
E
N

  F
R

  D
E

  S
V

  N
L 

N
O

  F
I  

R
U

OPTIMUS | COOkINg SINCE 1899P
ri

nt
 N

o
. 8

01
82

21
/1

CRUX



CRUX

AB

C

D

E

A Gas Canister/ Gasbehälter/ Cartouche de gaz/ Gasbehållare/
 Gastankje/ Kaasupullo/ Gassbeholder/ Канистра с газом

B Control Valve/ Regler/ Robinet/ Reglage/ Regelaar/ Säädin/
 Regulator/ Распределительный клапан

C Burner/ Brenner/ Brûleur/ Brännare/ Brander/ Poltin/ Brenner/
 Горелка

D Pot Supports/ Stützbein/ Pieds de soutien/ Stödben/ Pansteunen/
 Tukijalat/ Støtteben/ Ножки для опоры

E Metal Ring/ Metallring/ Bague métallique/ Metallring/ Metalen ring/
 Metallirengas/ Metallring/ Металлическое кольцо



 Fuel/ Combustible/ Brennstoff:
 Butane/Propane/Isobutane gas canister/
 Gaz liquide: propane, butane, isobutane/ 
 Butan/Propan/Isobutan Gaskartuschen

 Weight/ Poids pompe non comprisee/Gewicht:
 83 g (2.9 oz)

 Measurements folded/ Dimensions replié/ Abmessungen  
 zusammengeklappt:
 H: 31 mm (1.2 in) / Ø: 57 mm (2.2 in)
 

 Rating/ Puissance nominale/ Leistung:
 3000 W / 10200 BTU

 Burn time/ Durée de combustion/ Brenndauer:
 Up to 60 minutes at maximum output (230 g gas canister)
 Jusqu’ à 60 minutes à puissance maximum (avec 230 g de
 gaz liquide)
 Bis zu 60 Minuten bei voller Leistung (230 g Gaskartusche)

 Boil time/ Durée nécessaire à l’ébullition/ Kochzeit:
 As little as 3 minutes depending on climate, altitude, etc.
 Jusqu’ à 3 minutes selon le climat, l’altitude, etc.
 Nur 3 Minuten je nach Klima, Höhe, etc.

www.optimusstoves.com

TECHNICAL SPECIFICATION/ FICHE TECHNIqUE /
TECHNISCHE DATEN



EVEN UITRUSTEN

U heeft uw keus op één van onze allerkleinste kooktoestellenlaten vallen. 
Dit zegt ons dat u uw maaltijden zult bereiden op plaatsen  en onder 
omstandigheden waar comfort meestal ver is te zoeken. Wij  zijn ervan 
overtuigd dat u de juiste keus heeft gemaakt. Wanneer u dit kooktoestel 
gebruikt, ondervindt u de positieve effecten van de ervaring die Optimus 
heeft opgedaan gedurende meer dan 100 jaar buitenshuis  eten koken. 
Zoals het echte kampeer ders betaamt, hebben wij er alle begrip voor 
dat u uw nieuwe kooktoe stel zo snel mogelijk wilt proberen.  Maar ook al 
heeft u vele jaren ervaring van dergelijke producten, willen wij alsnog dat 
u deze gebruiksaanwijzing doorneemt, om de belangrijkste dingen van dit 
kooktoestel te leren kennen. 

Wij bij Optimus hopen dat u de tijd neemt om te genieten van de rust die zich 
voordoet wanneer je buiten in de natuur je eten klaar maakt.

Veel succes en smakelijk eten!

VEILIGHEID EERST!

Zie erop toe dat u alle in deze gebruiksaanwijzing verstrekte aanwijzingen 
begrijpt voordat u het kooktoestel in gebruik neemt. Indien u dit kooktoestel 
op onjuiste wijze gebruikt, stelt u zichzelf en uw omgeving aan gevaar bloot. 
Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik. Optimus Crux is 
alleen bedoeld voor gebruik buitenshuis. Een brandend kooktoestel verbruikt 
zuurstof en geeft koolmonoxide af. Indien u dit kooktoestel binnenshuis in 
een niet geventileerde ruimte of in een tent gebruikt, bestaat het gevaar voor 
koolmonoxidevergiftiging.

Dit kooktoestel mag alleen worden gebruikt met gastankjes met een 70/30 
mengsel van butaan/propaan en die zijn goedgekeurd conform EN 417 
(wordt vermeld op gastankje). Het aansluiten van andere soorten gastankjes 
kan levensgevaarlijke ongelukken tot gevolg hebben.

Mondstuk: 0,32 mm
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1 Kantel de kop van de brander omhoog en de regelaar naar buiten.

Controleer of de regelaar dicht staat. De kop van de brander 
klikt automatisch in uitgeklapte stand vast.

WAARSCHUWING! Steek het kooktoestel nooit aan met 
de brander naar beneden gekanteld. Laat het kooktoestel 
nooit zonder toezicht achter. Laat kinderen niet alleen 
achter in nabijheid van het kooktoestel.

