19 Gas Barbecue/Bakplaat
Algemene instructies
 Gebruik alleen de bijgeleverde drukregelaar
 Het toestel is alleen voor propaangas geschikt
 Zorg dat de gasslang niet geknikt is
 De lengte van de gasslang mag niet groter zijn dan 1,5 meter
 De barbecue is uitsluitend geschikt voor gebruik buitenshuis
 Houdt de barbecue weg bij licht ontvlambare materialen
 Verplaats de barbecue niet tijdens gebruik
 Draai de kraan op de gasfles altijd dicht als u de barbecue niet meer gebruikt
 Het aanbrengen van modificaties aan de apparatuur is gevaarlijk en niet toegestaan
 De barbecue dient zoveel mogelijk waterpas te staan
Waarschuwing
Sommige delen van de apparatuur kunnen heet worden
Houdt kinderen weg bij de barbecue
Aansluiten van de gasfles
1 = hoofdkraan
2 = drukregelaar
3 = gasslang
4 = gasfles
Bevestig de drukregelaar aan de gasfles met de grote messing moer.
Denk erom dat de rubber afdichtingsring in de moer aanwezig is.
Draai de moer goed vast. Let op dit is een linkse schroefdraad
Controleer de verbindingen met zeepsop om eventuele lekken op te sporen.
Ontsteken van de gasbarbecue
1. Plaats het boven rooster op de barbecue
2. Draai de knop op de stand “normaal”, blijf de knop indrukken en druk enkele malen op de
ontstekingsknop tot de branders volledig vlam geven. Blijf de knop nog circa 10 seconden ingedrukt
houden. De brander zal nu blijven branden.
Doven van de gasbarbecue
1. Draai de knop geheel naar rechts
Let op! Na het doven ca. 10 minuten wachten alvorens de branders opnieuw te ontsteken.
Na het doven van de branders altijd de hoofdkraan van de gasfles dichtdraaien!
Onderhoud
Na elk gebruik:
- Boven rooster goed reinigen
- Roestvrijstalen brander bak reinigen

Wilt u de materialen die u gehuurd heeft schoon en verzorgd retour geven, anders zijn wij genoodzaakt de
reinigingskosten in rekening te brengen.
Naast de huur van de barbecue betaalt u een borg van € 25,00
Deze borg ontvangt u retour indien de barbecue schoon retour komt, hetgeen door ons beoordeeld zal worden.

