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Περιεχόμενα συσκευασίας
Θέση
1
2
3
4
5
6
7
8

Τμχ.
1
1
1
1
1
1
1
1

Περιγραφή
Λαβή καπακιού
Μονάδα καυστήρα
Πλάκα ψησίματος
Σχάρα ψησίματος
Πλευρικό ράφι, αριστερά
Πλευρικό ράφι, δεξιά
Δίσκος σταξίματος
Δίσκος συλλογής υγρών

Στοιχεία Λειτουργίας
Θέση Περιγραφή
A Πιεζοηλεκτρικ
ή ανάφλεξη
B

Μονάδα
ελέγχου
έντασης
θερμοκρασίας

G0 Φιάλη αερίου
G1 Βαλβίδα
φιάλης

G2 Νήμα βαλβίδας
φιάλης
G3 Διακόπτης
μείωσης
πίεσης

G4 Μειωτήρας
πίεσης
G5 Σύνδεση
μειωτήρα
πίεσης
G6 Σφιγκτήρας
σωλήνα
G7 Σωλήνας αερίου

Λειτουργία
Ανοίξτε το αέριο,καθώς
πιέζετε το ρυθμιστή
φλόγας ανάβει φλόγα
Το αέριο στον καυστήρα
σχετίζεται με τον διακόπτη
ρύθμισης(πιέστε για να
μετακινήσετε σε μεγλαη
ένταση και κρατήστε
πατημένο)Μετά την
ανάφλεξη ρυθμίστε την
θερμοκρασία του κάθε
καυστήρα(με περιστροφή
του διακόπτη)
Δεξαμενή καυσίμου
Διαχωρισμός προστασίας.
Ανοίξτε την παροχή
αερίου(προς τα
αριστερά,αντίθετα με τη φορά
των δεικτών του ρολογιού)
κλείστε την παροχή (προς τα
δεξιά, όπως η φορά των
δεικτών του ρολογιού)
Σύνδεση φιάλης
αερίου – μειωτήρας
πίεσης
Σύνδεση μειωτήρα
πίεσης, συνδέστε( με
αριστερόστροφη
περιστροφή)
αποσυνδέστε (με
δεξιόστροφη
περιστροφή)
Περιορίζει την πίεση του
αερίου
Σύνδεση μειωτήρα
πίεσης – Σωλήνες
αερίου
Συνδέστε στο μειωτήρα πίεσης
– Ασφαλίστε το σωλήνα
αερίου
Επιτρέπει στο αέριο να
μεταφερθεί στουςκαυστήρες

B
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Ορισμός σημειώσεων που χρησιμοποιούντε

Λειτουργία
Έχοντας την βαλβίδα της φιάλης αερίου ανοιχτή(G1)
επιτρέπεται στο αέριο να μεταφερθεί μέσα στους
καυστήρες(G7) και μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση
της θερμότητας από τους διακόπτες.
Όταν πιέζεται τον διακόπτη ρύθμισης θερμοκρασίας(B),
είναι πιεζοηλεκτρική μίζα(A) από την οποία ενεργοποιείται
σπινθήρας κοντά στον καυστήρα.
Ο διακόπτης ρύθμισης θερμοκρασίας(Β) ρυθμίζει την
παροχή αερίου για κάθε καυστήρα και απενεργοποιεί
την παροχή αερίου.
Οδηγίες ασφαλείας

Ως επισήμαση για τους κινδύνους και τις σημαντικές
πληροφορίες, στο εγχειρίδιο αυτό χρησιμοποιούντε τα
ακόλουθα εικονογραφήματα και προειδοποιητικές
λέξεις:
Οδηγίες ασφαλείας
Εικονογράφημα
Και προειδοποιητικές Αναφορά σε…
λέξεις
...κίνδυνος που μπορεί να
προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό
ή υλικές ζημιές εάν δεν ληφθούν
τα απαραίτητα μέτρα.

Χρήση
Προβλεπόμενη χρήση
Η συσκευή είναι ψησταρία αερίου για χρήση σε
εξωτερικούς χώρους. Η συσκευή προορίζεται
αποκλειστικά για ψήσιμο τροφίμων, ενώ πρέπει να
τηρούντε οι παρών οδηγίες χρήσεως.
Η συσκευή προορίζεται
προσωπική χρήση.

αποκλειστικά

Εγχειρίδιο εφαρμογών
Εικονόγραμμα

για

Μη κατάλληλη χρήση
Οποιαδήποτε άλλη ή επιπρόσθετη χρήση δεν
επιτρέπεται. Αυτό ισχύει ιδίως για την προβλεπόμενη
κακή χρήση:

!

Αναφορά σε...
... χρήσιμη λειτουργία ή χρήσιμη
συμβουλή.
...σύμβολο σύγχησης το εικονίδιο
αναφέρετε εντυπωσιακή θέση
στοιχείου.

• Η συσκευή δεν λειτουργεί με κάρβουνο ή άλλο
καύσιμο εκτός υγραερίου(προπάνιο/βουτάνιο).
• Μην χρησιμοποιείται την συσκευή
ως θερμάστρα.
• Μην ζεστένεται στην συσκευή πράγματα και
αντικείμενα εκτός από τρόφιμα.

