
                                                           
 

 

 

 

Instructies en aanwijzingen voor: 
de INSTALLATIE, het GEBRUIK, het ONDERHOUD 

 

EEN CAMPINGGASSTEL 
  

Modellen: 

1 BRANDER: 5318… 5321C…  

2 BRANDERS: 5326C… 2002C… FO200C… 5325C… 5522… 

2 BRANDERS + GRILL: 552… 

3 BRANDERS: 5327C… 5328C… FO300C… FO330C... 

5324C… 5523… 

4 BRANDERS: 542C… 541C… 
 
 

 

Lees de volgende informatie voor het gebruik van het toestel en bewaar deze 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PARKER SRL  

Via Asiago 34 - 36030 SARCEDO (VI) – ITALIA 

www.cfparker.com , e-mail: info@cfparker.com 

0051 

ISO 9001:2015 

 
NL 

GARANTIE 

Deze garantie is vanaf de datum van aankoop (wat wordt bevestigd door de bon met btw) 24 maanden geldig. Ze garandeert dat  het defect bevonden 

materiaal wordt vervangen en de arbeidskosten bij fabrieksfouten gratis zijn. 

Als het apparaat wordt vervangen of gerepareerd, wordt de duur ervan niet verlengd.   

Na bovengenoemde termijn vervalt de garantie en wordt de assistentie verricht door de vervangen onderdelen, de arbeidskosten, het transport volgens 

de geldende tarieven in rekening te brengen.    

De garantie komt door de volgende oorzaken te vervallen: 

- invloeden van buitenaf 

- onprofessionele installatie en onderhoud 

- niet inachtneming van de gebruiksaanwijzing 

- transportschade 

- overmacht 

- verkeerd gebruik 

- het gebruik van niet originele reserveonderdelen 

- willekeurig geknoei 

- andere brandstof 

- normale slijtage  

en in ieder geval bij oorzaken waar de fabrikant niets aan kan doen. De garantie geldt bovendien niet voor alle gelakte oppervlakken. 

Bovendien kan de fabrikant niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele directe of indirecte schade die aan personen of voorwerpen wordt 

berokkend, door fabrieksfouten of mankementen van het apparaat, ofwel veroorzaakt door het geforceerd stoppen ervan. 

 



MEDEDELINGEN AAN DE INSTALLATEUR EN DE GEBRUIKER 

Elke handeling die in dit instructieboekje is opgenomen moet verricht worden door gekwalificeerd personeel met inachtneming van de 

betreffende geldende voorschriften.  Dit apparaat is zo gebouwd dat het kan werken met vloeibaar gemaakt gas of methaan, zie achteretiket. 

DE CATEGORIES ZIJN DE VOLGENDE: (uw categorie wordt aangeduid op het gemetaliseerd informatielabel achteraan het toestel.) 
 

CAT. I 3B/P    

G30/G31 – 30 mbar 

CAT. I 2L    

G25 –25 mbar 

VLEIBAARE GAS METHAAN 
 

WAARSCHUWING: controleer of het toestel afgesteld is voor het type van gas dat gebruikt zal worden 

 

MOD. 
BRANDER VERMOGEN 

A XA SR R XR C GRILL kW g/h m
3
/h 

5318…   1     1,50 109 -- 

5321C…     1   2,50 182 0,278 

FO200C…   1  1   4,00 291 0,444 

5321CGP../C      1  3,50 254 0,389 

5326C… 2002C… 5522…   1 1    3,50 254 0,389 

2002CGP../C   1   1  5,00 364 0,554 

5327C… 5328C… 5523… 1  1 1    4,15 302 0,461 

5328CGP../C 1  1   1  5,65 411 0,626 

FO300C… FO330C… 1  1  1   4,65 338 0,517 

5324C… 1   1 1   5,15 375 0,572 

5324CGP/C 1   1  1  6,15 447 0,585 

542C… 541C… 1  1 1 1   6,65 483 0,683 

542CGP/C… 541CGP/C… 1  1 1  1  7,65 556 0,850 

5325…  1   1   3,10 225 0,343 

552…   1 1   1 5,00 364 0,554 

 
 

