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Bedieningselementen

Pos. Benaming Functie

A Ingebouw-
de Piezo-
ontsteking

Gas ontsteken dat bij geo-
pende vlammenregelaar 
in de brander stroomt.

B Vlammenre-
gelaar van 
de gril-
leenheid

Gas in de brander van de 
grilleenheid vullen (druk 
op "grote vlam draaien" en 
houd deze knop ingedrukt).

Na aansteken stelt u de 
warmtetoevoer voor de 
branderkant in (draaien).

C Zijbrander Gas in de zijbrander vul-
len (druk op "grote vlam 
draaien" en houd deze 
knop ingedrukt). Na aanste-
ken stelt u de warmte-
toevoer in (draaien).

G0 Gasfles Houder brandmiddel

G1 Flesventiel Scheidende bescherming-
installatie; gastovoer 
openen (naar links, tegen 
de klok in draaien) en 
sluiten (naar rechts, met 
de klok mee draaien).

G2 Schroef-
draad van 
flesventiel

Verbinding gasfles - 
drukverminderaar

G3 Wartelmoer 
drukver-
minderaar

Drukverminderaar op 
de gasfles aansluiten 
(naar links, tegen de klok 
in draaien) en afklem-
men (naar rechts, met 
de klok mee draaien).

G4 Drukver-
minderaar

Gasdruk verminderen

G5 Aansluiting 
drukver-
minderaar

Verbinding drukver-
minderaar - gasslang

G6 Slangplaats Verbinding drukvermin-
deraar - gasslang fixeren

G7 Gasslang Gas naar de brander leiden

Leveringsinhoud

Pos. Aant.  Omschrijving

1 1 Brandereenheid (voor-
gemonteerd)

2 1 Warmhoudrooster

3 2 Grillrooster

4 4 Branderafdekking

5 1 Zijdelings werkblad, links

6 1 Zijbrander

7 1 Houder voor vetopvangbak

8 1 Vetopvangbak

9 1 Bodemplaat

10 2 Wielen, vergrendelbaar

11 2 Wielen

12 1 Magneet

13 1 Zijwand, links

14 1 Zijwand, rechts

15 1 Achterwand

16 1 Dwarsbalk

17 2 Onderkastdeur

18 2 Deurgreep

19 1 Vetopvangblik

20 1 Zijbrandenrooster

21 1 Slanghouder

1 Schroefkaart met mon-
tagemateriaal

BB B C
B
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Veiligheidsaanwijzingen

Definitie van de gebruikte richtlijnen
Om op gevaarlijke situaties en belangrijke informatie 
te wijzen, worden in deze handleiding de volgende 
pictogrammen en signaalwoorden gebruikt:

Veiligheidsaanwijzingen

Pictogram en 
signaalwoord

Wijst op ...

 Gevaar

... een mogelijk gevaar dat ern-
stige persoonlijke of materiële 
schade ten gevolg kan hebben 
wanneer de genoemde maatre-
gelen niet worden genomen.

Gebruiksrichtlijnen

Pictogram Wijst op ... 

... een nuttige functie of een 
handige tip.

! ... verwisselingsgevaar; het sym-
bool wijst op een opvallende 
plek op het onderdeel.

Functie

Bij geopend flesventiel (G1) en geopende vlammen-
regelaars stroomt er gas door de gasslang (G7) in de 
bij de vlammenregelaar horende brander.

Wanneer u de vlammenregelaar (B) indrukt, wordt 
de geïntegreerde Piezo-ontsteking (A) geactiveerd 
en ontstaat er een vonk bij de ontstekingen van de 
branders.

Via de vlammenregelaar (B) kan de gastoevoer 
(= warmtevermogen) naar de betreffende branders 
worden geregeld en onderbroken.

gebruik

Gebruik voor het beoogde gebruiksdoel
De grill is een gas-grillapparaat voor gebruik buitens-
huis. Hij wordt reglementair gebruikt wanneer hij 
uitsluitend voor bereiding van grillbare etenswaren 
wordt toegepast en hierbij alle informatie in deze 
handleiding in acht wordt genomen.

De grill is alleen bestemd voor privaat gebruik.

Niet-voortschriftgewijs gebruik
Ander gebruik en gebruik dat niet in overeenstem-
ming is met dit doel, is niet conform de voorschriften. 
Dit geldt met name voor de volgende, te voorziene 
foutieve gebruikstoepassingen:

• Grill niet gebruiken met houtskool of ander brand-
materiaal zoals vloeibaar gas (propaan/butaan).

