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ΜΠΑΡΜΠΕΚΙΟΥ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Παρακαλούμε πριν ξεκινήσετε διαβάστε προσεκτικά .
Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να επηρεάσει ή να προκαλέσει βλάβη στην συσκευή και σε άλλα αντικείμενα ,
και να οδηγήσει σε τραυματισμό .
Για το λόγο αυτό σας συνιστούμε να διαβάσετε το σχετικό κεφάλαιο με τις οδηγίες πριν την συναρμολόγηση της συσκευής
και πριν από κάθε χρήση . Ακολουθήστε τα βήματα με τη σειρά που αναφέρονται και λάβετε υπόψη σας τις προειδοποιήσεις
ασφαλείας .
Αυτές οι οδηγίες αποτελούν μέρος του προϊόντος .Επομένως , θα πρέπει πάντα να αποθηκεύονται μαζί με το προϊόν και να
δίνονται στον κάθε επόμενο χρήστη .

Το μπάρμπεκιου είναι μόνο για εξωτερική χρήση !

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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Προδιαγραφές
Πιστοποιήσεις
Intertek Testing & Certification Ltd. (ITS)

Test number - 0359, Pin no. 359CM1161

Μπάρμπεκιου
Κατηγορία Συσκευής

I3+ according to DIN EN 498

Μικτό Βάρος

Περίπου 127,0 kg

Διαστάσεις ( L x H x W)

Περίπου 104,5 x 128 x 56 cm

Επιφάνεια Ψησίματος (L x W)

Περίπου 90 x 44.5 cm

Μέγιστο Βάρος Αντοχής Σούβλας

3 kg

Μέγιστο Βάρος Αντοχής Πλαϊνού ματιού

8 kg

Αποθήκευση Φιάλης Υγραερίου

Max 10kg

Κάδος Απορριμάτων

Max 15 kg

Σύστημα Αερίου
Θερμική Ισχύς
Ρυθμός Ροής Μάζας

Περίπου 26.3 kW

Κεντρική εστία
Κάτω καυστήρας Υπέρυθρης

4 x 3.8kw
4.4kw

Πλαϊνός καυστήρας
Kαυστήρας Σούβλας Υπέρυθρης

3,5kw
3.8 kw

λειτουργίας
λειτουργίας
Είδος Αερίου

Υγραέριο (προπάνιο, βουτάνιο ή μίξη αυτών )

Φιάλη Αερίου

Τυπική φιάλη αερίου βάρους 3,5 ή 11 kg

Ρυθμιστής Πίεσης
Μοντέλο
Ρυθμός Ροής
Πίεση Λειτουργίας
Σωλήνας Αερίου

Εγκεκριμένος ρυθμιστής πίεσης
Μεγ.. 1.5 kg/h
28-30 mbar (βουτάνιο) /
37 mbar (προπάνιο)
-εγκεκριμένος σωλήνας αερίου(μεγ. 1,5 kg )

Ανάφλεξη

Ηλεκτρονική Ανάφλεξη / Μπαταρία τύπου ΑΑ

Ρύθμιση Φλόγας

Απεριόριστα ρυθμιζόμενο 0 - max.

Ηλεκτρονικός κινητήριος τροχός σούβλας
Σύνδεση

230 V AC , 50 Hz

Ηλεκτρονικός Φωτισμός
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Σύνδεση

230 V AC , 50 Hz

Λυχνία

Halogen 12 V, 20 W

Περιεχόμενα Συσκευασίας

Θέση*

Ποσότητα

1

1

2
4
3
3
4
1
*Τα νούμερα

Περιγραφή

Θέση
*

Ποσότητα

Μονάδα
5
1
Μπάρμπεκιου(προσυναρμολογημένο)
Κάλυπτρα Καυστήρα
6
1
Σχάρες
1
Σχάρα ζεστάματος
θέσης αναφέρονται στη περιγραφή Συναρμολόγησης

Περιγραφή
Σούβλα
Πλάκα Ψησίματος
Μπαταρία Τύπου ΑΑ

ΕΙΚΟΝΑ
a

Καπάκι

b

Πλαϊνός Καυστήρας

c

Συρτάρι πολλαπλών Χρήσεων

d

Ντουλάπι

e

Δοχείο Συλλογής Λίπους

f
Μπροστινό Πάνελ με κουμπιά
ρύθμισης
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g

Σχάρες Ψησίματος

h

Σούβλα-Μότερ

i

Σχάρα Ζεστάματος

j

Φωτισμός –Λυχνίες

k

Πλάκα Ψησίματος
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Στοιχεία Λειτουργίας

Θέση

Περιγραφή

Λειτουργία

Ρυθμιστής Φλόγας για :

Παροχή αερίου στον αντίστοιχο καυστήρα ..

Α1

Κεντρικός Καυστήρας 1,2,3,4



Άνοιγμα και ανάφλεξη αερίου

Α2

Κεντρικός Καυστήρας
5(υπέρυθρης λειτουργίας)



Ρύθμιση (μέγεθος φλόγας = θερμική ισχύς )



Κλείσιμο(σβήσιμο φλόγας)

Πλαϊνός Καυστήρας

Α3

Καυστήρας “σούβλας” (υπέρυθρης
λειτουργίας)

Α4
C
L
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Ηλεκτρικό μοτέρ

Περιστρέφει τη σούβλα με κουμπί on/off και καλώδιο
τροφοδοσίας

Διακόπτης φωτισμού

Διακόπτης χαμηλού volt φωτισμού (j) ,
μετασχηματιστής στο ντουλάπι(d)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Ανοίγοντας τη βαλβίδα της φιάλης υγραερίου και το ρυθμιστή φλόγας (Α) το αέριο ταξιδεύει μέσω του σωλήνα
αερίου και του μπεκ στον καυστήρα που αντιστοιχεί στο ρυθμιστή φλόγας . Η ανάφλεξη (μπαταρία) παράγει
σπίθα στους καυστήρες , η οποία αναφλέγει το αέριο . Η φλόγα ρυθμίζεται από τον αντίστοιχο ρυθμιστή φλόγας
(Α). Αν η παροχή αερίου διακοπεί από το ρυθμιστή φλόγας ( Α) τότε η φλόγα σβήνει . *Απαραίτητη η χρήση
ρυθμιστή πίεσης .

ΧΡΗΣΗ
Ορθή Χρήση
Αυτό το μπάρμπεκιου υγραερίου ενδείκνυται για εξωτερική χρήση σε επίπεδες και λείες επιφάνειες . Είναι
σχεδιασμένο για να χρησιμοποιείται αποκλειστικά σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες για την προετοιμασία τροφίμων
που είναι κατάλληλες για μπάρμπεκιου και αυτές οι οδηγίες πρέπει να τηρούνται ανά πάσα στιγμή .
Το μπάρμπεκιου προορίζεται αποκλειστικά μόνο για ιδιωτική χρήση και μπορεί να λειτουργήσει μόνο σύστημα
αερίου που έχει εγκριθεί για χρήση στη Χώρα που θα χρησιμοποιηθεί και που αναφέρεται στα τεχνικά στοιχεία
(είδος αερίου, φιάλη αερίου, ρυθμιστής πίεσης , σωλήνας αερίου) .

Μη Ορθή Χρήση
Οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή ή εφαρμογές που εκτείνονται πέρα από τον αναγραφόμενο σκοπό δεν
επιτρέπονται . Ειδικότερα , αυτό ισχύει για τα ακόλουθα είδη κατάχρησης:







Μην χρησιμοποιείται το μπάρμπεκιου σε κλειστούς χώρους
Μην χρησιμοποιείται το μπάρμπεκιου σε μη σταθερές επιφάνειες ( π.χ. σκάφος , τροχόσπιτα, κλπ.)
Μην χρησιμοποιείται το μπάρμπεκιου σε εμπορικές ή βιομηχανικές περιοχές .
Μην λειτουργείται το μπάρμπεκιου με κάρβουνο ή άλλου είδους καύσιμου πέρας του υγραερίου
(προπάνιο, βουτάνιο)
Μην χρησιμοποιείται το μπάρμπεκιου σαν θερμαντική συσκευή .
Μην χρησιμοποιείται το μπάρμπεκιου για να ζεστάνετε υλικά ή άλλες ουσίες εκτός από φαγητό .
**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 που βρίσκονται κιτ πρώτων
βοηθειών, πυροσβεστήρας και 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 επίβλεψηκλειστό καπάκι μπορεί να προκαλέσει εσωτερικές αναφλέξεις ή φωτιά .
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ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
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 Ινστιτούτο Δανίας
με τον αριθμό ελέγχου CE).Το προϊόν αυτό έφυγε από το εργοστάσιο σε κατάσταση άρτια ως προς
τη λειτουργία και την ασφάλειά του .
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 .

