Crux LiteTM
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Elektra FE Cook SystemTM
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This stove is designed for sports enthusiasts for outdoor
cooking and boiling of water only – never use it for any
other purpose.
IMPORTANT: This manual uses the terms DANGER,
WARNING and CAUTION to indicate possible safety hazards.
Please read these messages carefully and follow the safety
precautions. Please make sure you understand the contents
of this manual before using the stove. Never let children and
individuals with diminished mental capacity use this stove.

warning

Gas leakages are highly
flammable
IF YOU SMELL GAS:
- Do not attempt to light stove
- Extinguish any open flame
- Disconnect stove from fuel
supply
warning

Do not store or use gasoline
or other liquids with flammable
vapors in the vicinity of this or
any other appliance.
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NORSK

Denne gassbrenneren er konstruert for fritidsentusiaster
kun til tilberedning av mat og koking av vann utendørs –
den må ikke brukes til noe annet formål.
VIKTIG: Denne bruksanvisningen bruker ordene FARE,
ADVARSEL og OBS for å angi mulige farer. Les disse
meldingene nøye og følg sikkerhetsanvisningene. Påse at du
forstår innholdet i denne bruksanvisningen før du tar i bruk
gassbrenneren. La aldri barn eller ukyndige personer bruke
gassbrenneren.

ADVARSEL
Gasslekkasje er svært lett antennelig
HVIS DU KJENNER GASSLUKT:
- Ikke forsøk å tenne gassbrenneren
- Slukk eventuell åpen ild
- Kople gassbrenneren fra gasstilførselen

ADVARSEL
Ikke oppbevar eller bruk bensin eller annen væske med lett
antennelig damp i nærheten av gassbrenneren.
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SIKKERHET
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Hvis gassbrenneren brukes feil, kan det forårsake brann,
eksplosjon eller karbonmonoksidforgiftning.
Oppbevar bruksanvisningen et sikkert sted for fremtidig bruk.
• Hvis du har spørsmål, ring Katadyn Products Inc. i Sveits
på +41 44 839 21 11, customerservice@katadyn.ch
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FARE

SWE

Denne gassbrenneren benytter en beholder med våtgass
(LPG) som er svært lettantennelig og eksplosiv. Feil eller
usikker bruk kan medføre brann og eksplosjoner, som i sin NO
tur kan forårsake alvorlig personskade og eventuelt død.
• Kun til utendørs bruk
• Optimus Crux Lite er konstruert for Optimus gassbeholdere
med gjenget ventil, sertifisert i henhold til standard EN 417
(maks. 450 g). Det kan være farlig å forsøke å kople til
andre typer gassbeholdere.
• Lytt og lukt etter gasslekkasje. LPG er usynlig og kan være
luktfri, da det sterke lukttilsetningsmidlet kan avta etter
hvert. Derfor er det ikke alltid mulig å oppdage lekkasje ved
hjelp av lukten.
• Hvis du har mistanke om at det foreligger en lekkasje, må
du ikke bruke gassbrenneren eller beholderen. For å finne
lekkasjen, må du flytte gassbrenneren til et godt ventilert
sted utendørs, borte fra antennelseskilder. Kontroller at
tilkoplingen mellom gassbrenner og gassbeholder er sikker
og tett.
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ADVARSEL
Bruk av ild for å oppdage gasslekkasje medfører fare for
brann og eksplosjon.
• Bruk kun såpevann for å se etter lekkasjer. Prøv aldri å
påvise lekkasjer med åpen ild.
• Kontroller pakningene før du kopler en ny gassbeholder til
gassbrenneren. Ikke bruk gassbrenneren dersom
pakningene er skadde eller slitt. BILDE [1]
Dersom gassbeholderen utsettes for sterk varme, kan
beholderen eksplodere eller springe lekk.
• Oppbevar gassbrenneren og gassbeholderen adskilt fra
andre varmekilder.
• Følg alle anvisninger på gassbeholderen vedrørende bruk
og oppbevaring.
• Gassbeholderen må ikke til- eller frakoples i nærheten av
sterk varme, åpen ild, direkte sollys, andre antennelseskilder eller der beholderens temperatur overstiger 50 °C.
• Bruk kun gassbeholdere som er ment til bruk med denne
gassbrenneren.

