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1 Indledning 

 

The Tube er kun beregnet til udendørs 
brug. 
Vi anbefaler at du læser denne 
installationsvejledning og brugervejledning 
grundigt. 
Dette apparat er godkendt i henhold til EU’s 
Gasapparatdirektiv (GAD) og er CE mærket. 
 

2 Safety instructions 

 The Tube bør installeres og 
kontrolleres årligt i henhold til denne 
installationsvejledning og de 
gældende nationale og lokale regler 
for gas sikkerhed (Installation og 
brug). 

 Kontrollér at de data som er angivet 
på typepladen er i overensstemmelse 
med den lokale gastype og det lokale 
gastryk. 

 Installatøren må ikke ændre disse 
justeringer eller konstruktionen af 
The Tube! 

 Første gang der tændes for The Tube 
skal den brænde nogle timer på fuld 
styrke, så lakken kan hærdes. 

 The Tube er kun beregnet til 
udendørs brug. 

 Flyt ikke The Tube når den er i brug. 

 The Tube er udviklet til brug som 
varmekilde og til at bidrage til 
hyggen. Det betyder at alle overflader 
på The Tube, inklusive glasset, kan 
blive meget varme (varmere end 
100°Celsius). Undtagen undersiden på 
The Tube og betjeningsknapperne. 

 Der må ikke placeres brændbart 
materiale indenfor en radius på 0,5 
meter fra The Tube. 

 Når The Tube er i brug, må den ikke 
udsættes for regn. 

 Hvis The Tube ikke er i brug, skal den 
tildækkes med den medfølgende 
afdækning. 

 Lad The Tube køle ned før du 
påsætter afdækningen. 

 Hvis The Tube ikke bruges over en 
længere periode, anbefaler vi at du 
opbevarer den indendørs. 

 Bemærk: skade på lakken vil medføre 
rust. 

 
 

2.1 Råd til sikkert brug af gasflasker 

 Gasflasker skal altid stå oprejst, både 
når de er i brug og under transport. 

 Bring aldrig en flamme eller en 
brændende genstand nær ved en 
gasflaske under installationen. 

 Find lækager ved at bruge en børste 
med opvaskevand; hvis der dannes 
bobler kan du se at der er en lækage. 

 Brug altid en trykregulator mellem 
flasken og apparatet. Udskift 
trykregulatoren hvert 5 år. 

 Brug kun godkendte gas 
forbindelsesslanger. Udskift dem 
hvert andet år. 

 Sørg altid for at der er passende 
ventilation. 

 Luk gasflasken hvis apparatet ikke er i 
brug. 

 Overlad påfyldning af gasflasker til en 
autoriseret gasbeholder fyldestation. 

 

3 Installationskrav 

3.1 Placering af The Tube 

Apparatet er udstyret med en 
"Hældningskontakt" denne kontakt slukker for 
apparatet hvis det vælter 
 

 Placer The Tube udendørs på en flad 
og fast overflade. 

 Efterlad et mellemrum på mindst 0,5 
m bag ved The Tube til 
betjeningsknapperne. 

3.2 Gasflaske og tilslutning. 

Naturgas: 

 Gastilslutningen skal være i 
overensstemmelse med de lokale 
retningslinjer. 

 Brug en stabilitetskæde. Dette 
forhindrer at The Tube bevæger sig 
og forhindrer skade på det fleksible 
slangesystem. 

Propan: 

 Gastilslutningen skal være i 
overensstemmelse med de lokale 
retningslinjer. 

 Gasflasken skal placeres i rummet 
under brændeovnen. (Se fig. 1.1 C) 
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3.3 Flytte apparatet 

Brug det medfølgende håndtag hvis du ønsker 
at flytte The Tube (se figur 1.7) 
 • Fastgør med den medfølgende tap. 
 • Sluk for the Tube 
 

4 Installationsvejledning 

4.1 medfølgende 

Aftag den bagerste væg plade og tag de løse 
dele ud af indpakningen og kontroller The 
Tube for mulige skader opstået under 
transport. (Rapporter sådanne skader til din 
leverandør.) 
Du finder: 
 

1. Vejledning 
2. afdækning 

 
Ikke medfølgende: 

1. En gasflaske 
2. En godkendt gasslange med …..  

mbar trykregulator. (Se de 
tekniske specifikationer for det 
korrekte tryk) 

3. Sikkerhedskæde. 

4.2  Gastilslutning 

Tag venligst højde for installationskrav. 
(kapitel 3) 
 
Propan flaske: 

 Åbn rummet til gasflasken ved at 
aftage adgangspladen (se fig. 1.1 B ) 

 Påsæt gasslangen på trykregulatoren 
ved at bruge en slangeklemme. 

 Fastgør den anden ende på samme 
måde på den riflede gas kontrolstuds. 
(se fig. 1.3) 

 Aftag pakningen af gasflasken. 

 Tilslut trykregulatoren til gasflasken. 

 Kontroller hele gastilslutningen for 
lækager. 

 Placer nu gasflasken i rummet og 
fastgør den med remmen. (se fig. 1.1 
C) 

 Gasflasken kan nu åbnes. 
 
Naturgas: 

 Sørg for at du har en let tilgængelig 
gashane uden for The Tube. 

