Deze brander maakt gebruik van een tank met LPG, dat licht ontvlambaar en
explosief is. Gebruik alleen MSR® IsoPro™ of MSR butaan-propaan gastanks
(113 gram of 227 gram) voor uw WindBurner™ brander, omdat het gebruik van
andere tanks gevaarlijk kan zijn. Volg de onderstaande veiligheidsinformatie op:

Veiligheid van de gastank
U bent verantwoordelijk voor uw eigen veiligheid en de veiligheid van de leden van
uw groep. Deze handleiding is niet bedoeld ter vervanging van uw gezonde verstand.
Deze brander is een licht, compact toestel dat bestemd is voor koken in de openlucht.
Koken in de openlucht is gevaarlijker dan koken zoals u dat normaal thuis doet.
Raadpleeg uw plaatselijke kampeerwinkel voor meer informatie over koken in de
openlucht. Vraag om goede instructies voordat u in de openlucht kampeert.
Om dodelijk letsel of ernstige brandwonden te voorkomen, moet u ALLE
waarschuwingen en instructies in deze handleiding LEZEN, BEGRIJPEN EN
OPVOLGEN voordat u deze brander gebruikt.

ALGEMENE VEILIGHEIDSINFORMATIE
LEES, BEGRIJP EN VOLG ALLE instructies en waarschuwingen in deze handleiding
op voordat u deze brander gebruikt. Wanneer u niet alle waarschuwingen
en instructies opvolgt, kunnen dodelijk letsel, ernstige brandwonden of ander
letsel en materiële schade ontstaan.

VOOR UW VEILIGHEID

• Controleer of de gastank lekt door te luisteren en te ruiken. Een gaslek is zeer
gevaarlijk. LPG is onzichtbaar en geurloos, en sterke geuradditieven kunnen na
verloop van tijd vervagen. Gaslekken zijn niet altijd aan de geur te herkennen.

De brander is nu klaar voor gebruik.
1. Wacht 5 minuten totdat de brander is afgekoeld.
Verwijder de gastank van de brander.
2. Open de vlamregelaar door deze 2 volle slagen linksom te draaien.
3. Steek de ene poot van de gastankhouder in de opening in de mengbuis
van de brander. De mengbuis dient als aanslag voor de ingestoken poot.
4. Draai de poot rechtsom om de messing straalpijp omlaag te drukken totdat
u een klik hoort.
5. Sluit de vlamregelaar voordat u de gastank weer aansluit.
THERMISCHE BEVEILIGING RESETTEN
Het thermisch beveiligingsmechanisme kan één keer worden gereset en alleen als
de brander tot een veilige temperatuur is afgekoeld. Let erop dat het herhaaldelijk
resetten van de brander kan leiden tot beschadiging van de interne onderdelen,
wat weer kan leiden tot brandstoflekkage en brand, brandwonden en ernstig of
dodelijk letsel. Als de thermische beveiliging meer dan één keer wordt geactiveerd,
mag u de brander niet meer gebruiken en moet u contact opnemen met de afdeling
klantenservice van Cascade Designs. (Zie Oplossen van problemen .)
De WindBurner™ brander is ontworpen met een intern thermisch
beveiligingsmechanisme, dat de brander uitschakelt als deze oververhit raakt.
Oververhitting kan ontstaan door het gebruik van de verkeerde pannen, bewaren in
een zeer hete omgeving, beschadiging van de brandereenheid of verkeerd aansteken.

THERMISCH BEVEILIGINGSMECHANISME
NB: De nominale belasting verschilt afhankelijk van de testprocedures
van het betreffende normalisatie-instituut.

Geef kinderen nooit toestemming om deze brander te gebruiken. Houd kinderen
ten minste 3 meter uit de buurt van de brander en de kookplaats en houd hen
altijd in de gaten.

GEVAAR

• Controleer of de aansluiting tussen de brander en de gastank goed vastzit. Als
de aansluiting er niet stevig uitziet of niet stevig aanvoelt, of als u u een gaslek’
hoort of ruikt, gebruik de brander of tank dan niet. Breng de brander naar een
goed geventileerde plaats, uit de buurt van ontstekingsbronnen om het lek op te
sporen en te dichten.