BRANDER 
NORMAAL 

VERMOGEN 

VERMINDERD 

VERMOGEN 

SPUITSTUK 

G30/G31 - 30 mbar 

SPUITSTUK  

G25 - 25 mbar 

A 0,65 0,40 40 60 

XA 0,60 0,40 38 57 

SR 1,50 0,40 60 90 

R 2,00 0,70 70 105 

XR 2,50 0,70 75 115 

GRILL 1,50 0,70 60 93 

C 3,50 1,20 90 140 
 
 

Het typeplaatje bevindt zich op de achterzijde van het toestel.  

WAARSCHUWINGEN VOOR HET GEBRUIK 

- Het toestel en de gasfles moeten op een vlakke steun geplaatst worden, uit de buurt van ontvlambare materialen. 

- Bescherm de gasflessen tegen directe zonnestralen en hitte afkomstig van het toestel. 

- De gasflessen mogen niet in huis, op een onverluchte plek of in de kelder bewaard worden. 

AANDACHT: verplaats het toestel niet tijdens de werking of wanneer het nog warm is. 

- Vervang versleten of poreuze gasleidingen, en alleszins vóór de vervaldatum die op de leiding zelf is aangebracht. De leidingen 

mogen geen vernauwingen vertonen, en moeten zodanig geïnstalleerd zijn dat ze niet worden belast. Ze MOGEN NIET IN CONTACT 

KOMEN met hete delen. 

- De herstellingen en het onderhoud moeten uitgevoerd worden door gespecialiseerd personeel. 

- Eender welke wijziging of aanpassing kan gevaarlijk zijn. 

MAG ENKEL BUITEN GEBRUIKT WORDEN 

De lucht die noodzakelijk is voor de verbranding is 2,0 m3/h voor elke kW nominaal vermogen. 

WAARSCHUWING: DE BEREIKBARE DELEN KUNNEN ZEER HEET ZIJN! 

Gebruik beschermende handschoenen wanneer hete delen worden gehanteerd. 

BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN. 

- De grill mag enkel onder de brander gebruikt worden, en wanneer het gepaste bakje met het rooster wordt gebruikt. 

WAARSCHUWING: sluit de brander of de grill onmiddellijk na gebruik. 

ALS U GAS RUIKT: 

- schakel de brander uit. 

- sluit de gastoevoer naar het toestel (kraan op de gasfles). 

-      contacteer de gasleverancier of gespecialiseerd personeel. 

Controleer na een eventuele verplaatsing van het fornuis of de vlamverdelers correct op de branders zijn geplaatst. 



INSTALLATIE VAN HET TOESTEL 

Het is aangewezen, alvorens het toestel te installeren, na te gaan of de voorwaarden voor de lokale verdeling (gassoort, druk) 

overeenstemmend zijn met regeling van het toestel. 

Het kooktoestel moet steeds op een stabiele ondergrond geplaatst worden: 

- De wanden in de onmiddellijke omgeving van de kookplaat dienen van onbrandbaar materiaal te zijn en moeten minstens bestand zijn 

tegen een temperatuur van 80°C. 

- De wanden moet minstens 20 mm van de kookplaat verwijderd zijn. 

- De minimum vrije hoogte boven het toestel is 75 cm en moet volkomen vrij blijven. 

- De installatie moet gebeuren conform de regels in overeenstemming met de voorschriften van de geldige normen. 

- Dit apparaat is niet aangesloten aan een schoorsteen voor afvoergassen en men moet het installeren in een goed verluchte ruimte en 

rekening houden met voldoende luchtcirculatie en de gezondheid van de mensen. 

REGLEMENTEN VOOR AANSLUITING 
In België moet de installatie voldoen aan de gebruikelijke voorschriften. Voor het niet in acht nemen van deze reglementen is de installateur 

verantwoordelijk en NIET de fabrikant. 

