ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

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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Στοιχεία Λειτουργίας

Α

Πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη

Β

Ρυθμιστές φλόγας της
μονάδας μπάρμπεκιου

C

Πλαϊνό Μάτι

Μπουκάλα Υγραερίου
Ρυθμιστής Πίεσης
Σωλήνας
Αερίου(Περιλαμβάνεται)

Αναφλέγει το αέριο που ρέει στο καυστήρα όταν ο ρυθμιστής φλόγας
είναι ανοιχτός
Τροφοδοτούν αέριο στους καυστήρες της μονάδας ψησίματος ( πιέστε
παρατεταμένα και γυρίστε το ρυθμιστή φλόγας στο “max” )
Μετά την ανάφλεξη ρυθμίστε στην επιθυμητή θερμοκρασία λειτουργίας
γυρνώντας το κουμπί για κάθε καυστήρα ξεχωριστά .
Τροφοδοτεί αέριο στο πλαϊνό μάτι (πιέστε παρατεταμένα και γυρίστε το
ρυθμιστή φλόγας στο “max”).
Μετά την ανάφλεξη ρυθμίστε στην επιθυμητή θερμοκρασία λειτουργίας
γυρνώντας το κουμπί.
Ρυθμίζει την πίεση αερίου (28-30mbar )

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
επίβλεψη-κλειστό καπάκι μπορεί να προκαλέσει εσωτερικές αναφλέξεις ή φωτιά .
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Συνδέστε το ρυθμιστή στη φιάλη υγραερίου.Ανοίγοντας τη βαλβίδα της φιάλης το αέριο ρέει μέσα
από το ρυθμιστή ,το σωλήνα αερίου και το ρυθμιστή φλόγας στους καυστήρες.
Πιέστε το ρυθμιστή φλόγας (Β) και ενεργοποιήστε την πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη Α και 1 σπίθα θα
παραχθεί στην ακίδα που βρίσκεται κοντά στο καυστήρα.
Ρυθμίστε ή διακόψτε τη ροή αερίου στον αντίστοιχο καυστήρα χρησιμοποιώντας τον ρυθμιστή φλόγας
Β.

ΧΡΗΣΗ
Ορθή Χρήση
Το μπάρμπεκιου αυτό προορίζεται μόνο για εξωτερική χρήση Προβλεπόμενη χρήση σημαίνει ότι το
μπάρμπεκιου θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για την προετοιμασία φαγητού τηρώντας παράλληλα
και τη συμμόρφωση με όλες τις οδηγίες που αναγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο.
Το μπάρμπεκιου αυτό προορίζεται μόνο για ιδιωτική χρήση !
Μη ορθή Χρήση
Οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή ή χρήση που επεκτείνεται πέρα από το προβλεπόμενο σκοπό δεν
επιτρέπεται . Αυτό ισχύει κυρίως για τις παρακάτω περιπτώσεις μη ορθής χρήσης:




Μην λειτουργείτε το μπάρμπεκιου με κάρβουνο ή άλλου είδους καύσιμο πέραν τον
υγραερίου(προπάνιο/Βουτάνιο) .
Μην χρησιμοποιείται το μπάρμπεκιου ως θερμαντική συσκευή .
Μην χρησιμοποιείται το μπάρμπεκιου για να θερμάνετε υλικά και άλλες ουσίες εκτός από τρόφιμα που
είναι κατάλληλα για μπάρμπεκιου .

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 .
Η Landmann προσφέρει εγγύηση ποιότητας 2 χρόνων και αντοχής στο
αλουμίνιο κατά της σκουριάς.

αλουμίνιο, μέρη από χυτό

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
.
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ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Καθορισμός όρων χρήσης
Τα παρακάτω εικονογράμματα και οι προειδοποιητικές λέξεις χρησιμοποιούνται στις οδηγίες για να
επισημάνουν τους κινδύνους και σημαντικές πληροφορίες .

