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KOOLMONOXIDEGEVAAR
●Dit gasstelletje kan kool-monoxide
produceren, wat geurloos is.
●Gebruik in een afgesloten ruimte kan
de dood tot gevolg hebben.
●Gebruik dit gasstelletje nooit in een
afgesloten ruimte zoals in een
kampeerauto, tent, auto of huis.

VOOR UW VEILIGHEID
Als u gas ruikt

1. Probeer het gasstelletje niet aan te
zetten.
2. Doof open vlammen.
3. Koppel los van gastankje.

VOOR UW VEILIGHEID

Gebruik of bewaar geen benzine of
andere vloeistoffen met brandbare
dampen in de buurt van dit of enig
ander gasstelletje.
Specificaties

CAPACITEIT: 2800kcal/h 3260W 11000BTU
Duur: Brandt ongeveer 1,5 uur op een gastankje van 250g.
Gewicht: 73g (2,6 oz.)
Afmetingen wanneer het wordt gebruikt:
9,6 x 9,4 x 8,6cm (3,8 x 3,7 x 3,4inch)
Afmetingen wanneer het is opgevouwen:
5,2 x 5,2 x 8,1cm (2,0 x 2,0 x 3,2inch)

Gebruiksaanwijzing

Extra aanwijzingen en informatie

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u de OD-1R gaat gebruiken. Bewaar deze gebruiksaanwijzing zodat
u deze in de toekomst kunt raadplegen en kijk er regelmatig in om u bewust te blijven van procedures en waarschuwingen.
Nalatigheid in het acht slaan op de waarschuwingen in deze gebruiksaanwijzing kan brand, beschadiging van
eigendommen, lichamelijk letsel of zelfs de dood tot gevolg hebben.
Waarschuwingen
1. Gebruik de OD-1R nooit binnen of op een plek met slechte ventilatie (zoals in een tent, auto, kampeerauto of een
andere afgesloten ruimte). Dit gasstelletje is alleen bedoeld voor gebruik in de open lucht.
2. Houd het gasstelletje buiten het bereik van kinderen.
3. Gebruik de OD-1R niet op een andere manier of voor andere doeleinden dan die beschreven in deze ebruiksaanwijzing.
4. Gebruik het gasstelletje nooit in de buurt van brandbaar materiaal. Houd dergelijke materialen altijd op een
minimumafstand van 1,2m/4ft van de zijden van het gasstelletje en tenminste op 1,5m/5ft van de bovenkant wanneer
het gasstelletje gebruikt wordt.
5. Gebruik de OD-1R nooit op een ondergrond die niet vlak en stevig is. Verplaats, schudt of kantel het gasstelletje niet
terwijl deze brandt.
6. Laat het gasstelletje nooit onbeheerd achter wanneer deze brandt of heet is.
7. Bedek het gasstelletje en/of tankje nooit met een scherm, steen of gelijksoortig voorwerp dat "oververhitting" kan
veroorzaken. Gebruik het gasstelletje niet in de buurt van een ander gasstel dat in gebruik is, en ook niet in de buurt
van open vuur of een andere warmtebron. Als het gasstelletje oververhit raakt kan het product beschadigd raken en uw
veiligheid bedreigd worden.
8. Veranderingen in de luchtdruk op grote hoogte kunnen leiden tot problemen met het Piëzo ontstekingssysteem. Houd
altijd lucifers of een aansteker bij de hand als backup.
9. Gebruik nooit pannen die een diameter hebben die groter is dan 180mm/7,1in. Het totale gewicht dat op het
gasstelletje geplaatst wordt, mag de 2,5kg/5,5lbs niet overschrijden, inclusief eten en/of vloeistof. Gebruik maar één
gasstelletje per pan, en laat een pan nooit droog koken.
10. Wanneer u het tankje vervangt, eerst kijken of het gasstelletje niet aanstaat en blijf uit de buurt van andere mensen en
open vuur. Vermijd gevaarlijke brandstoflekken door te zorgen dat het gasstelletje goed op het tankje geschroefd is.
Maak het tankje na gebruik los van het gasstelletje en bewaar beide delen afzonderlijk.
11. Tracht geen onderhoudswerk, wijzingen, demontages of reparaties uit te voeren die niet in deze gebruiksaanwijzing
beschreven worden. Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met uw detailhandelaar of SOTO.
Waarschuwing: Raak het gasstelletje nooit aan wanneer de OD-1R in gebruik is. Het toestel wordt extreem HEET. Na
verloop van tijd verkleuren onderdelen van het gasstelletje wellicht. Dergelijke verkleuring is normaal en beïnvloedt de
werking van het gasstelletje niet.