Οποιαδήποτε τροποποίηση στο μπάρμπεκιου μπορεί να είναι επικίνδυνη !
Ως εκ τούτου, δεν θα πρέπει να επισκευάζεται μόνοι σας το μπάρμπεκιου , εκτός και αν είναι τα βήματα
καθορίζονται σε αυτές τις οδηγίες. Αφήστε όλες τις άλλες εργασίες του μπάρμπεκιου σε έναν ειδικό.
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Καθορισμός όρων χρήσης
Τα παρακάτω εικονογράμματα και προειδοποιητικές λέξεις χρησιμοποιούνται σε αυτές τις οδηγίες για να
επισημάνουν τους κινδύνους και σημαντικές πληροφορίες .

Εικονογράφημα και όρος
σήματος

Danger

Warning

Caution

Σημειώστε ότι …

…Άμεσος κίνδυνος που μπορεί να οδηγήσει σε
σοβαρή σωματική βλάβη ή ζημιά ιδιοκτησίας αν
δεν τηρούνται οι παραπάνω όροι

…Πιθανός κίνδυνος που μπορεί να οδηγήσει σε
σοβαρή σωματική βλάβη ή ζημιά ιδιοκτησίας αν
δεν τηρούνται οι παραπάνω όροι

Ένας πιθανός κίνδυνος που μπορεί να
προκαλέσει υλικές ζημιές εάν δεν τηρούνται τα
μέτρα που έχουν καθοριστεί .

Υποδείξεις χρήσης

Σύμβολο

Υπόδειξη ότι υπάρχει…..
….μια χρήσιμη λειτουργία ή χρήσιμη συμβουλή
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Υπολειπόμενοι κίνδυνοι

Κίνδυνος : Θερμές επιφάνειες και μέρη
Κατά τη διάρκεια λειτουργίας κάποια μέρη του μπάρμπεκιου αναπτύσσουν υψηλές θερμοκρασίες , κυρίως τα
μέρη που βρίσκονται δίπλα στην εστία .
Πιθανές συνέπειες :
 Σοβαρά εγκαύματα από την επαφή με τμήματα που βρίσκονται δίπλα στην εστία .
 Πυρκαγιά ή φωτιά αν βρίσκονται εύφλεκτα υλικά ή ουσίες κοντά στο μπάρμπεκιου .
Μέτρα ασφαλείας πριν χρησιμοποιήσετε το μπάρμπεκιου :


Κατά τη συναρμολόγηση του μπάρμπεκιου , βεβαιωθείτε ότι
-Δεν υπάρχουν , και δεν θα υπάρξουν εύφλεκτα υλικά ή ουσίες κοντά στο μπάρμπεκιου .
-Ελάχιστη απόσταση από εύφλεκτα υλικά ή ουσίες : 2 m από πάνω και 1 m από το πλάι.
-Ελάχιστη απόσταση από το λιγότερο εύφλεκτα υλικά ή ουσίες, π.χ. τοίχους: min. 0,25 m.
- Το μπάρμπεκιου είναι τοποθετημένο σταθερά σε αρκετά μεγάλη επιφάνεια.Η ψησταριά δεν πρέπει να
μετακινείται κατά τη λειτουργία.



Ασφαλίστε το μπάρμπεκιου έναντι κύλισης με την εφαρμογή των φρένων στη δεξιά ρόδα .

Μέτρα ασφαλείας κατά τη διάρκεια ψησίματος :
 Φοράτε προστατευτικά γάντια μπάρμπεκιου
 Μην αφήνετε ΠΟΤΕ το μπάρμπεκιου χωρίς επίβλεψη . Προσέξτε ιδιαίτερα να διασφαλίσετε ότι τα παιδιά,
άτομα με ειδικές ικανότητες(ψυχικά ή σωματικά) και τα κατοικίδια ζώα φυλάσσονται μακριά από το
μπάρμπεκιου.

Κίνδυνος : Το αέριο είναι εξαιρετικά εύφλεκτο .
Το αέριο είναι εξαιρετικά εύφλεκτο και εκρηκτικό .
Πιθανές συνέπειες :
 Σοβαρές βλάβες σε πρόσωπα ή ζημιές σε περιουσία, αν διαφύγει ή γίνει ανάφλεξη του συσσωρευμένου
αερίου κατά τρόπο ανεξέλεγκτο.
Μέτρα ασφαλείας :







Χρησιμοποιείται το μπάρμπεκιου σε υπαίθριο χώρο και βεβαιωθείτε ότι η περιοχή έχει καλό
εξαερισμό .
Προστατέψτε τη φιάλη αερίου και το σωλήνα αερίου από το άμεσο ηλιακό φώς και από άλλες πηγές
θερμότητας (μεγ. 50 °C) . Δώστε ιδιαίτερη προσοχή και διασφαλίστε ότι ο σωλήνας αερίου δεν
έρχεται σε επαφή με κανένα θερμό τμήμα του μπάρμπεκιου .
Μην σκύβετε πάνω από την επιφάνεια ψησίματος κατά την ανάφλεξη .Μείνετε όσο το δυνατόν πιο
μακριά μπορείτε.
Κλείστε τη βαλβίδα στη φιάλη αερίου αμέσως μόλις τελειώσετε το ψήσιμο .
Μην αφήνετε ποτέ το μπάρμπεκιου χωρίς επίβλεψη. Αν η φλόγα σβήσει ανάψτε αμέσως ξανά ή
κλείστε τη παροχή αερίου από την βαλβίδα.
Όταν συνδέετε τη φιάλη αερίου βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν άλλες πηγές ανάφλεξης σε ακτίνα 5
μέτρων .
Δώστε ιδιαίτερη φροντίδα να μην ανάβετε οποιαδήποτε φλόγα ,μην καπνίζετε ή μην ενεργοποιείται
ηλεκτρικές συσκευές (συσκευές, αναπτήρες )κλπ.
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Πριν από κάθε χρήση ,βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδέσεις αερίου είναι σφραγισμένες και άθικτες
.Ακόμα και μια μικρή διαρροή μπορεί να είναι επικίνδυνη.
Εάν είναι απαραίτητο, βεβαιωθείτε ότι έχετε αντικαταστήσει το σωλήνα αερίου, εάν απαιτείται
,σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία .
Το μπάρμπεκιου δεν πρέπει να χρησιμοποιείται εάν οι συνδέσεις παροχής αερίου είναι πορώδης ή
ελαττωματικές. Αυτό ισχύει επίσης, για παράδειγμα, σε σωλήνες ή εξαρτήματα που έχουν μπλοκαριστεί
από έντομα, καθώς αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μια επικίνδυνη “αναδρομή”.
 Μην αποθηκεύετε εφεδρικές φιάλες αερίου κοντά στο μπάρμπεκιου .

Κίνδυνος : Το αέριο εκτοπίζει το οξυγόνο
Το υγραέριο είναι βαρύτερο από το οξυγόνο .Κατακάθεται επομένως στο έδαφος και εκεί εκτοπίζει το
οξυγόνο .
Πιθανές συνέπειες


Ασφυξία λόγω έλλειψης οξυγόνου , όταν σχηματιστεί αντίστοιχη συγκέντρωση αερίου .