GASAANSLUITING 
Het toestel is voorbereid om aangesloten te worden middels een flexibile buis op de aansluiting die conform is aan de geldende normen Het 

toestel werd in de fabriek afgesteld volgens de gegevens die aangeduid worden op de kenmerkende plaat. Het toestel en de gasfles moeten op 

een vlakke steun geplaatst worden, uit de buurt van ontvlambaar materiaal. 

Elke aansluiting moet gebeuren door een gekwalificeerd persoon. 

AANSLUITING OP VLOEIBAAR GAS (butaan - propaan) 
Voor de aansluiting moet de flexibele leiding met gat diameter 8 mm verbonden worden op de 

aansluiting  met behulp van de klem C (fig. 1). De drukregelaar (nee hoge druck!) van de gasfles 

moet conform geldige normen zijn.  

AANSLUITING OP METHAAN 
Voor de aansluiting op methaan moet de flexibele leiding met gat diameter 13 mm verbonden worden op de aansluiting  met behulp van de 

klem C (fig. 1).   

APPARATEN MET OPBERGRUIMTE VOOR DE FLES 
Elke aansluiting en vervanging van de fles van de apparaten voorzien van een opbergruimte voor de fles moeten uitgevoerd worden door een 

vakman en in overeenstemming met de volgende voorschriften: 

- De gasfles mag maximaal 10 Kg. zijn. 

- De flexibele leiding voor de verbinding van het toestel met de gasfles mag maximum 1,5 m lang zijn. 

- De vervanging van de gasfles moet uit de buurt van eender welke ontstekingsbron uitgevoerd worden. 

-Alvorens de fles aan te sluiten, sluit met zorg alle kranen van het komfoor en van de te vervangen fles. Schroef de gasdrukregelaar los door de 

schroef in de richting van de klok te draaien. 

- Verwijder de gasfles uit het compartiment 

- Neem de beschermdop van de aan te sluiten gasfles  (links). Controleer of het niet beschadigd is. 

- Na gecontroleerd te hebben dat de pakking van de gasfles zijn plaats op de drukregelaar en dat er geen 

pakkingen zijn gelijmd, schroef handmatig vast en draai vervolgens de drukregelaar met de sleutel vast 

door de moer linksom te draaien. Draai de regelaar niet. Zorg ervoor dat de rubberen slang niet trekt. 

- Sluit na gebruik de klep van de gasfles. 

- Blokkeer de ventilatieopeningen van de gasflesruimte niet 

ONDERHOUD (door erkende monteurs) 
Voor elk onderhoud, draai, draai steeds de gaskraan dicht. Controleer regelmatig de staat en vervaldatum van de soepele leidingen. 

Controleer minstens eenmaal per jaar de kraanen van uw toestel en indien nodig laat deze vervangen door een erkend installateur, volgens 

volgende werkwijze: 

• koppel het toestel los • draai het toestel om • haal de brander van de mengbuis • schroef de kraan van het toestel d.m.v. de schroeven los te 

draaien • vervang de kraan. 

CONTROLEER HIERNA HET TOESTEL OP LEKKEN, VOOR HET GEBRUIK. 

 

GEBRUIK VAN HET TOESTEL 

Waarschuwing: Wij raden u aan te controleren of uw toestel goed is geïnstalleerd; laat het toestel minstens een keer per jaar controleren om 

de toestand van de aansluitingsbuis, van de kranen, enz. te verifiëren. 

De fabrikant wijst elke aansprakelijkheid van zich af bij slechte installatie of bij een verkeerd gebruik van het toestel. Elke wijziging aan het 

toestel kan gevarlijk zijn. 

WAARSCHUWING: Let er bij het verwijderen van de branderdop op dat deze correct in de brander wordt geplaatst (FIG. 2)  

POSITIE VAN DE BEDIENINGSKNOP 
Voor de gasstel 1,2 en 3 vlams bevindt de bedieningsknop zich altijd in het punt van  de 

corresponderende brander.  

