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Gasfleszekering voor propaangasflessen

BELANGRIJK!

Voordat u dit product gebruikt, dient u de 

gebruiksaanwijzing te lezen en te begrijpen. 

Deze gebruiksaanwijzing maakt een be-

langrijk deel van uw aankoop uit; er wordt 

uitgelegd hoe de GasStop gasfleszekering 

gebruikt dient te worden en ook dat wij niet 

aansprakelijk kunnen worden gesteld voor 

schade, letsel of verlies als u uw GasStop 

gasfleszekering verkeerd gebruikt, om welke 

reden dan ook.

Als u niet akkoord gaat met deze aansprake- 

lijkheidsbeperking, die aan binnenzijde 

verder wordt uitgelegd, kunt u uw GasStop 

gasfleszekering retourneren binnen 7 dagen 

na aankoop en krijgt u uw geld terug.

Lees eerst de gebruiksaanwijzing 
goed en bewaar deze!

PRAKTISCH
Indicator geeft aan 
wanneer de gasfles 

moet worden bijgevuld

VEILIG
100% automatische  

afsluiting bij  
grote lekkage

MAKKELIJK 
Eenvoudig te monteren, 
gemakkelijk in gebruik.

Gemakkelijk aan te brengen, 
eenvoudig in gebruik

Belangrijk: De indicator geeft u een 
nauwkeurigere aflezing na 10 minuten gebruik.

Hoge druk Voldoende gas Binnenkort bijvullen 

003065572-0001
003065572-0002

GasStop op gasfles 
aansluiten

Gasdrukregelaar en toestel 
aansluiten

GasStop stevig aandraaien

4 – 6 keer drukken om gas-
stroom op gang te brengen

© 2016
Gas Stop Europe BV 
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www.gasstopglobal.com
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GASSTOP® GASFLESZEKERING VOOR PROPAANGASFLESSEN
NL 21.8MM LH  (G.5) - GSNL1 – LPG

GEBRUIKSAANWIJZING
© GasStop Europe BV / A356300-D-002 / NL

TECHNISCHE GEGEVENS 

Product Code Type  
Aansluiting

Maritiem 
Gebruik

Toevoerdruk Gegarandeerde 
capaciteit/ 

stroomsnelheid 
(ṁ)

Max. 
Uitschakel

afstand
(bij 6 bar)

GSNL1 Opschroefbaar Nee 0.3 – 16 bar 1.5 kg/h 6 meter

Ingang  
Aansluiting

Uitgang 
Aansluiting

Max. 
 Rotatiekracht

Type gas Bedrijfs- 
temperatuur

Afsluiting

NL 21.8mm LH 
(G.5)

NL 21.8mm LH 
(G.5)

20 Nm Propaan -20°C to 50°C ≥110% ṁ  
(in geval van 

grote lekkage)

Technische gegevens onder voorbehoud van wijzigingen
NB. Technische gegevens specifiek voor elk individueel product

KWALITEITSNORMEN 
EN 15202:2012, EN 16129:2013, EN 549:1995, CGA V-1 2013, ISO 16964:2015.
Manufacturers ISO 9001:2008 certified.

BEOOGD GEBRUIK
GasStop® is een gasfleszekering (EFV) die bij grote lekkage volledig automatisch voor  
100% de gastoevoer afsluit. GasStop is alléén geschikt voor lpg-cilinders.  
Alle nationale lpg-voorschriften moeten vóór gebruik in acht worden genomen.
GasStop moet altijd in combinatie met een gasdrukregelaar worden gebruikt. GasStop is
gekalibreerd voor gebruik met een gasdrukregelaar met een capaciteit van 1,5 kg/h met
een uitgaande druk niet hoger dan 50 mbar. GasStop mag alléén worden gebruikt op lpg-
cilinders met een toelaatbare druk met een bereik van 0.3 – 16 bar.
De GasStop afsluitprestaties kunnen worden verstoord door stroombegrenzers en Excess
Flow Valves (EFV). Controleer daarom altijd eerst uw gassysteem vóór gebruik.
De richting van de beoogde gasstroom is duidelijk aangegeven op elke GasStop
gasfleszekering (gefabriceerd na 2018). Het gebruik van een GasStop gasfleszekering op
zeeschepen of binnen EX Zone 0 is verboden.