• Grill niet als verwarming gebruiken.

• Grill niet gebruiken voor het verwarmen van 
stoffen en materialen anders dan grillbare levens-
middelen.

Garantie

Uw Landmann-grill heeft de fabriek als kwaliteits-
product in technisch perfecte toestand verlaten.

Landmann biedt u daarom naast de wettelijke 
garantievoorwaarden een verlengde kwaliteits- en 
duurzaamheidsgarantie tegen doorroesten en doo-
rbranden van de RVS-branders van 5 jaar.

Garantieclaims zijn uitgesloten wanneer de grill niet 
volgens de voorschriften is gebruikt en bij gebruik 
van niet toegestane brandmaterialen. Verkleuring, 
aanroesten of lichte vervorming van de direct aan de 
vlammen blootgestelde delen (grillrooster, grillplaat, 
brander, branderafdekking) zijn niet van invloed op 
de werking en kunnen derhalve niet als garantiec-
laims worden ingediend.

Bewaar uw aankoopbon voor eventuele garantiec-
laims.
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Restgevaren

Gevaar: Hete oppervlakken en delen

Tijdens het bedrijf worden enige delen van de 
grill zeer heet, met name in de buurt van de gril-
leenheid.

Mogelijke gevolgen:

• Zware brandwonden bij aanraken van delen 
in de buurt van de grilleenheid.

• Vuur of smeulende brand wanneer er zich 
brandbare materialen of stoffen in de buurt 
van de grill bevinden.

Beschermingsmaatregelen voor het grillen:

• Kies de plaatsingslocatie zodanig 

• dat er geen brandbare materialen of stoffen 
in de buurt van de grill bevinden of erbij 
komen. Minimale afstand tot brandbare mate-
rialen en stoffen: 2 m boven en 1 m zijwaarts. 
Afstand tot moeilijk ontvlambare materialen 
en stoffen, bijvoorbeeld muren: minimaal 0,25 
m.

 – dat de grill veilig op een vlakke, voldoende 
grote ondergrond staat. Het apparaat mag 
tijdens het gebruik niet worden verscho-
ven.

Beschermingsmaatregelen tijdens het grillen:

• Draag grilhandschoenen.

• Laat de grill nooit onbeheerd achter. Let met 
name op wanneer er kinderen of huisdieren in 
de buurt van de grill zijn.

Algemene veiligheidsinstructies
Wanneer u de volgende veiligheidsmaatregelen niet 
in acht neemt, kan dit tot ernstige persoonlijke en 
materiële schade leiden:

• Grill alleen voor het doelgebruik gebruiken.

• Grill nooit in gebruik nemen bij zichtbare schade.

• Grill nooit technisch veranderen. Alleen originele 
vervangende delen van Landmann gebruiken.

• Alleen toebehoren gebruiken dat voor deze grill is 
toegestaan (zie hoofdstuk "Toebehoren", in geval 
van twijfel contact opnemen met klantendienst).

• Grill alleen buitenshuis, bij goede ventilatie en 
boven het grondniveau (dus niet in kuilen onder 
het grondniveau) gebruiken.

• Grill tijdens het gebruik niet zonder toezicht laten. 
Pas met name op dat er geen kinderen of per-
sonen met lichamelijke of mentale handicap in de 
buurt van de grill komen. Deze personen kunnen 
mogelijke gevaren niet altijd goed herkennen.

• Bij bediening van de grill altijd grillhandschoenen 
dragen.

• Kleine delen kunnen bij inslikken levensgevaarlijk 
zijn. Houd er rekening mee dat er verstikkingsge-
vaar bestaat wanneer luchtwegen door verpak-
kingsfolie worden afgedekt.
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Gevaar: Gas ontbrandt zeer gemakkelijk

Vloeibaar gas is bijzonder licht ontvlambaar en 
verbrandt explosief.

Mogelijke gevolgen:

• Zware persoonlijke of materiële schade 
wanneer uitstromend of verzameld gas onge-
controleerd ontbrandt.

Beschermingsmaatregelen:

• Grill alleen buitenshuis en bij goede ventilatie 
gebruiken.

• Gasfles en gasleiding beschermen tegen direct 
zonlicht en andere warmtebronnen (maximaal 
50°C). De gasleiding mag in geen enkel geval 
in contact komen met hete onderdelen van de 
grill.

• Sluit het ventiel van de gasfles direct na gebru-
ik van de grill. 

