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Bästa kund, 

Grattis till din nya Plancha!  
 
Plancha har blivit ett begrepp i matlagning runt medelhavet där den har delvis ersatt den 
traditionella kol eller gasolgrillen. Här steker du fisk, skaldjur och kött på en häll som 
värms av gasol. Snabbt, enkelt och fettsnålt. Du lagar grönsaker, tillbehör och tom 
efterätter utomhus på ett helt nytt sätt och riskerar inte att bränna fast i grillgaller eller 
bränna din mat. Plancha Mania introduceras nu på den svenska marknaden med en serie 
stekbord i bredderna 45-75 mm, samt snygga vagnar att ställa dessa på i ek eller rostfritt. 
Detta är nästa steg i utvecklingen mot att laga mat utomhus tillsammans som är så 
populärt i Sydeuropa.  
 
På vår hemsida hittar du dessutom ett antal spännande recept anpassade för 
skandinavisk matlagning. Dela gärna andras recept och lägg in dina egna på vår 
facebooksida. Bon apetit. 
 

www.plancha.se 
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DENNA PRODUKT kan endast installeras UTOMHUS 
PLANCHA är inte utrustad med ett avgassystem för bränt material. 
Det måste installeras och anslutas enligt gällande rättsliga installationsreglerna. 
En särskild uppmärksamhet kommer att ägnas åt reglerna om ventilation. Ventilation av minst 15 m3/h av 
frisk luft krävs för förbränningsluften ska räcka till. 
 

FÖRSIKTIG: 
‐ Åtkomliga delar kan bli mycket varma, hålla småbarn borta. 
‐ Denna apparat måste hållas borta från brännbart material under användning. 
‐ Det kan vara farligt att ändra någon del av produkten 
‐ Flytta inte produkten när den är varm. 
‐ Efter användning, stäng gasventil på gasolflaskan. 
‐ Vänta tills den är kall före rengöring 
‐ Använd inte justerbar regulator 
‐ Vi rekommenderar att använda 5 till 11  kg cylindrar (butan eller propan) tillsammans med en säker regula‐
tor.  

 ‐ Avrinningsskålen måste hanteras när Plancha är kall 
‐ Längden på slangen mellan produkt och gasoltub får inte överstiga 1,50 meter. 
 

Val av gas: 
Din PLANCHA justeras i fabriken för butan / propan 28/37 mbar . 
FÖRSIKTIGT: Vid användning av naturgas, är det strängt förbjudet att sätta ditt PLANCHA på en mobil bord 
eller en vagn. Din produkt måste fastmonteras. 
 

 
 
GASANSLUTNING 

Två nycklar är nödvändiga en för sidan av gasinloppet, den andra på 
sidan för att skruva 
För att säkerställa en korrekt inställning upp, undvik att vrida eller kröka 
gummislang. 
Byta behållare får aldrig ske i närvaro av en öppen låga. 
Anslutning för användning i kategori I3 + (Butan/Propan) 
Produkten måste anslutas på sidan, nära ratten 
För butan (G30), använd en säkerhetsregleringsorgan NF 28 mbar 
‐ Flexibel metallslang NFD 36 ‐125 (längd 1 m) 
‐ Flexibel slang XPD 36‐112 (längd 1 m) 
‐ Flexibel slang med två clips XPD 36‐110 (längd 1 m) 
För propan (G 31), använd en säkerhetsregleringsorgan NF 37 mbar 
‐ Flexibel metallslang NFD 36‐125 (längd 1 m) 
‐ Flexibel slang XPD 36‐112 (längd 1 m) 
Tätheten måste kontrolleras med tvålvatten efter att ha öppnat ventilen på gasolflaskan. Ingen bubbla visar en god 
täthet.  

Använd fasta nycklar 
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FARA: Kontrollera aldrig tätheten med flamma på. 
Anslutning för användning i kategori I2E + (Naturgas). 
Du kan få råd från din återförsäljare eller vår service avdelning 
För naturgas (G 20) 
‐ Flexibel metallslang NFD 36‐121 
‐ Flexibel slang NFD 36‐103 
Slangen ska vara motsvarande standarder och synlig på hela sin längd (Från väggen ventilen till produkt), 
måste det vara också lätt att nå. 
Tätheten måste kontrolleras med tvålvatten efter öppning av väggen ventilen. Ingen bubbla visar en god 
täthet. 
FARA: Aldrig kontrollera tätheten med en flamma. Det är strängt förbjudet att använda en anslutning för 
butangas. 
 