2 Draai het gastankje vast en klap de pansteunen naar buiten.

Ga voorzichtig te werk zodat de spoed van het tankje niet 
wordt beschadigd wanneer u het gastankje vastdraait. 
Optimus Crux is alleen geschikt  voor gastankjes met 70 
butaan /30 propaan en een gasventiel met spoed, conform 
EN 417. Zorg ervoor dat het kooktoestel stevig staat. Een 
gastankje dat omvalt, kan met grote vlammen oplaaien. 
Zorg er ook voor een vrije ruimte rondom het kooktoestel, 
1 meter zijwaarts en 1,5 meter ervoor. Veel materialen 
in vrijetijdskleding, slaapzakken en dergelijke zijn licht 
ontvlambaar.

WAARSCHUWING! Indien u een sissend geluid hoort of gas ruikt, mag 
u het kooktoestel onder geen voorwaarde aansteken. Het gas heeft 
een toevoeging die ervoor zorgt dat het bijzonder onaangenaam ruikt. 
Een kooktoestel dat gas lekt mag onder geen voorwaarde worden 
aangestoken.

3 Open de regelaar en steek het gas aan de zijkant 
van de brander aan.

Regel de vlamsterkte met de regelknop tot het gewenste 
effect. Indien het effect tijdens het koken afneemt, kan het 
zijn dat het gas bijna op is of dat het tankje te koud is 
geworden. Zie erop toe dat u zich tijdens het verwisselen 
van het gastankje niet in de nabijheid van open vuur 
bevindt. Gebruik geen pannen met een diameter groter 
dan 220 mm. Het gewicht van de pan en het eten mag bij 
elkaar niet meer dan 2 kg bedragen.

WAARSCHUWING! Houdt nooit uw gezicht of een ander 
lichaamsdeel boven het kooktoestel. Schudt of verplaats het gastankje 
niet zolang het kooktoestel brandt. Overdek het kooktoestel of de gastank 
nooit met een windbescherming. Dit kan oververhitting van het gastankje 
veroorzaken, wat levensgevaar kan opleveren.



4 Kooktoestel inpakken.

Zet het kooktoestel uit en wacht tot het goed is afgekoeld. Draai het 
gastankje los. Het is normaal dat er een geringehoeveelheid gas naar buiten 
sist wanneer het gastankje wordtlosgedraaid. Klap de kop van de brander 
naar beneden door de metalen ring tussen de gasregelaar en de branderkop 
naar beneden te schuiven. 

WAARSCHUWING! Vervoeren of opbergen van het kooktoestel is niet 
toegestaan zolang het gastankje nog op de brander zit.

ONDERHOUD

Houd het voor een gewoonte om de O-ring in de aansluiting voor het 
gastankje te controleren wanneer het kooktoestel gedurende langere tijd 
niet isgebruikt. Indien de O-ring niet goed ligt of indien deze versleten of 
beschadigd is bestaathet risico voor lekkage. Vervang de O-ring door deze 
voorzichtig los tehalemet bijvoorbeeld het stompe gedeelte van een naald. 
Gebruik geen scherpe opuntige voorwerpen die de afdichtvlakken kunnen 
beschadigen. Wees voorzichtig wanneer u de nieuwe O-ring er inzet, zodat 
deze hierbij niet wordt bescadigd.

OVER GAS

De Optimus Crux is bedoeld voor gebruik met 
gastankjes met een 70/30 mengsel butaan 
en ropaan, met een van spoed voorziene 
aansluiting, goed gekeurd conform EN 417 
(wordt vermeld op gastankje). Gewoonlijk 
verbruikt een persoon ca. 300 gram gas 
gedurende één week.

O-RING



WANNEER HET KOUD IS

Een butaan/propaan mengsel wordt negatief beïnvloed wanneer het koud 
is. Reeds bij nul graden Celsius begint het gasmengsel een deel van zijn 
effectiviteit te verliezen. Butaangas verdampt niet meer en het kooktoestel 
brandt alleen op propaan. Indien het propaangas op is kan de resterende 
inhoud butaan alleen worden gebruikt wanneer de temperatuur weer tot 
boven het vriespunt is opgelopen. Een goede tip is om het gastankje onder 
de jas warm te houden of eventueel ’s nachts in de slaapzak. Het is ook 
mogelijk om het gastankje in lauw water te zetten. Het gastankje mag nooit 
aan temperaturen van meer dan 50 graden Celsius worden blootgesteld. 
Tracht niet om het gastankje tijdens hetbranden te schudden, dan bestaat 
het risico dat er hoge vlammen oplaaien.

GARANTIE

Optimus geeft 2 jaar garantie op fabricagefouten van dit product. Het 
betalingsbewijs met inkoopdatum en verkoopbedrijf van het product, is 
vereist voor de geldigheid van de garantie. De garantie geldt alleen voor 
de oorspronkelijke koper. De garantie geldt niet voor  schade die werd 
veroorzaakt door ongelukken, onjuist gebruik of door de gebruiker aang 
ebrachte modificaties. Indien u bij het verkoopbedrijf of neem contact op 
met Optimus. Reinig het kooktoestel van etens resten en vuilvoordat u het 
inlevert of opstuurt. Voor meer informatie, raadpleeg uw wederverkoper 
of Optimus per E-mail: outdoor@optimus.se. Door deze garantie hebt u 
speciale rechten, in andere landen kunnen andere wettelijke rechten bestaan.