Εγγύηση
Η ψησταριά LANDMANN έχει παραχθεί από το
εργοστάσιο ως ένα ποιοτικό προϊόν σε τεχνικώς άριστη
κατάσταση.
Ως εκ τούτου, η LANDMANN αναλαμβάνει τις νομικές
σας απαιτήσεις με μια εκτεταμένη εγγύηση ποιότητας
και αντοχής κατά την οξείδωση του καυσήρα, από
ανοξείδωτο χάλυβα, 5 ετών.
Η εγγύηση δεν έχει ισχή όταν υπάρξει μη εγκεκριμένη
χρήση της συσκευής ή όταν χρησιμοποιηθεί μη
εγκεκριμένο καύσιμο. Αποχρωματισμός ή ελαφρυα
παραμόρφωση σε μέρη άμεσα εκτεθειμένα στη
φλόγα(σχάρα,πλάκα, καυστήρας, κάλυμμα καυστήρα)
δεν επηρεάζουν τη λειτουργία και ως εκ τούτου δεν
αποτελούν μέρος της εγγύησης.
Παρακαλούμε κρατήστε την εγγύηση για πιθανή
μελλοντική χρήση ή την απόδειξη αγοράς.
pantera 2.0
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Γενικές οδηγίες ασφαλείας
Σε περίπτωση μη τήρησης των βασικών μέτρων
ασφαλείας μπορεί να προκύξει σοβαρός τραυματισμός ή
υλικές ζημιές:
• Χρησιμοποιείστε την συσκευή μόνο σύμφωνα με τις
οδηγίες.
• Μην χρησιμοποιείται την συσκευή σε περίπτωση
οποιασδήποτε βλάβης.
•
Ποτέ μην τροποποιείται τα εξαρτήματα της
συσκευής.χρησιμοποιείστε
μόνο
γνήσια
ανταλλακτικα της εταιρείας LANDMANN.
• Χρησιμοποιείστε αξεσουάρ που είναι εγκεκρινένα
για αυτή τη συσκευή(βλέπε αξεσουάρ), σε
περίπτωση αμφιβολίας παρακαλώ επικοινωνήστε
με τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.
• Χρησιμοποιείστε τη συσκευή μόνο σε εξωτερικούς
χώρους με καλό εξαερισμό και πάνω από το
επίπεδο του εδάφους(όχι σε εσοχές κάτω από το
επίπεδο του εδάφους).
• Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά
τη διάρκεια λειτουργίας. Ειδικότερα, να φροντίσετε
ώστε κανένα παιδί ή άτομα με σωματική ή
διανοητική αναπηρία να πλησιάσουν κοντά στο
γκριλ. Τα πρόσωπα αυτά δεν είναι πάντα σε θέση
να αναγνωρίζουν τους πιθανούς κινδύνους.
• Φοράτε πάντα ειδικά γάντια φούρνου κατά τη
διάρκεια λειτουργίας της συσκευής.
• Μικρά κομμάτια μπορεί να είναι απειλητικά για τη
ζωή σε περίπτωση κατάποσης. Επίσης, σημειώστε
ότι υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας όταν οι αεραγωγοί
καλύπτονται από το τύλιγμα ταινίας.
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Επιπρόσθετοι κίνδυνοι

Προσοχή θερμά μέρη και επιφάνειες:
Κατά τη διάρκεια λειτουργίας κάποια μέρη της
συσκευής είναι πολύ ζεστά, ειδικά κοντά στην
εστία της φωτιάς.
Πιθανές συνέπειες:
•
Σοβαρά εγκαύματα όταν αγγίζετε τμήματα
κοντά στη σχάρα.
•
Πυρκαγιά ή ανάφλεξη υλικών ή εύφλεκτων
υλικών που βρίσκοναι κοντά στη σχάρα.
Προφυλάξεις πριν το ψήσιμο:
•Επιλέξτε το σημείο εγκατάστασης,
– σιγουρευτείτε ότι δεν υπάρχουν εύφλεκτα
υλικά ή ουσίες κοντά στη συσκευή αλλιώς
απομακρύνετέ τα. Ελάχιστη απόσταση από
εύφλεκτα υλικά και ουσίες 2m πάνω και 1 m
πλευρικά. Απόσταση από εύφλεκτα υλικά ή
υλικά(π.χ. τοίχους) το ελάχιστο 0,25m
–
τοποθετήστε σε ασφαλή επίπεδη και
αρκετά μεγάλη επιφάνεια. Μην μετακινείτε
την συσκευή κατά τη διάρκεια λειτουργίας
της.
Προφυλάξεις κατά τη διάρκεια ψησίματος:
• Φορέστε ειδικά γάντια φούρνου.
•
Μην αφήνετε την συσκευή αφύλακτη.
Συγκεκριμένα, να είστε προσεκτικοί όταν
υπάρχουν παιδιά ή κατοικίδια κοντά στην
συσκευή, μην αφήνετε να πλησιάσουν.

Προσοχή: το αέριο αναφλέγεται
εύκολα

Προσοχή:το αέριο μετατοπίζει το
οξυγόνο

Το υγραέριο είναι εύφλεκτο υλικό που μπορεί να
προκαλέσει εγκαύματα και εκρήξεις.

Το υγραέριο είναι βαρύτερο από το οξυγόνο. Με
αποτέλεσμα να αντικαθιστά το οξυγόνο.

