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SV
FARA

KOLMONOXIDFARA
●Detta kök avger kolmonoxid som är
luktlös.
●Det är livsfarligt att använda köket i
ett slutet utrymme.
●Använd aldrig köket i ett slutet
utrymme så som i en husvagn,
bil, tält eller hemma.

FÖR DIN SÄKERHET
Om du känner lukten av gas
1. Tänd inte köket.
2. Släck eventuellt öppna lågor.
3. Skruva av köket från behållaren.

FÖR DIN SÄKERHET

Förvara och använd inte bensin eller
andra lättantändliga vätskor i närheten av detta eller andra kök.
Specifikationer

UTEFFEKT: 2 800 kcal/tim. 3 260W 11 000BTU
Varaktighet: Brinntid ca 1,5 timmar med 250g behållare
Vikt: 73 g (2,6 oz.)
Mått vid användning:
9,6 x 9,4 x 8,6 cm (3,8 x 3,7 x 3,4 tum)
Mått vid förvaring: 5,2 x 5,2 x 8,1 cm (2,0 x 2,0 x 3,2 tum)

Instruktionsbok

Se till att läsa den här instruktionsboken innan ni använder OD-1R. Spara den här instruktionsboken för framtida
bruk, granska innehållet inför varje användningstillfälle med avseende på handhavande och varningar.
Underlåtenhet att följa de varningar som ges i denna instruktionsbok, kan resultera i brand, egendomsskador,
personskador och dödsfall.
Försiktighetsåtgärder och varningar
1. Använd aldrig OD-1R inomhus eller i annat utrymme med otillräcklig ventilation (t.ex. tält, bil, husvagn eller
annat slutet utrymme). Det här köket är endast avsett för utomhusbruk.
2. Håll köket utom räckhåll för barn.
3. Använd inte OD-1R på annat sätt eller i annat syfte än det som anges i denna instruktionsbok.
4. Använd aldrig köket i närheten av brännbart material. Håll allt brännbart material på ett avstånd om minst
1,2 m/4 fot från kökets sidor och minst 1,5 m/5 fot från dess ovansida då köket används.
5. Använd aldrig OD-1R på en yta som inte är plan och stadig. Flytta, skaka eller luta aldrig köket medan lågan är tänd.
6. Lämna aldrig ett brinnande eller fortfarande hett kök oövervakat.
7. Övertäck aldrig köket/behållaren med vindskydd, eller andra föremål som kan medföra överhettning. Använd
aldrig köket i närheten av ett annat tänt kök, annan öppen låga eller värmekälla. Om köket överhettas kan
produkten skadas och utgöra en fara för din säkerhet.
8. På hög höjd kan det förändrade lufttrycket orsaka tändsvårigheter med Piezo-tändsystemet. Bär alltid med
dig tändstickor eller en tändare i reserv.
9. Använd aldrig kokkärl med en större diameter än 180 mm/7,1 tum. Den totala vikten, inklusive livsmedel
och/eller vätska, som placeras på köket får inte överstiga 2,5 kg/5,5 lbs. Använd endast ett kokkärl per kök
och låt inte något kärl torrkoka.
10. Säkerställ att köket är avstängt och håll ett säkert avstånd till andra människor och öppen låga vid byte av
behållare. Undvik farliga gasläckage genom att säkerställa att gängorna i anslutningen mellan köket och
behållaren greppar i varandra ordentligt. Skruva av behållaren efter användning och förvara behållaren åtskilt.
11. Försök inte underhålla, modifiera, demontera eller reparera köket på annat sätt än vad som anges i den här
instruktionsboken. Om du har några frågor angående produkten ombes du kontakta er återförsäljare eller SOTO.
Försiktighet: Vidrör aldrig själva köket under användning av OD-1R. Köket blir extremt varmt. Med tiden kan
kökets delar missfärgas. Missfärgningen är normal och påverkar inte kökets funktion.
Montering av köket

Ytterligare instruktioner och information
Gällande justering av bränslets kontrollknapp
Till skillnad från många spisar på marknaden, kräver OD-1R att bränslets
kontrollknapp vrids mer än övriga spisar.
※De följande diagrammen visar skillnaden på ventilsystemet mellan
OD-1R och övriga spisar på marknaden. De flesta spisarna har ett
ventilsystem som släpper ut gasen med när bränslets kontrollknapp
vrids lätt. OD-1R kräver att bränslets kontrollknapp vrids nästan ett helt
varv för att släppa ut gasen.

Kök med regulator
(OD-1R)

Normal kök
Stängd

Stängd

Användning av köket
1. Öppna försiktigt ventilen genom att vrida gasreglaget moturs (ca 1-1.5 varv) tills du hör gas strömma ut.
Tryck sedan snabbt på Piezo-tändarens knapp för att tända köket. (figur 7)
2. Stäng ventilen genom att vrida gasregleget helt medurs om köket inte tänder direkt. Vänta ett par sekunder
och upprepa sedan första steget.
3. När OD-1R väl är tänd regleras lågans styrka med gasreglaget. Kökets brännare ska avge en stadig, blå flamma.
4. Efter avslutad matlagning vrids gasreglaget helt medurs för att stänga av köket.