Afmeting branderopening: 0,30 mm

Houd de brander en gastank uit de buurt van andere warmtebronnen. Plaats nooit
lege pannen op een brandende brander, kook pannen nooit droog en verbrand
nooit voedsel in pannen. Droge pannen of verbrand voedsel kan de gastank
oververhitten en explosie of brandstoflekkage veroorzaken. Gebruik nooit een of
ander windscherm. Gebruik nooit andere pannen dan WindBurner-pannen, omdat
deze accessoires oververhitting van de gastank kunnen veroorzaken. Als u de
gastank aan veel warmte blootstelt, zal deze exploderen en kunt u dodelijk letsel
of ernstige brandwonden oplopen.

KOOLMONOXIDEGEVAAR

• Gebruik nooit gastanks die zwaarder zijn dan 227 g en hoger zijn dan 10 cm,
omdat te grote gastanks de stabiliteit van de brander verminderen.

Nominale belasting:
1,87.64 kW
144 g/uur

Deze brander is ALLEEN BESTEMD VOOR GEBRUIK IN DE OPENLUCHT. Gebruik
deze brander nooit in een tent, auto, huis of andere gesloten ruimte. Deze brander
verbruikt zuurstof en produceert koolmonoxide, dat giftig en geurloos is. Deze
brander kan gemakkelijk ontsteken in de buurt van brandbare materialen en
brandbare vloeistoffen of dampen. Gebruik van de brander in een gesloten ruimte
kan leiden tot dodelijk letsel of ernstige brandwonden.

Als u gas ruikt
1. Steek de brander niet aan.
2. Blus alle open vlammen.
3. Maak de brander los van de gastank.

• Gebruik een MSR gastankhouder bij het gebruik van gastanks met een diameter
van minder dan 10 cm.

Nominale belasting:
7.000 BTU/h

Er zijn ernstige gevaren verbonden aan het gebruik van deze brander en
brandstof. Onopzettelijke brand, explosie en misbruik kunnen dodelijk letsel,
ernstige brandwonden en materiële schade veroorzaken. U bent verantwoordelijk
voor uw eigen veiligheid en de veiligheid van de leden van uw groep. Gebruik
altijd uw gezond verstand.

VOOR UW VEILIGHEID

• Houd de brander en gastank uit de buurt van andere warmtebronnen. Wanneer
u de gastank aan veel warmte blootstelt, zal deze ontploffen en kunt u dodelijk
letsel of ernstige brandwonden oplopen.
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CATEGORIE: DAMPDRUK
BUTAAN PROPAAN

Bewaar of gebruik geen benzine of
andere vloeistoffen met brandbare
dampen in de buurt van deze of een
andere brander.

KOOLMONOXIDE-, BRAND- & EXPLOSIEGEVAAR

• Deze brander kan koolmonoxide
produceren, dat geurloos is.
• Bij gebruik van de brander in een
afgesloten ruimte bestaat dodelijk
gevaar.
• Gebruik deze brander nooit in een
afgesloten ruimte zoals een camper,
tent, auto of huis.

• Volg alle waarschuwingen op de gastank op wat betreft gebruik en opslag.

GEVAAR

BELANGRIJK
Voordat u deze brander in elkaar zet of gebruikt, moet u de gehele
handleiding goed doorlezen en begrijpen. Bewaar deze handleiding voor
toekomstig gebruik.
Als u deze handleiding niet (helemaal) begrijpt of als u vragen hebt,
belt u Cascade Designs op +1-206-505-9500.

UITSLUITEND VOOR GEBRUIK
IN DE OPENLUCHT.

GEVAAR
Probeer nooit deze brander te gebruiken (1) voordat u deze handleiding hebt gelezen
en volledig begrijpt; (2) als u niet voorbereid bent op of zich niet op uw gemak voelt met
het gebruik van een brandende en/of hete brander; (3) als u een brandstoflek vaststelt;
of (4) als u iets in het brandersysteem of de directe omgeving opmerkt waardoor het
gebruik van een toestel met open vlam gevaarlijk zou zijn. Als deze instructies niet
worden opgevolgd, kan een onveilige situatie ontstaan die brand, brandwonden,
ernstig of dodelijk letsel veroorzaakt.

