Εγχειρίδιο Συναρμολόγησης και Χρήσης

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Όταν η ψησταριά είναι σε χρήση, μην την αφήνετε ποτέ χωρίς επίβλεψη. Μαγειρεύετε
πάντα με πολύ προσοχή. Να είστε προετοιμασμένοι σε περίπτωση ατυχημάτων ή
πυρκαγιάς. Να ξέρετε πού βρίσκονται κιτ πρώτων βοηθειών, πυροσβεστήρας, και να
ξέρετε πώς να τα χρησιμοποιήσετε. Να καθαρίζετε την ψησταριά συχνά προσέχοντας να
μην μεγαλώσετε ή βουλώσετε τις οπές του καυστήρα ή των βαλβίδων. Καθαρίζετε
συστηματικά την ψησταριά. Η συσσώρευση λίπους σε συνδυασμό με ψήσιμο χωρίς
επίβλεψη-κλειστό καπάκι μπορεί να προκαλέσει εσωτερικές αναφλέξεις ή φωτιά.
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Test number - 0063, Pin/no. 0063 CM 7185
(

Ψησταριάς
Κατηγορία
συσκευής

I3+ σύμφωνα με DIN EN 498

Συνολικό βάρος

περίπου . 6 kg

Διαστάσεις

περίπου . 50x34x39 cm

Επιφάνεια
ψησίματος

46 x 27 cm

Σύστημα υγραερίου
Απόδοση

2.7 kW

Ροή (μέγιστη ροή) 196.5 g/h
Τύπος αερίου

Τύπος αερίου υγραέριο (προπάνιο/βουτάνιο)

Μπουκάλα

Μπουκάλα. Κυλινδρική μπουκάλα εμπορίου με
βάρος γεμίσματος 445 g,

Πίεση υγραερίου

28-30 mbar

Σωλήνας σύνδεσης Εγκεκριμένος σωλήνας
Ανάφλεξη

πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη

Ρύθμιση φλόγας

ρυθμιζόμενη 0 - max.

Διάμετρος στομίου 0.71 mm

Εγγύηση

Το προϊόν αυτό κατασκευάστηκε σύμφωνα με τους γενικούς κανόνες της τεχνολογίας - που
ισχύουν στη χρονική περίοδο που ξεκίνησε η κατασκευή τους - καθώς και σύμφωνα με τις
απαιτήσεις του σήματος CE . Είναι πιστοποιημένα και εγκεκριμένα από το γερμανικό
σύλλογο αερίων και νερού ( DVGW) με τον αριθμό ελέγχου CE-0063).Το προϊόν αυτό
έφυγε από
το εργοστάσιο σε κατάσταση άρτια ως προς τη λειτουργία και την ασφάλειά
του .

Εγγύηση(συνέχεια)
Το προϊόν καλύπτεται από την εγγύηση μας για το χρονικό διάστημα των 2 ετών από την
ημέρα που αγοράστηκε . Η εγγύηση ισχύει με την προσκόμιση της απόδειξης αγοράς και
καλύπτει το παραπάνω χρονικό διάστημα από την ημέρα αγοράς του προϊόντος . Σε
περίπτωση που δεν υπάρχει η απόδειξη αγοράς η εγγύηση δεν έχει ισχύ .
Η εγγύηση καλύπτει κατασκευαστικά ελαττώματα και τα ελαττωματικά μέρη, καθώς και την
αντικατάσταση αυτών των εξαρτημάτων.
Το κόστος της μεταφοράς, της συναρμολόγησης, της αντικατάστασης των φθαρμένων
τμημάτων, και άλλα παρόμοια έξοδα δεν καλύπτονται από αυτή την εγγύηση .
Η εγγύηση παύει να ισχύει και κάθε ευθύνη πρέπει να περάσει στο χρήστη σε περίπτωση
που :
- η ψησταριά δεν χρησιμοποιείται με τον κατάλληλο τρόπο
- τεθεί σε λειτουργία παρά την ύπαρξη εμφανών ζημιών ή όχι πλήρως συναρμολογημένη
- το μπάρμπεκιου έχει υποστεί οποιεσδήποτε τεχνικές αλλαγές που δεν είναι σύμφωνες με
τις προδιαγραφές αυτού
- χρησιμοποιηθούν αξεσουάρ (π.χ. ηφαιστειακές πέτρες ) που δεν έχουν εγκριθεί ρητά για
αυτή τη ψησταριά (σε περίπτωση αμφιβολιών ρωτήστε το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών )
- δεν χρησιμοποιούνται γνήσια ανταλλακτικά της εταιρίας LANDMANN GmbH & Co.
Handels-KG .
.
Λειτουργία
Όταν η βαλβίδα και το κουμπί ρύθμισης φλόγας είναι ανοιχτά το αέριο μεταφέρεται από τον
σωλήνα στον καυστήρα .
Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του καυστήρα από το κουμπί ρύθμισης
Χρήση
Σωστή χρήση
Αυτή η ψησταριά είναι κατασκευασμένη για χρήση σε εξωτερικό χώρο. Ως χρήση ορίζεται η
χρησιμοποίηση της ψησταριάς για την προετοιμασία φαγητού με τρόπο που να
συμμορφώνεται με τις οδηγίες αυτού του εγχειριδίου.
Μόνο για ιδιωτική χρήση!