Efter användning av köket
1. Säkerställ att OD-1R har svalnat helt innan den avlägsnas från gasbehållaren.
2. Skjut kokkärlsstöden snett uppåt, vrid sedan ner dem under brännarhuvudet.
3. Skruva loss köket från behållaren.
4. Placera köket i förvaringslådan som medföljer.
Rengöring och underhåll
Gör det till en vana att hålla köket rent. Vidrör dock aldrig tändelektrodens spets. Tändaren kan sättas igen och
blir då svår att använda. Kökets O-ring ska bytas om den uppvisar slitage, sprickor eller läckage. Ett skadat eller
läckande kök måste repareras innan det används. Vänligen kontakta er återförsäljare eller SOTO om du har
några frågor avseende underhåll eller reparation.

Atmosfärtrycket ovan 3 000m höjd påverkar tändningen av OD-1R.
Om det är vindigt, kommer tändningen att påverka spisen ytterligare.
Följ instruktionerna nedan i dessa förhållanden:
1. Tänd spisen på en plats där vinden inte påverkar tändningen av
spisen.
2. Släpp ut en liten mängd gas och tänd sedan spisen.

Gasreglage

Gasreglage

Ljud vid nedmonteringen av gasbehållaren
Stängd

Öppen

Om bränslets kontrollknappför
OD-1R vrids½ varv kommer
ingen gas att släppas ut.

Det tar ungefär ett halft varv för att
ställa ventilen på ett helt öppet läge.
Därför påverkar inte det återstående
1 ½ varvet bränslekontrollen.

När gasbehållaren monteras ner från spisen, kan en kraftig knall
höras. Detta beror på att en liten gasmängd finns mellan de två
packningarna som formgetts för att förhindra gasläckor. När gasbehållaren tas bort från spisen, kan en liten mängd gas släppas ut som
skapar detta ljud.

Packningar
Del för installation av gasbehållaren

Gas släpps ut

Finjustering av försörjningen

Delarna på OD-1R blir mycket heta under användning. Iakttag försiktighet då köket hanteras och låt det alltid
svalna helt innan det avlägsnas från behållaren och packas ned.
Notera att OD-1R kan avge ett högfrekvent väsande ljud under användning, detta är inget att oroas över. Detta
är således ingen indikation om att det är fel på köket. Faktorer så som atmosfärstryck, lufttemperatur,
luftfuktighet, etc. är orsaken till att detta förhållande kan uppstå tidvis.

Tända OD-1R på högre höjders

※Högre atmosfärtryck och regn kan negativt påverka spisens förmåga
att tändas eller så, kan det medföra att tändningssystemet går sönder.
Ta alltid med ett system för tändning i nödfall (t.ex, tändstickor eller en
cigarettändare).

1. Stäng av gastillförseln helt genom att vrida gasreglaget medurs till läge OFF. (figur 1)
2. Avlägsna plasthatten från behållaren och skruva fast de utvändiga gängorna på kökets undersida i de
invändiga gängorna på behållarens ovansida. Dra fast ordentligt men dra inte åt för hårt. (figur 2) För hård
åtdragning kan skada köket eller behållaren vilket kan medföra gasläckage.
3. Skjut kokkärlsstöden snett uppåt tills det tar stopp. (figur 3) Vrid det sedan uppåt. (figur 4)
4. Skjut kokkärlsstöden snett nedåt. (figur 5) Kontrollera att samtliga 3 kokkärlsstöd sitter ordentligt på plats
innan användning. (figur 6)
Kontrollera alltid att det inte förekommer något läckage efter det att gasbehållaren anslutits. Tänd inte köket om
ett läckage upptäcks.

OFF

Bränslets kontrollknapp måste
vridas minst ett helt varv för att
släppa ut gasen.
Efter att bränslets kontrollknapp vridits ungefär ett varv,
kommer gasen att släppas ut från ventilsystemet.
(När bränslets kontrollknapp vrids hela vägen, står
ventilsystemet helt öppet.)

OD-1R utmärker sig ifråga om kontroll av bränsleförsörjningen. Till
skillnad från andra spisar på marknaden kan OD-1R bränsleförsörjning noggrant justeras tack vare regulatorsystemet. När bränslets
kontrollknapp stannar upp, är ventilsystemet helt öppet. Övriga spisar
på marknaden erbjuder ett litet justeringsområde av gasen vilket
medför att det är svårt att noggrant ställa in gasförsörjningen. Utöver
detta, öppnas ventilerna på dessa spisar helt innan bränslets
kontrollknapp står på helt öppet läge. Därför är det svårt att fastställa
när—eller vid vilket läge—bränslets kontrollknapp öppnar ventilen helt
på övriga spisar.