Μέτρα Προστασίας


Χρησιμοποιήστε την ψησταριά μόνο σε υπαίθριους χώρους με καλό αερισμό και πάνω από το
επίπεδο του εδάφους (δηλ. όχι κάτω από την επιφάνεια του εδάφους ).
 Κλείνετε αμέσως μετά από κάθε χρήση της ψησταριάς τη βαλβίδα της φιάλης υγραερίου .
 Μην αφήνετε ποτέ το μπάρμπεκιου χωρίς επίβλεψη. Αν η φλόγα σβήσει ανάψτε αμέσως ξανά ή
κλείστε τη παροχή αερίου από την βαλβίδα.
 Πριν από κάθε χρήση ,βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδέσεις αερίου είναι σφραγισμένες και άθικτες
.Ακόμα και μια μικρή διαρροή μπορεί να είναι επικίνδυνη.
Εάν είναι απαραίτητο, βεβαιωθείτε ότι έχετε αντικαταστήσει το σωλήνα αερίου, εάν απαιτείται
,σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία .
Το μπάρμπεκιου δεν πρέπει να χρησιμοποιείται εάν οι συνδέσεις παροχής αερίου είναι πορώδης
ή ελαττωματικές.
 Σε περίπτωση που δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε για μεγάλο διάστημα τη φιάλη υγραερίου ,
αποσυνδέστε τη και αποθηκεύστε την κατάλληλα .
- Τοποθετήστε στη βαλβίδα της φιάλης υγραερίου το παξιμάδι και το προστατευτικό πώμα .
- Μην αποθηκεύετε φιάλες υγραερίου σε υπόγειους χώρους , σε κλιμακοστάσια ,διαδρόμους ,σε
σημεία διέλευσης κτιρίων καθώς και κοντά σε αυτούς τους χώρους .
- Αποθηκεύετε τις φιάλες υγραερίου –ακόμη και τις κενές – πάντα όρθιες !!!
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Κίνδυνος : Η ηλεκτροπληξία μπορεί να προκαλέσει θανατηφόρο τραυματισμό
Το ηλεκτρικό μοτέρ για τη σούβλα και οι λυχνίες τροφοδοτούνται με 230 V.Εκεί υπάρχει ο κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας αν οι παρακάτω οδηγίες δεν ακολουθούνται .
Για την δική σας ασφάλεια
 Η ηλεκτρική σύνδεση και οι απαραίτητες εγγυήσεις πρέπει να διεξάγονται σύμφωνα με τους
τοπικούς κανονισμούς των EVU ή VDE όπως ενδείκνυται.
 Εισάγετε το βύσμα μόνο σε γειωμένη και σωστά ρυθμισμένη πρίζα 230 V .
 Κατά τη δημιουργία της σύνδεσης βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο σύνδεσης δεν έρχεται σε επαφή
με θερμά μέρη του μπάρμπεκιου ή οποιοδήποτε είδος υγρασίας (π.χ. λιμνάζοντα νερά) και ότι
κανείς δεν μπορεί να σκοντάψει πάνω στο καλώδιο. Προστατέψτε το καλώδιο σύνδεσης από
τη ζέστη, λάδι και αιχμηρές άκρες.
 Για να αυξήσετε την ασφάλεια σας συνιστούμε να εγκαταστήσετε ένα υπόλοιπο-κύκλωμαδιακόπτης με σημερινά επίπεδα διαρροής κατ 'ανώτατο όριο 30 mA μεταξύ της πρίζας και του
βύσματος . Ελέγξτε ότι η υπολειμματική-κύκλωμα-διακόπτης-FI λειτουργεί πριν από κάθε
χρήση.
 Το μήκος του καλωδίου σύνδεσης μπορεί να αυξηθεί μόνο με ένα H05VV-F ή H05RN-F
καλώδιο επέκτασης. Ο σύνδεσμος για την επέκταση καλωδίου πρέπει να είναι προστατευμένη
από ψεκασμό νερού και να είναι κατασκευασμένος από καουτσούκ, ή να έχει επικάλυψη
καουτσούκ.
 Εάν ένα καλώδιο σύνδεσης είναι κατεστραμμένο δεν πρέπει να είναι συνδεδεμένο στην πρίζα.
Μην προσπαθήσετε να επιδιορθώσετε μόνοι σας τα καλώδια σύνδεσης, αλλά αναθέτει αυτό σε
έναν εκπαιδευμένο ηλεκτρολόγο. Το ίδιο ισχύει και για προέκταση καλωδίου ,αν θελήσετε να
χρησιμοποιήσετε .
 Προστατέψτε το μοτέρ και τις λυχνίες από την υγρασία. Αποσυνδέστε τα βύσματα αμέσως εάν
το μπάρμπεκιου είναι εκτεθειμένο στη βροχή.
 Μην αγγίζετε το κεντρικό βύσμα με βρεμένα χέρια .

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ
Πριν ξεκινήσετε
Εδώ θα βρείτε μερικές συμβουλές που θα σας βοηθήσουν να συναρμολογήσετε το μπάρμπεκιου γρήγορα και
επιτυχώς.
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Ελέγξτε ότι δεν σας λείπουν εξαρτήματα τοποθετώντας όλα τα ξεχωριστά μέρη σε μία καθαρή
επιφάνεια (διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε μικρές τεχνικές τροποποιήσεις, όπως μικρά τεμάχια
από το περιεχόμενο που διαθέτουν τα πλαστικά σακουλάκια ).
Εάν, παρά τους προσεκτικούς ελέγχους του εργοστασίου, λείπει ένα εξάρτημα , παρακαλούμε
επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μας (δείτε την τελευταία σελίδα). Στη συνέχεια,
θα ανταποκριθούμε άμεσα στο αίτημά σας.
Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας .

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

1.Τοποθετήστε τρία κάλυπτρα
καυστήρα(2,2α) στις υποδοχές έτσι ώστε η
τριγωνική πλευρά να είναι προς τα επάνω .
Προσέξτε ώστε τα καλύμματα φλόγας να
τοποθετούνται έτσι ώστε οι υψηλές
πλευρικές ακμές (2α) να βρίσκονται
ακριβώς δίπλα στο υπέρυθρο καυστήρα
(3).
Προστατεύουν τους υπέρυθρους
καυστήρες από βλάβες που
προκαλούνται από τις φλόγες.

2.Τοποθετήστε τις τρείς σχάρες ψησίματος
(4) και τη πλάκα ψησίματος (6) .

3.Τοποθετήστε τις σχάρες ζεστάματος (5)
στις αντίστοιχες υποδοχές .
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4. Ξεβιδώστε το καπάκι του διακόπτη
ανάφλεξης (6), τοποθετήστε μια μπαταρία AA
(αρνητικό πόλο πρώτα) και στη συνέχεια
προσεκτικά επανατοποθετήστε το πώμα.

Η διαδικασία συναρμολόγησης έχει πλέον
ολοκληρωθεί.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΦΙΑΛΗΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

Αν σας μυρίσει αέριο
1. Κλείστε αμέσως τη φιάλη αερίου έτσι ώστε να διακοπεί η παροχή αερίου .
2. Κλείστε και απομακρύνεται άμεσα όλες τις πιθανές πηγές ανάφλεξης (κεριά,
τσιγάρα κλπ.) και αποφύγετε να ανάψετε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή
για να αποφύγετε την ανάφλεξη αερίου.
3. Ανοίξτε το καπάκι πάνω από τους καυστήρες για να επιτρέψετε στο αέριο που
έχει εγκλωβιστεί να δραπετεύσει .
4. Διασφαλίστε ότι η γύρω περιοχή είναι καλώς αεριζόμενη για να επιτρέψετε στο
αέριο που έχει εγκλωβιστεί να δραπετεύσει .
5. Εγκαταλείψτε την επικίνδυνη περιοχή .
6. Αν συνεχίζει να υφίσταται η μυρωδιά αερίου καλέστε τη Πυροσβεστική .

Μέρη και Εργαλεία που θα χρειαστείτε


Φιάλη αερίου
Μια κοινή φιάλη αερίου με συνολικό βάρος 3,5 έως 11 kg . Αυτά διατίθενται από καταστήματα DIY ή από
προμηθευτές φυσικού αερίου .