Ακατάλληλη χρήση
Οποιαδήποτε άλλη χρήση ή εφαρμογή πέραν της ενδεδειγμένης απαγορεύεται.
Αυτό συμβαίνει για τις παρακάτω καταχρήσεις


Να μην χρησιμοποιείτε την ψησταριά με κάρβουνα ή οποιοδήποτε άλλο
καύσιμο πέραν του υγραερίου (προπάνιο/βουτάνιο)

Να μην χρησιμοποιείτε την ψησταριά σαν φούρνο τοποθετώντας
κατσαρόλες και ταψιά.

Να μην χρησιμοποιείτε η ψησταριά σαν συσκευή για θέρμανση.
Να μην χρησιμοποιείτε την ψησταριά για να ζεσταίνετε οτιδήποτε πέραν φαγητών που είναι
κατάλληλα για ψήσιμο.

Κίνδυνος « θερμές επιφάνειες και μέρη»
Κατά την διάρκεια της λειτουργίας της ψησταριάς κάποια μέρη της θερμαίνονται πολύ,
ειδικά αυτά που βρίσκονται κοντά στην εστία.
Πιθανές συνέπιες.



Σοβαρά εγκαύματα αν αγγίξετε μέρη κοντά στην εστία
Κάψιμο ή καταστροφή εύφλεκτων υλικών ή ουσιών αν βρεθούν κοντά στην
ψησταριά.

Οδηγίες ασφαλείας πριν τη χρήση της ψησταριάς.
Πριν ανάψετε την ψησταριά βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν και ότι δεν θα υπάρξουν
εύφλεκτα υλικά κοντά.
Τα εύφλεκτα υλικά θα πρέπει να βρίσκονται σε απόσταση τουλάχιστον : 2 m μπροστά από
την ψησταριά και 1 m στο πλάι. Λιγότερο εύφλεκτα υλικά όπως τοίχος θα πρέπει να
απέχουν τουλάχιστον 0.25 m.
Η ψησταριά πρέπει να είναι τοποθετημένη σε μια αρκετά ευρύχωρη επιφάνεια δεν θα πρέπει
να μετακινείτε κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της.
Οδηγίες ασφαλείας κατά το ψήσιμο

Να φοράτε προστατευτικά γάντια.

Να μην αφήνετε ποτέ την ψησταριά χωρίς επίβλεψη. Βεβαιωθείτε ότι παιδιά και
κατοικίδια βρίσκονται μακριά από την ψησταριά.

Κίνδυνος «Ανάφλεξη και διαρροή υγραερίου»
Η διαρροή υγραερίου είναι εξαιρετικά εύφλεκτη και προκαλεί εκρήξεις
Πιθανές συνέπιες
Σοβαρός προσωπικός τραυματισμός ή ζημιά σε περιουσία αν αέριου που έχει διαρρεύσει
αναφλεχτεί σε περιβάλλον που δεν ελέγχεται.
Οδηγίες ασφάλειας

Όταν συνδέσετε την μπουκάλα βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν πηγές ανάφλεξης σε
ακτίνα 5 m.