Πιθανλες συνέπειες:

Πιθανές συνέπειες:

• Σοβαροί τραυματισμοί σε άτομα ή αντικείμενα
εάν
υπάρξει
ανεξέλεγκτη
εξαγωγή
συσσωρευμένου αερίου.
Προστατευτικά μέτρα:

•

•

Χρησιμοποιείστε τη συσκευή μόνο σε
εξωτερικούς χώρους και με καλό εξαερισμό.
• Η φιάλη και ο αγωγός του υγραερίου δεν πρέπει
να έρχεται σε επαφή με τον ήλιο ή άλλο θερμό
στοιχείο(max 50 °C). Ειδικότερα, ο αγωγός
αερίου δεν πρέπει να έρχετε σε επαφή με ζεστά
σημεία της συσκευής.
• Αμέσως μετά τη χρήση της συσκευής κλείστε
καλά την βαλβίδα της φιάλης αερίου.
• Όταν συνδέεται την φιάλη αερίου βεβαιωθείτε
ότι δεν υπάρχουν γύρω στοιχεία ανάφλεξης σε
απόσταση 50m.
Συγκεκριμένα: απαγορεύεται το κάπνισμα και
ηλεκτρικές συσκευές να βρίσκονται κοντά στη
φωτιά(συσκευές, λαμπτήρες, κουδούνι κλπ)
κίνδυνος ανάφλεξης.
• Πριν από κάθε χρήση πρέπει να γίνεται έλεγχος στην
σύνδεση του αερίου για τυχόν βλάβες και διαρροή
αερίου .
Σιγουρευτείτε για την σωστή αντικατάσταση της
φιάλης όταν αυτό είναι απαραίτητο.
Σε περίπτωση που ο αγωγός αερίου έχει φράξει
ή είναι ελαττωματικός η συσκευή δεν πρέπει να
μπει σε λειτουργία. Αυτό ισχύει για παράδειγμα
όταν μπλοκάρει από έντομα ή εξαρτήματα και
μπορεί να προκαλέσει ανάφλεξη.
• Όταν η ανάγλεξη αερίου δεν τροφοδοτεί τους
καυστήρες στην επιφάνεια της σχάρας υπάρχει
πιθανότητα να τροφοδοτήσει το αέριο που
είναι συσσωρευμένο στη φιάλη αερίου.
Ως εκ τούτου, επίσης: σε
περίπτωση
που
δεν
τροφοδοτήσει αμέσως τους
καυστήρες μπορεί:
– Γυρίστε τον διακόπτη ρύθμισης(2 x B) στην
λειτουργία “off” ώστε να διακοπεί η παροχή
αερίου.
– Περιμένετε 3 λεπτά ώστε να σιγουρευτείται
ότι δεν υπάρχει συσσώρευση αερίου.
–
Μην κάνετε εκ νέου ανάφλεξη του
καυστήρα (δείτε καφάλαιο «λειτουργία»).

όταν υπάρχει συγκέντρωση αερίου υπάρχει
κίνδυνος ασφυξίας από την έλλειψη οξυγόνου.
Μέτρα προστασίας:
• Χρησιμοποιείστε μόνο σε εξωτερικούς χώρους,
με καλό εξαερισμό και καλή επιφάνεια του
εδάφους(π.χ. όχι σε εσοχές ή κάτω από την
επιφάνεια του εδάφους).
• Αμέσως μετά τη χρήση της συσκευής κλείστε τη
βαλβίδα της φιάλης αερίου.
• Σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιηθεί για
μεγάλη χρονική περίοδο αποσυνδέστε τη φιάλη
κ αποθηκεύστε σωστά:
–
κλείστε τη βαλβίδα της φιάλης και
τοποθετήστε το προστατευτικό καπάκι.
–
μην αποθηκεύεται την φιάλη σε δωμάτια
κάτω από την επιφάνεια του εδάφους,
κλιμακοστάσια,διαδρόμους και περάσματα
ανάμεσα σε κτίρια .
– Φιάλες αερίου ακόμα και άδειες πρέπει να
αποθηκεύονται όρθιες.
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Συναρμολόγηση
Για εύκολη και επιτυχημένη συναρμολόγηση της
συσκευής σας, δείτε κάποιες συμβουλές:
•

•

•
•

•

•
•

Ελέγχος για την διαθεσιμότητα όλων των
εξαρτημάτων, τοποθετήστε όλα τα εξαρτήματα σε
ένα
άδειο
τραπέζι(για
μικρές
τεχνικές
τροποποιήσεις απευθυνθείτε σε εμάς)
παρόλο τον προσεκτικό έλεγχο κατά την
συσκευασία, εάν λείπει κάποιο εξάρτημα
παρακαλώ
επικοινωνήστε
με
το
τμήμα
εξυπηρέτησης πελατών(δείτε τελευταία σελίδα).θα
επικοινωνήσουμε το συντομότερο δυνατό.
για την συναρμολόγηση θα χρειαστείτε ένα
κατσαβίδι μεσαίου μεγέθους.
χρησιμοποιείτε μόνο εργαλεία που είναι σε καλή
κατάσταση που δεν είναι φθαρμένα διότι θα
προκαλέσουν βλάβη στα εξαρτήματα με αποτέλεσμα
να μην γίνει σωστή συναρμολόγηση και να υπάρχει
χαλαρή σύνδεση.
χρησιμοποιείται πάντα όλα τα εξαρτήματα της
συσκευασίας(βίδες,παξιμάδια κλπ) όπως είναι στις
εικόνες. Εάν κάποιο συνδετικό κομμάτι χαθεί
αντικαταστείστε με ένα ίδιο. Μόνο τότε θα είναι
ασφαλής και σταθερή η συσκευή σας.
ακολουθήστε τις διαδικασίες συναρμολόγησης
όπως αναφέρονται βήμα βήμα!
Ακόμη και αν δεν είστε έμπειρος στην
συναρμολόγηση, δεν θα χρειαστείται περισσότερο
από 1 ώρα για να το ολοκληρώσετε.