GEBRUIKSAANWIJZING - GASSTOP® GASFLESZEKERING VOOR PROPAANGASFLESSEN
Bewaar deze gebruikersinstructies op een vaste plaats voor toekomstig gebruik. Lees 
deze instructies alstublieft volledig door voor gebruik. Als u ergens niet zeker van bent, 
gebruik het product niet en neem direct contact op met een erkende gasspecialist of  
Gas Stop Europe BV.

INHOUD

A. VEILIGHEID F. HANDIGE TIPS

B. INSTALLATIE G. VEEL GESTELDE VRAGEN

C.  CHECK HET GASSYSTEEM  
OP LEKKAGES

H. CONTACT

D.  AFLEZEN VAN DE INDICATOR I.  GARANTIE

E. AUTOMATISCH

SYMBOOLDEFINITIE

SYMBOOL DEFINITIE

Mogelijk gevaar. Wees waakzaam.

Nuttige informatie en tips.

Neem contact op met een erkende gasdeskundige of rechtstreeks  
met Gas Stop Europe BV.

A. VEILIGHEID
  GasStop® mag alleen worden geïnstalleerd door volwassenen die deze instructies 
volledig hebben gelezen en begrepen.

• Installeer en gebruik GasStop alleen in een goed geventileerde ruimte.

•  GasStop mag alleen rechtstreeks op een gasfles worden geïnstalleerd.
•  Wanneer de GasStop eenmaal geïnstalleerd is, draai of forceer de GasStop niet om hem 

anders te positioneren, dit kan overmatige druk op de verbinding veroorzaken. Als u de 
GasStop anders wilt positioneren, moet u eerst de aansluiting los draaien, dan uw GasStop 
herpositioneren en daarna opnieuw vastdraaien, zoals omschreven.

•  GasStop is niet ontworpen om af te sluiten in het geval van een klein lek. GasStop is  
ontworpen om af te sluiten bij een grote lekkage (≥110% m˙).

•  Controleer voor installatie alle gasdichtingen en componenten van de GasStop gasfleszeke-
ring op schade en slijtage. Gebruik geen GasStop als er rubberen afdichtingen ontbreken.

•  Controleer voor gebruik de gasfles, gasdrukregelaar, gasslang en alle andere componenten 
van uw gassysteem. Controleer op schade en slijtage, gebruik het gassysteem niet als er 
schade of overmatige slijtage zichtbaar is.

•  Zorg ervoor dat de GasStop gasfleszekering geschikt is voor gebruik op het bedoelde gas-
systeem, verwijzend naar de technische gegevens in de tabel boven aan deze instructies voor 
compatibiliteitsinformatie (‘Ingang aansluiting’, ‘uitgang aansluiting‘, ‘Gastype‘, ’Toevoerdruk‘ 
en ’Gegarandeerde capaciteit ‘).

•  GasStop is gekalibreerd voor gebruik met een gasdrukregelaar met een capaciteit van 1,5 
kg/uur. De ingestelde stroomsnelheid van de gasdrukregelaar moet duidelijk zichtbaar zijn op 
de gasdrukregelaar zelf of op de verpakking.

  *  GasStop mag niet worden gebruikt met gasdrukregelaars met een ingestelde druk van 
meer dan 50 mbar. GasStop is alleen geschikt voor lagedruk gebruik. De ingestelde druk 
van de gasdrukregelaar (bijvoorbeeld 27 mbar, 30 mbar, 37 mbar, 50 mbar enz.) moet 
duidelijk vermeld staan op het etiket van de gasdrukregelaar.

  Belangrijk. Restgassen! Installeer of verwijder uw gassysteem nooit in de buurt van open 
vuur. Roken is ten strengste verboden!