FÖRE ANVÄNDNING 
‐ Kontrollera täthet, om du märker läckage, stäng av gasoltuben 
‐ Kontrollera att slangen inte är i kontakt med delar av produkten som kan bli varma 
‐ Om du har utrustat din produkt med ett lock mot damm eller fukt, kontrollera att detta tas bort 
‐ Före första användning, bränn av PLANCHA under 15 minuter utan mat (En lätt lukt kan förnimmas) 
‐ Avrinningsskålen får endast hanteras när den är kall 
‐ Innan någon matlagning förvärm Plancha under 10 minuter (vred inställda på stor flamma) 

 
Tända din PLANCHA 
Brännarna drivs av en säkerhetsventil med FFO, utrustad med en operativ ratt och en tändare. 
Vredet har en indikation på ventilens läge 
 
‐ Öppna butan eller propan flaskan eller väggventil om du använder naturgas 
‐ Din produkt är utrustad med en låsningsventil i läge OFF, vilket ger en total säkerhet 
‐ Tryck in vredet och vrid det till den stora lågan. Tryck sedan på tändningsknappen, ett klick hörs och gnistan antänder bränna‐
ren, håll vredet intryckt under 10 sekunder. Kontrollera att brännaren är tänd. 
‐ Släpp ratten. Om brännaren inte förblir antänd, gör om tidigare punkt. Sedan justera längden på flamman genom att vrida ratten 
mot den lilla lågan symbolen. Att stänga av PLANCHA, vrid ratten mot off läge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hur man byter batteri  
‐ Skruva ur batterilocket ‐ på framsidan av apparaten ‐ moturs, byt ut 1,5 V batteri (typ R6). 
‐ Återmontera genom att gå i omvänd ordning. 
‐ Om du inte använder din apparat under en längre tid, ta ut batteriet.  
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Underhåll av din PLANCHA MANIA 
Varm PLANCHA: ta bort avfallet med en trä eller rostfri sked/stekspade mot skålen, sedan kan en vinäger‐ och salt‐ blandning 
användas. 
 
Din kalla PLANCHA: måste rengöras med en våt svamp och lite diskmedel (Undvik frätande ämnen) och torka noga med en pap‐
per/handduk. Det finns även ett speciellt framtaget medel för rengörning av din Plancha, kontakta närmsta återförsäljare. 
 
När du inte använder längre din PLANCHA, förvara det på en torr plats eller täck den med ett väderbeständigt skydd. 
 
Kontrollera regelbundet din gasolslang.  
 
Om den inte används under en längre tid, kontrollera att brännarens venturirör/munstycke inte är blockerat. 
För att uppfylla dina förväntningar, har vi utformat denna Plancha att drivas på alla tillgängliga gasolflaskor. Värmeeffekten på din 
Plancha är sådan att underlaget för din produkt måste tillverkas av ett ickelättantändligt material: betong, brandsäkra tegel eller 
keramik. För din bekvämlighet har vi utformat ett specifik och elegant sortiment av vagnar. Fråga din återförsäljare för mer infor‐
mation om dessa.  

Vi rekommenderar att strikt följa våra tekniska anvisningar för användning och underhåll. Att inte respektera dessa instruktioner 
kan vara farligt eller kan generera allvarliga skador på din produkt. För din egen säkerhet vill vi påminna dig om att Plancha är för 
utomhusbruk och att inget brännbart material får vara i en radie av ca 0,50 m runt och under produkten. Vi rekommenderar även 
att inte lagra någon brandfarlig vätska eller ånga intill produkten. Om du märker en gas lukt, måste du stänga ventilen på gasflas‐
kan eller anslutningen till naturgas. När du inte använder Plancha, stäng av ventilen på gasflaskan . 
Vi tackar för förtroendet att Ni har köpt en ENO produkt, som har utformats för att ge dig den bästa tillfredsställelse varje gång du 
använder den.  

Garanti 
Vid problem, kontakta den återförsäljare som du köpte Plancha från. 
Denna produkt har 2 års garanti från inköpsdatum. 
För att garantin skall gälla, måste du visa inköpskvitto och ta tillbaka produkten till återförsäljaren i sin originalförpackning.  
 
UNDANTAG AV GARANTI 
Denna garanti täcker inte olyckor på grund av ett dåligt underhåll eller felaktig användning: fall, stöt, misstag i samband med inkoppling av gasol. 
Garanti i lackerad plåt utesluter skador till följd av följande omständigheter: 
‐ Fall eller stöt 
‐ Fel användning 
‐ Bristande underhåll eller rengöring 
‐ Användning av frätande rengöringsmedel som inte lämplig för emaljerade ytor. 
‐ Anpassning som inte uppfyller säkerhetsbestämmelserna 
Denna garanti tillämpas inte om en person eller ett företag som inte är auktoriseras av ENO har gjort reparationer eller ingrepp. Tillgänglighet av delar garanteras under fem år minimum. 
 

Box: 715  
SE‐391 27 KALMAR 
Telefon :0480‐425880 
E‐post: info@thermorprodukter.se 
Hemsida: www.thermoprodukter.nu 
 

Gå gärna in på vår facebook sida. 
Här har vi utbyte av erfarenheter och 
recept kring Plancha. 