Ανίχνευση Διαρροής
Μπορείτε να διαπιστώσετε αν υπάρχει διαρροή στο σύστημα αερίου με έναν ανιχνευτή διαρροής . Αυτό
διατίθεται από καταστήματα DIY και από προμηθευτές φυσικού αερίου .



Ρυθμιστής Πίεσης
Προκαθορισμένος και
-εγκεκριμένος ρυθμιστής πίεσης, max. 1,5 kg / h, πίεση λειτουργίας 28-30
mbar, κατάλληλο για τη φιάλη αερίου που χρησιμοποιείται.

Παρακαλούμε ακολουθείστε τις οδηγίες λειτουργίας του ανιχνευτή διαρροής .

Τα παρακάτω μέρη περιλαμβάνονται στη συσκευασία . Ανταποκρίνονται στα πρότυπα που ισχύουν στη
χώρα στην οποία έχουν προμηθευτεί από την εταιρία LANDMANN.


Σωλήνας αερίου
-Εγκεκριμένος σωλήνας επαρκούς μήκους, επιτρέποντας την εγκατάσταση χωρίς συστροφές.
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Το μπάρμπεκιου πρέπει να λειτουργεί μόνο με εξαρτήματα του συστήματος αερίου
που είναι πιστοποιημένα για χρήση στη ρύθμιση της χώρας και που αναφέρεται στα τεχνικά στοιχεία
(είδος αερίου, φιάλη αερίου, ρυθμιστής πίεσης, σωλήνα αερίου)!

ΣΥΝΔΕΣΗ ΦΙΑΛΗΣ ΑΕΡΙΟΥ

Κίνδυνος “Ανάφλεξη αερίου που έχει διαφύγει’
Το υγραέριο είναι εξαιρετικά εύφλεκτο και εκρηκτικό .
Πιθανές Επιπτώσεις


Σοβαρές σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές από αέριο που διαφεύγει αναφλέξει σε ένα περιβάλλον μη
ελεγχόμενο .

Προφυλάξεις Ασφαλείας




Κατά τη σύνδεση της φιάλης αερίου διασφαλίστε ότι δεν υπάρχουν πηγές ανάφλεξης σε ακτίνα 5 μέτρων .
Δώστε μεγάλη προσοχή να μην υπάρχουν ελεύθερες εστίες φλόγας , μην καπνίζετε ή μην ενεργοποιείται
ηλεκτρικές συσκευές (συσκευές , φώτα )κλπ. (πιθανός σπινθήρας) .
Εάν κριθεί απαραίτητο , αντικαταστήστε τον εύκαμπτο σωλήνα προκειμένου να συμμορφωθεί με την αντίστοιχη
εθνικές απαιτήσεις.

1. Επιλέξτε μια κατάλληλη θέση για να ρυθμίσετε τη συσκευή . Βεβαιωθείτε ότι …
-μη εύφλεκτα υλικά και ουσίες βρίσκονται κοντά στην συσκευή .Ελάχιστη απόσταση από εύφλεκτα υλικά και
ουσίες : 2m μπροστά και 1 m από το πλάι ,απόσταση για πυρίμαχα υλικά ή ουσίες –ελαχ. 0,25 m
-Σημειώστε: Ο καπνός δραπετεύει από το πίσω μέρος τις μονάδας ψησίματος . Μπορεί, συνεπώς, να οδηγήσει
σε ρύπανση των αντικειμένων που βρίσκονται κοντά στο πίσω μέρος του μπάρμπεκιου.
- H συσκευή είναι τοποθετημένη σταθερά πάνω σε μια επίπεδη, σε επαρκώς μεγάλη επιφάνεια. Δεν πρέπει να
μετακινηθεί κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Χρησιμοποιείστε και τα 2 φρένα στους τροχούς που βρίσκονται
δεξιά .
-Οι ρυθμιστές φλόγας(Α) είναι στο “off”.
2. Ανοίξτε τις πόρτες του ντουλαπιού ,σηκώστε τη μπάρα ασφαλείας της φιάλης αερίου στο δεξί πλαϊνό τοίχωμα
και τοποθετήστε την φιάλη αερίου όρθια στην υποδοχή που υπάρχει στη βάση του ντουλαπιού .Τοποθετήστε τη
μπάρα ασφαλείας πάνω από τη φιάλη αερίου .
Αποθηκεύετε πάντα τη φιάλη αερίου σε όρθια θέση .Ο σωλήνας αερίου δεν πρέπει να κάμπτεται ή
να βρίσκεται υπό τάση .
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3. Ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι η ροδέλα στεγανοποίησης της βαλβίδας της φιάλης είναι παρούσα και άθικτη.
Μην χρησιμοποιείτε καμία επιπλέον ροδέλα στεγανοποίησης.
4. Συνδέστε το ρυθμιστή πίεσης στη φιάλη και βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση είναι σωστή .
5. Ελέγξτε τη σύνδεση μεταξύ του ρυθμιστή αερίου και του εύκαμπτου σωλήνα και του εύκαμπτου σωλήνα με τη
συσκευή ρύθμισης(16-κάτω από το μπροστινό πάνελ) για να βεβαιωθείτε ότι είναι ασφαλής .
6. Ανοίξτε τη βαλβίδα της φιάλης. Χρησιμοποιήστε έναν ανιχνευτή διαρροών για να βεβαιωθείτε ότι όλες οι
συνδέσεις είναι σφιχτές .
-Παρακαλούμε διαβάστε τις οδηγίες για τον ανιχνευτή διαρροής !Πότε μην ελέγχετε για διαρροή
χρησιμοποιώντας μια «γυμνή» φλόγα . Ούτε η ακρόαση για διαρροές αποτελεί αξιόπιστη μέθοδος ανίχνευσης
.
-Αν η σύνδεση δεν είναι σφραγισμένη κλείστε άμεσα τη βαλβίδα της φιάλης και σφίξτε τη σύνδεση ή
αντικαταστήστε το σημείο διαρροής . Επαναλάβετε το test διαρροής .
7. Εάν δεν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε το μπάρμπεκιου αμέσως, κλείστε τη βαλβίδα της φιάλης.

ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΦΙΑΛΗΣ ΑΕΡΙΟΥ
1.Κλείστε τη βαλβίδα της φιάλης
2.Αφαιρέστε το ρυθμιστή πίεσης και αποθηκεύστε τον μαζί με το σωλήνα αερίου κάτω από το μπάρμπεκιου .Βεβαιωθείτε ότι ο
σωλήνας αερίου δεν είναι τσακισμένος ή μπερδεμένος .
3.Αποθηκεύστε τη φιάλη αερίου σωστά :
-Μην την αποθηκεύετε σε μέρη κάτω από το επίπεδο του εδάφους ή κοντά σε κλιμακοστάσια, διαδρόμους και περάσματα ,
οδούς μεταξύ των κτιρίων.
-Αποθηκεύετε πάντα τη φιάλη όρθια ,ακόμα κι αν είναι άδεια!

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΜΠΑΡΜΠΕΚΙΟΥ

Caution:Μην χρησιμοποιείται το μπάρμπεκιου στη βροχή ,καθώς αυτό θα προκαλέσει
βλάβες στη συσκευή .
Αν κατά τη διάρκεια ψησίματος ξεκινήσει ή βροχή …





16

Κλείστε τη φιάλη αερίου
Αφαιρέστε και τα 2 βύσματα
Αφήστε το μπάρμπεκιου να κρυώσει
Όταν όλα τα μέρη του μπάρμπεκιου έχουν κρυώσει ,καλύψτε το μπάρμπεκιου με ένα κάλυμμα ή
τοποθετήστε το κάτω από κάποιο σκέπαστρο .
Αν καλυφθούν τα θερμά μέρη του μπάρμπεκιου υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς .

Καθαρίστε τη σχάρα ψησίματος πλήρως πριν ψήσετε χρησιμοποιώντας ζεστό νερό και σαπούνι και αφήστε
το να στεγνώσει τελείως. Στη συνέχεια εφαρμόστε μαγειρικό λάδι στην άνω πλευρά των δύο μερών. Με αυτόν
τον τρόπο θα εξασφαλίσετε ότι τα τρόφιμα δεν θα κολλήσουν στη σχάρα εύκολα κατά τη διάρκεια ψησίματος.

1. Ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι …
- Μη εύφλεκτα υλικά ή ουσίες βρίσκονται σε στενή απόσταση από το σκεύος. Ελάχιστη απόσταση από
εύφλεκτα υλικά ή ουσίες: 2m πάνω και 1m απο το πλάι Απόσταση από πυρίμαχα υλικά ή ουσίες – ελαχ.
0,25 m.
- Το μπάρμπεκιου είναι τοποθετημένο σταθερά πάνω σε μια επίπεδη, επαρκώς μεγάλη επιφάνεια. Δεν πρέπει
να μετακινηθεί κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.
2. Ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι …
- Όλοι οι ρυθμιστές φλόγας (Α) είναι στο ‘OFF”.
- Το μπάρμπεκιου είναι πλήρως συναρμολογημένος και δεν έχει εμφανή ελαττώματα.
-Τα φρένα στερέωσης και στις 2 ρόδες λειτουργούν
-όλες οι σχάρες έχουν τοποθετηθεί
-όλα τα καπάκια είναι ανοιχτά.
-Το ταψί συλλογής λίπους είναι γεμάτο με περίπου 10 mm καθαρό, απορροφητικό, μη εύφλεκτο υλικό,
το οποίο μπορεί να απορροφήσει το λίπος που στάζει (π.χ. ξηρή και καθαρή άμμο). Διαφορετικά, το λίπος
που στάζει μπορεί να καεί. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε εύφλεκτα υλικά όπως πριονίδι, άμμο για γάτες ή
άλλες παρόμοιες ουσίες.

3. Ανοίξτε τη φιάλη αερίου .
4. Ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι το σύστημα αερίου είναι στεγανό. Διαφορετικά κλείστε αμέσως τη φιάλη
αερίου .
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ΑΝΑΦΛΕΞΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΑΥΣΤΗΡΑ

DANGER: Σοβαρά εγκαύματα μπορεί να προκληθούν από ανάφλεξη αερίου
Όταν ένας ρυθμιστής φλόγας (Α1,Α2) ανοιχτεί τότε το αέριο ρέει προς τον καυστήρα.Το αέριο αυτό καίγεται
γρήγορα με την ανάφλεξη.
Για την ασφάλειά σας .



Αναφλέξτε τους καυστήρες μόνο όταν το καπάκι είναι ανοιχτό , με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται την
συσσώρευση αερίου .
Μην σκύβετε πάνω στο μπάρμπεκιου κατά την ενεργοποίηση του ρυθμιστή φλόγας .Διατηρήστε την
μεγαλύτερη πιθανή απόσταση για να αποφύγετε τη πρόκληση εγκαυμάτων σε περίπτωση πιθανής
έκρηξης .

1.Ανοίξτε το καπάκι και ελέγξτε ότι ο ρυθμιστής φλόγας του καυστήρα σούβλας (Α4) είναι στο “off”,καθώς ο
πίσω καυστήρας υπέρυθρης λειτουργίας δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ταυτόχρονα με τους κεντρικούς
καυστήρες .
Κρατήστε απόσταση ασφαλείας από τους καυστήρες κατά τη διάρκεια των επόμενων βημάτων .

2.Πιέστε το ρυθμιστή φλόγας (Α1 ή Α2) ,γυρίστε τον αντίθετα από τη φορά του
ρολογιού στην ένδειξη “high” και κρατήστε το πατημένο για περίπου 4
δευτερόλεπτα.
Ήχοι “κλικ” υποδεικνύουν ότι η ανάφλεξη λειτουργεί.
Αν το αέριο στο καυστήρα δεν αναφλέξει μέσα στα επόμενα 4
δευτερόλεπτα ,γυρίστε τους ρυθμιστές φλόγας (A1,A2) πίσω στην ένδειξη
“off”,περιμένετε για 5 λεπτά και επαναλάβετε το στάδιο 2.

Σε περίπτωση που μια ανάφλεξη δεν λειτουργεί μπορείτε να ανάψετε το καυστήρα με ένα σπίρτο . Στη
περίπτωση αυτή είναι επιτακτικό να χρησιμοποιήσετε το σύρμα τοποθέτησης σπίρτου το οποίο θα βρείτε
στο ντουλάπι του μπάρμπεκιου . Χωρίς αυτό θα καείτε. Κρατήστε τη μεγαλύτερη δυνατή απόσταση από
τον καυστήρα. Ενώστε το σύρμα τοποθέτησης σπίρτου μαζί με το σπίρτο και περάστε το μέσα στην
επιφάνεια ψησίματος από πάνω κοντά στο καυστήρα που επιθυμείτε να ανάψετε. Τότε πιέστε τον
αντίστοιχο ρυθμιστή πίεσης (Α1,Α2) και γυρίστε τον στην ένδειξη “high”.
3.Για να αναφλέξετε τους άλλους κεντρικούς καυστήρες επαναλάβετε το βήμα 2 χρησιμοποιώντας τους
ρυθμιστές φλόγας που αντιστοιχούν στον ανάλογο καυστήρα.
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4.Κλείστε το καπάκι και αφήστε το μπάρμπεκιου να ζεσταθεί σε πλήρη ισχύ.
Όταν χρησιμοποιείτε το μπάρμπεκιου για 1η φορά , αφήστε το να προθερμανθεί για 20 λεπτά χωρίς
τρόφιμα χρησιμοποιώντας ενεργούς τους καυστήρες απλής χρήσης ώστε να απομακρυνθούν οι
αναθυμιάσεις από τη βαφή ( όπως και σε κάθε φούρνο) .
5.Όταν το μπάρμπεκιου έχει ζεσταθεί επαρκώς γυρίστε το ρυθμιστή φλόγας στην επιθυμητή ρύθμιση
(μέγεθος φλόγας) .
Δεν συνιστούμε να χρησιμοποιείται το μπάρμπεκιου σε μέγιστη θερμική ισχύ για παρατεταμένο χρόνο
,καθώς το περίβλημα θα γίνει πολύ ζεστό και μπορεί να υποστεί ζημιά . Δώστε ιδιαίτερη προσοχή και
ανοίγεται πάντα το καπάκι ανά τακτά χρονικά διαστήματα όταν χρησιμοποιείται τους καυστήρες
υπέρυθρης λειτουργίας ,καθώς παράγουν υψηλό ποσό θερμότητας .

Τα ανοξείδωτα μέρη μπορεί να χάσουν το χρώμα τους από την έκθεσή τους σε υψηλές
θερμοκρασίες.
6.Τώρα μπορείτε να τοποθετήσετε φαγητό στην επιφάνεια ψησίματος . Σας προτείνουμε να φοράτε γάντια
για μπάρμπεκιου ή άλλα πυράντοχα γάντια για τη προστασία από τη παραγόμενη θερμότητα .
Για να κλείσετε τους καυστήρες (σβήσιμο φλόγας) πιέστε και γυρίστε τους ρυθμιστές φλόγας (A1,A2) στην
ένδειξη “off” . Η παροχή αερίου διακόπτεται μόνο όταν όλοι οι ρυθμιστές φλόγας βρίσκονται στην ένδειξη
“off” .