•  Installeer of verwijder de GasStop niet in de buurt van enige vorm van open vuur (minimale 
afstand: 10 meter radius). Zorg ervoor dat niemand rookt, een mobiele telefoon gebruikt 
of een ontstekingsbron in de buurt bedient. Blijf waakzaam en hou tijdens het gasgebruik, 
de gasfles met de GasStop gasfleszekering op een veilige afstand van open vuur (minimale 
afstand: 60 centimeter radius).

•  Gebruik geen GasStop als er risico bestaat dat er productschade kan ontstaan veroorzaakt 
door: hitte, trillingen, corrosie, water of chemicaliën.

•  De GasStop afsluitprestaties kunnen worden verstoord door stroombegrenzers en Excess 
Flow Valves (EFV). Controleer altijd je gassysteem voor gebruik.

•  In overeenstemming met de EN 16129: 2013, in normale gebruiksomstandigheden, om  
zeker te zijn van correcte werking van de installatie, is het aanbevolen dat dit apparaat binnen 
10 jaar na de installatie wordt vervangen. De productiedatum is duidelijk aangegeven op alle 
Gasstops, vanaf 2019.

B. INSTALLATIE

 INSTALLATIE (OPSCHROEFBARE TYPES)
Voorbeelden van opschroefbare aansluitingen:

   Raadpleeg de technische tabelgegevens boven aan deze instructies onder de kolom 
‘aansluittype’ om te controleren welk type aansluiting u hebt.

  Belangrijk. Restgassen! Installeer of verwijder uw gassysteem nooit in de buurt van open 
vuur. Roken is ten strengste verboden! 



FIGUUR 2. 
OVERDRA CHTINSTALLATIES – 
SCHROEFTYPE

a = GasStop b =  Slang  
(hoge druk gasslang)

c =  Automatisch /  
handmatig omschakelapparaat

     Belangrijk. Als uw installatie niet overeenkomt met die van Figuur 2. Stop dan met het 
gebruik van uw gas. Neem voor verder gebruik contact op met Gas Stop Europe BV of 
een erkende gasspecialist.

C. HET GASSYSTEEM CONTROLEREN OP LEKKAGE
  Controleer voor gebruik altijd het systeem op lekken. De GasStop-manometer is 
gevoelig voor kleine drukdalingen, waardoor het een handig hulpmiddel is om te 
gebruiken bij het uitvoeren van een visuele afsluitdruktest, ook wel een drukdicht-
heidstest of drukvervaltest genoemd. Bovendien kan zeepwater worden gebruikt om 
het gassysteem visueel te inspecteren op bellen om gaslekken op te sporen.

    Kleine lektests moeten worden uitgevoerd voorafgaand aan het normale gasverbruik. 
Tijdens normaal gas gebruik, zal GasStop het systeem niet afsluiten in geval van een 
kleine lekkage.

   Tijdens normaal gasverbruik zal GasStop het systeem alleen uitschakelen als er sprake 
is van een groot lek.

   Belangrijk. Restgassen! Test het gassysteem nooit in de buurt van open vuur. Roken is 
strikt verboden! 

Om uw gassysteem op lekken te testen met behulp van de GasStop-manometer:
1.   Stel uw gassysteem in zoals beschreven in sectie B. Draai de kraan van de gasfles dicht. 

Schakel nu uw gastoestel(len) uit.
2.  Schakel nu de gasfles weer in. Houd alle apparaten uit.
3.   Druk de manometer op de GasStop minstens 4 tot 6 keer in. Hoe langer de afstand is die 

het gas moet afleggen in de pijp of slang, hoe vaker u de manometer moet indrukken. 
Als er onvoldoende druk is gecreëerd, zal de GasStop het gas blijven afsluiten. Controleer 
opnieuw of uw apparaten nog steeds zijn uitgeschakeld.

4.   De naald op de manometer moet nu de gasdruk aangeven. Als de naald op nul staat, of 
onder de rode zone op de manometer, dan is de gaskraan niet open, GasStop heeft de 
toevoer afgesloten, het gas is op of u hebt niet voldoende gepompt. Is de temperatuur 
rond het vriespunt? Raadpleeg dan het “Nuttige tips” gedeelte.

5.   Zodra de naald stabiel is, draait u de kraan van de gasfles dicht. Als het gas is afgesloten 
registreert u de exacte positie van de naald op de manometer.

