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VARNINGAR 

& VARNING 
Läs denna säkerhetsmanual noggrant och fullständigt innan 
du använder denna apparat, för att minska risken för brand, 
brandskador eller annan skada. 

& VARNING 
Innan rengöring sker, se till att gastillförseln och reglage är i OFF-
läge och att brännaren och ugnen har svalnat. 

& VARNING 
Använd aldrig apparaten utan uppsikt. Om brand skulle uppstå, 
håll avstånd till apparaten och ring genast brandkåren. Försök 
inte att släcka en olje- eller fettbrand med vatten. 

 
Underlåtenhet att följa dessa instruktioner kan leda till brand, 
explosion eller brandskador, personskada eller dödsfall 

& VARNING 
ENDAST FÖR UTOMHUSBRUK.. 

 
& VARNING 
Spindlar och insekter kan hålla till inuti apparatens brännare och 
försämra gasflödet. Kontrollera brännaren minst en gång om året. 

& VARNING 
Om en tändsticka används för att tända apparaten, se till att 
använda den medföljande tändstickshållaren. 

& VARNING 
Förvara inte apparaten inomhus om inte gasbehållaren är frånkopplad. 

& VARNING 
Förvara inte gasbehållare i en byggnad, garage eller något annat 
slutet/stägt område och förvara dem alltid utom räckhåll för barn. 

& VARNING 
Denna apparat är inte avsedd att installeras i eller på fritidsfordon 
och/eller båtar 
 

& FARA 
Om det luktar gas: 

Stäng av gasen till apparaten 
Släck eventuell öppen eld 
Om det fortsätter att lukta gas, håll avstånd till apparaten och 
ring genast din gasleverantör eller brandkåren. 

& VARNING 
a. Håll bränsletillförselslangen borta från alla uppvärmda ytor. 
b. Anvädningen av  alkohol, recepbelagda eller receptfria 

läkemedel kan försämra konsumentens förmåga att 
korrekt montera eller använda apparaten på ett säkert 
sätt. 

c. Håll alltid barn och hudsdjur borta från apparaten. 
d. Flytta inte apparaten när den används.. 
e. Denna apparat är inte avsedd för och skall aldrig användas som 

värmare. 

      & VARNING 
Kontrollera alla gasförsörjningsdelar för läckage före 
användning. Använd inte apparaten förrän alla anslutningar har 
kontrollerats att de inte läcker. 

& VARNING 
Rök inte vid läckagetestet. Testa aldrig läckage med öppen eld. 

& VARNING 
Håll ansikte och händer så långt borta från apparaten som möjligt 
när den tänds. 

& VARNING 
Minsta avstånd från enhetens sidor till brännbar kontruktion är 
610 mm. 
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TÄNDNINGSINSTRUKTIONER: HUR TÄNDA BRÄNNARENHETEN 
• Se till att manöverratten är i OFF-läge och vrid sedan den flytande 

gaspropancylinderns ventil  genom att långsamt vrida den moturs. 
• Tryck in och vrid långsamt reglaget moturs tills ett klick hörs och 

brännaren tänds. 
• Om brännaren inte tänds, stäng av ratten, vänta i fem minuter och upprepa 

tändningen 
 

Placera inte gasolflaskan under eller i närheten av apparaten. 
Om informationen inte följs exakt kan brand som orsakar dödsfall eller allvarlig 
skada uppstå. 
Minimiutrymmet från sidorna och baksidan av apparaten till den brännbara 
konstruktionen skall vara 92 cm från sidorna och 92 cm framifrån. 
Använd inte apparaten under ytor som kan antändas. 
OBSERVERA: Använd endast gastrycksventilen som medföljer apparaten. 
Ventilen är inställda med ett utloppstryck på 11 iwc. 
Stäng av gasolflaskan när apparaten inte används. Denna apparat 
är inte avsedd för kommersiellt bruk. 

 LP Hastighet  (BTU/H) 

Komponenter Öppningsstorlek  
Huvudbrännare 1.20mm 15000 

 

 

 
 
 

Modetl: P200 

EN 

Kategori □ 13+(28-30/37) □ 13B/P(30) □ 13B/ P(S0) 
Gastyp Butan Propan Butan, propan eller deras blandning 
Gastryck 28-30 mbar 37 mbar 28-30 mbar 50 mbar 
Total värmeeffekt 4.4 kW 

Apparat typ Al 
lnsprutning 
Storlek/märkning 1.08mm 1.08mm 0.94mm 

Destinationsländer BE, CH, CY, C2, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LT, LU, LV, 
PT, SK, SI 

AL, CY, DK, EE, Fl, HU, 
IT, LT, NL, NO, SE, SI, 
SK, RO, HR, TR, BG, IS, 
LU, MT. LV 

AT, CH, DE, SK 

Denna apparat skall installeras I enlighet med gällande bestämmelser och endast användas I en väl ventilerad 
lokal. Läs instruktionerna noga innan du installerar och använder denna apparat. 