Προφυλάξεις Ασφαλείας
Εικονόγραμμα και προειδοποιητικές
λέξεις

Σημειώστε ότι …

... ένας πιθανός κίνδυνος που μπορεί να
οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό
ή ζημιά σε περιουσία, αν δεν τηρούνται
τα ανακοινωθέντα μέτρα.

Σημειώσεις Λειτουργίας
Εικονόγραμμα

Σημειώστε ότι ...
…Χρήσιμη λειτουργία ή συμβουλή

…Κίνδυνος σύγχυσης ,το σύμβολο
δείχνει ένα διακριτικό μέρος του
στοιχείου

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Η μη τήρηση των παρακάτω βασικών μέτρων ασφαλείας μπορεί να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό
σε πρόσωπα καθώς και υλικές ζημιές .
 Χρησιμοποιείτε το μπάρμπεκιου αποκλειστικά με τον τρόπο και τους όρους που καθορίζει ο
κατασκευαστής .
 Μην χρησιμοποιείται ποτέ το μπάρμπεκιου όταν αυτό παρουσιάζει εμφανής βλάβη .
 Ποτέ μην τροποποιείται τα μηχανικά μέρη της ψησταριάς. Χρησιμοποιείται μόνο αυθεντικά
ανταλλακτικά της Landmann .
 Χρησιμοποιείται αξεσουάρ που είναι ρητά εγκεκριμένα για αυτό το μπάρμπεκιου (βλέπε κεφάλαιο
“Aξεσουάρ” , σε περίπτωση που δατηρείται αμφιβολίες επικοινωνήστε με τον επίσημο αντιπρόσωπο
της εταιρίας στη χώρα σας . )
 Χρησιμοποιείται το μπάρμπεκιου σε υπαίθριο χώρο ,καλά αεριζόμενο και πάνω από την επιφάνεια του
εδάφους.(π.χ. δεν ενδείκνυται η χρήση του μπάρμπεκιου σε υπόγειο)
 Μην αφήνετε ποτέ το μπάρμπεκιου χωρίς επίβλεψη κατά τη χρήση τους. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή για
να βεβαιωθείτε ότι παιδιά και άτομα με ειδικές πνευματικές και φυσικές ικανότητες βρίσκονται σε
απόσταση ασφαλείας από το μπάρμπεκιου . Δεν θα είναι σε θέση να αναγνωρίσουν τους κινδύνους
σωστά .
 Φοράτε πάντα γάντια πυράντοχα για μπάρμπεκιου .
 Μικρά τμήματα μπορεί είναι θανατηφόρα σε περίπτωση κατάποσης. Σημειώστε ότι υπάρχει ο κίνδυνος
ασφυξίας, εάν η αναπνευστική οδός καλύπτεται από φύλλο συσκευασίας.
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ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

: Θερμές επιφάνειες και μέρη
Κατά τη διάρκεια λειτουργίας κάποια τμήματα του μπάρμπεκιου γίνονται πού θερμά ,κυρίως τα
τμήματα που βρίσκονται κοντά στη μονάδα ψησίματος .
Πιθανές Συνέπειες

Σοβαρά εγκαύματα από την επαφή με θερμά μέρη που βρίσκονται κοντά στη μονάδα
ψησίματος.

Κίνδυνος πυρκαγιάς ή ανάφλεξης αν εύφλεκτα υλικά ή ουσίες βρίσκονται κοντά στο
μπάρμπεκιου.

Μέτρα Ασφαλείας πριν τη χρήση του μπάρμπεκιου
Πριν θέσετε το μπάρμπεκιου σε λειτουργία βεβαιωθείτε πρώτα 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. Απόσταση από
λιγότερο εύφλεκτα υλικά ή ουσίες, π.χ. τοίχους: min. 0,25 m.
 Το μπάρμπεκιου είναι τοποθετημένο σταθερά σε αρκετά μεγάλη επιφάνεια. Δεν πρέπει να μετακινείτε κατά τη

διάρκεια λειτουργίας .
Μέτρα ασφαλείας κατά τη διάρκεια ψησίματος



Φοράτε προστατευτικά γάντια
Μην αφήνετε το μπάρμπεκιου χωρίς επίβλεψη .Δώστε ιδιαίτερη προσοχή ώστε παιδιά και ζώα να
βρίσκονται μακριά από το μπάρμπεκιου.