GEBRUIKSHANDLEIDING

Deze brander is alleen bedoeld om in de openlucht water te koken of voedsel te
bereiden; gebruik het nooit voor andere doeleinden. Als u de brander in een gesloten
ruimte of voor een ander doel dan het koken van water of het bereiden van voedsel
gebruikt, kunnen brand, brandwonden, ernstig of dodelijk letsel ontstaan.
Demonteer de brander nooit verder dan in deze handleiding wordt beschreven.
Verander de brander nooit. Als u de brander demonteert of wijzigt op een manier die
niet met deze handleiding overeenkomt, vervalt de garantie en kan een onveilige situatie
ontstaan die brand, brandwonden, ernstig of dodelijk letsel kan veroorzaken.
Vanwege de compactheid van het WindBurner™ brandersysteem en daaruit
voortvloeiende hoogte, kan het WindBurner brandersysteem gemakkelijker omvallen
dan lagere brandersystemen. Verminder het gevaar van omvallen door (1) de brander
alleen te gebruiken met WindBurner-pannen, (2) de brander nooit zonder toezicht te
laten staan, (3) kinderen en huisdieren uit de buurt van de brander te houden, (4) de
brander altijd op een stevige, stabiele en vlakke ondergrond te gebruiken en (5) de
brander nooit te gebruiken op een manier die niet overeenkomt met deze instructies of
het beoogde gebruik. Als het WindBurner brandersysteem omvalt, kan een onveilige
situatie ontstaan die brand, brandwonden en ernstig of dodelijk letsel kan veroorzaken.

M O U N TA I N S A F E T Y R E S E A R C H
M O U N TA I N S A F E T Y R E S E A R C H

Neem voor productservice en -informatie contact op met

NL

Cascade Designs, Inc.
4000 First Avenue South, Seattle, WA 98134, VS
+1-206-505-9500
www.msrgear.com
Gedrukt op gerecycled papier dat 30% afval na consumptie bevat.

WINDBURNER ™ BRANDERSYSTEEM
33-855 | NL

KEN UW MSR ® WINDBURNER ™ BRANDER

WINDBURNER ™ GEBRUIKSAANWIJZING

Maak uzelf vertrouwd met de onderdelen van uw WindBurner-brander en de volgende instructies voordat u de brander op de gastank aansluit. Gebruik deze brander
nooit op een andere manier dan in de onderstaande instructies is beschreven.
Pandeksel

Gastankhouder

Branderscherm
Branderrand

Regelklep

Brandermantel

BRANDER OPSTELLEN
BRANDER EN TANK AANSLUITEN
De WindBurner brander en bijbehorende speciaal ontworpen pan
werken samen met de gastank als één geheel en vereisen geen andere
kookaccessoires. Dit unieke brandersysteem vermindert de kooktijd en verbetert
het brandstofrendement.
1. Sluit de vlamregelaar.
Draai de vlamregelaar rechtsom.
2. Draai de brander handvast op de gastank.

BRANDER INSCHAKELEN

1. Verwijder brandbare materialen en brandbare vloeistoffen of dampen
van de kookplaats.
2. Klap de drie poten van de gastankhouder uit.
Haak de onderkant van de gastank vast aan twee poten voordat u de
derde poot bevestigt.
3. Plaats de brander op een stevige, stabiele en vlakke ondergrond.
NB: Gebruik de MSR® gastankhouder bij kleinere gastanks
(diameter < 10,2 cm of 450 g gastanks).
7,6 m MIN.
AFSTAND TOT
BRANDBARE
VLOEISTOFFEN/DAMPEN

1. Houd een brandende lucifer of aansteker over de rand van het branderscherm.
2. Open de vlamregelaar totdat brandstof eruit begint te stromen.
Draai de vlamregelaar ca. 2 volle slagen linksom.
3. Controleer of de brander ontsteekt.
NB: Tijdens het opwarmen ziet u wellicht een kleine blauwe vlam voordat de
brander begint te gloeien. Zodra het brandergaas of de ontstekingsindicatordraad
gloeit of de brander warmte afgeeft, is de brander klaar voor gebruik.
Als de brandstof niet binnen 10 seconden ontsteekt, moet u de
vlamregelaar sluiten, 15 seconden wachten en dan de bovenstaande
stappen 1 t/m 3 herhalen.

