
7.  Placera INTE tunga eller stora kokkärl på spisen. Maximal vikt är 25kg, Maximal 
diameter på kokkärl 24cm. Använd på en horisontell yta.

8.  Lämna ALDRIG en brinnande eller varm spis utan uppsikt.
9.  Låt ALDRIG barn använda campingköket/spisen. ÖVERVAKA ALLTID BARN I 
NÄRHETEN AV CAMPINGKÖKET.

10. Använd INTE CAMPINGKÖKET på något annat sätt än vad som beskrivs i denna 

bruksanvisning. Ändra INTE CAMPINGSPISEN eller använd inte några egna delar för 

montering. Demontera INTE mer än vad som beskrivs i dessa instruktioner. Innan du tar 

med dig campingköket på en resa, kontrollera om det finns bränsleläckor och öva på att 

använda och underhålla den.

Demontering av spisenBL 100-B6-A 
Manual 1.  Se till att flamjusteraren är avstängd och att spisen har svalnat. Vik flamjusteraren.

2.  Vrid kaminen moturs tills den släpper från behållaren. En del gas kan rinna ut när 
du skruvar av behållaren.
3. Stäng grytstöden.

Begränsad garanti

Detta campingkök har 1 års begränsad garanti. Om denna produkt skulle misslyckas under 

garantiperioden så returnera den till en av våra auktoriserade reparationsverkstäder. Vi 

reparerar eller byter ut den efter eget val, utan kostnad. Reparationer som krävs på grund 

av felaktig användning eller skötsel, vårdslöshet, produktmodifiering eller olycka täcks inte 

av detta garantiavtal men kan utföras på begäran till en rimlig kostnad. Denna garanti 

gäller endast den ursprungliga köparen.

Specifikationer

Modell

Ändamål

Nominell kraft

BL100-B6-A

Utomhus

Vikt 298g

Butan Propangas mixBränsle

Sätt att elda på

Användarmanual

Före montering

l.  Kontrollera att flamjusteraren är avstängd.
2. Kontrollera kaminens tätnings O-ring för att vara säker på att den är på plats och i gott 
skick. 
3. Håll gaspatronen upprätt när den monteras på apparaten. Skruva försiktigt in 
gaspatronen i apparaten och se till att den inte går in korsgängad. Skruva endast fast 
gaspatronen för hand och dra inte åt för hårt, annars kan du skada gaspatronens ventil.

4. Kontrollera att campingspisen är ansluten till gaspatronen på ett gastätt sätt och 

5800W gnistgeneratorer
Vänligen fyll i formuläret noggrant (Sercive garanti)

Återförsäljare

Namn på köpare och 
ordernummer

Telefonnummer

Köpdatum
 Användning av spisen
1.Innan du tänder brännaren, placera campingköket på en stadig, jämn yta och 

se till att stöden är helt utfällda i tillagningsläget.

2.

3. 

 Öppna Flame Adjuster 3/4 varv. När gasen läcker ut, vänligen tänd upp lågan.

Vrid Flame Adjuster till önskad nivå. Gasflamman skall vara blå och orange och 
justeras smidigt från låg till hög.

4. Stäng AV Flame Adjuster efter användning. Vänta tills spisen har svalnat innan du börjar 
monterar ner den.

Information för säkerhet

  Använd endast i ett väl ventilerat utrymme
1. Kontrollera ALLTID anslutningen mellan campingköket och gasbehållaren och se till 

att den är korrekt monterad innan du använder kaminen.
2. TÄND INTE eller använd INTE campingköket inomhus, i tält, fordon eller andra slutna 

utrymmen. Det kan leda till en brand eller kolmonoxidförgiftning som kan orsaka skada eller 
dödsfall. 

3. Blockera INTE förbränning- och ventilatiionsventilen.
4. Kontrollera ALLTID efter läckor innan du tänder kaminen. Om du luktar gas,

hör väsande eller läckor hittas, ANVÄND INTE CAMPINGKÖKET.

5. Sätt ALDRIG huvudet eller kroppen ovanför spisen när du tänder eld. Håll kläder och andra 
material som kan fatta eld borta från campingköket. Avstånd till brännbart material skall 
vara från höjd: minst 1,2 m, sida: 0,3 m.

6. Koppla ALDRIG bort kaminen från gasbehållaren när campingköket är på, varm efter 

senaste användning eller nära något annan värmekälla. Om du av misstag lämnar den öppen 

av misstag, ventilera området innan du tänder campingköket igen.

BULIN OUTDOOR EQUIPMENT

Adress: Nanshan Industrial District, HuKu
YongKang, ZheJiang, Kina.

Tel:086-0579-87250212
Fax:086-0579-87251020

Ht p://www.cnbulin.com
E-post: info@cnbulin.com

Läs och följ alla instruktioner och varningar i denna bruksanvisning innan du 
använder denna produkt. Spara dessa instruktioner för framtida bruk.

� 
sulin®

inte visar några tecken på läckage. 
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