ΑΝΑΦΛΕΞΗ ΠΛΑΙΝΟΥ ΚΑΥΣΤΗΡΑ

DANGER: Σοβαρά εγκαύματα μπορεί να προκληθούν από ανάφλεξη αερίου
Όταν ο ρυθμιστής φλόγας (Α3) ανοιχτεί τότε το αέριο ρέει προς τον πλαϊνό
καυστήρα. Το αέριο αυτό καίγεται γρήγορα με την ανάφλεξη.
Για την ασφάλειά σας .
 Αναφλέξτε τους καυστήρες μόνο όταν το καπάκι είναι ανοιχτό ,
με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται την συσσώρευση αερίου .
 Μην σκύβετε πάνω στο μπάρμπεκιου κατά την ενεργοποίηση
του ρυθμιστή φλόγας .Διατηρήστε την μεγαλύτερη πιθανή
απόσταση για να αποφύγετε τη πρόκληση εγκαυμάτων σε
περίπτωση πιθανής έκρηξης .
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DANGER: Σοβαρά εγκαύματα και ζημιές μπορεί να προκληθούν αν
λειτουργείται το πλαϊνό καυστήρα με κλειστό καπάκι
Αν ο πλαϊνός καυστήρας λειτουργεί με κλειστό καπάκι ,θα ζεσταθεί τόσο πολύ που θα
υποστεί ζημιά και υπάρχει και άμεσος κίνδυνος εγκαύματος με το άγγιγμα του
καπακιού.
Ένας ιδιαίτερος κίνδυνος είναι ότι η φλόγα αερίου είναι δύσκολο να τη δείτε λόγω
του μπλε χρώματος ,συνήθως σε έντονο φώς ηλίου. Ως εκ τούτου, δεν μπορεί να
αποκλειστεί ότι το καπάκι μπορεί να κλείσει κατά λάθος, ακόμη και αν η φλόγα του
αερίου εξακολουθεί να καίει.
Για την ασφάλειά σας :
 Αναφλέγετε τον καυστήρα μόνο όταν τον χρειάζεστε
 Αμέσως μετά τοποθετείτε το σκεύος στον καυστήρα
 Διακόψτε τη παροχή αερίου πριν μετακινήσετε το σκεύος.

Caution
Χρησιμοποιείτε σκεύη (κατσαρόλες ή τηγάνια) στον πλαϊνό καυστήρα που έχουν
εγκριθεί για χρήση σε συσκευές μαγειρέματος με αέριο. Μαγειρικά σκεύη που είναι
ακατάλληλα για συσκευές αερίου μπορεί να καταστραφούν .
Το μέγεθος του σκεύους που χρησιμοποιείται πρέπει να ταιριάζει στο μέγεθος του
πλαϊνού καυστήρα. Τα μαγειρικά σκεύη πρέπει να στέκονται με ασφάλεια στο πλαϊνό
καυστήρα.

1.Ανοίξτε το καπάκι του πλαϊνού καυστήρα .
Κρατήστε απόσταση ασφαλείας από τους καυστήρες για τα επόμενα στάδια.
2.Πιέστε το ρυθμιστή φλόγας (Α3) ,γυρίστε τον αντίθετα από τη φορά του ρολογιού

στην ένδειξη “high” και κρατήστε το πατημένο για περίπου 4 δευτερόλεπτα.
Ήχοι “κλικ” υποδεικνύουν ότι η ανάφλεξη λειτουργεί.
Αν το αέριο στο καυστήρα δεν αναφλέξει μέσα στα επόμενα 4
δευτερόλεπτα ,γυρίστε τους ρυθμιστές φλόγας (A3) πίσω στην ένδειξη
“off”,περιμένετε για 5 λεπτά και επαναλάβετε το στάδιο 2.

Σε περίπτωση που μια ανάφλεξη δεν λειτουργεί μπορείτε να ανάψετε το καυστήρα με ένα σπίρτο . Στη
περίπτωση αυτή είναι επιτακτικό να χρησιμοποιήσετε το σύρμα τοποθέτησης σπίρτου το οποίο θα βρείτε
στο ντουλάπι του μπάρμπεκιου . Χωρίς αυτό θα καείτε. Κρατήστε τη μεγαλύτερη δυνατή απόσταση από
τον καυστήρα. Ενώστε το σύρμα τοποθέτησης σπίρτου μαζί με το σπίρτο και περάστε το μέσα στην
επιφάνεια ψησίματος από πάνω κοντά στο καυστήρα που επιθυμείτε να ανάψετε. Τότε πιέστε τον
αντίστοιχο ρυθμιστή πίεσης (Α3) και γυρίστε τον στην ένδειξη “high”.
3.Γυρίστε το ρυθμιστή φλόγας (Α3) στην επιθυμητή ρύθμιση θερμότητας (μέγεθος φλόγας), τοποθετήστε
ένα σκεύος που έχει εγκριθεί για συσκευές μαγειρέματος με αέριο στην πλευρά του καυστήρα και να
ζεσταθεί το φαγητό σας.
Για να κλείσετε το πλαϊνό καυστήρα (σβήσιμο φλόγας) πιέστε και γυρίστε το ρυθμιστή φλόγας
(A3) στην ένδειξη “off” .
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ΧΡΗΣΗ ΣΟΥΒΛΑΣ

Λάβετε υπόψη χρησιμοποιώντας το καυστήρα σούβλας :
 Μην χρησιμοποιείται ποτέ ταυτόχρονα το καυστήρα σούβλας με τους
κεντρικούς καυστήρες ,καθώς η υψηλή θερμοκρασία θα προκαλέσει ζημιά
στο μπάρμπεκιου.
 Πριν χρησιμοποιείστε το καυστήρας σούβλας ,πρώτα αφαιρείτε πάντα τη
σχάρα ζεστάματος ,καθώς θα υποστεί ζημιά λόγω θερμότητας .
Σε περίπτωση που θέλετε να ψήσετε ένα μεγαλύτερο ποσό τροφίμων στην
σούβλα ,μπορεί να αποδειχτεί απαραίτητο να αφαιρέσετε τις σχάρες ψησίματος.
 Μην υπερφορτώνεται τη σούβλα με υπερβολικά μεγάλη ποσότητα του κρέατος
(μέγιστο βάρος 5 kg).Αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη σούβλα, στο
μοτέρ,κλπ.
 Πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέστε τη σούβλα ,σβήστε τη φλόγα από όλους
τους καυστήρες (γυρίστε τους ρυθμιστές φλόγας στην ένδειξη “off” )και κλείστε
το μοτέρ. Διαφορετικά μπορεί να πάθετε εγκαύματα ή και να τραυματιστείτε .

ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ
Για να καθαρίσετε το κάδο απορριμάτων και τα εξαρτήματα του αφαιρέστε το κάδο απορριμάτων από τη βάση
του .

Για λόγους υγιεινής και για να αποφευχθούν δυσάρεστες μυρωδιές, θα πρέπει να αδειάζετε και να
καθαρίζετε τον κάδο απορριμμάτων σε τακτά χρονικά διαστήματα.
Σας προτείνουμε να τοποθετήσετε ένα ένθετο κάδο 20 λίτρων στον κάδο απορριμμάτων (18).
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1. Ελέγξτε ότι οι πέντε ρυθμιστές φλόγα από
τους κύριους καυστήρες (Α1, Α2) είναι
Γυρισμένοι στην ένδειξη "OFF". Ο καυστήρας
σούβλας δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί μαζί με τις
κύριες εστίες.
2. Τραβήξτε το ηλεκτρικό μοτέρ (C) προς τα
εμπρός μέχρι το στοπ.
3. Ωθήστε ένα από τους σφιγκτήρες κρέατος
επάνω στο σουβλάκι (D) (αιχμές δείχνουν προς τα
μέσα προς το κρέας), έπειτα το κρέας
(τοποθετημένο στο κέντρο της σούβλας) και στη
συνέχεια το άλλο σφιγκτήρα κρέατος (αιχμές
δείχνουν προς τα μέσα προς το κρέας).
Ευθυγραμμίστε τα πάντα στο κέντρο, πιέστε τους
σφιγκτήρες κρέατος στο κρέας και
σφίξτε τις βίδες των σφιγκτήρων κρέατος.
4.Εισάγετε την μια άκρη της σούβλας στην
υποδοχή του μοτέρ και την άλλη άκρη της
σούβλας στην υποδοχή που υπάρχει στη δεξιά
μεριά του μπάρμπεκιου .
5.Τοποθετήστε το καλώδιο τροφοδοσίας στο
μοτέρ καθώς διαβάζετε τις οδηγίες ασφαλείας στη
σελίδα 11 σε μια πρίζα 230 V , πατήστε το
διακόπτη του μοτέρ στο “ON” και ελέγξτε ότι η
σούβλα περιστρέφεται ισομερώς ,διαφορετικά
επανατοποθετήστε το κρέας .