De OD-1R ontsteken in hooggelegen gebieden.

Inzake bediening van de gasregelaar.
In tegenstelling tot vele andere gasstelletjes die verkrijgbaar zijn, moet de
gasregelaar van de OD-1R verder opengedraaid worden dan bij andere
gasstelletjes.
De volgende afbeeldingen tonen het verschil tussen de ventielen van de
OD-1R en die van andere gasstelletjes. De meeste gasstelletjes hebben
een ventielsysteem dat gas laat ontsnappen na een kleine draai aan de
gasregelaar; bij de OD-1R moet de gasregelaar daarentegen ongeveer
eenmaal helemaal gedraaid worden om gas te laten ontsnappen.

De luchtdruk in gebieden die hoger liggen dan 3000 meter heeft
weerslag op de ontsteking van de OD-1R. Als er wind waait, zal dat
verdere gevolgen hebben voor de ontsteking van het gasstelletje. Volg
de onderstaande aanwijzingen bij dergelijke omstandigheden:

Gasstelletje met regelaar

※Hogere luchtdruk en regen kunnen een negatief effect hebben op het
gasstelletje’s vermogen om te gaan branden, of zelfs het
ontstekingssysteem kapotmaken. Neem daarom altijd een extra
vuurbron mee (zoals lucifers of een vuursteentje).

(OD-1R)

Normaal gasstelletje
Gesloten stand

Gesloten stand
Vlamregelaar

Vlamregelaar

Bijgeluid bij demontage van gastank
Gesloten stand

Open stand

Het gasstelletje in elkaar zetten
1. Draai de vlamregelaar rechtsom naar de OFF-stand om de gastoevoer helemaal af te sluiten. (afbeelding 1)
2. Haal de plastic dop van het tankje en schroef het onderste deel van het gasstelletje, het deel met de schroefdraad,
nauwkeurig op het deel van het tankje met schroefdraad. Draai goed vast, maar niet te vast. (afbeelding 2) Te vast
aandraaien kan leiden tot beschadiging van het gasstelletje of ventiel van het tankje, wat weer kan leiden tot gaslekken.
3. Schuif de pansteun schuin omhoog totdat deze niet verder kan. (afbeelding 3) Klap de pansteun vervolgens omhoog.
(afbeelding 4)
4. Schuif de pansteun schuin omlaag. (afbeelding 5) Controleer of alle 3 de pansteunen stevig op hun plaats zitten
voordat u het gasstelletje gaat gebruiken. (afbeelding 6)
Controleer altijd op lekkage nadat u het gastankje heeft aangebracht. Zet het gasstelletje niet aan als u een lek opmerkt.
Het gasstelletje gebruiken
1. Open het ventiel voorzichtig door de regelaar linksom te draaien (ongeveer 1-1.5 draaien) tot u het gas hoort
ontsnappen uit het tankje. Druk nu op de Piëzo ontstekingsknop om het gasstelletje snel aan te zetten.(afbeelding 7)
2. Als het gasstelletje niet direct aangaat, het ventiel sluiten door de regelaar volledig rechtsom te draaien. Wacht enkele
seconden en herhaal de eerste stap.
3. Zodra de OD-1R brandt, kunt u de sterkte van de vlam regelen met de regelaar. Het gasstelletje moet een stabiele
blauwe vlam produceren.
4. Wanneer u klaar bent met koken, de regelaar helemaal rechtsom draaien om het gasstelletje uit te zetten.

