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Gebruiksaanwijzing  
Gas Hocker / Industriebrander 

 
Algemeen: 

- Gebruik alleen de bijgeleverde drukregelaar. 
- Het toestel is alleen voor propaangas geschikt. 
- Zorg dat de gasslang niet geknikt is. 
- De barbecue uitsluitend geschikt voor gebruik buitenshuis. 
- Houdt de barbecue weg bij licht ontvlambare materialen. 
- Verplaats de barbecue niet tijdens gebruik. 
- Draai de kraan op de gasfles altijd dicht als u de barbecue niet meer gebruikt. 
- De barbecue dient zoveel mogelijk waterpas te staan. 

 
Gebruiksaanwijzing: 

- Bevestig de drukregelaar aan de gasfles met de grote messing moer. Denk erom dat de 
rubber afdichtingring in de moer aanwezig is. 

- Draai de moer goed vast. Let op dit is een linkse schroefdraad. 
- Controleer de verbindingen met zeepsop om eventuele lekken op te sporen. 

 
Ontsteken van de Hocker: 

- Draai de knop op de stand "normaal". Blijf de knop indrukken en druk enkele malen op de 
ontstekingsknop tot de branders volledig vlam geven. Blijf de knop nog circa 10 seconden 
ingedrukt houden. De brander zal nu blijven branden. 

 
Doven van de Hocker: 

- Draai de knop geheel naar rechts. 
- Let op! Na het doven ca. 10 minuten wachten alvorens de branders opnieuw te 

ontsteken. 
- Na het doven van de branders altijd de hoofdkraan van de gasfles dichtdraaien!  

 
Reinigen na gebruik: 

- Na gebruik met een lichte vochtige doek reinigen. 
- Behuizing ook reinigen met een licht vochtige doek. 
- Let op! Nooit in water of andere reinigingsvloeistoffen dompelen. Gebruik geen 

agressieve of bijtende reinigingsmiddelen. 
- Indien u het apparaat vuil retour brengt, brengen wij schoonmaakkosten in 

rekening.  
 
Technische gegevens: 

- Verbruik: 500 gram propaangas per uur 
 
 