Σύνδεση και αποσύνδεση φιάλης
αερίου
Απαραίτητα εξαρτήματα και εργαλεία
• γαλλικό κλειδί Νο 17(open-end κλειδί SW 17)
• Φιάλη αερίου
Φιάλη αερίου κάμπινγκ 5 ή 11 kg(π.χ.
γκρι φιάλη αερίου
kάμπινγκ).Μπορείτε να
προμηθευτείται από ειδικό
κάταστημα ή κάποιο αντιπρόσωπο.
• Ανιχνευτής διαρροών
Ο ανιχνευτής διαρροών βοηθάει στην έγκυρη
αναγνώρισης διαρροών στο σύστημα ροής
υγραερίου. Μπορείται να το προμηθευτείτε σε
ειδικό κατάστημα ή σε εξουσιοδωτημένο έμπορο.
Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες
χρήσης.
Τα παρακάτω εξαρτήματα που περιλαμβάνονται
συμμορφώνονται με πρότυμα που ισχύουν αντίστοιχα
σε κάθε χώρα στην η οποία η LANDMANN παρέχει τα
προϊόντα της.
• σωλήνες αερίου
Ο επαρκής σωλήνας έχει μήκος (max. 1,5m), ο
οποίος μπορεί να τοποθετηθεί ελαφρώς λοξά.
•
Μειωτήρας πίεσης(τοποθετείτε στο σωλήνα
αερίου)

ΟΙ εικόνες με την διαδικασία συναρμολόγησης βρίσκονται
στο τέλος του εγχειριδίου.

Επιτρεπτό μέγεθος φιάλης αερίου
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5 kg:

Ø 240mm x 470mm

11 kg:

Ø 310mm x 560mm

Πριν ξεκινήσετε
•

Επιλέξτε ένα κατάλληλο, αν είναι δυνατόν
προστατευόμενο χώρο για την συσκευή.
Βεβαιωθείται ότι...
–
δεν υπάρχουν εύφλεκτα υλικά ή ουσίες κοντά
στη συσκευή ή σε απόσταση που να
κινδυνεύεται. Ελάχιστη απόσταση από εύφλεκτα
υλικά, 2m από πάνω και 1m στο πλάι. Υλικά ή
ουσίες το ελάχιστο 0.25 m.
– η συσκευή να βρίσκεται σε ασφαλή, επαρκή και
μεγάλη επιφάνεια. Να μην μετακινείτε την
συσκευή κατά τη διάρκεια λειτουργίας της.
• Τοποθετήστε τη φιάλη αερίου στο έδαφος κάτω
από την συσκευή.
– Μην τοποθετείται την φιάλη αερίου.
– Ο σωλήνας αερίου να μην είναι τσακισμένος ή
ενεργοποιημένος .
• Ελέγξτε την παρουσία και την καλή λειτουργία του
μειωτήρα πίεσης(G4). Μην χρησιμοποιείται πρόσθετα
υλικά.
• Κατά τη συνδεσιμότητα σιγουρευτείτε ότι είστε σε
απόσταση 5m από πηγές ανάφλεξης. Συγκεκριμένα,
μην καπνίζεται και μην έχετε ηλεκτρικές συσκευές
ενεργές(ηλεκτρικές συσκευές, λάμπες, κουδούνι
κ.α.)υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης.

5. Κλείστε την βαλβίδα αμέσως εάν δεν ακολουθήσετε
την διαδικασία (G1 προς τα δεξιά, δεξιόστροφα)

Αποσύνδεση φιάλης αερίου
1. Κλείστε την βαλβίδα της φιάλης (G1 προς τα δεξιά,
δεξιόστροφα)
2. Γυρίστε το παξιμάδι (G3) του μειωτήρα πίεσης
σχετικά με το χέρι προς τα δεξιά και
τραβήξτε το μειωτήρα (G4) από το νήμα βαλβίδας
της φιάλης (G2)
3. Αποθηκεύστε τον μειωτήρα πίεσης (G4) και το σωλήνα
αερίου (G7) κάτω απο το γκριλ. Προσοχή βεβαιωθείτε
ότι ο σωλήνας αερίου δεν είναι τσακισμένος ή
λυγισμένος.
4. Αποθηκεύστε τη φιάλη αερίου σωστά:
– ασφαλίστε τη φιάλη με παξιμάδι ασφαλείας και
καπάκι ασφαλείας.
Μην αποθηκεύεται την φιάλη σε δωμάτια κάτω από
την επιφάνεια του εδάφους,
κλιμακοστάσια,διαδρόμους και περάσματα ανάμεσα
σε κτίρια.
– η φιάλη αερίου, ακόμα και άδεια, επιστρέφεται
στο κατάστημα!

