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HANSE 315 – GASOVN 

 
Båden er i pantry udstyret med et gasdrevet komfur og ovn. Model LT2 fra 

Techimpex. Gasflasken befinder sig i en lille brønd om bagbord i cockpit. 

VIGTIG SIKKERHED 

• Gasregulatoren i cockpit må kun være ÅBEN når apparatet benyttes. Den 

skal til alle andre tider være LUKKET. 

• Forlad ikke et tændt apparat uden opsyn. 

• Åben ikke for gas med reguleringsknapperne før du er klar med en tænder. 

• Kontrollér altid alle reguleringsknapper er slukket efter brug. 

• Alle tre brændere (2 kogeblus + 1 ovn) er udstyret med en gassikring. Dvs. 

der lukkes automatisk for gassen, hvis flammen skulle gå ud. 

• Undgå så vidt muligt anvendelse til søs. Ellers husk at åbne låsen nederst til 

højre på ovnen. Hele apparatet forbliver så hængende vandret i søgang. 

• Ligger du i havn med landstrøm tilkoblet, anbefales en 220V el-kedel når du 

bare skal koge vand til kaffe/te el. lign. Det er også langt hurtigere. 

HUSK RENGØRING EFTER BRUG 

Rens ovn, komfur, plader og rist godt efter brug. Efterlad ikke snavs og 

gamle madrester til de næste brugere af båden. 
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TÆNDING OG ANVENDELSE AF KOGEBLUS 

1. Vælg først den brænder, der passer bedst til gryden eller panden. 

2. Hav en lighter / gnisttænder klar ved brænderen. 

3. Drej tilhørende reguleringsknap mod uret til flammesymbolet og tryk ind. 

4. Tænd brænderen. 

5. Hold knappen inde for 10-20 sekunder for at opvarme gassikringen nok til 

at den ikke lukker for gassen igen. 

6. Slip knappen igen. 

7. Hvis flammen alligevel går ud, drej da knappen med uret tilbage i slukket 

position. Gentag så proceduren fra pkt. 2. 

8. Ved fuldendt tænding, kan styrken af blusset reduceres ved at dreje 

knappen mod uret. 

9. For at slukke brænderen igen, drejes knappen blot med uret til slukket 

position. Dvs. den hvide prik på regulatoren udfor den sorte prik på fronten. 

TÆNDING OG ANVENDELSE AF OVNEN 

1. Fjern plader og rist i ovnen. 

2. Hav en lighter / gnisttænder klar ved brænderen inde i ovnen. 

3. Drej reguleringsknappen mod uret til flammesymbolet og tryk den ind. 

4. Tænd brænderen. 

5. Hold knappen inde for 10-20 sekunder for at opvarme gassikringen nok til 

at den ikke lukker for gassen igen. 

6. Slip knappen igen. 

7. Hvis flammen alligevel går ud, drej da knappen med uret tilbage i slukket 

position. Gentag så proceduren fra pkt. 2. 

8. Ved fuldendt tænding, kan styrken af blusset reduceres ved at dreje 

knappen mod uret. 

9. Lad ovnen varme op i ca. et minut før den lukkes. 

10. Luk ovnen forsigtigt for ikke at puste flammen ud. 

11. For at slukke brænderen igen, drejes knappen blot med uret til slukket 

position. Dvs. den hvide prik på regulatoren udfor den sorte prik på fronten. 

 