Als de OD-1R's gasregelaar
een halve draai wordt
geopend, zal er geen gas
in de brander gelaten worden.

Het vergt ongeveer een halve draai om
het ventiel helemaal open te zetten.
De volgende anderhalve draai heeft
geen gevolg voor de gasregeling.

Schoonmaken en onderhoud
Maak er een gewoonte van om uw gasstelletje schoon te houden. Maar raak nooit de bovenkant van de ontsteker aan. De
ontsteker zou anders verstopt kunnen raken, waardoor het gasstelletje moeilijker te gebruiken is. De O-ring van het
gasstelletje moet vervangen worden wanneer deze tekenen van slijtage, scheuren of lekkage vertoont. Een beschadigd of
lekkend gasstelletje moet gerepareerd worden voordat u het weer gaat gebruiken. Neem contact op met uw
detailhandelaar of SOTO als u vragen hebt over onderhoud of reparaties.

Pakkingen
Installatiedeel voor gastankje

Fijnstelling voor gasdebiet

Wees niet ongerust als de OD-1R een schel fluitend geluid produceert wanneer deze brandt. Dit wijst niet op een defect in
het gasstelletje. Atmosferische druk, luchtdruk, luchtvochtigheid, enz. kunnen hier van tijd tot tijd toe leiden.
1. Zorg dat de OD-1R is afgekoeld voordat u het van het gastankje probeert te draaien.
2. Schuif de pansteun schuin omhoog om het vrij te geven en onder de brander te kunnen klappen.
3. Schroef het gasstelletje van het tankje.
4. Plaats het gasstelletje in de bijgevoegde doos om het op te bergen.

Wanneer de gastank van het gasstelletje wordt gedemonteerd, kan een
harde plof hoorbaar zijn. Dit wordt veroorzaakt door de kleine
hoeveelheid gas dat gevangen zit tussen de twee pakkingen die
bedoeld zijn om gaslekken te voorkomen. Wanneer de gastank van
het gasstelletje wordt gehaald, komt een kleine hoeveelheid gas vrij
wat dit geluid produceert.

Gas wordt doorgelaten

Delen van de OD-1R zullen zeer heet worden tijdens gebruik. Wees voorzichtig bij gebruik van het gasstelletje, en laat het
altijd afkoelen voordat u het van het gastankje haalt en opbergt.

Na gebruik van het gasstelletje

1. Ontsteek het gasstelletje op een plek waar de wind geen invloed
heeft op ontsteking van het gasstelletje.
2. Laat een klein beetje gas vrijkomen, en steek dan het gasstelletje aan.

De gasregelaar moet tenminste
eenmaal helemaal gedraaid
worden om gas te laten vrijkomen.
Nadat de gasregelaar ongeveer eenmaal helemaal
gedraaid is, wordt gas uit het ventielsysteem gelaten.
(Wanneer de gasregelaar helemaal tot het einde
gedraaid wordt, staat het ventielsysteem in de
volledig geopende stand.)

De OD-1R blinkt uit als het gaat om het regelen van de hoeveelheid
gas dat wordt doorgelaten. In tegenstelling tot andere gasstelletjes die
verkrijgbaar zijn, kan de OD-1R’s gasstroom precies geregeld worden
dankzij het regelingssysteem. Wanneer de gasregelaar niet verder
gedraaid kan worden, is het ventielsysteem helemaal open. Andere
gasstelletjes die verkrijgbaar zijn op de markt bieden een kleiner bereik
voor het regelen van de hoeveelheid gas die wordt doorgelaten,
waardoor het bij die gasstelletjes veel moeilijker is om het gas precies
te regelen. Daarbij komt dat ventielen op deze gasstelletjes al
helemaal open zijn voordat de gasregelaar in de volledig geopende
stand staat. Dat maakt het moeilijk om op te merken wanneer—of in
welke stand—de gasregeleaar het ventiel helemaal opent op andere
gasstelletjes.

