nemt at komme i gang med at bruge apparatet. 
Brugsanvisningen hjælper dig til at lære apparatet at kende. Læs brugsanvisningen grundigt, før du bruger 
apparatet første gang.  
 
Vi ønsker dig held og lykke med dit nye apparat! 
 

 
1 - GENERELT  
Paella-gasbrænderen ”Vaello-La Valenciana” er designet og konstrueret til brug ved madlavning alene. 
Brænder til kun til UDENDØRS brug.  
Brænderen kan kun anvendes til F-gas.  
 
Apparatet skal tilsluttes i henhold til Gasreglementets regler. 
 
Kontrollér altid ved udpakningen, at apparatet ikke er beskadiget. Hvis du opdager en transportskade, skal 
du kontakte salgsstedet.  
 
Tilslut kun dette apparat til godkendt gasflaske med et tilslutningstryk på 30 mbar. 
Se etiket på brænderen, der angiver særlige kendetegn. Denne sidder fast på overfladen af brænderen og 
beskriver justeringsbetingelser, den nominelle belastning i kW og forbruget af gas i kg/h.  
Apparatet skal tilsluttes i henhold til Gasreglementets regler. 
 
 

 
''FØLG ALLE BETJENINGSANVISNINGER FØR  BRUG” 

"MÅ KUN ANVENDES UDENDØRS''  
 
 
 
 
 
VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER:  
 
- Dette apparat er kontrolleret på vores fabrik med hensyn til de grundlæggende forhold, såsom tæthed af 
gassystemet, funktionssikkerhed af apparatet og finish af overflader.  
  
- Apparatet er ikke forsynet med flammekontrol, så konstant tilstedeværelse er en forudsætning, når 
apparatet er i brug. 
 
- Må kun anvendes udendørs. Udvis forsigtighed, når apparatet betjenes.  
 
- Apparatet skal placeres på brandsikre overflader.  
 
- Undgå rygning og anvendelse af åben ild under installation og tilslutning af apparatet.  
 
- Apparatet er beregning til almindelig tilberedning af mad udendørs. 



-  Ved lugt af gas må flammen ikke tændes. Luk omgående for regulatoren på gasflasken. Sluk alle former 
for åben ild. Tænd ikke for elektriske apparater. Check eventuelle udslip med sæbevand, aldrig med et lys 
eller en flamme.  
 
- Flyt ikke apparatet, mens det er i brug. 
- Placer ikke brænderen på brandbare overflader og aldrig i nærheden af brandbare materialer.  
- Hanen på apparatet skal stå på lukket position før og efter brug.  
- Hold børn på sikker afstand, da dele af apparatet kan blive varme.  
- Forsøg ikke at ændre apparatet. Modifikation af apparatet kan være farlig og det er strengt forbudt.  
 
- Alle former for pander eller gryder der går mellem 2-5 cm udover Paella-brænderens gryderiste kan 
anvendes. Den samlede vægt af pande eller gryde inklusiv indhold må ikke overstige 50 kg.  
Placer pande eller gryde på brænderens gryderist, men sørg for at Paella-brænderens flammer ikke går 
udover pande eller gryde.  
  
 

 
 
2 - INSTALLATION  
Montering og tilslutning af dette apparat til gasforsyning skal ske i henhold til Gasreglementets 
bestemmelser.  
 
Der må kun anvendes DG-godkendt regulator og gasslange. 
 
 
I følge Gasreglementet har ejeren/brugeren ansvaret for drift og vedligeholdelse af installationen, og for at 
konstaterede fejl og mangler omgående afhjælpes. 

 
Gasslangen bør skiftet: 
- hvis den har været udsat for overlast 
- hvis der opstår revner i den, når den bøjes 
- hvis den har været udsat for sollys, så den er stærkt afbleget 
- hvis den er utæt - det kan kontrolleres ved hjælp af sæbevand 
 
 
 
Gaslangen fastgøres til regulator og apparatet ved hjælp af spændebånd. (Se billede / Figure 1).  
 
Gasflasken skal placeres så langs væk fra brænderen som muligt, på dennes højre side. Gasslangen skal 
være maximum 1.5 meter lang og må ikke være i kontakt med varme overflader. 
Gasslangen må ikke være bøjet eller snoet ved installation eller brug. 
 
Ved tilslutning af gas skal hanen på Paella brænderen være i minimums position (pege opad).  
 
Udskiftning af gasflasken foretages som følger: - 
- Hanen på Paella brænderen skal stå på minimum position (pege opad).  
- Når der skiftes gasflaske, skal tilslutningens gastæthed kontrolleres omhyggeligt. 
- Sørg for, at regulatoren er korrekt monteret og fastlåst på flasken, inden vippeafbryderen på click-on 
regulatoren  eller håndhjulsventilen på gasflasken åbnes. 
- Gastætheden kan kontrolleres ved at påføre en sæbeopløsning. Kommer der bobler, er der en utæthed. 
 
FORSIGTIGHEDSREGLER: Udskiftning af gasslangen skal gøres langt fra enhver varmekilde.  
 



 
 

3 - VEJLEDNING FOR BRUG  
- Åben for gasforsyningen.  
- Drej hanen på brænderen mod venstre til maksimum position .  
- Tænd for brænderen 
- Når brænderen er tændt, kan hanen drejes til den ønskede varmeindstilling.  
- Kontrolknapviserne på Paella brænderen har en minimum og maksimum indstilling.  
- Undgå at brænderens flamme stikker ud over bunden af panden eller gryden. Brug en pande eller gryde 
der passer til brænderen.  
- Panden eller gryden kan fastholdes af de tilgængelige støtter. Støtterne anviser den overflade, der skal 
opvarmes.  
- Efter brug af brænderen drejes hanen mod højre, dvs. viseren skal stå på minimum position.  
 
4 - VEDLIGEHOLDELSE OG VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER:  
- Brug en let fugtet klud med sæbevand. Tør apparatet af og lad det tørre. Lad apparatet køle af inden 
rengøring.  
- Vi anbefaler at følge denne procedure efter hver brug.  
- Undgå at der trænger vand ind i brænderen.  
- Brug aldrig rengøringsmidler med slibemidler, specielle opløsningsmidler eller blegemidler.  
- I tilfælde af tilstopning af venturier må apparatet ikke bruges, før det er kontrolleret af en autoriseret person.  
- Brug beskyttelseshandsker, hvis du rører ved en varm komponent.  
- Anbring apparatet på et tørt sted for at forhindre støv og fugt. Beskyt det mod insekter.  
- Sørg for at dyserne ikke tilstoppes.  
- Forsøg ikke at demontere apparatet. Overlad dette til en autoriseret person eller til fabrikanten.  
- Bemærkes en fejl ved apparatet, så få det venligst undersøgt af en autoriseret person, før det bruges igen.  
-  Når Paella panden er vasket med sæbevand, smøres denne ind med madlavningsolie, som f.eks 
olivenolie eller solsikkeolie, for at forhindre denne i at ruste/korridere. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 


