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NB: dit document bevat technische gegevens die belangrijk zijn voor vergunning en/of
controle. Bewaar dit document goed!
Handleiding barbecue 125 personen
Let op:
- Gebruik alleen bijgeleverde gasdrukregelaar
- Alleen geschikt voor propaangas
- Alleen geschikt voor gebruik buitenshuis
- Gasflessen tijdens gebruik en opslag altijd rechtop zetten; ook lege gasflessen
- Sommige delen van het apparaat worden heet
- Sluit na gebruik of bij calamiteiten altijd direct de kraan van de gasfles
Aansluiten/montage:
- Bevestig de gasdrukregelaar op de gasfles; tussen de gasfles en gasdrukregelaar moet
een rubber afdichtingsring zitten (let op: links schroefdraad)
Ontsteken barbecue:
- Kraan van de gasfles openen
- Knop in OFF-stand indrukken
- Ingedrukt naar MAX draaien, gas stroomt toe
- Blijf de knop indrukken en druk enkele malen op de ontstekingsknop tot de brander
volledig brandt
- Ingedrukt houden: na 15 seconden loslaten
- Hoogte van de vlam is instelbaar door knop verder naar links te draaien, naar MIN
Gebruik barbecue:
- Het is bij deze barbecue niet noodzakelijk om de roosters in te vetten, producten laten
vanzelf los; voor visproducten adviseren we het rooster WEL in te vetten
Uitzetten:
- Draai de regelknop naar OFF
- Sluit de kraan van de gasfles
Storing:
- Mocht de brander onverhoopt uitvallen; 10 minuten wachten alvorens weer opnieuw in
werking te stellen.
Onderhoud:
- Deze barbecue heeft een zelfreinigende werking. Hierdoor dient u na gebruik de
barbecue circa 10 minuten op vol vermogen te laten doorbranden. Vetten en resten
zullen hierdoor verdampen of verbranden.
- Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen. De barbecue kan na afkoelen gereinigd
worden met een vochtige doek.
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Technische gegevens
artikel:
land:
belasting:
category:
verbruik:
inrichting:
producent:

CE 0063/08 088 109
Innsbruck
nl
(hi) 12,0 kW
I 3P
932 g/h
G31 - 50 mbar
Hendi, Steenoven 21,
3911 TX, Rhenen, NL
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