 

 



 
Delarna som har förseglats av tillverkaren bör inte justeras av användaren. 

• När apparaten använder LPG gasol skall gasolcylindrar användas. 
LPG-cylinderstorlek: max diameter – 350 mm, max höjd – 400 mm. 

• Apparaten skall installeras i ett utrymme med tillräcklig ventilation för att förhindra uppkomsten av förhöjda halter av hälsovådliga 
ämnen i utrymmet där apparaten installeras. 

• Minsta avstånd mellan apparaten och angränsande väggar   skall vara 0,5 
meter. Apparatens slang får inte vara längre än 1,5 meter. 

• Apparaten skall installeras i ett rum med lämplig ventilation. Det skall säkerställas att permanent tillförsel av frisk luft finns och att det 
inte finns ansamling av oförbrända gaser.. 

• Gastillförselröret eller slangen skall uppfylla nuvarande och framtida nationella krav och skall regelbundet undersökas och bytas ut vid 
behov. 

• Slangen skall uppfylla EN16436 standard. Regelverket skall uppfylla EN16129 standard. Slangen och 
regulatoraggregatet är kanske inte utrustade med apparaten i vissa regioner.  

• Kontrollera och rengör insidan av ugnen innan den tänds, för att undvika rester av oljor som kan ha samlats 
under en tidigare tillagning. 

• Kontrollera och rengör ugnens insida innan den tänds, för att undvika att oljorna som har ansamlats under tidigare tillagning fattar eld 
• Brännarens utlopp skall kontrelleras avseende hinder som kan ha uppstått under tidigare tillagning 
• Brännarens utlopp skall kontrolleras regelbundet avseende hinder och rengöras regelbundet med en mjuk stålborste. 

Positionen för anslutningens flexibla rör skall kontrolleras för att säkerställa att det inte har utsatts för vridning 

INNAN TÄNDNING 
Kontrollera gastillförselslangen innan gasen tänds. Om det finns tecken på brott, slitage eller nötning, måste den bytas ut innan 
användning,Skruva fast ventilen på gasbehållaren. Kontrollera slang- och ventilanslutningarna med en tvål- och vattenlösning innan 
apparaten tänds. 

 
it LP GAS CYLINDER VARNING 
1. Förvara inte reservbehållaren med flytande propangas under eller nära denna apparat.. 
2. Fyll aldrig cylindern till mer än 80 procents kapacitet. 
3. Flytande propancylinder måste vara utrustad med en OVERFILL PROTECTION DEVICE (OPD). 
4. Om informationen ovan inte följs till fullo kan brand med med dödsfall eller allvarlig skada uppstå. 

 
 

SÄKERHETSANVISNINGAR FÖR ATT UNDVIKA SKADA 
När ugnen handhas på ett korrekt sätt fungerar den problemfritt i många år. Stor försiktighet  måste dock iaktagas eftersom ugnen avger 
hög värme som kan öka risken för olyckor. 

 
När denna ugn används måste grundläggande rutiner följas, inklusive men inte begränsade till följande: 

Reperarea inte eller byt inte ut någon del av ugnen om det inte specifikt rekommenderas i denna handbok. All annan service hänvisas 
till en behörig tekniker. 
Barn skall inte lämnas ensamma eller utan uppsikt i ett område där ugnen används. Låt inte barn under några som helst 
omständigheter sitta, stå eller leka i närheten av ugnen. 
Låt aldrig kläder eller andra brandfarliga ämnen komma i kontakt med eller vara för nära brännare eller heta ytor förrän dessa har 
svalnat. 
För personlig säkerhet, använd lämpliiga kläder, Löst sittande plagg eller ärmar får aldrig bäras när ugnen används. Vissa syntetiska 
tyger är mycket brandfarliga och bör inte bäras under matlagning. 
Värm inte oöppnade livsmedelsbehållare på ugnen, eftersom tryckuppbyggnad kan orsaka att behållarna spricker. Var alltid 
uppmärksam på vad du gör när du tänder brännaren. 
När ugnen används får det yttre skalet, bakplattan av sten eller omedelbar omgivning inte vidröras, då dessa områden blir mycket 
varma och kan orsaka brännskador. 
Använd inte ugnen för att tillaga mycket fett kött eller andra produkter som ökar uppblossningen. 

• Håll området kring ugnen fritt från brännbart material, inklusive vätskor, skräp och ångor som bensin eller koltändvätska. 
• Blockera inte förbränningsflödet och ventilationsluften. 