BRUK
Les hele bruksanvisningen før du tar i bruk din Optimus Crux
Lite. For å redusere enhver risiko for alvorlig personskade eller
eventuelt dødsfall, må anvisningene for bruk og sikkerhet i
denne bruksanvisningen følges. Gassbrenneren må kun
brukes slik det er beskrevet i denne bruksanvisningen.
BILDE [2]

A: Støtteben for kokekar
B: Reguleringsventil
C: Gassbeholder
D: Brenner
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TEKNISKE SPESIFIKASJONER (KUN GASSBRENNER):
Brensel: Gassbeholder med butan/propan, sertifisert i
henhold til standard EN 417 (maks. 450 g) Vekt: 72 g Mål
slått sammen: 71 mm / Ø 57 mm Effekt: 3 000 W / 10 200
BTU Brenntid: Inntil 90 minutter med maks. effekt (230 g
gassbeholder) Koketid: Kun 3 min, avhengig av klima, høyde
over havet osv. Gassbrennerens injektordimensjon: 0,32
mm EN 521:2006 Kategori: Direkte trykk – butan/
propanblanding
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CE-048BN – 0045
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1 SETTE OPP GASSBRENNEREN 
1. Vipp ut reguleringsventilhendelen og påse at ventilen er
fullstendig stengt. BILDE [3]
2. Vipp ut støttebena for kokekar. BILDE [3]
3. Kontroller O-ringen med henblikk på skade før den koples
til gassbeholderen.
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2 KOPLE GASSBRENNEREN TIL GASS-
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BEHOLDEREN
1. Hold fast gassbrenneren og skru på korrekt gassbeholder
mot urviseren. BILDE [4] Trekk bare til for hånd, og pass på
at gjengene ikke skades når du kopler til gassbeholderen.
2. Hold alltid gassbeholderen i oppreist stilling når den koples
til gassbrenneren.
3. Påse at gassbrenneren er skrudd helt til bunns i gjengene.
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4. Påse at gassbrenneren står støtt, slik at den ikke kan velte.
5. Sørg for rikelig med plass rundt gassbrenneren, minst 1,25
m på hver side og 1,5 m over den.
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ADVARSEL
Fare for brannskade eller alvorlig personskade pga.
gasslekkasjefare.
• Tenn aldri gassbrenneren hvis du hører en hveselyd eller
kjenner lukten av gass etter å ha koplet beholderen til
gassbrenneren. Gassen har et tilsetningsmiddel med en
ubehagelig lukt. Bruk aldri en primus som lukter gass.
• Ikke bruk gassbrenneren hvis den er skadd eller ikke
fungerer som den skal.
• Ikke trekk til gassbeholderen for hardt når den koples til
gassbrenneren. Hvis den trekkes til for hardt, kan
gassbrenneren eller beholderen skades slik at det lekker
gass.
• Vær spesielt forsiktig dersom gassbrenneren brukes i
kuldegrader. Ved kuldegrader kan O-ringen stivne slik at
det lekker gass.
• Se alltid etter gasslekkasjer før og etter at gassbrenneren er
tent.
• Sørg for at barn er minst 3 m unna gassbrenneren og
gassbeholderen.
• Hold lett antennelige tekstiler som yttertøy, soveposer, telt
osv. unna gassbrenneren.
• La aldri en tent eller varm gassbrenner være uten tilsyn.
• Følg punkt 1-4 i denne bruksanvisningen nøye når det er
nødvendig å skifte beholder.