6.   Op dit moment staat er gasdruk tussen de GasStop en uw apparaat (en). Wacht nu  
60 seconden bij korte gassystemen en 5 minuten bij langere gassystemen.

7.   Als de naald voor het einde van de aanbevolen tijd uit de oorspronkelijke geregistreerde 
positie is gevallen, is er een lek (drukverval). Gebruik het gassysteem niet totdat de oorzaak 
van het lek is gevonden en gerepareerd is door een gekwalificeerde gasprofessional.

8.   Als, na het indrukken van de manometer, de naald gedurende de aangegeven wachttijd 
hierboven in dezelfde positie blijft staan kunt u het systeem voorzichtig gaan gebruiken 
zoals beschreven in sectie B.

HERINNERING VOOR DE VEILIGHEID:

   Nooit uw gasinstallatie installeren, de-installeren of testen in de buurt van een open vuur.  
Roken is ten strengste verboden!

   Controleer het systeem altijd vóór gebruik op gaslekken (sectie C.).
   Bij twijfel neem onmiddellijk contact op met GasStop Europe BV of een erkende  
gasspecialist voor advies.

   Gebruik GasStop niet in combinatie met een stroombegrenzer (EFV).

   GasStop is niet ontworpen om uit te schakelen in geval van een klein lek. GasStop is 
ontworpen om uit te schakelen in geval van een groot lek.

    Zorg er altijd voor dat het GasStop model overeenkomt met de aanbevolen gasfles,  
drukregelaar, installatie en gastype. Forceer nooit een GasStop om te passen bij het  
aansluiten. Neem in geval van twijfel onmiddellijk contact op met GasStop Europe BV  
of een erkende gasspecialist. 

     Bij het vermoeden van beschadiging of defect, gebruik het apparaat niet en neem 
onmiddellijk contact op met Gas Stop Europe BV of een erkende gasspecialist.

D. HET AFLEZEN VAN DE GASDRUKINDICATOR
   De gasdrukmeter is geen nauwkeurig gereedschap voor het meten van de inhoud van 
een gasfles. Het heeft echter veel nuttige functies.

•  De meter geeft aan wanneer de gasfles bijna leeg is (een daling van de dampspanning).  
De meter geeft niet de exacte hoeveelheid gas in de cilinder aan.

• Een constante drukaflezing geeft alleen aan dat gas in de cilinder is achtergebleven.
• Als de naald wijst naar:

HOOG:  verhoogde gasdruk
GAS:  voldoende gas (constante druk)
LAAG:  bijna leeg (ongeveer 30 minuten na gebruik van gas)

• Gebruik het gas minstens tien minuten voor controle van het gasdrukniveau.
•  Controleer de meter vóór het uitschakelen van het apparaat om te beoordelen of een  

hervulling nodig is voor het volgende gebruik.

   ANDERE NUTTIGE FUNCTIES VAN DE DRUKMETER:

•  Visueel bewijs van drukverval (een klein lek) in een “Lock-up test” druktestscenario  
(zie paragraaf C.)

• Visueel bewijs van hoge druk 
• Visueel bewijs van een afsluiting 
•  Visueel bewijs van een geactiveerd en stabiel gassysteem
•  Visueel bewijs van variabele/ onstabiele gasdruk

E. AUTOMATISCH AFSLUITMECHANISME
   Het automatische afsluitmechanisme van GasStop heeft beperkingen.

•  GasStop zal de gastoevoer afsluiten in het geval van een groot lek (≥110% m˙).  
De mechanische afdichting is 100% en kan alleen door de gebruiker worden gereset - zodra 
het probleem zich voordoet is opgelost.

•   GasStop schakelt het systeem niet uit in het geval van een kleine lekkage (bijvoorbeeld als 
de vlam / brander gaat uit of als het lek niet groot genoeg is om de GasStop te activeren). 
hoger is dan het aanbevolen stroomsnelheid (zie ‘Stroomsnelheid kalibratie’; in de tabel met 
technische gegevens).

• GasStop biedt tot 6 meter grote lekbescherming bij 6 bar aanvoerdruk.