Προσέξτε να μην εκθέτετε γυμνές φλόγες κοντά στην ψησταριά, να μην καπνίζετε
και να μην ανάβετε ηλεκτρικές συσκευές κτλ. (πιθανοί σπινθήρες)
Αν χρειάζεται αλλάξτε τον σωλήνα προκειμένου να συμμορφώνεστε στην κατά τόπους
νομοθεσίες και απαιτήσεις.
1, Επιλέξτε ένα κατάλληλο μέρος για να τοποθετήσετε την ψησταριά.
–Βεβαιωθείτε ότι

Δεν είναι και δεν θα είναι εύφλεκτα υλικά ή ουσίες κοντά στην ψησταριά. θα πρέπει
να βρίσκονται σε απόσταση τουλάχιστον : 2 m μπροστά από την ψησταριά και 1 m
στο πλάι. Λιγότερο εύφλεκτα υλικά όπως τοίχος θα πρέπει να απέχουν τουλάχιστον
0.25 m

Η ψησταριά πρέπει να είναι τοποθετημένη σε μια αρκετά ευρύχωρη επιφάνεια δεν
θα πρέπει να μετακινείτε κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της.
2. Τοποθετήστε την μπουκάλα υγραερίου δίπλα από την ψησταριά.
-Να μην αφήνετε ποτέ την μπουκάλα να πέσει και να παραμείνει πεσμένη στο πλάι.
-Ο σωλήνας δεν θα πρέπει να τσακίζει ή να πιέζεται.
3.Βεβαιωθείτε ότι το υλικό στεγανοποίησης του βιδώματος του ρυθμιστή υπάρχει και είναι
ανέπαφο. Μην χρησιμοποιείτε επιπλέον υλικό στεγανοποίησης.