6.Πιέστε το ρυθμιστή φλόγας(Α4),γυρίστε το
αντίστροφα από τη φορά του ρολογιού στην
ένδειξη “high” και κρατήστε το προς τα κάτω για 5
δευτερόλεπτα.
Αν το αέριο στο καυστήρα σούβλας δεν
αναφλεγεί μέσα στα 5 δευτερόλεπτα ,γυρίστε
το ρυθμιστή φλόγας πίσω στην ένδειξη “off”
,αναμένεται για 5 λεπτά και επαναλάβετε το
βήμα 6 .

Σε περίπτωση που η ανάφλεξη δεν λειτουργεί μπορείτε να ανάψετε το καυστήρα με ένα σπίρτο . Στη
περίπτωση αυτή είναι επιτακτικό να χρησιμοποιήσετε το σύρμα τοποθέτησης σπίρτου το οποίο θα βρείτε
στο ντουλάπι του μπάρμπεκιου . Χωρίς αυτό θα καείτε. Κρατήστε τη μεγαλύτερη δυνατή απόσταση από
τον καυστήρα. Κρατήστε το σύρμα τοποθέτησης σπίρτου μαζί με το σπίρτο κοντά στο καυστήρα σούβλας .
Τότε πιέστε τον αντίστοιχο ρυθμιστή πίεσης (Α4) και γυρίστε τον στην ένδειξη “high”.
3.Γυρίστε το ρυθμιστή φλόγας (Α3) στην επιθυμητή ρύθμιση θερμότητας (μέγεθος φλόγας), τοποθετήστε
ένα σκεύος που έχει εγκριθεί για συσκευές μαγειρέματος με αέριο στην πλευρά του καυστήρα και να
ζεσταθεί το φαγητό σας.
Για να κλείσετε το πλαϊνό καυστήρα (σβήσιμο φλόγας) πιέστε και γυρίστε το ρυθμιστή φλόγας
(A3) στην ένδειξη “off” .
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ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΜΠΑΡΜΠΕΚΙΟΥ
1. Κλείστε τη βαλβίδα της φιάλης αερίου .
2. Γυρίστε όλους τους ρυθμιστές φλόγας (Α) στην ένδειξη “off” .
3. Αναμένετε μέχρι όλα τα μέρη της ψησταριάς να κρυώσουν και καθαρίστε τα μέρη που αναφέρονται στο
κεφάλαιο “Καθαρισμός”.
4. Κλείστε το καπάκι του μπάρμπεκιου και βεβαιωθείτε ότι αυτό προστατεύετε από τη βροχή και από άλλες
περιβαλλοντικές επιρροές (π.χ. χρησιμοποιήστε κάλυμμα).
5. Αν το μπάρμπεκιου δεν θα χρησιμοποιηθεί για παρατεταμένο χρονικό διάστημα :
-Αποσυνδέστε τη φιάλη υγραερίου (δείτε κεφάλαιο “Αποσύνδεση Φιάλης Υγραερίου”)
-Αποθηκεύστε το μπάρμπεκιου σε στεγανό μέρος .

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
Μπάρμπεκιου
Για να διασφαλίσετε ότι το μπάρμπεκιου θα σας εξυπηρετεί για πολλά χρόνια στο μέλλον ,θα πρέπει να
καθαρίζετε πάντα μετά από κάθε χρήση χρησιμοποιώντας υγρό, μια βούρτσα και ένα πανί –βεβαιωθείτε πρώτα
ότι όλα τα μέρη του μπάρμπεκιου έχουν κρυώσει . Αυτή η διαδικασία δυσκολεύει όταν το λίπος και οι βρωμιές
έχουν στεγνώσει πάνω στα μέρη του μπάρμπεκιου .
Ο καυστήρας υπέρυθρης λειτουργιάς δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με υγρά (π.χ. νερό )καθώς αυτό
μπορεί να του προκαλέσει βλάβη .
Caution: Η ακίδα του καυστήρα μπορεί να καμφθεί
Η ακίδα του καυστήρα μπορεί να καμθεί ή να σπάσει κατά τη διάρκεια
καθαρισμού
Πιθανές συνέπειες


Ο καυστήρας δεν μπορεί να ανάψει

Μέτρα Ασφαλείας


Δώστε ιδιαίτερη προσοχή όταν καθαρίζετε τα μέρη γύρω από τον
καυστήρα .

Ανοξείδωτα Μέρη
Μπορείτε να καθαρίσετε τα ανοξείδωτα μέρη χρησιμοποιώντας καθαριστικό ειδικό για ανοξείδωτα μέρη
.Καθαρίζετε πάντα προς τη μεριά των γραμμών του “βερνικιού”.

Δοχείο Συλλογής Λίπους
Το περιεχόμενο του δοχείου συλλογής λίπους θα πρέπει να αντικατασταθεί αν λερωθεί .Διαφορετικά μπορεί να
αναφλέγεται από το “νέο” λίπος που πέφτει . Αντικαταστήστε το με 10 mm στρώμα καθαρό, απορροφητικό, μη
εύφλεκτο υλικό, το οποίο μπορεί να απορροφήσει το λίπος που στάζει (π.χ. ξηρή ,καθαρή άμμο). Ποτέ μη
χρησιμοποιείτε εύφλεκτα υλικά όπως πριονίδι, άμμο για γάτες ή κάτι παρόμοιο.
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Υπέρυθροι Καυστήρες
Caution: Οι καυστήρες υπέρυθρης λειτουργίας δεν πρέπει να έρχονται σε
επαφή με νερό.
Ο καυστήρας υπέρυθρης λειτουργίας μπορεί να υποστεί ζημιά αν έρθει σε επαφή
με νερό .
Διαδικασία καθαρισμού καυστήρα υπέρυθρης λειτουργίας



Μετά από κάθε χρήση ο καυστήρας υπέρυθρης λειτουργίας θα πρέπει να
συνεχίζει να λειτουργεί στο “high” χωρίς κανένα φαγητό με σκοπό να
κάψει οποιοδήποτε λίπος ή υπολείμματα φαγητών .
Αφού το μπάρμπεκιου κρυώσει σκουπίστε προσεκτικά τα υπολείμματα .

Σύστημα Αερίου
Όλα τα μέρη από τα οποία περνάει το αέριο θα πρέπει να καθαρίζονται μόνο από κάποιον ειδικό .Ποτέ
μην αποσυναρμολογείτε τη συσκευή ρύθμισης !

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Το μπάρμπεκιου δεν χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη συντήρηση .Παρ 'όλα αυτά, θα πρέπει να ελέγχετε σε τακτά χρονικά
διαστήματα. Τα διαστήματα εξαρτώνται από το πόσο συχνά το μπάρμπεκιου που χρησιμοποιείται και τις περιβαλλοντικές
συνθήκες στις οποίες εκτίθεται.
Μπάρμπεκιου


Ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη του μπάρμπεκιου είναι παρόντα και συναρμολογούνται(οπτικός έλεγχος)



Ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδέσεις είναι παρούσες και καλά στερεωμένα. Σφίξτε τις αν χρειαστεί .

Σύστημα Αερίου
Το σύστημα αερίου θα πρέπει να ελέγχετε κάθε φορά που συνδέετε με φιάλη αερίου(βλέπε κεφάλαιο “Σύνδεση και
Αποσύνδεση της φιάλης αερίου” .