•   De GasStop-afsluitprestaties kunnen worden beïnvloed door stroombegrenzers (EFV). 
Controleer uw systeem altijd voor gebruik.

•  GasStop kan de gastoevoer afsluiten in de volgende scenario’s: bij lage temperaturen (zie 
Handige tips), als de GasStop niet is geïnstalleerd zoals voorgeschreven, als het gastoestel is 
ingeschakeld tijdens installatie, als het gasniveau laag is, of als het gasverbruik

F. NUTTIGE TIPS
•   Zorg ervoor dat onverbrande of achtergebleven restgassen altijd veilig kunnen worden 

onttrokken via de juiste ventilatie. Zorg ervoor dat eventuele ventilatie openblijft. Ventileer of 
ontkoppelen uw systeem nooit nabij een open vlam (minimale afstand: 10 meter radius).

•  Laat het apparaat niet langdurig blootgesteld aan variabele weersomstandigheden om 
vroegtijdige verwering van de GasStop te voorkomen.

•  GasStop kan de gastoevoer afsluiten bij temperatuurdaling tot rond het vriespunt.  
In dergelijke gevallen, probeer de gasstroom te herstellen door de manometer 4 tot 6 keer 
in te drukken.

•  Als u butaangas bij lage temperaturen gebruikt, zal GasStop de gastoevoer afsluiten. Bij 
temperaturen rond het vriespunt blijft butaangas vloeibaar in plaats van veranderen in een 
gasvorm. De manometer op de GasStop kan dan ‘LAAG’; aangeven als het gas fles is niet 
leeg.

I. FABRIKANT GARANTIE (ALLEEN EU)
Gas Stop Europe BV garandeert dat GasStop vrij is van constructie- en materiaalfouten.  
Deze garantie wordt verstrekt aan de eerste koper, bij aankoop van het product voor gebruik 
door de consument, geldig voor vijf (5) jaar vanaf de datum van aankoop. De garantie dekt de 
vervanging van de GasStop als deze defect is. De garantie dekt geen defecten als gevolg van 
onjuist gebruik of installatie van het product. Als een defect ontstaat tijdens de garantieperiode 
en de koper wil een vervangend product, dan moet de koper een duidelijke beschrijving en 
foto van het defect in kwestie sturen, samen met een kopie van het originele aankoopbewijs 
aan Gas Stop Europe BV. Als de garantieclaim wordt erkend door Gas Stop Europe BV, dan zijn 
de verzendkosten voor rekening van Gas Stop Europe BV. Als er geen garantie van toepassing 
is, wordt de koper hiervan op de hoogte gebracht en eventuele kosten van reparatie en 
verzenden wordt dan de aansprakelijkheid van de koper. Onze goederen worden geleverd met 
garanties die niet kunnen worden uitgesloten volgens Europees en nationale consumentenwet-
geving. In het geval van een groot defect hebt u recht op een vervanging of een terugbetaling 
en tot vergoeding van alle andere redelijke kosten als gevolg van verlies of beschadiging. 
U hebt het recht om goederen gerepareerd of vervangen te krijgen als deze niet van een 
acceptabele kwaliteit zijn en het defect niet ernstig is. De koper profiteert van deze garantie in 
aanvulling op zijn/ haar andere rechten op grond van wetgeving met betrekking tot goederen 
of diensten die onder de garantie vallen.

Niet-aansprakelijkheidsverklaring:
•  Het apparaat anders gebruiken zoals het bedoeld is 
• Installatie van niet-originele reserveonderdelen

•  Ongeoorloofde aanpassing zonder schriftelijke toestemming van de fabrikant
•  Gebruik van niet-geautoriseerde apparatuur 
• Negeren van belangrijke informatie in deze instructies

EEN CLAIM VOOR GARANTIE INDIENEN (ALLEEN EU)
     Voordat u het defecte product retourneert, moet u ervoor zorgen dat u een aankoop-
bewijs heeft dat uw artikel, is gekocht bij een van onze geautoriseerde wederverkopers 
heeft (raadpleeg onze website voor een volledige lijst met geautoriseerde wederverko-
pers).

