
Handleiding Gaskanon GA40 / GA42 

Veiligheidsvoorzieningen 
• Schakel bij manipulaties van het toestel altijd de elektrische stroom en de gastoevoer uit. 
• Sommige vlakken kunnen heet zijn, wacht met manipuleren totdat deze zijn afgekoeld. Leun 

nooit op de kachel. 
• Ontvlambare materialen op min. 3 m afstand van de kachel zetten. 
• Zorg dat er voldoende luchtverversing is voor een goede verbranding. 
• Zorg dat er brandblusapparatuur is in de buurt van de kachel. 
• De gasaansluiting moet voldoen aan de plaatselijk geldende voorschriften. 
• Gasflessen uitsluitend rechtop gebruiken en gasflessen niet in de hete luchtstroom plaatsen. 

Gebruiksaanwijzingen 
• Enkel voor gebruik met propaangas. Gebruik voor dit toestel enkel grote gasflessen. Kleine 

gasflessen bevriezen, waardoor de brander stilvalt. 
• De warmteproductie kan enkel geregeld worden op de ontspanner aan de gasfles. Achter de 

ontspanner zit een slangbreukbeveiliging. Bij opstart deze 1 maal indrukken. 
• Schakelaar op stand 1 zetten: Het toestel ontsteekt automatisch na 10 seconden. Er ontstaat 

een vlam. Als er geen vlam ontstaat, valt het toestel in veiligheid. De rode led licht op. Na een 
30 seconden kan de brander heropgestart worden door de automaat te resetten, dit door de 
rode led in te drukken. 

• Schakelaar 0: het toestel valt uit en de gastoevoer wordt afgesloten. 
• Schakelaar op stand 2 zetten: Het toestel ventileert enkel zonder te ontsteken. 
• De kachel kan voorzien worden van een thermostaat. 
• Opstart – verwarming: stand 1 

o Draai de afsluiter op de gastoevoer open 
o Druk op de knop van de slangbreukbeveiliging 
o Zet de schakelaar op de stand 1 
o Stel de capaciteit in met behulp van de regelaar op gasaansluiting 
o Bij gebruik van thermostaat deze instellen op de gewenste temperatuur. 

• Uitschakelen – verwarming: stand 0 
o Zet de schakelaar op de stand 0 
o Draai de afsluiter op de gastoevoer dicht 

Vaak voorkomende problemen 
• Ompolen: Als voor opstart de storingslamp oplicht, en blijft branden na reset. Dan moet het 

toestel worden omgepoold. Gebruik daarvoor de omkeerstekker die u door Huurland werd 
meegeleverd. Het volstaat de stekker van de brander in het andere stopcontact op de 
omkeerstekker te steken. Als het probleem daarmee niet is opgelost, Huurland contacteren. 

• Aarding: De brander functioneert enkel op een stopcontact voorzien van een penaarding. 
• Eerste controle bij storingen: 

o Druk op de resetknop van de automaat 
o Controleer de spanning op het stopcontact 
o Druk op de resetknop van de slangbreukbeveiliging 
o Controleer of er een goed geaard stopcontact gebruikt wordt 
o Controleer of de nulleider daadwerkelijk spanningsloos is (zie ompolen) 
o Controleer of de lamp in de branderautomaat niet brandt 

 
 
Huurland is onder geen enkel beding verantwoordelijk over de inhoud van deze handleiding. Dit is een 
extract van de originele fabriekshandleiding die op aanvraag verkrijgbaar is. Bij elke vorm van 
onduidelijkheid over het gebruik van de machine onmiddellijk contact opnemen met Huurland. 


