
1. Skruva loss bränsleslangen. Lossa bottenmuttern 1. Unscrew and remove the fuel hose from the burner.

som håller fast kopp och benstöd på brännaren. Unscrew the nut at the bottom of the burner.

2. Ta ut brännaren ur koppen. Du kan behöva lirka lite 2. Remove the windshield with legs. It is possible, but a

för att få ut spindel och reglage genom koppens hål. little tricky, to bring the control key assembly out of

3. Trä på veken över bottenskruven. Om brännaren är the hole on the windshield.

utrusad med en sexkantig rostfri bottenmutter ska den 3. Fit the priming wick on the burner. If the burner is

medföljande brickan monteras efter veken. equipped with a hexagonal bottom nut in stainless steel,

4. Trä på adaptern över gängorna nederst på shall the enclosed washer be fitted after the wick.

brännaren. Adapterns armar skall vara vända uppåt 4. Fit the adapter on the burner (threading through the

så att de hamnar i höjd med brännarhuvudet. hole on the adapter). The arms of the adapter

5. Montera bifogad förvärmarskål. Sätt bottenmuttern should point upwards, so that the arms of the

på plats igen. Montera på bränsleslangen igen. adapter are by the burner head.

Glöm ej att dra åt slangen samt att kontrollera att 5. Fit the enclosed priming cup. Do not forget to tighten

läckage ej förekommer innan du tänder brännaren. the nut. Fit and tighten the fuel hose again. Ensure

there are no fuel leaks before lighting the burner.

1. Fäll ut brännarens reglage. För in brännaren i

Trangia ovanifrån genom hålet för spritbrännaren. 1. Fit your NOVA burner into the hole for the meths

För ner bränsleslangen först, och stick ut den burner from above. Start with the fuel hose; put it

genom det lilla hålet för fotogenanslutning på through the small hole designated for multifuel

Trangia. Se till att få ner brännarens reglage, och för burner adaptions. Fit the control valve through the

ut reglaget genom det stora hålet på vindskyddet. larger hole.

2. Tryck därefter till brännaren så att adaptern låser 2. Press the NOVA burner downwards a bit until the

fast i vindskyddet. adapter locks onto the wind shield.

3. Koppla brännaren till pump och bränsleflaska (se 3. Connect the NOVA to the pump and fuel bottle

bruksanvisningen för NOVA). (refer to your NOVA manual).
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For fitting optimus NOVA into Trangia 25 and 27
För montering av Optimus NOVA i Trangia 25 och 27

OPTIMUS TRANGIA ADAPTER No. 8016303

(B) Montering av NOVA i Trangias vindskydd

(B) Fitting NOVA into the Trangia Wind Shield

Ditt kök är nu färdigt att användas. Läs i

bruksanvisningen som hör till NOVA hur köket tänds,

MONTERINGSANVISNING - INSTRUCTION FOR USE

(A) Montering av Adapter på NOVA brännaren (A) Fitting the Adapter on the NOVA burner

OBS! Använder du stekpanna som lock, vänd det så att

insidan hamnar uppåt. Om insidan hamnar neråt hindrar

regleras och släcks.

OBS! Tänk på att NOVA utvecklar hög effekt. Låt aldrig

mat koka torrt eller vidbrännas, då kan du skada

Katadyn Products Inc.

Your stove is now ready to be used. Study your NOVA

manual carefully prior to using the stove.

N.B! Your NOVA has a high output. Be careful when

cooking. If food is burnt or liquid is boiled dry, you may

damage pots and pans.

N.B! When using the frying pan as a lid, place it with the

stekpannans kanter den kraftiga varmluftsström som

edges upwards. If the edges are facing downwards, the

burner may be suffocated and the flame can go out.

måste blåsa fritt förbi kastrullen. Brännaren kan därmed

kvävas, och slockna.

kokkärlen.