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

ή γίνει ανάφλεξη του

Μέτρα ασφαλείας :





Χρησιμοποιείται το μπάρμπεκιου μόνο σε υπαίθριους χώρους 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 .
Κλείστε τη βαλβίδα στη φιάλη αερίου άμεσα όταν τελειώσετε το ψήσιμο .
Όταν συνδέετε τη φιάλη αερίου βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν άλλες πηγές ανάφλεξης σε
ακτίνα 5 μέτρων .
Δώστε ιδιαίτερη προσοχή να μην ανάβετε οποιαδήποτε φλόγα ,μην καπνίζετε ή μην
ενεργοποιείται ηλεκτρικές συσκευές (συσκευές, αναπτήρες )κλπ.

7



Πριν από κάθε χρήση ,βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδέσεις αερίου είναι σφραγισμένες και
άθικτες.
Εάν είναι απαραίτητο, βεβαιωθείτε ότι έχετε αντικαταστήσει το σωλήνα αερίου, εάν απαιτείται
,σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία .
Η ψησταριά δεν πρέπει να χρησιμοποιείται εάν οι συνδέσεις για την προμήθεια φυσικού αερίου
είναι πορώδης ή ελαττωματικές. Αυτό ισχύει επίσης, για παράδειγμα, σε σωλήνες ή εξαρτήματα
που έχουν αποκλειστεί από έντομα, καθώς αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μια επικίνδυνη
αναδρομή.



Κατά την ανάφλεξη της φλόγας αερίου μην σκύβετε πάνω από τις εστίες υγραερίου καθώς
φλόγες μπορεί να αναπηδήσουν αν έχει συσσωρευτεί αέριο .
Για τους ίδιους λόγους , ΠΟΤΕ μην ξανανάβετε αμέσως εάν η φλόγα έχει σβήσει , αντί αυτού :
-Γυρίστε τους ρυθμιστές φλόγας (4 x B και C ) στο off για να διακόψετε τη ροή αερίου .
-Περιμένετε για 3 λεπτά προκειμένου να διασφαλίσετε ότι το συσσωρευμένο αέριο έχει
διαλυθεί .
-Έπειτα ξανανάψτε τους καυστήρες (δείτε το κεφάλαιο “Λειτουργίες”)

: Το αέριο εκτοπίζει το οξυγόνο
Το υγραέριο είναι βαρύτερο από το οξυγόνο .Κατακάθεται επομένως στο έδαφος και εκτοπίζει το
οξυγόνο σε αυτό το επίπεδο .
Πιθανές συνέπειες
Ασφυξία λόγω έλλειψης οξυγόνου , όταν σχηματιστεί αντίστοιχη συγκέντρωση αερίου .
Μέτρα ασφαλείας :




