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Wees er altijd zeker van dat er op geen enkele wijze brand kan 

ontstaan als u met gas en / of gasproducten werkt. 

Raadpleeg altijd eerst de handleiding van het product. 

 

Belangrijk voordat u een gasproduct aansluit, gaat u als 

volgt te werk: 
1. Draai buiten in één moment de gaskraan open en weer dicht zodat door het ontsnappen van een 

beetje gas de kraan schoon blaast en eventueel vocht uit de kraan haalt. Ga hierbij altijd zeer 

voorzichtig te werk. 

2. Sluit daarna de gasdrukregelaar aan op de gasfles en draai de gaskraan rustig open. 
3. Controleer op lekkage. Dit doe je d.m.v. gaslek zoek spray, gas detector pen of een beetje zeepsop en 

een sponsje (Zie hiervoor de veiligheid instructie). 

4. Start de kachel volgens de instructie. Ziet u enkel een waakvlam en wil de gaskachel niet aan, dan 

kan het zijn dat er lucht of vuil in het systeem is gekomen. 
 

Schoon blazen van vuil of vocht: 
1. Draai de gas druk regelaar van de gasslang af en zet de regelknop op de start stand 

2. Bevestig een fietspomp of compressor tegen de opening van de gasslang 
3. Blaas lucht in het systeem en druk meerdere malen achter elkaar de gas regelknop in. Dit doe je tot 

je duidelijk lucht door het systeem hoort blazen. 

4. Herhaal deze handeling gedurende 10 tot 20 seconden met luchtdruk op de gasslang.  

5. Blaas ook de gas druk regelaar schoon vanuit beide zijden.  
6. Bevestig de gasdrukregelaar weer aan de slang en volg stap 1 t/m 4 voor het aansluiten en starten 

van de kachel. 

 

Voorkom vervuiling: 
Wij adviseren altijd een gasfilter toe te passen tussen de gasfles en het gasproduct. 

Zo voorkomt u vervuiling en zorgt u voor een schonere verbranding. 

 

Ontluchten van de gasfles: 
Een oorzaak kan zijn dat er nog lucht in een gasfles zit.  
Dit is te herkennen aan een onrustige waakvlam en / of brander. 

Een LPG gasfles word altijd leeg geleverd en deze moet voor gebruik altijd ontlucht worden.   

Wij adviseren hiervoor om de gas afnamekraan 5 slagen open te draaien en vervolgens tot 5 tellen en 
weer dicht draaien. 

 

Wees er zeker van dat er op geen enkele wijze brand kan ontstaan, waarneer u de gasfles 

afblaast! Blijf hierbij uit de omgeving van gloeiende en/of brandende delen 

 

 

Uitstroom beveiliging gasfles: 
Bij nieuwe flessen kan het voorkomen dat er enkel een waakvlam zichtbaar is 

en de kachel niet wil branden. Dit komt doordat op alle nieuwe flessen er een uitstroom 

beveiliging zit. De fles moet eerst een 10 minuten recht op hebben gestaan voordat de teflon bal in de 

afname kraan zakt. Bij het aansluiten van de kachel open de kraan langzaam zodat er niet 
meteen ineens druk naar boven komt en de gastoevoer blokkeert. 

Mocht de teflon bal niet vallen neem dan contact op met de leverancier van de gasfles. 

 

Z.o.z. 
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Uitvallen: 
Valt uw gasproduct uit na het starten / loslaten van de knop of tijdens gebruik? 
-Controleer of er een heldere blauwe waakvlam is, bij een gele vlam de kachel eerst doorblazen. 

-Controleer de valbeveiliging, deze kan boven of onderin de kachel zitten. (zie foto 

rechts) deze kan schuin hangen of een kabel kan los zitten. Verbuig de valbeveiliging 

lichtjes en probeer opnieuw te starten. Bij een defect van de valbeveiliging kunt u de 
2 draden los halen en met elkaar verbinden, zo overbrugt u de beveiliging.  

-Controleer of de thermokoppel goed vast zit. Onder de standenknop ziet u een koper 

kleurige leiding aangesloten. Draai deze koppelingen goed aan, vast is vast.  
-Verwissel de gasdrukregelaar met een ander model (let op dat deze dezelfde druk 

heeft)  

 

Piëzo ontsteking:  
Geeft de kachel geen vonk meer na het indrukken van de knop?  
-Indien de drukknop weinig tot geen weerstand bied en geen harde klik geeft dan is deze na 

verwachting defect en moet deze vervangen worden. Dit is eenvoudig zelf te doen door de kabel los 

te halen en de wartel aan de onderzijde los te draaien. 
-Als er geen vonk meer is dan kunt u de kabel controleren of deze goed vast zit en geen breuk heeft. 

-Door corrosie kan de bougie van de piëzo wat aanslag hebben waardoor deze niet 

of zwak vonkt. Deze kunt u met een vijltje of schuurpapier eenvoudig schoon 
maken. (Zie foto rechts)  

-Maakt ook de thermokoppel schoon en zorg dat de afstand tussen de 

thermokoppel en de kop van de bougie 4 á 5 mm is zodat er een mooie vonk 

ontstaat boven de waakvlam.  
 

Wisselend vermogen: 
Brand het product anders dan normaal of zijn er afwijkingen?  

-Volg eerst de instructie voor het schoon blazen. 
-Controleer of alle leidingen goed vast zitten en er nergens lekkage is. 

-Vervang (tijdelijk) de gasdrukregelaar 

 

Garantie: 
Uiteraard staan wij voor service en willen wij u altijd helpen bij problemen. 
Het door ons verhelpen van verontreinigingen en/of verstoppingen van uw kachel valt echter nooit 

onder de garantie. Bij constatering van vervuiling en / of andere oorzaak anders dan het verkochte 

product zelf zijn wij genoodzaakt de kosten in rekening te brengen.   
 

Contact: 
Mocht u vragen hebben of lukt het niet om uw product te gebruiken dan kunt u altijd contact met ons 

opnemen per telefoon of e-mail. 

 

Voor meer info en tips kijk op MultiFlame.nl 
 


