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TAFELBARBECUE voor gebruik buitenshuis
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APPARAAT VOOR GEBRUIK BUITENSHUIS

Geachte heer/mevrouw,

Het

product

wordt

eenduidig

geïdentificeerd

door

bedankt dat u voor ons product heeft gekozen. Voordat u het

een nummer, het 'controlelabel', te vinden op het

product gebruikt, vragen wij u deze handleiding aandachtig

garantiecertificaat.

te lezen, zodat u het apparaat optimaal en in alle veiligheid
Gelieve het volgende te bewaren:

kunt gebruiken.
Deze handleiding vormt een onlosmakelijk onderdeel van

•

het garantiebewijs dat u in het product hebt gevonden

•

de aankoopbon die u van de dealer hebt gekregen

het product, daarom verzoeken wij u om haar gedurende
de gehele levensduur van het product te bewaren. Als u de

De garantievoorwaarden staan vermeld op het

handleiding kwijtraakt, kunt u een kopie ervan opvragen bij

garantiecertificaat dat u aantreft in het product.

uw verkoper.

De fabrikant verleent een garantie van 10 jaar op het product.

gehaald of het niet beschadigd is en of er geen onderdelen
ontbreken.
Neem in geval van problemen onmiddellijk contact op met
de winkel waar het apparaat is gekocht en overhandig een
kopie van het garantiecertificaat en het aankoopbewijs.
Bij de installatie en het gebruik van het apparaat moet worden
voldaan aan alle lokale en nationale wetten en Europese
normen. Voor de installatie en voor alles wat niet uitdrukkelijk
is vermeld, gelden de nationale wetten in elk land.
De schema’s in deze handleiding gelden bij benadering:

Door onkundig gebruik, onklaar maken of het achterwege
laten van preventief onderhoud vervalt de garantie en wordt
de fabrikant ontheven van elke aansprakelijkheid voor
directe en indirecte schade die door het product worden
veroorzaakt.
De fabrikant is bovendien ontheven van elke aansprakelijkheid
in de volgende gevallen:
- Oneigenlijk gebruik van de barbecue
- Installaties die niet voldoen aan de geldende normen
- Achterwege laten van gepland gewoon onderhoud
- Gebruik van niet-originele vervangingsonderdelen
- Gehele of gedeeltelijke veronachtzaming van de
aanwijzingen

ze hebben dus niet altijd strikt betrekking op het specifieke
product en zijn in geen geval bindend.

Betekenis van de symbolen
In enkele delen van de handleiding worden de volgende symbolen gebruikt:
LET OP:
lees het bericht waarop dit signaalwoord
betrekking heeft aandachtig door en zorgt
dat u het begrijpt, want veronachtzaming
van de aanwijzing die het bericht bevat
kan ernstige schade aan het product
veroorzaken en de veiligheid van de
gebruiker in gevaar brengen.
INFORMATIE:
het
niet
naleven
van
deze
gebruiksaanwijzing
beïnvloedt
het
gebruik van het product.

DE FABRIKANT AANVAARDT GEEN ENKELE
AANSPRAKELIJKHEID
ALS HET PRODUCT
ONKLAAR IS GEMAAKT, NIET GOED IS
GEÏNSTALLEERD OF VERWAARLOOSD BIJ HET
GEBRUIK.

NEDERLANDS

Controleer nadat u het product uit de verpakking heeft
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Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door, alvorens
de barbecue te gebruiken.
Voer aandachtig alle procedures voor het opsporen
van gaslekken uit die in deze handleiding beschreven
zijn, voordat u de barbecue gebruikt. Neem deze
voorzorgsmaatregel ook in acht als de barbecue is
geassembleerd door de verkoper.
Wij herinneren u eraan dat het apparaat moet worden
gebruikt voor bereidingen van het “GRILL”-type en
altijd moet worden gebruikt onder toezicht van een
kundige persoon.
Sommige bereikbare onderdelen kunnen heel heet
zijn!
Houd kinderen en huisdieren uit de buurt!
Laat het apparaat niet gebruiken door kinderen en
ongeschikte personen.
Verplaats het apparaat niet terwijl het functioneert of
nog heet is, ook al is het op de door ons geleverde
wagen gemonteerd.
Bedek in de wagen nooit de luchtopeningen van de
gasflesruimte.
Het vervangen van de gasfles moet gebeuren uit de
buurt van ontvlambare materialen.
Sluit de gasfles na het gebruik!
De apparaten moeten worden geïnstalleerd door
gekwalificeerd personeel, met inachtneming van de
geldende normen.
Gebruik het apparaat in de open lucht.
Controleer of de rubberen gasslang de barbecue niet
raakt en niet in de buurt komt van de achterkant van
het apparaat waar warme lucht naar buiten komt.
Laat het apparaat niet lange tijd ingeschakeld zonder
het te gebruiken.
Breng geen wijzigingen aan het apparaat aan. Elke
wijziging of onjuist gebruik kan gevaarlijk blijken.
Er kunnen flessen van 5 tot 10 kg worden gebruikt.
Het apparaat mag in de buitenlucht blijven, beschermd
tegen directe weersinvloeden: wanneer het vervolgens
wordt ingeschakeld, moet worden nagegaan of de
venturi van de branders niet verstopt zit met insecten
en dergelijke. Als dat het geval is moet de verstopping
worden opgeheven door middel van perslucht.
Met de afgedichte delen van het apparaat mag niet
worden geknoeid.
Bij apparaten met een (optioneel) deksel, moeten
de deksels helemaal worden geopend alvorens de
branders aan te steken.