Σύνδεση φιάλης αερίου
1. Συνδέστε το παξιμάδι (G3) του μειωτήρα πίεσης με την
βαλβίδα (G2) και σφίξτε το παξιμάδι (G3) με το χέρι σας
αριστερόστροφα της φιάλης.
Μην χρησιμοποιείται εργαλεία στη φιάλη αερίου
μπορεί να προκληθούν ζημιές στη βαλβίδα αερίου με
αποτέλεσμα να μην είναι εγγυημένη η στεγανότητα της
φιάλης.
2. Ελέγξτε την σωστή συνδεσιμότητα του μειωτήρα
πίεσης (G5) – με τον σωλήνα αερίου (G7).
3. Ελέγξτε την σύνδεση του σωλήνα αερίου ώστε η
σύνδεση και η ρύθμιση του σωλήνα να είναι ασφαλείς.
Σιγουρευτείται ότι ο σωλήνας αερίου δεν είναι
λυγισμένος ή τεντωμένος.
4.

Ανοίξτε την βαλβίδα της φιάλης (G1 προς τα
αριστερά,αριστερόστροφα)
και
ελέγξτε
χρησιμοποιώντας ένα εμπορικά διαθέσιμο
ανιχνευτή διαρροής, αν όλες οι συνδέσεις είναι
σφιχτές.
– Ακολουθήστε τις οδηγίες για τον ανιχνευτή
διαρροής! Μια δοκιμή στεγανότητας με ανοιχτή
φλόγα δεν επιτρέπεται. Δοκιμή διαρροής
χρησιμοποιώντας την ακοή δεν είναι σίγουρη.
– Αν έχει εντοπιστεί διαρροή κλείστε αμέσως την
βαλβίδα της φιάλης (G1 προς τα δεξιά,
δεξιόστροφα)
ελέγξτε
τη
σύνδεση
ή
αντικαταστήστε
μέρος
της
διαρροής.
Επαναλάβετε την δοκιμή διαρροής.
pantera 2.0
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Λειτουργία

Καυστήρες

Προσοχή:
Τηρείτε το μέγιστο επιτρεπτό βάρος στήριξης που
αναφέρετε στο πίνακα αποθήκευσης( βλέπε
τεχνικά χαρακτηριστικά). Αν τοποθετήσετε
βαρύτερο φορτίο, αυτό μπορεί να προκαλέσει
ζημιά στη σχάρα.

Κίνδυνος: ανάφλεξη αερίου κατά την
τροφοδοσία φλόγας
Όταν συσσωρεύεται αέριο μπορεί να προκύψει
ανάφλεξη κατά την διάρκεια τροφοδοσίας φλόγας.
Πιθανές συνέπειες:
• Σοβαροί τραυματισμοί ή υλικές ζημιές.

Ξεκινώντας το ψήσιμο:

Προστατευτικά μέτρα:

1. Βεβαιωθείτε ότι...

• η τροφοδοσία φλόγας αερίου να μην υπερβαίνει
την την επιφάνεια της σχάρας ψησίματος.
• αν η φλόγα σβήσει μην τροφοδοτήσετε αμέσως,
αλλά:
–
γυρίστε το διακόπτη ρύθμισης (2 x B) στο
‘off’ ώστε να διακοπεί η παροχή αερίου.
–
περιμένετε 3 λεπτά ώστε να εξαφανιστεί
οποιαδήποτε συσσώρευση αερίου.
– αναθερμάνετε τον καυστήρα.

–

δεν υπάρχουν εύφλεκτα υλικά ή ουσίες κοντά
στη συσκευή ή σε απόσταση που να
κινδυνεύεται. Ελάχιστη απόσταση από εύφλεκτα
υλικά, 2m από πάνω και 1m στο πλάι. Υλικά ή
ουσίες το ελάχιστο 0.25 m.
–
η συσκευή είναι ασφαλής κατά την διάρκεια
λειτουργίας της όταν βρίσκεται σε μεγάλη
επίπεδη επιφάνεια.
–
η συσκευή πρέπει να είναι πλήρως
συναρμολογημένη
και
χωρίς
εμφανή
ελλατώματα.
2. Ανοίξτε το καπάκι ψησίματος έτσι ώστε να μην
υπάρχει συσσώρευση αερίου.
3. Ανοίξτε τη βαλβίδα της φιάλης (G1 π ρ ο ς τ α
α ρ ι σ τ ε ρ ά , α ρ ι σ τ ε ρ ό σ τ ρ ο φ α ).
4. Ελέγξτε ότι το σύστημα φυσικού αερίου είναι
σφιχτό. Διαφορετικά, κλείστε τη βαλβίδα της φιάλης
αμέσως (G1 προς τα δεξιά, δεξιόστροφα).
5. Τραβήξτε το δίσκο περισυλλογής αλουμινίου (8) στη
θέση σχάρας (2). Τοποθετήστε το δίσκο συλλογής
υγρών (7) μέσα στη θήκη που προβλέπεται για το
σκοπό αυτό.