DANGER: Κίνδυνος Πυρκαγιάς από μπλοκαρισμένους καυστήρες
Έντομα μπορεί να μπλοκάρουν τους καυστήρες
Πιθανές Συνέπειες



Φωτιά στα στοιχεία ρύθμισης που βρίσκονται πίσω από το μπροστινό
πάνελ
Ζημιά στο μπάρμπεκιου

Μέτρα Ασφαλείας



Ελέγξτε τους καυστήρες μετά από μια παρατεταμένη περίοδο της μη
χρήσης τους , τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, για σημάδια
μπλοκαρίσματος.
Αν διαπιστώσετε σημάδια αναστροφής στα στοιχεία ρύθμισης
,κλείστε αμέσως τη βαλβίδα της φιάλης έτσι ώστε να διακοπεί η
παροχή αερίου.

Αν κριθεί απαραίτητο , αντικαταστήστε το σωλήνα αερίου έτσι ώστε να συμμορφώνεται στις αντίστοιχες εθνικές
προδιαγραφές .
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ΦΩΤΙΣΜΟΣ
Δεδομένου ότι η λάμπα έχει περιορισμένη διάρκεια ζωής θα χρειαστεί να την αλλάξετε. Χρησιμοποιήστε μόνο
λαμπτήρες ίδιου τύπου.
1.
2.
3.
4.
5.

Κλείστε τη βαλβίδα φιάλης υγραερίου .
Γυρίστε όλους τους ρυθμιστές φλόγας “A” στην ένδειξη “off”.
Αποσυνδέστε όλα τα βύσματα (μοτέρ και λάμπας)
Περιμένετε μέχρι να κρυώσουν όλα τα μέρη του μπάρμπεκιου.
Αφαιρέστε το αριστερό ή το δεξί κάλυμμα της λάμπας στο πίσω μέρος της βάσης του καπακιού λύνοντας
μια βίδα.

6. Χαλαρώστε το στήριγμα που ασφαλίζει το γυαλί και τα πλαίσια .
7. Βγάλτε την καμένη λάμπα και αντικαταστήστε την με μια καινούρια του ίδιου τύπου (αλογόνου, 12 V, 20
W).
8. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα της λάμπας και ασφαλίστε το με την βίδα που αναφέρετε και στο στάδιο 5
.
Το μπάρμπεκιου είναι έτοιμο για χρήση.

ΜΠΑΤΑΡΙΑ
1. Ξεβιδώστε το καπάκι μπαταρίας (Κ)
2. Αφαιρέστε την άδεια μπαταρία
3. Τοποθετήστε μια νέα μπαταρία τύπου ΑΑ ,παρατηρώντας του πόλους.Χρησιμοποιείται μόνο μπαταρίες
τύπου ΑΑ.
4. Τοποθετήστε ξανά –Βιδώστε το καπάκι (Κ)
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ
Εναπομείναντες ουσίες

Κίνδυνος : Κίνδυνος πυρκαγιάς κατά την απόρριψη υπολειμματικής ουσίας .
Διάθεση των υπολειμματικών ουσιών μόνο όταν έχουν πλήρως κρυώσει και στη συνέχεια μόνο
σε καθορισμένα μεταλλικά δοχεία . Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς .
Μπάρμπεκιου
Δώστε προσοχή στην καθαριότητα κατά τη χρήση του μπάρμπεκιου .
Για να διαθέσετε το μπάρμπεκιου σωστά , αποσυναρμολογήστε το σε επιμέρους τμήματα .Ανακυκλώστε τα
μεταλλικά και τα πλαστικά μέρη αυτού . Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς .

Αναζήτηση και Αποκατάσταση βλαβών
Αν παρά την επαρκή σχολαστικότητα και φροντίδα παρουσιαστεί βλάβη , αυτό το κεφάλαιο μπορεί να σας
βοηθήσει να την αποκαταστήσετε .

Βλάβη

Πιθανή Αιτία

Μυρίζει Αέριο

Διαρροή στο σύστημα παροχής
αερίου

Αντιμετώπιση
1. Κλείστε αμέσως τη βαλβίδα της φιάλης υγραερίου
2. Αποφύγετε τη δημιουργία κάθε είδους φλόγας
ή σπινθήρων (μην θέτετε σε λειτουργία ηλεκτρικές
συσκευές )
3. Σφίξτε όλες τις συνδέσεις στο σύστημα αερίου
4. Ελέγξτε όλα τα μέρη του συστήματος αερίου
για πιθανή ζημιά ,αντικαταστήστε τα ελαττωματικά
μέρη που έχουν με αυθεντικά ανταλλακτικά .
5.Χρησιμοποιήστε τον ανιχνευτή διαρροής για να
ελέγξτε για διαρροές στο σύστημα ρύθμισης.

Ο καυστήρας

Η βαλβίδα της φιάλης είναι κλειστή

Ανοίξτε τη βαλβίδα της φιάλης (G2) στις 6 η ώρα .

Η φιάλη υγραερίου είναι άδεια

Αντικαταστήστε τη φιάλη αερίου (G0)

Η μπαταρία ανάφλεξης είναι άδεια.

Όταν το κουμπί της ανάφλεξης πιέζεται και δεν
ακούγονται συνεχόμενοι ήχοι “klik” , είναι πιθανό η
μπαταρία να χρειάζεται αλλαγή (βλέπε κεφάλαιο
“Συναρμολόγηση” .

Το καλώδιο ανάφλεξης

Οπτικός έλεγχος , διορθώστε εάν χρειάζεται .

δεν ανάβει

δεν έρχεται σε επαφή
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με την ηλεκτρονικό αναπτήρα
ανάφλεξης
Το μπεκ δεν εισέρχεται σωστά στο
καυστήρα

Οπτικός έλεγχος , διορθώστε τη θέση του καυστήρα .

Η ακίδα ανάφλεξης στο καυστήρα Οπτικός έλεγχος , διορθώστε αν χρειαστεί.
έχει καμφθεί
Μπεκ μπλοκαρισμένο
Άλλο
σύστημα
μπλοκαρισμένο
Πολύ χαμηλή

Πολύ σύντομος χρόνος

θερμοκρασία στην

προθέρμανσης

Καθαρίστε το μπεκ με μια καρφίτσα.
αερίου

ψησταριά

Είσοδοι αερίου στον καυστήρα
μπλοκαρισμένες .

Το σύστημα αερίου θα πρέπει να καθαρίζεται από
εξειδικευμένο τεχνικό .

Κλείστε το καπάκι της μονάδας της ψησταριάς και
ρυθμίστε το ρυθμιστή της φλόγας στο max.

Αφαιρέστε τα στοιχεία που μπλοκάρουν το καυστήρα .

Popping & bubbling –

Επιστροφή φλόγας λόγω

1.Κλείστε αμέσως τη βαλβίδα της

θόρυβος

εμφράξεων στον καυστήρα

φιάλης (G2 θέση 3 η ώρα )
2. Περιμένετε 3 λεπτά και θέστε ξανά σε λειτουργία τη
ψησταριά .
3. Εάν εμφανιστεί ξανά το πρόβλημα , αναθέστε σε

κάποιον ειδικό την απεγκατάσταση του καυστήρα και το κκ
αυτού .
Η
φλόγα
τρεμοπαίζει

αερίου Η βαλβίδα φιάλης δεν είναι αρκετά
ανοιχτή
Η φιάλη υγραερίου είναι σχεδόν
άδεια

Ανοίξτε τελείως τη βαλβίδα φιάλης υγραερίου

Συνδέστε μια νέα φιάλη υγραερίου

Η φλόγα αερίου είναι Παρουσία πολύ λίγου οξυγόνου
κίτρινη ή πορτοκαλί αντί
για μπλε

Ελέγξτε το καυστήρα για σημάδια μπλοκαρίσματος

Φλόγα
αερίου Πολύ λιπαρό φαγητό
φουντώνει έντονα

Αφαιρέστε τυχόν μεγάλες περιοχές λίπους πριν ψήσετε
ή τοποθετήστε το φαγητό στη πλάκα ψησίματος ή
χαμηλώστε τη θερμοκρασία του μπάρμπεκιου

Έχει αρκετό άνεμο στο γύρω
περιβάλλον
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Απενεργοποιήστε το μπάρμπεκιου και μετακινήστε το σε
μια περιοχή η οποία προστατεύεται από τον άνεμο .
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