4. Συνδέστε το ρυθμιστή υγραερίου με την μπουκάλα .Μην χρησιμοποιήσετε κάποιο
εργαλείο καθώς μπορεί να προκληθεί βλάβη στο υλικό στεγανοποίησης της βαλβίδας
αλλοιώνοντας την συνδεσιμότητα .
5,Ελέχξτε ότι ο ρυθμιστής πίεσης και ο σωλήνας είναι ασφαλώς συνδεδεμένοι. Για να το
κάνετε αυτό γυρίστε το παξιμάδι σύνδεσης (G5) αντίθετα από την φορά του δείκτη
ρολογιού χρησιμοποιώντας ένα κλειδί 17mm.
6,Ελέγξτε την σύνδεση ανάμεσα στο σωλήνα αερίου και το ειδικό μέρος της ψησταριάς
(που βρίσκεται κάτω από το κεντρικό πάνελ) με τον ίδιο τρόπο.
7,Ανοίξτε την βαλβίδα της μπουκάλας και σιγουρευτείτε ότι δεν υπάρχει διαρροή.
-Ποτέ να μην ανιχνεύετε για διαρροή χρησιμοποιώντας φλόγα. Να προσπαθείτε να
ανιχνεύσετε διαρροή με την ακοή καθώς δεν είναι αξιόπιστη μέθοδος.
-Αν διαπιστώσετε διαρροή κλείστε αμέσως την βαλβίδα της μπουκάλας (γυρίζοντας
με την φορά του δείκτη του ρολογιού) και σφίξτε την χαλαρή σύνδεση ή
αντικαταστήστε το προβληματικό μέρος. Επαναλάβετε το τεστ διαρροής .
8,Αν δεν σκοπεύετε να ψήσετε αμέσως μετά τη σύνδεση, κλείστε την βαλβίδα της
μπουκάλας (γυρίζοντας το G1 προς την φορά του δείκτη του ρολογιού).
Αποσύνδεση της μπουκάλας αερίου
1.Κλείστε την βαλβίδα της μπουκάλας
2.Γυρίστε την βίδα σύνδεσης του ρυθμιστή αερίου προς την φορά του δείκτη του ρολογιού
με το χέρι και αφαιρέστε τον ρυθμιστή αερίου από την μπουκάλα .
3.Αποθηκεύστε τον ρυθμιστή αερίου και τον σωλήνα σύνδεσης κάτω από την ψησταριά.
Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας δεν έχει πατηθεί ή τσαλακωθεί.
Λειτουργία
Άναμμα της ψησταριάς
Να πλύνετε της σχάρα καλά πριν την πρώτη χρήση με ζεστό νερό και σαπούνι. Έπειτα
αφήστε να στεγνώσει εντελώς
Μετά απλώστε λάδι στην επάνω μεριά για να αποφύγετε να κολλήσει το φαγητό.
1,Ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι ....
-Δεν υπάρχουν ούτε θα υπάρξουν εύφλεκτα υλικά ή ουσίες κοντά. Ελάχιστη απόσταση
εύφλεκτων υλικών ή ουσιών 2 m από πάνω από την ψησταριά και 1m στο πλάι. Απόσταση
για λιγότερο εύφλεκτα υλικά ή ουσίες 0.25 m.
2. Ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι ....
-Όλα τα κουμπιά ρύθμισης φλόγας(13) είναι στο "•" (off).
-Η ψησταριά είναι πλήρως συναρμολογημένη και δεν έχει εμφανή χτυπήματα
-Το καπάκι, η σχάρα και το συρτάρι ζεστάματος είναι τοποθετημένα.
-Το καπάκι είναι ανοιχτό.
-Το συρτάρι συλλογής λίπους είναι γεμισμένο με περίπου 10 mm καθαρό απορροφητικό μη
εύφλεκτο υλικό για να μπορεί να απορροφήσει τα λίπη (παράδειγμα καθαρή αραιή και
στεγνή άμμο) Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να καεί. Να μην χρησιμοποιείτε ποτέ κάποιο
εύφλεκτο υλικό όπως πριονίδι ή άμμο για γάτες.
3.Βεβαιωθείτε ότι το παξιμάδι του ρυθμιστή πίεσης είναι τοποθετημένο σωστά. Για να το
κάνετε αυτό γυρίστε το αντίθετα από την φορά του δείκτη του ρολογιού.
4.Ανοίξτε την βαλβίδα της μπουκάλας
5.βεβαιωθείτε ότι το σύστημα αερίου είναι σφραγισμένο. Αν όχι κλείστε την βαλβίδα της
μπουκάλας (G1) αμέσως (γυρνώντας προς την φορά του δείκτη του ρολογιού)

6,Πατήστε το κουμπί ρύθμισης φλόγας (13) και στρίψτε το προς τα αριστερά μέχρι να
ακούσετε ένα κλίκ.
7,Κρατήστε σε αυτή την θέση 3 έως 5 δευτερόλεπτα έτσι ώστε το αέριο να περάσει μέχρι
τον καυστήρα.
8,Τώρα γυρίστε το κουμπί ρύθμισης φλόγας (13) αντίθετα από την φορά του δείκτη του
ρολογιού περίπου μισή φορά μέχρι να ακουστεί ο ήχος ανάφλεξης.
9,Αν δεν ανάψει, περιμένετε 3 λεπτά και επαναλάβετε τα βλήματα 6 μέχρι 8.
10,Γυρίστε το κουμπί ρύθμισης φλόγας (13) στο "Max" (δυνατότερη φλόγα).
11,Κλείστε το καπάκι και αφήστε την ψησταριά να ζεσταθεί περίπου για 30 λεπτά χωρίς να
έχετε βάλει φαγητό μέσα έτσι ώστε να μην σκληρύνει το φαγητό (όπως και με κάθε
φούρνο)
12,Όταν η σχάρα ψησίματος έχει ζεσταθεί αρκετά γυρίστε το κουμπί ρύθμισης φλόγας (13)
στην επιθυμητή ένταση (μέγεθος φλόγας) .