Χρησιμοποιήστε την ψησταριά μόνο σε υπαίθριους χώρους με καλό αερισμό και πάνω από το επίπεδο
του εδάφους (δηλ. όχι σε μέρη κάτω από την επιφάνεια του εδάφους ).
Κλείνετε αμέσως μετά από κάθε χρήση της ψησταριάς τη βαλβίδα της φιάλης υγραερίου .
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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ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ
Ορισμένες υποδείξεις για να συναρμολογήσετε γρήγορα και με επιτυχία την ψησταριά σας:
• Ελέγξτε εάν στη συσκευασία υπάρχουν όλα τα προβλεπόμενα εξαρτήματα και απλώστε τα πάνω σε
ένα άδειο τραπέζι (διατηρούμε το δικαίωμα μικρών τεχνικών τροποποιήσεων).
 Εάν παρά το σχολαστικό έλεγχο στο εργοστάσιο λείπει κάτι, επικοινωνήστε με το σέρβις μας (βλέπε
τελευταία σελίδα). Θα σας βοηθήσουμε αμέσως.
 Για τη συναρμολόγηση θα χρειαστείτε μόνο ένα κατσαβίδι μεσαίου μεγέθους .
 Χρησιμοποιείτε μόνο άριστα εργαλεία που να ταιριάζουν καλά. Με εργαλεία φθαρμένα από τη χρήση ή
με λάθος διαστάσεις, δεν μπορείτε να σφίξετε επαρκώς τις βίδες, ενώ μπορεί να τους προκαλέσετε
τέτοια φθορά που να μην μπορείτε πλέον να τις βιδώσετε/ξεβιδώσετε.
 Τοποθετείτε πάντα όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης (βίδες, παξιμάδια κτλ.), όπως ακριβώς φαίνεται στις
εικόνες. Εάν χάσετε κάποιο εξάρτημα σύνδεσης, προμηθευτείτε κατάλληλο εφεδρικό εξάρτημα. Μόνο
έτσι εξασφαλίζεται ότι η κατασκευή θα είναι ασφαλής και ευσταθής.
 Ακολουθήστε τα βήματα συναρμολόγησης οπωσδήποτε με την αναφερόμενη σειρά!
 Ακόμη και αν δεν είστε έμπειρος τεχνίτης, δεν θα χρειαστείτε για τη συναρμολόγηση πολύ
περισσότερο από μία ώρα.

Οι εικόνες που δείχνουν τα βήματα συναρμολόγησης είναι στο τέλος αυτού του εγχειριδίου.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΦΙΑΛΗΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ
Μέρη και Εργαλεία που θα χρειαστείτε






Γαλλικό κλειδί 17 mm (open-ended spanner, WAF 17)
Φιάλη Υγραερίου
Στάνταρτ φιάλη υγραερίου κάμπινγκ με 4,5,7 ή 15 kg υγραερίου (π.χ. γκρι φιάλη προπανίου
camping). Αυτά είναι διαθέσιμα σε καταστήματα DIY ή προμηθευτές φυσικού αερίου
Ανιχνευτής Διαρροών
Ρυθμιστής Πίεσης

για

-Εγκεκριμένος ρυθμιστής πίεσης . μέγιστο 1,5 kg / h, πίεση λειτουργίας 28-30 mbar, ,
κατάλληλο για τη φιάλη υγραερίου που χρησιμοποιείται.
Μπορείτε να εντοπίσετε τυχόν διαρροές στο σύστημα φυσικού αερίου χρησιμοποιώντας έναν
ανιχνευτή διαρροών. Αυτό μπορεί να αγοραστεί σε καταστήματα DIY ή από προμηθευτές φυσικού
αερίου. Παρακαλούμε ακολουθήστε τις οδηγίες λειτουργίας του ανιχνευτή διαρροής. Τα ακόλουθα
μέρη περιλαμβάνονται στην παράδοση. Συμμορφώνονται με τα πρότυπα που ισχύουν στη χώρα στην
οποία έχουν προμηθευτεί από την εταιρία Landmann.


Σωλήνας Αερίου(περιλαμβάνεται στη συσκευασία )
-Eγκεκριμένο σωλήνα επαρκούς μήκους (έως 1,5 m) για να καταστεί δυνατή η συναρμολόγηση.

9

Πριν ξεκινήσετε






Επιλέξτε μια κατάλληλη, κατά προτίμηση προφυλαγμένη από τον άνεμο περιοχή στην οποία θα
συναρμολογήσετε το 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.
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.
Τοποθετήστε τη φιάλη υγραερίου στη βάση του τρόλεϊ κάτω από το μπάρμπεκιου .
-Τοποθετείτε πάντα τη φιάλη σε όρθια θέση
-Το λάστιχο αερίου δεν θα πρέπει να είναι τσακισμένο ή υπό πίεση .
Ελέγξτε ότι η ροδέλα στεγανοποίησης του ρυθμιστή είναι παρούσα και άθικτη . Μην χρησιμοποιείται τυχόν
πρόσθετες ροδέλες στεγανοποίησης.
Κατά τη σύνδεση της φιάλης αερίου εξασφαλίστε ότι δεν υπάρχουν πηγές ανάφλεξης σε ακτίνα 5 m.
Προσέξτε ιδιαίτερα να μην ανάβει καμία γυμνή φλόγα, μην καπνίζετε ή μην ανάβετε ηλεκτρικές συσκευές
(συσκευές, φώτα), κ.λπ. (πιθανότητα εμφάνισης σπινθήρα).