  Voorzie Gas Stop Europe BV voorafgaand aan de claim van het volgende:
  •  Gedetailleerde beschrijving en foto van het gebrek
  •  Serienummer van het apparaat (het serienummer is duidelijk gemarkeerd op alle apparaten). 
Zodra u alle relevante documentatie hebt en er zeker van bent dat uw defecte GasStop gedekt 
is door onze garantie, kunt u online contact opnemen met ons ondersteuningsteam.  
Ons team zal u verder adviseren over het vervolg. Om transportschade te voorkomen, mag het 
betreffende product alleen worden verzonden na voorafgaande afspraak.

BEDRIJFS INFORMATIE
Gas Stop Europe BV | KvK: 65511034 | RSIN: NL856141690
Ceresplein 70, 9401 ZG Assen, Netherlands. info@gasstopglobal.com

COPYRIGHT
GasStop, ’GasStop’, ‘GASSTOP’, en ‘Gas-Stop’ zijn handelsmerken van Gas Stop Europe BV.  
Alle GasStop producten zijn beschermde en geregistreerde ontwerpen.

•   Bij vochtige, koele of veranderlijke weersomstandigheden kan er condensatie optreden aan 
de binnenkant van het transparante oppervlak van de manometer. Dit gebeurt als de lucht in 
de meter opgesloten raakt en condenseert. Dit vormt kleine oppervlaktewaterdruppeltjes op 
de kunststof behuizing. Ondanks dat dit niet veel voorkomt, heeft dit geen enkele invloed op 
de werking van de GasStop. Om het probleem op te lossen, verwijdert u uw GasStop uit het 
gassysteem en laat het product drogen bij een hogere omgevingstemperatuur. Na een tijdje 
zal het gecondenseerde water verdampen en het visuele uiterlijk van de meter terugkeren 
naar normaal.

     Als u vermoedt dat uw GasStop beschadigd of defect is, gebruik het apparaat 
dan niet en neem onmiddellijk contact op met Gas Stop Europe BV of een 
erkende gasspecialist.

G. VEEL GESTELDE VRAGEN
Ga voor een uitgebreide lijst met actuele en veel gestelde vragen naar
www.gasstopglobal.com.
Ook kunt u contact opnemen met ons support team, zie contactgegevens hieronder.

H. CONTACT
Voor meer informatie, of als u vragen heeft, bezoek dan onze website voor meer details.
Als alternatief kunt u rechtstreeks contact opnemen met ons ondersteuningsteam.
info@gasstopglobal.com | www.gasstopglobal.com
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1. Draai de kraan van de gasfles dicht.
2.  Schakel het (de) gastoestel(len) uit.
3.  Voor ‘Standaardinstallaties - Schroeftype’ (BBQ’s, (terras) verwarmers), ontkoppelt u de 

gasdrukregelaar en slang van de gasfles (indien al aangesloten). Voor ‘Omschakeling 
Installaties - Schroeftype‘ (caravans/ RV’s/ campers), ontkoppel de slang van de gascilinder. 
Zie diagrammen (Afbeelding 1. en Afbeelding 2.) hieronder voor een visuele weergave van 
‘Standaard’ en ‘Omschakeling Installaties’.

4. Controleer of de rubberen afdichtingen op alle aansluitpunten aanwezig zijn. 
5.  Inspecteer visueel aanwezige rubberen afdichtingen om te controleren op vuil en schade. 

Reinig of vervang indien nodig.
6.  Sluit de GasStop rechtstreeks aan op de gasfles. Opmerking: de meeste gasaansluitingen 

hebben een linkse schroefdraad (draai tegen de klok in om te bevestigen).  
Linkshandige draden zijn gemarkeerd als ‘LH’. Sommige gasaansluitingen hebben een 
rechtse schroefdraad (draai met de klok mee om te bevestigen). Rechtshandige draden  
zijn gemarkeerd als ‘RH’. Raadpleeg de tabel met technische gegevens boven aan deze  
instructies voor informatie over individuele schroefdraad (zie ‘Ingang aansluiting’ en  
‘uitgang aansluiting’ voor referentie).