Aanwijzingen voor gaslekdetectie
Als u gas ruikt:
Sluit het gas van de fles
Doof eventuele open vuur
Spoor de oorzaak van het lek op

VOOR GEBRUIK BUITENSHUIS

Lees de handleiding aandachtig door
voor het gebruik

TECHNISCHE GEGEVENS
Kenmerken en technische gegevens

•

Gastype: LPG

Apparatuur met constructie van roestvrij staal
Bakplaat van roestvrij staal
Druipplaat om sappen op te vangen
Atmosferische branders
Verbindingsstukken tussen kraan en branders van
koper
De basis kan in een wagen worden geplaatst die
een fleshouder heeft voor flessen van 5 tot 10 kg

Model

Maten (mm)

BB 60 AEG

600 x 500 x 190

BB 80 AEG

830 x 500 x 190

Model BRANDER
G30 - G31 30 mbar

Gewicht (kg) Aant.
branders
19 (waarvan 10 2
voor de plaat)
27 (waarvan 17 3
voor de plaat)

1312
1312CP5934

Vermogen kW

Verbruik

Gastype

6,6 Kw

480 g/h

G30 - G31

9,9 Kw

722 g/h

G30 - G31

Beperkt
Nominaal
Diameter
vermogen
vermogen
PCI kW - PCS kW PCI kW - PCS kW sproeier
1,5 kW - 1,65 kW 3,0 kW - 3,3 kW 0,85 mm

Luchtregeling
6 mm

NEDERLANDS

•
•
•
•
•
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INSTALLATIE
De apparaten zijn uitsluitend geschikt om te
worden gevoed met het gas dat op het plaatje staat
aangegeven.
De apparaten moeten worden geïnstalleerd door gekwalificeerd personeel, met
inachtneming van de geldende normen.

LPG-fles
De fles moet verticaal worden geplaatst en beschermd
tegen onopzettelijk kantelen; als de Kitchen Kamin
wagen wordt gebruikt moeten de aanwijzingen op de
wagen zelf in acht worden genomen.
Sluit de gastoevoer van de fles na elk gebruik.

Het apparaat is gecertificeerd voor gebruik buitenshuis.
Het apparaat moet op een stabiele horizontale
ondergrond worden geplaatst die bestand is tegen
een temperatuur van minsten 100° C, op een afstand
van minstens 3 cm van de ondergrond, of op een
Kitchen Kamin wagen (open of gesloten).

NEDERLANDS

De zijwanden boven de bakplaat en aan de achterkant
moeten een afstand van minstens 20 cm tot het
apparaat hebben en moeten eveneens bestand zijn
tegen een temperatuur van 100° C.
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Als het apparaat op de wagen is gemonteerd, kan
het een fles LPG van maximaal 10 kg bevatten. De
montageaanwijzingen voor de wagen staan in het
boekje dat in de wagen zelf te vinden is.
Het apparaat is voorzien van een drukregelaar die vast
is afgesteld op 30/37 mbar voor Italië, een rubberslang
van 1 m en 2 slangbandjes voor aansluiting op de fles
BUTAAN- of PROPAANGAS.
Voor de landen waar dit nodig is, leveren we het
product met een gasaanpassingskit.
GEBRUIK HET APPARAAT NOOIT ZONDER
DE VAST AFGESTELDE DRUKREGELAAR
De druk kan worden gemeten met een normale manometer op de drukaansluiting (A) nadat de schroef (B)
losgedraaid en verwijderd is. Denk eraan dat de schroef
(B) na de meting weer moet worden vastgedraaid.
De buigzame rubberen verbindingsslangen voor het
gas moeten worden vervangen als ze beschadigd
zijn, of na de vervaldatum die op de slang zelf staat
aangegeven.

INSTALLATIE
LPG-systeem
Controleer vóór de aansluiting of de kranen van de
barbecue dicht zijn.

•

De knop van de fles moet dicht zijn.

•

Verbind de rubberslang (1) met de slanghouder van
de barbecue (6) en zet hem vast met een slangklem.

•

Verbind het andere uiteinde van de rubberslang
(1) met de vast ingestelde drukregelaar (3) (30/37
mbar) en bevestig een andere slangklem (2). Het
andere uiteinde van de drukregelaar (3) moet
aan de fles (5) worden bevestigd met de ring (4).