ΣΥΝΔΕΣΗ ΦΙΑΛΗΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ
1. Τοποθετήστε το ρυθμιστή πίεσης πάνω στην υποδοχή της μπουκάλας .
2. Ελέγξτε ότι η σύνδεση του ρυθμιστή πίεσης και του σωλήνα αερίου είναι στεγανή και σωστή .
3. Ανοίξτε τη βαλβίδα της φιάλης και ελέγξτε με ανιχνευτή διαρροής αν οι συνδέσεις είναι καλά
σφραγισμένες.
Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας αερίου δεν έχει περιστραφεί με κανέναν τρόπο και ότι δεν
βρίσκεται υπό πίεση .
4. Τοποθετήστε την αλυσίδα γύρο από “λαιμό” της μπουκάλας και κλείστε τα 2 άκρα με το γάντζο
για να εξασφαλίσετε ότι η μπουκάλα αερίου δεν θα μετακινηθεί .
Αν δεν ασφαλίσετε τη μπουκάλα αερίου με την αλυσίδα υπάρχει κίνδυνος κατά την μετακίνηση
του μπάρμπεκιου η μπουκάλα να μετακινηθεί και να προκαλέσει ζημιά στο μπάρμπεκιου .
5. Ανοίξτε τη βαλβίδα της φιάλης αερίου και χρησιμοποιήστε ένα στανταρ ανιχνευτή διαρροής για
να βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδέσεις είναι στεγανές.
-Παρακαλούμε δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις οδηγίες χρήσης του ανιχνευτή διαρροών !Ποτέ
μην ελέγχετε για διαρροή χρησιμοποιώντας γυμνή φλόγα.Η χρήση της ακοής για ανίχνευση
διαρροών δεν είναι ο πιο έμπιστος τρόπος .
-Αν διαπιστώσετε οποιαδήποτε διαρροή κλείστε αμέσως τη βαλβίδα της φιάλης σφίξτε τη
σύνδεση ρυθμιστή-φιάλης ή αντικαταστήστε το τμήμα που παρουσιάζει διαρροή. Επαναλάβετε
τη δοκιμή διαρροής.
6. Αν δεν επιθυμείτε να ψήσετε άμεσα ,κλείστε τη βαλβίδα της φιάλης .

ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΦΙΑΛΗΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ





Κλείστε τη βαλβίδα της φιάλης υγραερίου.
Αφαιρέστε το ρυθμιστή πίεσης
Αποθηκεύστε το ρυθμιστή μαζί με το λάστιχο αερίου κάτω από το μπάρμπεκιου . Βεβαιωθείτε ότι το
λάστιχο αερίου δεν είναι τσακισμένο.
Αποθηκεύστε καταλλήλως τη φιάλη υγραερίου :
-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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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Τηρείτε το μέγιστο επιτρεπόμενο μικτό βάρος αντοχής των ραφιών (βλέπε τεχνικές
προδιαγραφές). Εάν εφαρμοστούν βαριά φορτία μπορεί να βλάψουν το μπάρμπεκιου.
Εκκίνηση του μπάρμπεκιου
1. Ελέγξτε για να βεβαιωθείτε …
-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. 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.
-Το μπάρμπεκιου είναι πλήρως συναρμολογημένο χωρίς προφανή σφάλματα συναρμολόγησης.
2. Ανοίξτε το καπάκι της μονάδας ψησίματος , αυτό θα αποτρέψει στο αέριο να εγκλωβιστεί κάτω.
3. Ανοίξτε τη βαλβίδα αερίου.
4. Ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι το σύστημα αερίου είναι στεγανό . Αν όχι , κλείστε αμέσως τη βαλβίδα
της φιάλης αερίου.
5. Τοποθετήστε το ταψί συλλογής λίπους(23) στην υποδοχή της μονάδας ψησίματος (10).
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ΑΝΑΦΛΕΞΗ ΤΟΥ ΚΑΥΣΤΗΡΑ

