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4Flex
O D - 1 R X 4 Patent Pending

4 - p r o n g  p o t  s u p p o t  f o r  t h e  W i n d M a s t e r
4Flex

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u de apparaat 
gaat gebruiken. Bewaar deze gebruiksaanwijzing zodat u deze in de 
toekomst kunt raadplegen en kijk er regelmatig in om u bewust te blijven 
van procedures en waarschuwingen. Nalatigheid in het acht slaan op de 
waarschuwingen in deze gebruiksaanwijzing kan brand, beschadiging 
van eigendommen, lichamelijk letsel of zelfs de dood tot gevolg hebben.

GEBRUIKSAANWIJZING

KOOLMONOXIDEGEVAAR

VOOR UW VEILIGHEID
Als u gas ruikt

1. Probeer het gasstelletje niet aan te zetten.
2. Doof open vlammen.
3. Koppel los van gastankje.

VOOR UW VEILIGHEID
Gebruik of bewaar geen benzine of andere 
vloeistoffen met brandbare dampen in de 
buurt van dit of enig ander gasstelletje.

DIT GASSTELLETJE KAN KOOL-MONOXIDE 
PRODUCEREN, WAT GEURLOOS IS.

GEBRUIK DIT GASSTELLETJE NOOIT IN 
EEN AFGESLOTEN RUIMTE ZOALS IN EEN 

KAMPEERAUTO, TENT AUTO OF HUIS.

GEBRUIK IN EEN AFGESLOTEN RUIMTE 
KAN DE DOOD TOT GEVOLG HEBBEN.

GEVAAR

UITSLUITEND VOOR
GEBRUIK IN DE OPENLUCHT

Haak

Montage van de 4Flex panondersteuning
1. Houd de 4Flex met beide handen stevig vast en maak het open.
2. Schuif het open gedeelte van de panondersteuning over de branderkop.  De 

panondersteuning zal automatisch dicht gaan wanneer u deze loslaat.
3. Verzeker dat de 4 haken zich stevig vastklemmen aan de brandkroon en dat alle 

panondersteuners op een hoek van 90 graden van elkaar staan.  

WAARSCHUWING:Gebruik de 4Flex uitsluitend met de verlengpoten in volledig open 
positie. Plaats nooit een pan op de panondersteuning wanneer de verlengpoten zich in 
gevouwen positie bevinden.

Demontage van de 4Flex panondersteuning

WAARSCHUWING: Verzeker dat het kooktoestel volledig is afgekoeld voordat u de 
4Flex van het kooktoestel probeert te verwijderen. 

Houd de onderkant van de panondersteuning vast en verwijder de panondersteuning 
vervolgens van de branderkop.

Houd de 4Flex stevig vast 
en draai deze voorzichtig 
wanneer u moeilijkheden 
ondervindt bij het 
verwijderen van de 
panondersteuning.

Verlengpoot

Branderkroon