Θέρμανη του καυστήρα της
συσκευής
1. Ανοίξτε το καπάκι της συσκευής. Κρατήστε
το ανοιχτό όσο περισσότερο γίνεται κατά τη
διάρκεια του ψησίματος.
Κρατήστε
απόσταση από τη σχάρα.
2. Πιέστε και περιστρέψτε το διακόπτη ρύθμισης (Β)
αριτερόστροφα στη μεγάλη ένταση (μεγάλη
φλόγα). Κρατήστε σε αυτή τη θέση τον διακόπτη
πατημένο ώσπου να ακουστεί η πιεζοανάφλεξη και
να ανάψει ο καυστήρας.
3. Ανάψτε και τους άλλους καυστήρες ακολουθώντας
τα βήματα 1 και 2.
4. Κλείστε το καπάκι της συσκευής και αφήστε να
λειτουργήσει σε πλήρη ισχύ. Κατά την πρώτη
λειτουργία πρέπει η συσκευή, χωρίς φαγητό, να
θερμανθεί για περίπου 20 λεπτά.(όπως κάθε
φούρνος).
5. όταν η σχάρα έχει θερμανθεί, γυρίστε τον διακόπτη
ρύθμισης θερμοκρασίας στην επιθυμητή ένταση.
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7. Τώρα μπορείτε να τοποθετήσετε το φαγητό σας στη
σχάρα. Προσοχή φορέστε γάντια μπάρμπεκιου ή
άλλα προστατευτικά γάντια κατά της θερμοτητας.
Για να απενεργοποιείσετε τον καυστήρα γυρίστε τον
διακόπτη ρύθμισης θερμοκρασίας (Β) στη θέση
«OFF» δεξιόστροφα.
8

1 pantera 2.0

Η παροχή αερίου δεν διακόπτεται έως ότου όλοι οι
διακόπτες να είναι σε θέση «OFF».

Απενεργοποίηση της συσκευής

Καθαρισμός

1. Κλείστε τη βαλβίδα της φιάλης αερίου
(γυρίστε τη θέση G1 προς τα δεξια, δεξιοστροφα).

Grill

2. Πιέστε και περιστρέψτε όλους τους διακόπτες
ρύθμισης θερμοκρασίας (B) προς τα δεξιά στη θέση
„OFF“.
3. Περιμένετε έως ότου όλα τα μέρη κρυώσουν τελείως
και στη συνέχεια καθαρίστε καλά όλες τις επιφάνειες
από υπολλείματα (βλέπε κεφάλαιο “καθαρισμός”).
4. Κλείστε το καπάκι στης συσκευής.

Προσοχή: Κίνδυνος εγκαυμάτων όταν
καθαρίζεται ζεστές επιφάνειες της ψησταριάς
Μερικά μέρη της ψησταριάς μπορεί να είναι πολύ
ζεστά. Αφήστε να κρυώσουν καλά πριν ξεκινήσετε
το καθάρισμα. Φορέστε προστατευτικά γάντια.

5. Όταν δεν χρησιμοποιείται την συσκευή:
– Αποσυνδέστε τη φιάλη αερίου (δείτε το
κεφάλαιο “αποσύνδεση φιάλης αερίου”).
– Αποθηκεύστε τη συσκευή σε ξηρό μέρος.

Προσοχή: ο αναφλεκτήρας μπορεί να
σπάσει ή να λυγίσει
Κατά τον καθαρισμό των περιοχών του καυστήρα, ο
αναφλεκτήρας μπορεί να λυγίσει ή να σπάσει. Το αέριο
στον καυστήρα δεν αναφλέγεται. Καθαρίστε τις
περιοχές γύρω από τους καυστήρες με ιδιαίτερη
προσοχή.
Για να σιγουρευτείται ότι θα έχετε μεγαλύτερο χρόνο
διάρκειας της σχάρας, θα πρέπει να καθαρίσετε με
απορρυπαντικό, βούρτσα και ένα πανί μετά από κάθε
χρήση αφού πρώτα κρυώσουν όλα τα μέρη της
συσκευής. Αν παραμείνουν υπολείμματα θα χρειαστεί
μεγαλύτερη προσπάθεια για να τα απομακρύνετε την
επόμενη φορά.
Σύστημα αερίου
Τα ακροφύσια εξόδου αερίου στους καυστήρες (κάτω
από τα εμπρός πάνελ) μπορoύν να καθαριστούν με μια
βελόνα,
εάν
είναι
απαραίτητο.

Κίνδυνος: φωτιά και κίνδυνος έκρηξης
Όλα τα υπόλοιπα μέρη του αερίου μπορούν να
καθαριστούν μόνο από επαγγελματία
Μην αποσυναρμολογείτε τους ρυθμιστές!

pantera 2.0
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Συντήρηση
Η σχάρα δεν χρειάζεται συντήρηση. Παρ 'όλα αυτά, θα
πρέπει να διενεργείτε έλεγχο σε τακτά χρονικά
διαστήματα. Τα διαστήματα ορίζονται με βάση τη
συχνότητα χρήσης και τις περιβαλλοντικές συνθήκες
στις οποίες εκτίθεται η συσκευή.
Grill
• Ελέγξτε τους καυστήρες για τη μόλυνση και την
απόφραξη. Βεβαιωθείται, ιδίως, ότι τα δύο πλευρικά
ανοίγματα εισόδου του αέρα είναι ελεύθερα σε κάθε
σωλήνα καυστήρα. Εάν είναι απαραίτητο, καθαρίστε τα
ανοίγματα, για παράδειγμα, με ένα εργαλείο
καθαρισμού σωλήνων
• Ένας μη συντηρημένος καυστήρας μειώνει την ισχύ
του γκριλ και μπορεί να οδηγήσει σε μια επικίνδυνη
ανάφλεξη του αερίου εκτός του καυστήρα
• Ελέγξτε ότι όλα τα μέρη της σχάρας υπάρχουν και
έχουν εγκατασταθεί σωστά (οπτική επιθεώρηση).
• Ελέγξτε ότι όλες οι συνδέσεις είναι καλά σφιγμένες.
Σφίξτε εάν είναι απαραίτητο.