Ανάφλεξη αερίου κατά την ανάφλεξη .
Αν άκαυστο αέριο συσσωρεύεται, ανάφλεξη μπορεί να συμβεί κατά τη διάρκεια της ανάφλεξης .
Πιθανές Συνέπειες
Σοβαρό τραυματισμό σε άτομα ή ζημιά σε περιουσία.
Μέτρα Ασφαλείας



Μην σκύβετε πάνω από τη περιοχή ψησίματος κατά τη διάρκεια της ανάφλεξης .
Ποτέ μην προσπαθήσετε να ξανανάψετε αμέσως αν η φλόγα σβήσει. Ακολουθήστε τις παρακάτω
οδηγίες:
-Γυρίστε τους ρυθμιστές φλόγας (C και B x 3) στην ένδειξη “off” για να διακόψετε τη παροχή αερίου.
-Αναμένετε για περίπου 3 λεπτά για να βεβαιωθείτε ότι οποιαδήποτε ποσότητα αερίου είχε
συσσωρευτεί έχει διαλυθεί.
-Έπειτα ξανανάψτε τους καυστήρες.

ΑΝΑΦΛΕΞΗ ΤΟΥ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ
1. Ανοίξτε το καπάκι στη μονάδα ψησίματος .
Εξασφαλίστε τη μεγαλύτερη δυνατή απόσταση από τη μονάδα ψησίματος κατά τη διάρκεια των
επόμενων βημάτων .
2. Πιέστε και γυρίστε τον επιθυμητό ρυθμιστή φλόγας (Β) στην ένδειξη “high” (μεγάλη φλόγα) .
Κρατήστε το στη θέση αυτή.Κατα τη διαδικασία αυτή θα ακούσετε ένα παρατεταμένο ήχο (κλικ-κλικ)
ο οποίος προέρχετε από την πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη και έπειτα ο καυστήρας ανάβει .
3. Ανάψτε τους άλλους καυστήρες στη μονάδα ψησίματος .Κατα τη διάρκεια αυτού επαναλάβετε τα
βήματα 2 και 3 .
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 θερμανθεί αρκετά ,γυρίστε το ρυθμιστή φλόγας Β στην επιθυμητή
θερμοκρασία(μέγεθος φλόγας).
6. Μπορείτε τώρα να τοποθετήσετε το φαγητό σας στη σχάρα. Σας συνιστούμε να φοράτε γάντια
μπάρμπεκιου ή άλλα κατάλληλα γάντια για προστασία από τη θερμότητα.
Για να απενεργοποιήσετε τους καυστήρες (να σβήσουν τη φλόγα), πατήστε και γυρίστε
τους ρυθμιστές φλόγας (B) στη θέση "OFF".
Η παροχή αερίου θα διακοπεί αν όλοι οι ρυθμιστές της φλόγας έχουν ρυθμιστεί στο OFF.

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΜΠΑΡΜΠΕΚΙΟΥ
1.
2.
3.

Κλείστε τη βαλβίδα της φιάλης αερίου .
Γυρίστε όλους τους ρυθμιστές φλόγας (Β+C) στην ένδειξη “off” .
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 .
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ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
Μπάρμπεκιου

Danger: Κίνδυνος εγκαυμάτων κατά τη διάρκεια καθαρισμού θερμών
επιφανειών.
Κάποια τμήματα του μπάρμπεκιου μπορεί να αναπτύξουν υψηλή θερμότητα κατά τη διάρκεια του
μπάρμπεκιου. Αφήστε το μπάρμπεκιου να κρυώσει επαρκώς. Φοράτε προστατευτικά γάντια.