Använd aldrig ugnen under mycket blåsiga förhållanden.    
• Temperaturen under ugnen är mycket hög. Ställ inte ugnen på ett bord med brandfarliga dukar, plast eller andra 

brandfarliga material 

MATERIALLISTA 
1. Coolest Pizzaugn 

              2. Pizzasten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

MONTERING 
Se till att alla delar finns före monteringen. Om någon del saknas eller är skadad, försök då inte att montera apparaten. Kontakta kundtjänst för 
reservdelar. 

 
1. Vik ut benen 

 

 
 
 

2. Sätt i pizzastenen 
 

 
 



 Anslutning av gasslang till Pizzaugn 
 

1. Anslutning till gastank 
 

& VARNING 
Förvara alltid gasbehållaren i upprätt stående läge 

• Storleken på en nio kilos gasbehållare har en diameter på 31 cm 
och en längd på 45 cm  

• Cylindern som används måste ha en krage monterad för att skydda cylinderventilen. Minsta avståndet mellan 
apparaten och  nio kilos gastanken är en meter.

 
 
 
 
 
 
 
 

1). Anslutning av koppling  
 
 
 
 

PATIO GAS REGULATOR 
Detta är en gasarmatur som trycks på. Se till att 
den svarta omkopplaren är i horisontell position. 
Tryck ned knappen nedanför den svarta 
strömbrytaren och tryck på åregulatorn på 
tankventilen tills den låses på plats. 

 
 
 
 

POL GAS REGULATOR 
Denna gasarmatur monteras moturs. Se till att 
tanken är helt avstängd och skruva regulatorn så 
långt som möjligt in i gastankventilen.

 
 
 
 
 
 

2). Anslutning av gasslang till koppling 

ANSLUTNING AV FLYTANDE PROPANGASCYLINDER 
1. För att ansluta den flytande propangasbehållaren : 
2. Cylinderventilen skall vara i OFF-läge. 
3. Se till att brännarventilen är i OFF-läge. 
4. Kontrollera ventilanslutningarna, port och ventilmontering. Avlägsna skräp och kontrollera att slangen är skadefri. 
5. När regulatoraggregatet ansluts till ventilen dras muttern manuellt åt medurs tills den 

stoppar. Användning av skiftnyckel kan skada snabb- 
Kopplingsmuttern och innebära fara. 

6. Öppna cylinderventilen helt genom att vrida ventilen moturs. 
7. Innan ugnen tänds, använd en tvål- och vattenlösning för att kontrollera att anslutningarna är täta. 
8. Om en läcka skulle upptäckas, stäng av cylinderventilen och använd inte ugnen förrän den har reparerats. 

 
 

ANSLUTNING AV FLYTANDE PROPANGASCYLINDER 
1. Stäng av ugnens brännarventil och se till att ugnen är kall 
2. Stäng av vätskepropangasventilen genom att vrida medurs tills den stannar. 
3. Lossa regulatoraggregatet från cylinderventilen genom att vrida snabbkopplingsmuttern 

moturs 
4. Placera  dammlocket för cylinderventilens utlopp när cylindern inte används.

 
 
 
 
  

 



LÄCKAGEKONTROLL BRUKSANVISNING 
 

ALLMÄNT 
Även om gasanslutningarna på apparaten är läckageprövade före packning och leverans, måste 
en fullständig kontroll utföras på installationsplatsen. Kontrollera före användning alla 
gasanslutningar för läckagekontroll med hjälp av nedanstående instruktioner. Om gaslukt 
upptäcks bör du omedelbart sluta använda och kontrollera hela systemet om det finns eventuella 
läckor. 

 
 

INNAN KONTROLL GÖRS 
Se till att förpackningsmaterial har avlägsnats från apparaten 
Gör en lösning av en del flytande tvåll och en del vatten. Du behöver en sprayflaska, borste eller 
trasa för att applicera lösningen på kopplingarna. 

 
 

KONTROLLEN 
1. Stäng av brännarventilen till läge OFF 
2. Vrid vätskepropancylinderventilen moturs för att öppna ventilen. 
3. Applicera tvållösningen på alla gaskopplingar. Tvålbubblor dyker upp där läckage finns. 
4. Om läckage upptäcks, stäng då omedelbart av gastillförseln och skruva åt läckande kopplingar. 
5. Sätt på gasen i ON-läge och kontrollera än en gång. 
6. Om gas fortsätter att läcka från någon av kopplingarna, stäng då återigen av gastillförseln och 

kontakta kundtjänst. 

ANVÄNDNING AV UGNEN 
Varje brännare är klassad för 4,0kW. Till att börja med: 
1. Kontrollera att ugnen har läckageprövats och placerats korrekt. 
2. Avlägsna kvarvarande förpackningsmaterial. 
3. Tänd brännaren, se TÄNDNINGSINSTRUKTIONERNA nedan. 