Αλλαγή μπαταρίας

Προσοχή: ακατάλληλη χρήση μπαταρίας
• Μην επαναφορτίσετε τις μπαταρίες και ποτέ να
μην τις εκθέτετε σε υψηλές θερμοκρασίες,
καθώς υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.
• Το οξύ που διαρρέει από μπαταρίες προκαλεί
εγκαύματα όταν έρχεται σε επαφή με το δέρμα.
Μην αγγίζεται τις μπαταρίες με διαρροή χωρίς γάντια
ανθεκτικά σε οξύ.

1. Βιδώστε το καπάκι διακόπτη ανάφλεξης (Α) από τα
αριστερά.
2. Αφαιρέστε τη χρησιμοποιημένη μπαταρία (C).
3. Εγκαταστήστε μια νέα μπαταρία (AAA) με τη σωστή
πολικότητα (βλέπε σχήμα). Χρησιμοποιήστε
αποκλειστικά μπαταρίες AAA.
4. Βιδώστε το καπάκι διακόπτη ανάφλεξης (Α) πίσω
στη θέση του.

Σύστημα αερίου
Το σύστημα αερίου πρέπει να
ελέγχεται κάθε φορά που συνδέεται
μια φιάλη αερίου (βλέπε κεφάλαιο
«Σύνδεση της φιάλης αερίου και
αποσύνδεση»).

C
AAA
A
Περιβαλλοντικές πληροφορίες και μέτρα διάθεσης
Δώστε προσοχή στην καθαριότητα κατά το χειρισμό
του γκριλ.Για να διαθέσετε το γκριλ, να την
αποσυναρμολογήσετε σε επιμέρους τμήματά
της.Εισάγετε μέταλλα και πλαστικά στην
ανακύκλωση.Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς!
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Εξάλειψη προβλημάτων και σφαλμάτων
Εάν, παρά την επαρκή φροντίδα και την επιμέλεια, εμφανίζεται μια δυσλειτουργία, το κεφάλαιο αυτό μπορεί να
σας βοηθήσει να το επιλύσετε.
Πρόβλημα
Εμφάνιση οσμής αερίου

πιθανή αιτία
Διαρροή στο σύστημα της φιάλης
αερίου

Επίλυση
1.Κλείστε άμεσα τη βαλβίδα της
φιάλης αερίου (G1 προς τα
δεξιά)
2. Αποφύγετε τυχόν φλόγες ή
σπινθήρες (μην χρησιμοποιήσετε
ηλεκτρικό εξοπλισμό)
3. Σφίξτε
όλες
τις
βιδωτές
συνδέσεις του δικτύου φυσικού
αερίου.
4. Ελέγξτε όλα τα εξαρτήματα
μεταφοράς
αερίου
για
εξωτερικές
ζημιέςΑντικαταστήστε
τα
ελαττωματικά εξαρτήματα με
γνήσια ανταλλακτικά

Ο καυστήρας δεν ανάβει

Άδεια φιάλη αερίου
Κλειστή βαλβίδα φιάλης αερίου

Αντικατάστση φιάλης αερίου
Ανοίξτε τη βαλβίδα της φιάλης (G1
προς τα αριστερά)

Ακροφύσιο της ρύθμισης (πίσω Οπτική επιθεώρηση, εάν είναι
πρόσοψη) δεν έχει εισαχθεί στο απαραίτητο ευθυγραμμίστε το
σωλήνα του καυστήρα
ακροφύσιο με το σωλήνα σύνδεσης
Καλώδιο ανάφλεξης δεν είναι
συνδεδεμένο με πιεζοανάφλεξη
Αποστάσεις μεταξύ των μπουζί και
εξόδου αερίου του καυστήρα δεν
είναι σωστές
Ακροφύσιο διοχέτευσης αερίου
(κάτω από το προστατευτικό πάνελ)
Φραγμένο σύστημα αερίου
Temperatur am Grill zu niedrig

Χρόνος θέρμανσης πολύ σύντομος

Οπτικός έλεγχος, διόρθωση μόνο αν
είναι απαραίτητο
Οπτικός έλεγχος, διόρθωση αν είναι
λάθος
Καθαρίστε τη άκρη ανάφλεξης με
μια βελόνα
Καθαρισμός συστήματος από ειδικό
Κλείστε το καπάκι της συσκευής και
ρυθμίστε τηνφλόγα στο μέγιστο

Το άνοιγμα του εξόδου αερίου στον Αφαιρέστε το βούλωμα από τον
καυστήρα είναι αποκλεισμένο
καυστήρα
Αφαιρέστε μεγάλες ποσότητες
Ισχυρή φλόγα
Λιπαρό φαγητό
λίπους πριν από το ψήσιμο στη
σχάρα ή τοποθετήστε το κρέας σε
ένα ταψάκι ή να μειώσει τη
θ Κλείστε ί ψ
Ανάφλεξη ή θόρυβος διαρροής αερίου Αντίδραση στις φλόγες του
1.
την ί βαλβίδα του
εδάφους- Μπλοκάρισμα του
καυστήρα ( G1 προς τα δεξιά)
καυστήρα
2. Περιμένετε
λεπτά
και
να λάβει και πάλι Grill σε
λειτουργία
3. Εάν το σφάλμα παρουσιαστεί
ξανά, αφαιρέστε και καθαρίστε
τον καυστήρα

pantera 2.0
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Τεχνικέςπροδιαγραφές
Εγκρίσεις
TÜV Rheinland