Η ακίδα του καυστήρα μπορεί να καμφθεί
Η ακίδα στον καυστήρα μπορεί να καμφθεί ή να σπάσει κατά τον καθαρισμό των περιοχών του
καυστήρα. Το αέριο στους καυστήρες, τότε δεν θα ανάψει. Για το λόγο αυτό, καθαρίστε τις περιοχές
γύρω από τους καυστήρες με ιδιαίτερη προσοχή.
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 .

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΕΡΙΟΥ
Τα ακροφύσια εξόδου αερίου (κάτω από το μπροστινό πάνελ) μπορεί να καθαριστούν με μια
καρφίτσα αν είναι απαραίτητο.

Κίνδυνος πυρκαγιάς ή έκρηξης
Όλα τα άλλα μέρη, μέσω του οποίου μεταφέρεται το αέριο πρέπει να καθαρίζονται μόνο από έναν ειδικό.
Ποτέ μην αποσυναρμολογείτε τα στοιχεία 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 τους καυστήρες για τυχόν βρωμιές και μπλοκαρίσματα . Βεβαιωθείτε ότι και οι 2 πλευρές
εισόδου αέρα είναι ελεύθερες σε κάθε σωλήνα καυστήρα.Εάν κριθεί απαραίτητο καθαρίστε τα
ανοίγματα με ένα καθαριστικό σωλήνα.
Ένας βρώμικος καυστήρας μπορεί να μειώσει την απόδοση του μπάρμπεκιου και να οδηγήσει σε
ανάφλεξη του αερίου επικίνδυνα έξω από τον καυστήρα.
Ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη του μπάρμπεκιου είναι παρόντες και συναρμολογημένα
(οπτικός έλεγχος).
Ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδέσεις είναι παρούσες και στερεωμένες με ασφάλεια.
Σφίξτε, αν είναι απαραίτητο.
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Σύστημα Αερίου
Το σύστημα αερίου θα πρέπει να ελέγχετε κάθε φορά που συνδέετε με φιάλη αερίου(βλέπε κεφάλαιο
“Σύνδεση και Αποσύνδεση της φιάλης αερίου”.
Αν κριθεί απαραίτητο , αντικαταστήστε το σωλήνα αερίου έτσι ώστε να συμμορφώνεται στις αντίστοιχες εθνικές
προδιαγραφές .

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ
Δώστε προσοχή στην καθαριότητα 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.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
Σε περίπτωση που υπάρχει κάποιο πρόβλημα παρά τη δέουσα προσοχή ,αυτός ο πίνακας θα σας
βοηθήσει να λύσετε οποιαδήποτε δυσλειτουργία .
Δυσλειτουργία

Πιθανή Αιτία

Υπάρχει οσμή αερίου

Διαρροή
αερίου

Οι
καυστήρες
ανάβουν

δεν

στο

Λύση
σύστημα

1.Κλείστε άμεσα τη βαλβίδα της φιάλης
2.Αποτρέψτε το σχηματισμό οποιασδήποτε
φλόγας ή σπινθήρα(μην ανοίξετε καμία
ηλεκτρική συσκευή)
3.Σφίξτε όλες τις συνδέσεις στο σύστημα
αερίου.
4.Ελέγξτε όλα τα εξαρτήματα του συστήματος
αερίου. Αντικαταστήστε όλα τα ελαττωματικά
μέρη με αυθεντικά ανταλλακτικά.
5.Ελέγξτε για διαρροές χρησιμοποιώντας
ανιχνευτή διαρροών .

Η φιάλη αερίου είναι άδεια

Αντικαταστήστε τη φιάλη υγραερίου

Η βαλβίδα φιάλης αερίου
είναι κλειστή

Ανοίξτε τη βαλβίδα της φιάλης υγραερίου.

Το
μπεκ
στο
στοιχείο
ρύθμισης (πίσω από το
μπροστινό
πάνελ)
δεν
εισέρχεται στην υποδοχή
του καυστήρα.