3 KOKE MED GASSBRENNEREN
1. Åpne reguleringsventilen ca. én omdreining mot urviseren
og tenn brenneren. BILDE [5] Flammeringen skal være
fullstendig, og flammen skal stort sett være blå og rolig ved
normal bruk.
2. Juster reguleringsventilen slik at du får den størrelsen på
flammen du ønsker.
3. Hvis effekten er dårlig, kan det bety at du er i ferd med å gå
tom for gass, eller at beholderen er for kald. Slå av
gassbrenneren og la den avkjøles. Påse at det ikke er åpen
ild i nærheten når du skifter gassbeholder.
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4. Tilgjengelige deler kan bli svært varme. Oppbevares
utilgjengelig for barn, ukyndige personer og kjæledyr.
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ADVARSEL
Overopphetings- og eksplosjonsfare
• Sett aldri på vindskjerm etter at gassbrenneren er tent.
• Bruk aldri en vindskjern som omslutter gassbeholderen
fullstendig.
• Hold brennbart materiale minst 1,25 m unna toppen og 1 m
fra siden av en tent gassbrenner eller en gassbrenner du er
i ferd med å tenne.
• Hold lett antennelig væske og damp minst 8 m unna unna
oversiden og siden av en tent gassbrenner, eller en
gassbrenner du er i ferd med å tenne.
• Forsøk aldri å tenne en gassbrenner dersom reguleringsventilen har stått åpen. Hvis en reguleringsventil har stått
åpen, må den stenges omgående, og området må luftes
grundig ut før du tenner gassbrenneren. Hvis ikke området
luftes ut, kan det forårsake eksplosjon.
• Bruk aldri kokekar med større diameter enn 22 cm. Kokekaret og innholdet må ikke veie mer enn 2 kg til sammen.
• 2 eller flere gassbrennere må aldri plasseres og brukes
sammen.
• Gassbrenneren må aldri brukes med tomt eller tørt kokekar.
• Ikke bruk varmereflektorer eller vindskjermer av annet
fabrikat enn Optimus.
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4 SLÅ AV, AVKJØLE OG PAKKE GASS-
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BRENNEREN
1. Slå av gassbrenneren ved å dreie reguleringsventilen til
anslag med urviseren og kontroller en ekstra gang at
flammen er fullstendig slukket.
2. La gassbrenneren avkjøles fullstendig.
3. Kople fra gassbeholderen.
4. Det er normalt at det siver ut en liten mengde gass når du
skrur av gassbeholderen.
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5. Slå inn støttebena for kokekar og oppbevar gassbrenneren i
oppbevaringsposen.

OBS
Brannfare pga. feilaktig håndtering og oppbevaring.
Gassbeholderen kan eksplodere dersom den oppbevares i
nærheten av varme- eller antennelseskilder, eller hvis
temperaturen overstiger 50 °C.
Flytt aldri på en tent eller varm gassbrenner. La gassbrenneren
avkjøles i minst 10 minutter før den flyttes.
Gassbrenneren må aldri transporteres eller oppbevares med
gassbeholderen tilkoplet.
Gassbeholdere må alltid oppbevares på et godt ventilert sted,
adskilt fra mulige varme- eller antennelseskilder som:
varmtvannsberedere, ovner, tennflammer eller ildsteder, eller
der temperaturen overstiger 50 °C.

5 VEDLIKEHOLD
Kontroller før hver gangs bruk O-ringen der gassbrenneren
koples til gassbeholderen. BILDE [1] Det kan oppstå lekkasje
dersom O-ringen ikke er på plass, eller hvis den er slitt eller
skadd. Bytt ut O-ringen ved å lirke den ut, for eksempel med
den butte enden av en synål. Bruk aldri en skarp eller spiss
gjenstand som kan skade tetningsflatene. Sett forsiktig i den
nye O-ringen, pass på at du ikke skader den. Bruk kun originale
Optimus O-ringer (art. nr. 8017867) til dette formålet.
Gassbrenneren må ikke modifiseres. Service må kun utføres av
kvalifisert personale. For mer omfattende reparasjoner må
gassbrenneren returneres til Optimus.

