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Gebruiksaanwijzing van
de gas barbecue, propaan
Algemeen

Voor installatie en gebruik instructies goed
doorlezen;

De barbecue na gebruik schoon retour;

De barbecue is uitgerust met een drukregelaar
van 50 mB voor propaan.
Veiligheidsinstructies

Zorg dat de gasslang niet geknikt is;

De barbecue is uitsluitend geschikt voor gebruik
buitenshuis;

Houd de barbecue weg bij licht ontvlambare
materialen;

Verplaats de barbecue niet tijdens gebruik;

Draai de kraan op de gasfles altijd dicht als u de
barbecue niet meer gebruikt;

Het aanbrengen van modificaties aan de
apparatuur is gevaarlijk en niet toegestaan;

Houd rondom de barbecue een ruimte van 30 cm
vrij en zet de barbecue zoveel mogelijk waterpas;


Waarschuwing: sommige delen van de
apparatuur kunnen heet worden. Houd kinderen
weg bij de gasbrander.

Ingebruikname
Aansluiting van de gasfles

Bevestig de drukregelaar aan de gasfles met
de grote messing moer;

Denk erom dat de rubber afdichtingsring in
de moer aanwezig is;

Draai de moer goed vast. Let op: dit is een
linkse schroefdraad;

Controleer de verbinding met zeepsop om
eventuele lekken op te sporen.
Ontsteken van de barbecue

Plaats het bovenrooster op de barbecue;

Draai de knop op de stand “grote vlam”;

Blijf de knop indrukken en druk enkele malen
op de ontstekingsknop tot de brander volledig
vlam geeft;

Blijf de knop nog circa 10 seconden ingedrukt
houden;

De brander zal nu blijven branden.

Het doven van de brander

Draai de knop geheel naar rechts;

Let op! Na het doven ca. 10 minuten wachten
alvorens de branders opnieuw te ontsteken;

Na het doven van de branders altijd de
regelaar op de gasfles dichtdraaien!
Storingen
Brander wil niet aanspringen
o ontsteking defect
o thermokoppel defect
o bougie vuil
o drukregelaar defect
o gasfles leeg
o gasslang geknikt
o sproeier verstopt
Brander brandt niet volledig
o glasfles (bijna) leeg
o gasslang is geknikt
o kraan op gasfles niet helemaal open
o hoofdsproeier verstopt
o gaskraan defect
Opmerking
Gasflessen altijd rechtop bewaren