Οπτικός έλεγχος , αν κριθεί απαραίτητο
τοποθετήστε ρυθμίστε τα ακροφύσια και το
σωλήνα σύνδεσης

Το καλώδιο ανάφλεξης δεν
είναι συνδεδεμένο
με το
κουμπί
ηλεκτρονικής
ανάφλεξης

Κάντε οπτικό έλεγχο ,συνδέστε αν κριθεί
απαραίτητο.
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Θερμοκρασία
μπάρμπεκιου
χαμηλή

στο
πολύ

Έντονη φλόγα

Θόρυβος
popping)

(bubbling

Απόσταση μεταξύ ακίδας και
εξόδων
αερίου
του
καυστήρα δεν είναι σωστή .
Το
μπεκ
στο
στοιχείο
ρύθμισης (πίσω από το
πάνελ)
είναι
μπλοκαρισμένο.

Οπτικός έλεγχος, ελέγξτε αν κριθεί απαραίτητο .

Άλλο
σύστημα
μπλοκαρισμένο.

αερίου

Το σύστημα αερίου θα πρέπει να καθαρίζετε
από κάποιον ειδικό .

Χρόνος
Προθέρμανσης
πολύ μικρός

Κλείστε το καπάκι στη μονάδα ψησίματος και
γυρίστε το ρυθμιστή φλόγας στο max.

Οι
έξοδοι
αερίων
καυστήρα
μπλοκαρισμένοι

Αφαιρέστε τα εμπόδια από τον καυστήρα .

στο
είναι

Πολύ λιπαρά φαγητά

or

Επιστροφή
φλόγας
προκαλείται
μπλοκαρίσματα
καυστήρα

Καθαρίστε την οπή του μπεκ με μια βελόνα .

Αφαιρέστε μεγάλα τμήματα λίπους πριν το
ψήσιμο ή τοποθετήστε το κρέας σε πλάκα ή
μειώστε την θερμοκρασία του μπάρμπεκιου.
που
από
στον

1.Κλείστε άμεσα τη βαλβίδα της φιάλης.
2.Αναμένετε 3 λεπτά και έπειτα ανάψτε ξανά
το μπάρμπεκιου.
3.Αν
η
δυσλειτουργία
επιμείνει
,απεγκαταστήστε
και
καθαρίστε
τον
καυστήρα.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Έγκριση
SGS

Test number

-598 CN 382

Μπάρμπεκιου
Κατηγορία Συσκευής
Βάρος
Διαστάσεις (L x H x W)
Επιφάνεια Ψησίματος(L x W)
Αντοχή- Βάρος
Πλαϊνό Ράφι

I3+ according to DIN EN 498
47 kg
Περίπου 140 x 56.7 x 120 cm
Περίπου 65 x 44 cm
Μεγ. 8 kg

Σύστημα Αερίου
Συνολική Απόδοση

3 x 3 kW + 1 x 2,8 kW = 11,8 kW

Ρυθμός Ροής Μάζας

3 x 218 g/h + 1 x 204 g/h = 858 g/h

Τύπος Αερίου

Υγραέριο(Προπάνιο/Βουτάνιο)
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Ρυθμιστής Πίεσης

Εγκεκριμένος ρυθμιστής πίεσης
Ρυθμός ροής
Πίεση Λειτουργίας

Μεγ. 1,5kg/h
28-30 mbar σε βουτάνιο,37 mbar σε
προπάνιο

Φιάλη Αερίου

Standard τύπου βάρους 4,5, 7 ή 15 kg

Σωλήνας Αερίου

Προκαθορισμένος και εγκεκριμένος (μεγ.
1,5 m)

Ανάφλεξη
Ρυθμιστές Φλόγας
Διάμετρος Ακροφύσιου

Τύπος

Πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη
Ανεξάρτητα Ρυθμιζόμενοι από 0-max
0,85 mm (Κεντρικού Καυστήρα) /
0,80 mm (Πλαϊνού Καυστήρα)
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Διάθεση
Σπίτι κ’ Εξοχη Μονοπρόσωπη ΕΠΕ
25ης Μαρτίου 1,Χαλάνδρι
Τηλ:210 6831030 // Fax : 210 6831749
Email: info@homeandcamp.gr
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