7. Draai de GasStop stevig met de hand vast op de gasfles.
8.   Draai nu de wartelmoer vast met een gas veilige sleutel totdat deze gasdicht is. Draai de 

koppelingen niet te vast of forceer deze niet, dit kan de schroefdraad beschadigen. Raad-
pleeg de tabel met technische gegevens voor de MAXIMALE rotatiekracht. Gebruik nooit 
de GasStop om het systeem vast te draaien maar de wartelmoer, zoals omschreven.

9.  Voer nooit extreme verticale of horizontale kracht op de GasStop of de manometer uit.

 Belangrijk. GasStop mag alleen rechtstreeks op de gasfles worden geïnstalleerd.

10.  Voor ‘Standaardinstallaties - Schroeftype’ (BBQ, (terras) verwarmers): sluit de gasdrukregelaar, 
de gasslang en het apparaat aan op de GasStop en draai deze vast totdat deze gasdicht 
is. Gebruik geen GasStop in combinatie met een stroombegrenzer (EFV). De te gebruiken 
normale gasdrukregelaar mag niet hoger zijn dan 50 mbar en mag niet de markering ‘EFV’ 
dragen. Zie het diagram hieronder (figuur 1) voor een visuele weergave van ‘standaard  
installaties - schroeftype’. 

11.  Voor ‘Wisselinstallaties - Schroeftype’ caravans/ RV’s/ campers): sluit de hogedruk gasslangen 
aan op elke GasStop en draai ze vast totdat ze gasdicht zijn. Verbind nu de gasslangen met 
het wissel/ schotapparaat. Gebruik geen GasStop in combinatie met een stroombegrenzer 
(EFV). De gebruikte gasdrukregelaar mag niet hoger zijn dan 50 mbar en mag niet de 
markering ‘EFV’ dragen. Bij wisselinstallaties moet een GasStop worden geïnstalleerd en 
aangesloten op elke cilinder en worden verbonden met de wisselinstallatie. Zie schema 
hieronder (figuur 2.) voor een visuele weergave van ‘Wisselinstallaties - Schroeftype’.

12.   Als het gassysteem in wisselvallig weer wordt gebruikt, monteer de GasStop dan in een hoek om 
te voorkomen dat er zich onnodig veel regenwater verzameld op de manometer. Bescherm uw 
GasStop zoveel mogelijk. 

13.  Uw gassysteem is nu gereed om te gebruiken. Het wordt sterk aanbevolen dat alle systemen 
voor gebruik worden gecontroleerd op lekken (zie sectie C. hieronder).

14.  Als uw gassysteem de lek-test doostaan heeft kunt u het gassysteem gaan gebruiken.
15.  GasStop wordt in werking gezet door de gaskraan volledig open te draaien en 4 tot 6 keer 

op de manometer te drukken. Het gas stroomt nu in het gassysteem. Als de naald stabiel is 
en GasStop niet automatisch uitgeschakeld is, is uw apparaat klaar voor gebruik.

16.   Aan het einde van het gebruik van het gassysteem schakelt u het apparaat en de gasfles 
uit. Koppel de gasslang los van uw apparaat in een goed geventileerde ruimte omdat er 
nog steeds restgassen in het systeem aanwezig kunnen zijn.

     Belangrijk. Als het resultaat niet is zoals beschreven in punt 15, stop het gebruik van 
uw gas. Neem voor verder gebruik contact op met een gasspecialist.

   Belangrijk. Restgassen! Ontkoppel uw systeem niet in de buurt van open vuur (minimale 
afstand: straal van 10 meter). Roken is ten strengste verboden!

  Zie de veel gestelde vragen hieronder bij G

FIGUUR 1. 
STANDAARDINSTALLATIES - 
SCHROEFTYPE

a = GasStop b = Gasdrukregelaar c = Slang d = Toestel

     Belangrijk. Als uw installatie niet overeenkomt met die van Figuur 1. Stop dan met het 
gebruik van uw gas. Neem voor verder gebruik contact op met Gas Stop Europe BV of 
een erkende gasspecialist.