 
 

TÄNDNINGSINSTRUKTIONER 
 

ATT TÄNDA BRÄNNAREN 
1. Se till att manöverratten är i OFF-läge och vrid sedan på 

vätskepropancylinderventilen genom att vrida moturs. 
2. Tryck in och vrid långsamt reglaget moturs tills ett klick hörs och brännaren tänds 
3. Om brännaren inte tänds, vrid ratten till OFF, vänta i 5 min och upprepa tändningen 

 
ATT TÄNDA MED TÄNDSTICKA 
1. Om brännaren inte tänds efter flera försök med kontrollratten 

kan den tändas med en tändsticka. 
2. Om försök att tända brännaren med kontrollratten tidigare har försökts, vänta i 

fem minuter tills eventuell gas försvinner. 
3. För in en tändsticka i tändstickshållaren, tänd tändstickan och 

för in i brännaren genom ugnsöppningen. 
4. Skjut oh vrid reglaget långsamt till HI, brännaren skall då omedelbart tändas. 
5. Om brännaren inte tänds inom få sekunder, stäng reglaget, vänta i 5 min och försök igen. 

 

 
 

VÅRD OCH UNDERHÅLL 
Förvara pizzaugnen i skydd för direkt solljus och inomhus där det är möjligt och vid förvaring under 
längre tid. Pizzaugnen skall inte utsättas för hårt väder såsom snö, kraftigt regn eller stark vind. 
Avvakta tills Pizzaugnen har svalnat innan den flyttas. 
Ytterhöljet på Pizzaugnen kan blekna med tiden på grund av användning. Detta påverkar dock inte 
dess kapacitet. 

 
 



 
Pizzasten 
1. Använd INTE stenen över öppen låga 
2. Undvik extrema temperaturförändringar på stenen. Lägg INTE frysta livsmedel på en het sten. 
3. Stenen är ömtålig och kan spricka (gå sönder) om den stöts eller tappas. 

4. Stenen är mycket varm vid användning och behåller värmen länge efter användning 
5. Kyl INTE av stenen med vatten när den är varm 
6. Efter rengöring av stenen med vatten, skall den torka den den används. Detta kan göras i 

en vanlig ugn vid 60C i två timmar. 

 
 
Kontakt 
EKC Nordic Trading AB / www.Coolest.se  
Industrigatan 24, 566 34 Habo 
info@coolest.se   

mailto:info@coolest.se


Felsökning 
 
 

Problem Möjlig orsak  Lösning 

Brännaren tänder inte 1. Inget gasflöde 
2. Kopplingsmutter och ventil är 

inte helt anslutna 
3. Hinder i gasflödet 
4. Brännare och ventil är inte helt 

ihopkopplade 
5. Felaktig montering 

1. Kontrollera nivån i propantanken 
2. Vrid kopplingsmuttern ungefär 

en halv till tre fjärdedelar 
ytterligare varv tills den stannar 
helt. Dra bara åt för hand, 
använd inte verktyg 

3. Rensa brännröret 
4. Koppla ihop brännaren och ventilen 

igen 
5. Kontrollera åtgärderna i 

monteringsanvisningen 
Plötsligt fall i gasflödet eller 
flödesflamma 

1. Slut på gas 1. Kontrollera att det finns gas i 
tanken 

2. Stäng gasreglaget, vänta i 30 
sekunder och tänd ugnen. Om 
eldslågorna fortfarande är låga, 
stäng av gasreglaget och 
propangasventilen. Koppla bort 
regulatorn. Åternanslut ventilen 
och kontrollera om läckage. Slå 
på propangasventilen, vänta i 
30 sekunder och tänd sedan 
ugnen. 

Eldsflammorna slocknar 1. Hård eller byig vind 
2. Låg propangasnivå 

1. Vänd bort ugnens framsida från 
vinden 

2. Fyll på propangastanken 
3. Se ”Plötsligt fall i gasflödet” ovan 

Uppflammade lågor 1. Fettansamling 
2. För mycket fett i köttet 
3. För hög tillagningstemperatur 
4. För mycket mjöl på tillagningsytan 

1. Rengör ugnen 
2. Avlägsna fett från köttet innan 

tillagning  
3. Justera (sänk) därefter 

temperaturen 
4. Pensla bort kvarvarande mjöl 

från matlagningsytan 
5. Vänd på stenen 

Flashback (brand i brännarröret, 
brusande ljud från brännaren) 

1. Brännare eller brännarrör 
är igentäppta 

2. Tryckfall under tändning 

1. Stäng av gasreglaget. Rengör 
brännare eller brännarrör. 

2. Stäng av ugnen, se till att 
tankventilen är helt öppen (om 
tillämpligt) och tänd igen 
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