 Brug en stabilitetskæde. Denne 
forhindrer The Tube bevæger sig og 
forhindrer skade på det fleksible 
slangesystem, for montering kan du 
bruge hullerne på bundpladen. 

 Sluk for The Tube hvis du planlægger 
at flytte The Tube. 

 

4.3 Aftage glas 

Aftag den øverste plade af the Tube og skru 
monteringsbøjlen ud og fjern de fire 
glasklemmer, glasset kan nu udtages. (Fig. 1.2 
A, 1.2 B en 1.2 C) 
Udskiftning af glasset udføres i omvendt 
rækkefølge. 
Fjern fingeraftrykkene fra glasset, ellers vil 
du brænde fast og ikke kunne fjernes når The 
Tube er i brug. 
 

5 Brugervejledning 

 

The Tube leveres med en kontrolventil med 
en indbygget tænding af pilotflamme. 
Flammeniveauet kan justeres følgelig. 
Betjeningspanelet er placeret på bagsiden 
bagved adgangspladen. (se fig. 1.4) 
 

5.1 Tænde pilotflamme. 

 drej knappen på kontrolventilen i 
positionen OFF  

 Åbn gasflasken. 

 Tryk på knappen og drej den til 

positionen . Du vil høre et klik og en 
gnist fremkommer som tænder for 
pilotflammen. 

 Hvis pilotflammen ikke tænder 
gentages proceduren. 

 Hold knappen nede i cirka ti sekunder 
efter at pilotflammen er tændt. 

 Slip knappen og kontroller og 
pilotflammen forbliver tændt. 

5.2 Tænding og regulering af 
hovedbrænderen. 

 Drej knappen til den store flamme, 
hovedbrænderen tænder og derefter 
kan flammen justeres. 

 Ved at dreje knappen til det lille 
flammebillede sænkes den. 

 Ved at dreje til  igen vil 
hovedbrænderen gå til den yderste 
position. 

5.3 Slukke for pilotflammen. 

 Drej knappen til positionen OFF og 
pilotflammen slukkes. 

 Sluk for hanen på gasflasken. 
 

6 Kontrol 

6.1 Kontrollere tænding af pilotflammen, 
hovedbrænder. 

 Tænd pilotflammen som beskrevet i 
kapitel 5. 
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 Kontroller tændingen af 
hovedbrænderen ved det fulde 
mærke og det lave mærke 
(tændingen skal foretages forsigtigt). 

6.2 Kontrollere for gaslæk. 

Kontroller alle tilslutninger og forbindelser for 
mulig gaslæk. 
Dette kan udføres ved hjælp af: 

 en lille børste med opvaskevand 

 en gaslæk spray 

 en gaslækdetektor 
Aftør de kontrollerede tilslutninger efter 
kontrollen. 
 

7 Vejledning til kunden 

 Anbefal at der udføres service på 
enheden årligt af en kvalificeret 
person for at garantere sikkert brug 
og lang levetid. 

 Rådgiv kunden om gasslangens og 
trykregulatorens levetid. 

 Rådgiv og instruer kunden om 
vedligeholdelse og rengøring af 
glasset. Læg stor vægt på risiko for 
fastbrænding af fingeraftryk. 

 Instruer kunden i betjening af 
enheden. 

 Giv kunden: 

  Installationsvejledningen. 
 

8 Årlig vedligeholdelse 

8.1 Kontrollere: 

Kontrollér og rens hvis nødvendigt efter 
kontrollen: 
Hovedbrænderen, især ved den vigtigste 
luftindsugning (se fig.1.5) 
Pilotflammen, især ved den vigtigste 
luftindsugning (se fig.1.6) 
Glasset 
Brændestykkerne for mulige brud, gasslangen 
og trykregulatoren. 

 

8.2 Rengøring af glasset 

Det meste snavs kan fjernes med en tør klud. 
Du kan bruge et rengøringsmiddel til 
keramiske kogeplader til at rengøre glasset. 
Bemærk: Undgå fingeraftryk på glasset. De 
brænder fast når apparatet tages i brug og 
kan ikke fjernes. 
 
Udfør nu kontrollen som beskrevet i kapitel 6 
“Kontrol”. 
 
 

9 Skifte til en anden type gas. 

(f.eks. naturgas) 

Dette kan kun gøres ved at placere en 
passende brænderenhed. Henvend dig derfor 
til din leverandør. 
Angiv altid apparatets type og serienummer 
når der foretages en bestilling. 
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10 Tekniske specifikationer 

 

  

Gasfamilie  II2H3B/P II2H3B/P 

Type apparat  A1 udendørs  A1 udendørs 

Indstillet til gastype  G31 G20 

Belastning netto kW 6,5 6,5 

Tilslutningstryk mbar 30 20 

Gas hastighed ved 15ºC og 1013 

mbar 
l/h 267 698 

Gas hastighed ved 15ºC og 1013 

mbar 
gr/h 500 - 

Brændertryk på maks mbar 27,5 8,5 

Indsprøjtning hovedbrænder  1,4 2,1 

Pilotmontering  LPG9720 NG 9709 

Gas kontrolventil  Seagas B13 Seagas B13 

Gastilslutning mm Ø8 3/8” 
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