Voor het gasstel 4 vlams bevinden de bedieningsknoppen zich op de voorkant. 

Om de corresponderende bedieningsknop te vinden welke men wil aansteken volg de instructies van 

de sierlijst (zie tekening). 

 

 

FIG. 1 

 



GEBRUIK VAN DE POTTEN 

Gebruik steeds de juiste potten volgens de diameter van de brander. 
 

Aanbevolen diameter v/d kookpot 

BRANDER KOOKPAN 

Hulpstuk               XA-A 10 – 14 cm 

Half snel               SR    14 – 18 cm  

Snel                      R 20 – 24 cm 

Zeer snel              XR 

Dubbele Kroon      C 
26 – 32 cm  

 

ONTSTEKING VAN DE BRANDERS 

Manuele ontsteking van de brander druk de knop van de desbetreffende brander in en draai deze in de tegenovergestelde richting  van het 

uurwerk tot op de maximum positie. Benader een vlam.  

Na ontsteking de vlam regelen d.v.m. de knop, de groote van de vlam is afhankelijk van de diameter van uw kookpot. 

VLAMREGELING 

Vlamregeling: op de knop vindt men volgende symbolen:   

 
 
REINIGING 
Om het toestel lang en goed te kunnen gebruiken is het nodig dit regelmatig te reinigen. 

- Geemailleerde onderdelen: met een zeepoplossing reinigen,  gebruik nooit schuurmiddelen.  

- Chrome onderdelen: met een zeepoplossing reinigen of eventueel met vloeibare chroomreinigingsmiddelen gebruik nooit 

schuurmiddelen.  

- Branders: reinigen met een zeepoplossing. 

Reinig nooit de nog HETE onderdelen na gebruik, laat deze eerst afkoelen. Gebruik nooit schuurmiddelen. Controleer steeds na reiniging dat 

alle onderdelen terug op de juiste plaats zitten. 

Maak de uitneembare delen van de brander en grill goed en vaak schoon. 

 

 

 
 
 

Bij apparaten met verwijderbare kookplaat (mod. FO3200 - FO3300 - FO3330) na het schoonmaken of verplaatsen, wanneer u de kookplaat 

weer in elkaar zet, zorg ervoor dat de venturibuizen zich in het midden van het gat van de kookplaten bevinden: (zie foto) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Raadgeving 

Wanneer het draaien van de knoppen stroef verloopt raadpleeg uw verdeler. Controleer regelmatig de gasaansluiting, vervang indien nodig de 

gasslang voor de vervaldatum, wanneer het apparaat  langdurig buiten gebruik blijft sluit de gastoevoer af aan de gaskraan. 

Opslag van het apparaat 

In afwachting van periodes van niet-gebruik, dient u de apparatuur grondig te reinigen en de gastoevoer veilig af te sluiten. 

Het apparaat moet in de originele verpakking worden bewaard op een koele, droge en geventileerde plaats, buiten het bereik van kinderen en 

beschermd tegen stof. 

Voorzorgsmaatregelen bij obstructie van de venturibuis (niet-regelmatige vlam) 

Zorg er tijdens het schoonmaken voor dat er geen vloeistoffen en reinigingsmiddelen in de branderkop "A" en de venturibuis "B" 

terechtkomen, zodat de luchtgaten en spuitmonden niet worden geblokkeerd. 

Na langdurige inactiviteit of in het geval van een defect aan de brander (niet-regelmatige vlam), eventuele obstructies van de venturi uit de 

venturibeker opzuigen. 

Als het probleem aanhoudt, aangezien het mondstuk niet kan worden bereikt (zonder de brander te splitsen), moet u contact opnemen met 

het servicecentrum. 
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 juiste positie      verkeerde positie 

  juiste positie      verkeerde positie 

 

NEE 

 

venturibuis "B" 

branderkop "A" 