αριθμός ελέγχου - 1008CQ2942

Grill
Κατηγορία συσκευών
Μάζα
Διαστάσεις (L x H x B)
Περιοχή σχάρας (L x B)
Βάρος πλευρικών ραφιών

I3B/P(50) nach DIN EN 498
12,5 kg
ca. 105 x 35 x 50 cm
ca. 48 x 37 cm
max. 3 kg

Σύστημα αερίου
Ποσότητα θερμότητας στο κύριο
Ρυθμός Ροής (Ροή Μάζας)
Είδος αερίου
Μειωτήρα Πίεσης
Ρυθμός Ροής
Πίεση Λειτουργίας

2 x 2 kW = 4 kW
G30: 291 g/h
G31: 288,9 g/h
Υγραέριο(προπάνιο/βουτάνιο)
Εργοστασιακά ελενγμένος μειωτήρας πίεσης
max. 1,5 kg/h
50 mbar

Φιάλη αερίου
Σωλήνας αερίου
Τυπος μπαταρίας

Εμπορική φιάλη αερίου 5 ή 11 kg
συνηθισμένος σωλήνας (max. 1,5 m)
1,5 V, Typ AAA

Έλεγχος φλόγας
Διαμέτρου ακροφύσιο κύριο
καυστήρα

μεταβλητή 0 έως Max.
0,60 mm

Αξεσουάρ(προερετικό)
Τα παρακάτω αξεσουάρ είναι διαθέσιμα για την ψησταριά σας:
pantera τρόλεϋ
12066
• σταθερό τρόλεϋ
• αποθήκευση φιάλης αερίου (5kg) μέγιστο
• μετακινείται
• υψηλότερο σημείο ψησίματος
Αλουμινένιος δίσκος συλλογής λίπους
12070
• κατάλληλο για pantera 2.0
• 10 τεμάχια
Αν ενδιαφέρεστε, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μας ή επισκεφθείτε μας στο
www.landmann.com
14 pantera 2.0
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Adresse / Address / Adresse / Indirizzo / Cím / Adres / Adress / Adresse
/ Adresse / Osoite
k

Germany



United Kingdom

F

France

I
H

Italiy
Hungary



Poland

S

Sweden

N

Norway



Denmark



Finland

Landmann® GmbH & Co. Handels-KG
Am Binnenfeld 3-5, D-27711 Osterholz-Scharmbeck, Deutschland
Tel. **49 - 47 91 - 30 8 - 59 oder 16, Fax **49 - 47 91 - 30 8 - 36
Mo-Do 8:00 bis 16:45 Uhr, Fr 8:00 bis 15:30 Uhr
e-mail: ohz@landmann.de, internet: www.landmann.com
Landmann® Ltd.
Unit 6 Blackstone Road, Stukeley Meadows Industrial Estate,Huntingdon, Cambs,PE29 6EF,
United Kingdom
Customer Service: 014 80 - 42 17 20
Monday to Thursday 9am to 5pm, Friday, 9am to 4pm.
e-mail: enquiries@landmann.co.uk, internet: www.landmann.co.uk
Landmann® France
Saarlandstrasse 16-20 · D-66482 Zweibrücken
Tel.: 0033 3 87 88 08 38 · Fax: +33 (0) 3 87 88 08 79 E-Mail:
receptionfrance@landmann.de · www.landmannfrance.com
La preghiamo di rivolgersi all’ufficio tedesco.
Landmann Hungária Kft.
Almáskert u. 4., H-2220 Vecsés
Tel. **36 - 29 - 55 50 70, Fax **36 - 29 - 35 49 32
Hétfő-Csütörtök 8:00 - 16:30, Péntek 8:00 - 16:30
e-mail: infohun@landmann. de, www.landmann.hu
Landmann® Polska Sp.z.o.o.
ul. Kuziennicza 13b, 59-400 Jawor, Polska
Tel. **48 - 76 - 8 70 24 61, Fax **48 - 76 - 8 70 23 88
Poniedziałek - czwartek od 8:00 do 16:45, piątek od 8:00 do 15:30
e-mail: landmann@landmann.pl, internet: www.landmann.pl
Landmann® Skandinavia AB
Storgatan 70, S-568 32 Skillingaryd, Sverige
Tel. **46 - 3 70 - 69 35 80, Fax **46 - 3 70 - 4 95 80
Måndag-Fredag, 08.00 - 16.00
e-mail: landmann@landmann.se, internet: www.landmann.se
Landmann® Norge AS
Sandstuveien 60 A, N-1184 Oslo, Norway
Tel. **47 - 23 - 16 50 10, Fax **47 - 23 - 16 50 11
Mandag-Fredag 08:00 - 16:00
e-mail: landmann@landmann.no, internet: www.landmann.no
LANDMANN® Danmark A/S
Kastanievej 30, DK – 2670 Greve, Danmark
Tel. **45 - 59 44 74 14, Fax **45 - 59 44 74 41
Mandag-Torsdag: 8.00 - 16.00, Fredag 8.00 - 15.00
e-mail: landmann@landmann.dk, internet: www.landmann.dk
Landmann® Finland OY
Laulakuja 4, PL. 1, SF-00421 Helsinki, Finland
Tel. **358 - 9 - 47 70 93 - 0, Fax **358 - 9 - 47 70 93 50
Maanantai-Perjantai 8:30 - 16:30
e-mail: landmann@landmann.fi, internet: www.landmann.fi

facebook.com/LANDMANNgermany