Tillegg for Crux Lite Piezo (8018914) &
Elektra FE kokesett (8018921)
Din Crux Lite gassbrenner har en håndholdt piezotenner
inkludert.
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For å tenne gassbrenneren, åpner du reguleringsventilhendelen
og holder piezotenneren nær brenneren. Påse at den vender
oppover. Trykk på den grønne knappen for å lage en gnist som
tenner brenneren. BILDE [6] Trykk flere ganger dersom
EN
brenneren ikke tennes omgående. Legg merke til at piezotennere ikke fungerer pålitelig i høyder over 2000 m.
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ADVARSEL

DE

Fare for brannskade eller alvorlig personskade pga.
feilaktig håndtering.
• Hold aldri ansiktet over gassbrenneren når du tenner den.
Mulig oppflamming kan forårsake alvorlige personskader.
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Tillegg for Elektra FE kokesett (8018921):
Din Crux Lite gassbrenner har også et Terra weekend kjelesett
og vindskjerm for å øke gassbrennerens yteevne og effekt.
For å sette på vindskjermen, tar du tak i begge halvdelene og
bøyer dem litt utover. Fest åpningen i bunnen rundt gassbeholderens ventilhals. Påse at vindskjermen sitter ordentlig fast.
Snu vindskjermen i ønsket retning (slik at den stenger vinden
mest mulig ute) og påse at gassbrennerens reguleringshendel
er lett tilgjengelig. BILDE [7] Vi anbefaler at denne vindskjermen
kun brukes sammen med Optimus Crux og Crux Lite
gassbrennere og Optimus gassbeholdere.
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ADVARSEL
Fare for brannskade eller alvorlig personskade pga.
feilaktig håndtering.
• Påse at gassbrenneren er festet ordentlig på gassbeholderen før du setter på vindskjermen.
• Sett alltid på vindskjermen før du tenner gassbrenneren.
• Bruk aldri et kokekar med større diameter enn 13 cm
sammen med Optimum vindskjerm.
• La det alltid være en spalte på ca. 10 mm mellom kokekar
og vindskjerm for å unngå overoppheting.
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• Bruk aldri gassbrennere der flammene peker sidelengs i
kombinasjon med denne vindskjermen.
• Bruk aldri gassbrenneren med tomme eller tørre kokekar
(Dette gjelder også Crux Lite Solo Cook system (8016163)).
Hvis du har spørsmål om bruksanvisningen,gassbrenneren,
reservedeler eller reparasjoner, vennligst kontakt:
Katadyn Products Inc.
Pfäffikerstrasse 37
8310 Kemptthal
Sveits
+41 44 839 21 11
customerservice@katadyn.ch
www.optimusstoves.com
BEGRENSET GARANTI
Optimus gir den opprinnelige kjøperen av primusen en
begrenset 2 års garanti mot produksjonsfeil. Det kreves et
kjøpsbevis for at garantien skal gjelde. Denne garantien
omfatter ikke skade som følge av ulykke, feilaktig bruk eller
modifikasjoner.
Hvis du har problemer med din Optimus Crux Lite, kan du
returnere den til forhandleren eller kontakte Katadyn. Rengjør
gassbrenneren for matrester og smuss før du returnerer den.
For nærmere informasjon, ta kontakt med din forhandler eller
Katadyn Products Inc. i Sveits på +41 44 839 21 11, eller send
en e-post til customerservice@katadyn.ch.
Denne garantien gir deg spesifikke juridiske rettigheter, og du
kan ha andre juridiske rettigheter som varierer fra land til land.
Gå inn på vår hjemmeside for å se ytterligere informasjon om
våre andre produkter. www.optimusstoves.com
For rent vann, gå inn på www.katadyn.com
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