Gastank

Branderhandvat
Vlamregelaar

Ontstekingsindicatiedraad

SLUITEN

Ve
r
VASTDRAAIEN

Pan

PackTowl®
Panisolatie

Panuitlaatpoorten

Ingepakt

GEVAAR

Draai de brander nooit te strak op de gastank. Te strak vastdraaien kan de brander of gastank beschadigen, waardoor brandstoflekkage ontstaat. Weglekkende
brandstof kan brand, brandwonden of erstig of dodelijk letsel veroorzaken.

Houd brandbare materialen op een afstand van minimaal 1,2 meter aan de
bovenkant en zijkanten van een brander die brandt of die u aansteekt. Houd
brandbare vloeistoffen en dampen op een afstand van minimaal 7,6 meter
aan de bovenkant en zijkanten van een brander die brandt of die u aansteekt.
Deze brander kan ontvlambare materialen, vloeistoffen en dampen ontsteken
waardoor een situatie ontstaat die brand, brandwonden, ernstig of dodelijk letsel
kan veroorzaken.

Houd kinderen altijd uit de buurt van de brander en brandstof. Cascade Designs,
Inc. raadt een afstand van minimaal 3 meter aan. Laat een brander die warm is
of brandt, nooit zonder toezicht achter. Een onbewaakte brander kan brand en/of
een situatie veroorzaken waarin kinderen, huisdieren of personen die zich niet van
het gevaar bewust zijn, brandwonden of ernstig of dodelijk letsel kunnen oplopen.

Onderste
beker
Gescheiden

GEVAAR

Wees uiterst voorzichtig als u de brander bij temperaturen onder het vriespunt
gebruikt. Bij temperaturen onder het vriespunt kunnen de O-ringen hard worden
en brandstoflekkage veroorzaken. Controleer altijd op lekkage vóór en na het
ontsteken van de brander.

Panisolatie
Handvat
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Probeer de brander nooit te ontsteken als de vlamregelaar open is. Als de
vlamregelaar open is, sluit deze dan onmiddellijk en ventileer de plaats dan
grondig voordat u de brander ontsteekt. Anders kan een explosie ontstaan die
brand, brandwonden of ernstig of dodelijk letsel kan veroorzaken.

Gemonteerd

KOKEN MET DE BRANDER
1. Doe voedsel of vloeistof in de pan.
Overschrijd nooit de max. vullijn (zie binnenkant pan).
2. Plaats de pan op de brander en lijn deze uit met de branderrand.
3. Houd het branderhandvat vast met één hand en draai de pan rechtsom
met de andere hand totdat de pan op de brander vastklikt.
4. Stel de warmte in met de vlamregelaar.

MAX. VULSTREEP

HEET!
NIET
AANRAKEN

DE BRANDER UITSCHAKELEN
1. Sluit de vlamregelaar als u klaar bent met koken.
Draai de vlamregelaar ca. 2,5 volle slagen rechtsom totdat deze volledig stopt.
2. Wanneer het branderscherm niet meer gloeit, wacht u 5 minuten totdat de
brander is afgekoeld.
3. Zet de brander uit de buurt van eventuele ontstekingsbronnen.
Verwijder de brander van de gastank.
Een kleine hoeveelheid gas kan ontsnappen als u de brander van de
gastank verwijdert.
4. Plaats eerst een droge PackTowl® op de bodem van de pan en dan de gastank,
omgekeerd. (Zie Ken uw MSR® WindBurner™ brander.)
Plaats de brander, omgekeerd, in de pan.
Plaats de gastankhouder in de pan, genest in het branderhandvat.
Plaats het deksel op de pan.
Plaats de onderste beker op de bodem van de pan.
NB: Controleer of de brander en PackTowl droog zijn voordat u deze lange
tijd opslaat. Als deze nat worden opgeslagen, kan corrosie ontstaan.
WACHTEN

PAN GEBRUIKEN OM TE ETEN EN TE DRINKEN
1. Doof de brander en verwijder de pan van de brander voordat u eet of drinkt.
Wacht totdat de inhoud van de pan tot een veilige temperatuur is afgekoeld
voordat u eet of drinkt.
2. Houd de pan vast aan het handvat totdat de pan en de inhoud ervan tot een
comfortabele temperatuur zijn afgekoeld.
NB: Controleer of de brander en PackTowl droog zijn voordat u deze lange
tijd opslaat. Als deze nat worden opgeslagen, kan corrosie ontstaan.
3. De panisolatie kan van de pan worden verwijderd, zodat deze, indien nodig,
kunnen worden gereinigd of vervangen.
Maak de sluiting van de pan los en schuif de panisolatie er naar onderen af.