•

Na de aansluiting moet de dichtheid worden
gecontroleerd: gebruik een lekdetectiespray
of zeepsop op de verbindingspunten. Als er
luchtbellen te zien zijn, zijn er waarschijnlijk
gaslekken. Sluit ONMIDDELLIJK de gastoevoer
in het geval van een gaslek of als u gas ruikt,
en volg de aanwijzingen voor gaslekken op.

•

Controleer of de rubberslang van het gas
de achterkant van de barbecue niet raakt en
niet in de buurt komt van de uitgang van de
verbrandingsproducten.

Op de tekening staat de standaardkit
voor Italië afgebeeld
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GEBRUIK GEEN VLAMMEN
OM DE DICHTHEID TE
CONTROLEREN

GEBRUIKSAANWIJZING
NULSTAND

HOOGSTE STAND EN STAND VOOR ONTSTEKING
LAAGSTE STAND

NEDERLANDS

Draai de knop met ingebouwde piëzo-elektrische
ontsteking op de HOOGSTE stand. Druk de knop in,
controleer door de opening op de voorkant of de vlam
brandt, houd de knop enkele seconden ingedrukt
om het thermokoppel te activeren zodat de vlam
blijft branden nadat de knop is losgelaten. Probeer
het opnieuw na 60 seconden, als de ontsteking niet
plaatsvindt.
Laat de vlam 7 minuten op de hoogste stand zodat de
bakplaat de temperatuur van 230 °C bereikt, en regel
de vlam vervolgens zoals nodig is voor de bereiding.
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SUGGESTIE. Om te controleren of de bakplaat
heet genoeg is voor de bereiding, adviseren wij om 7
minuten na de ontsteking een paar druppels water op
het vlak te laten vallen:
Als het water verdampt, heeft de bakplaat nog niet de
ideale temperatuur bereikt.
Als de waterdruppels bewegende bolletjes vormen,
heeft de plaat de juiste temperatuur. In dat geval
is het raadzaam de bereiding te beginnen op de
hoogste temperatuur en vervolgens, na ongeveer een
minuut, verder te gaan met de bereiding op de laagste
temperatuur.
Om de barbecue uit te zetten draait u de knop naar
rechts in de nulstand. Draai daarna de kraan van de
gasfles dicht.
OPMERKING
Het model BB 80 AEG heeft twee knoppen.

Handige tips
Maak het opvangbakje voor de olie bij elk gebruik van
het apparaat schoon nadat het is afgekoeld.
De vlam van de barbecue is te zien door de opening
in het frontpaneel.
Laat het apparaat niet lange tijd ingeschakeld zonder
het te gebruiken.
Laat het apparaat niet onbeheerd achter terwijl het in
werking is.
BRENG GEEN WIJZIGINGEN AAN HET APPARAAT
AAN. Elke wijziging, van welke aard dan ook, of
onjuist gebruik kan gevaarlijk blijken en heeft tot
gevolg dat de garantie vervalt.

ONDERHOUD
De bakplaat reinigen
1) Spuit ontvettingsmiddel op de bakplaat (bij
voorkeur als deze lauw is).
2) Laat het product 1 minuut inwerken, of langer als
het vuil verkoold is.
3) Maak de plaat schoon met een NIET-SCHURENDE
spons en/of de optionele schraper.
4) Neem hem af met water.
5) Neem de plaat af met wat schoonmaakazijn.
Het olieopvangbakje reinigen
1) Trek het bakje uit het apparaat wanneer dit koud is.
2) Was het af met afwasmiddel.
3) Goed afspoelen.

VERVANGINGSONDERDELEN
Voor eventuele vervangende componenten dient u
contact op te nemen met de dealer of technicus.
Het gebruik van niet-originele componenten
veroorzaakt risico’s voor het product en ontheft de
fabrikant van elke verantwoordelijkheid voor schade
die hierdoor ontstaat.
VERWIJDERING
Aan het einde van de levensduur moet het product
worden afgedankt volgens de geldende normen.

NEDERLANDS

De constructie en de wagen reinigen
1) Spuit een beetje reinigingsmiddel op het roestvrij
staal.
2) Maak het schoon met zacht keukenpapier of een
zachte, niet-schurende doek.
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De batterij vervangen (foto hiernaast)
De ontsteking gebeurt dankzij een batterij AA LR6.
Als het product lange tijd niet wordt gebruikt, is het
beter om de batterij weg te halen.
De batterij zit in een zwarte houder onder het product.
De batterij is te bereiken nadat de dop is losgeschroefd.
Plaats hem weer terug met de polen op de juiste
plaats, en voer hem op de juiste manier af als afval als
hij leeg is.

IN GEVAL VAN STORINGEN

PROBLEEM

MOGELIJKE OORZAAK

De brander ontsteekt
De gasdruk is onvoldoende
niet

De buigzame slang is geknikt

ADVIEZEN

De fles controleren/vervangen.

De slang controleren/recht maken

NEDERLANDS

De brander ontsteekt
De vlam verwarmt het thermomaar blijft niet op het
Neem contact op met de technicus
koppel niet
maximum
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