GEVAAR
Volg alle instructies zorgvuldig op wanneer u de brander probeert te ontsteken.
Deze brander is uitgerust met een voorziening die bedoeld is ter beveiliging van
de gebruiker tegen verkeerd gebruik. Als de brander verkeerd wordt gebruikt
wordt de voorziening tijdelijk geactiveerd. Sluit de brander totdat deze tot een
veilige temperatuur is afgekoeld. Zie Thermisch beveiligingsmechanisme. Ontsteek
de brander nooit in de buurt van de vlamregelaar of met pannen erop. Wanneer
u de brander op een andere manier dan hierboven aangegeven ontsteekt, kan de
brander oververhit raken, waardoor brand, brandwonden of ernstig of dodelijk
letsel kan worden veroorzaakt. Als de brander niet meer werkt, gebruik deze dan
niet meer en stuur de brander terug naar een erkende MSR-dealer.
Plaats uw hoofd of lichaam nooit boven de brander wanneer u de brander
ontsteekt of als u eten kookt. Daardoor brengt u uzelf in gevaar en kunnen brand,
brandwonden, ernstig of dodelijk letsel ontstaan.

OPLOSSEN VAN PROBLEMEN
Probleem
Probleem

Oorzaak

Oplossing

Kleine vlammen

Weinig brandstof

Vervang gastank

Brander ontsteekt niet

Koude gastank

Gebruik een andere gastank

Lege gastank*

Vervang de gastank

Geactiveerde
thermische beveiliging

Reset thermische
beveiliging (zie Thermisch
beveiligingsmechanisme)

Vlamregelaar niet
helemaal geopend

Open de vlamregelaar door
deze linksom te draaien

Geen gasstroom

VERWIJDEREN

SLUITEN

*Om te controleren of de gastank leeg is, verwijdert u de brander en schudt
u de gastank voorzichtig. Als u een klotsend geluid hoort, zit er nog steeds
brandstof in de tank.

5 MIN.

GEVAAR

GEVAAR

Verplaats nooit een brander die heet is of brandt. Doof altijd de vlam van de
brander en laat deze ten minste 5 minuten afkoelen voordat u deze verplaatst.
Het verplaatsen van een brandende of hete brander kan brand, brandwonden,
ernstig of dodelijk letsel veroorzaken. Plaats en gebruik twee of meer branders
nooit naast elkaar. Gebruik de brander nooit met lege of droge pannen. Gebruik
nooit pannen, reflectors of diffusors die niet geschikt zijn voor de WindBurnerbrander. Door de brander op een van de bovenstaande manieren te gebruiken,
kan de gastank exploderen en kunnen brand, brandwonden, ernstig of dodelijk
letsel ontstaan.

Verwijder de brander altijd van de gastank voordat u deze opbergt. Anders kan
brandstof weglekken waardoor brand, brandwonden of ernstig of dodelijk letsel
kunnen ontstaan. Bewaar gastanks altijd in een goed geventileerde ruimte en
uit de buurt van mogelijke hitte- of ontstekingsbronnen zoals boilers, branders,
waakvlammen of ovens of op plaatsen met een temperatuur van meer dan 49 °C.
Anders kan de gastank exploderen en kunnen brand, brandwonden of ernstig of
dodelijk letsel ontstaan.

GEVAAR
Verwijder de brander altijd van de pan voordat u drinkt of de inhoud ervan eruit
giet. Als u over een ontstoken brander struikelt, terwijl deze nog aangesloten
is op de kookpan, kan opvlamming ontstaan, wat weer kan leiden tot brand,
brandwonden of ernstig of dodelijk letsel.

Branderservice mag alleen worden uitgevoerd door iemand die door Cascade
Designs, Inc. erkend is. Neem bij vragen over deze handleiding, uw brander,
reserveonderdelen of reparaties contact op met:
Cascade Designs, Inc., VS - 1-800-531-9531 of 206-505-9500
Cascade Designs, Ltd., Ierland - (+353) 21-4621400
www.msrgear.com
info@cascadedesigns.com