• Controleer bij aansluiten van de gasfles of er 
in een cirkel van 5 m geen ontstekingsbronnen 
aanwezig zijn.

• In het bijzonder: geen open vlammen ontste-
ken, niet roken en geen elektrische verbrui-
kers (apparaten, lampen, bellen enzovoort) 
schakelen (vonkvorming mogelijk).

• Controleer altijd voordat u het apparaat in 
gebruik neemt of alle gasleidende verbindin-
gen dicht en onbeschadigd zijn.

• Let erop dat u de gasslang indien nodig ver-
vangt wanneer er hiertoe nationale/lokale 
eisen zijn.

Bij poreuze of defecte gasleidende verbin-
dingen mag de grill niet in gebruik worden 
genomen. Dit geldt bijvoorbeeld ook bij door 
insecten verstopte slangen of armaturen, aan-
gezien hierdoor gevaarlijke vlamterugslag kan 
ontstaan.

• Bij het ontsteken van de gasvlam niet over het 
grilloppervlak buigen; er kan een kleine ont-
ploffing optreden als er zich gas in de vuurbak 
heeft verzameld.

Daarom ook: bij gedoofde vlam niet direct 
opnieuw aansteken, maar:

 – Vlammenregelaar (4 x B of C) op OFF 
draaien, zodat de gastoevoer is ondebro-
ken.

 – 3 minuten wachten zodat een eventuele 
gasverzameling is vervlogen.

 – Brander dan pas opnieuw aansteken (zie 
hoofdstuk "Bediening“). 

Gevaar: Gas verdringt zuurstof

Vloeibaar gas is zwaarder dan zuurstof. Het verz-
amelt zich op de grond en verdringt daar de zuur-
stof.

Mogelijke gevolgen:

• Verstikking ten gevolge van zuurstofgebrek 
bij vorming van een bepaalde gasconcentratie.

Beschermingsmaatregelen:

• Grill alleen buitenshuis, bij goede ventilatie 
en boven het grondniveau (dus niet in kuilen 
onder het grondniveau).

• Sluit het ventiel van de gasfles direct na gebru-
ik van de grill. 

• Wanneer u het apparaat gedurende lange-
re tijd niet gebruikt, klemt u de gasfles af en 
bewaart u hem volgens de voorschriften:

 – Plaats de sluitmoer en de beschermkap op 
het ventiel van de gasfles.

 – Bewaar de gasfles niet in ruimtes onder het 
grondniveau, in trappenhuizen, gangen, 
doorgangen van gebouwen enzovoort of 
in de buurt hiervan.

 – Bewaar de gasflessen - ook lege - altijd sta-
and!
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Montage
Hier volgt een aantal richtlijnen voor een snelle en 
succesvolle montage van de grill:

• Controleer de verpakking en leg de losse onder-
delen overzichtelijk op een lege tafel (kleine tech-
nische wijzigingen zijn voorbehouden).

• Indien er ondanks de zorgvuldige controle in de 
fabriek toch iets ontbreekt, neem dan contact op 
met onze klantendienst (zie laatste pagina). U 
wordt direct geholpen.

• Voor de montage hebt u alleen een middelgrote 
schroevendraaier nodig.

• Gebruik alleen perfect werkend en geschi-
kt gereedschap. Met versleten of niet passend 
gereedschap kunt u de schroeven niet stevig geno-
eg vastdraaien en bovendien dermate bescha-
digen dat ze niet meer kunnen worden gebruikt.

• Monteer altijd alle verbindingselementen (schro-
even, moeren enzovoort) op de manier die in de 
volgende afbeeldingen te zien is. Als er een ver-
bindingselement kwijt is geraakt, zorg dan voor 
een passende vervanging. Alleen dan is een vei-
lige en stabiele constructie gewaarborgd.

• Voer de stappen altijd in de aangegeven volgorde 
uit!

• Ook wanneer u geen ervaren klusser bent, zult u 
voor de montage in de regel niet veel meer dan 
een uur nodig hebben.

• 

 De afbeeldingen van de montagestappen 
vindt u aan het einde van dit handboek.

Gasfles aansluiten en afklemmen

Benodigde onderdelen en gereedschappen
• 17-sleutel (steeksleutel SW 17)

• Gasfles

In de handel verkrijgbare campinggasfles met 5 kg 
vulgewicht (bijvoorbeeld grijze camping-propaan-
gasfles). Deze kunt u bij de bouwmarkt of bij een 
gashandelaar kopen.

Lekzoekmiddel

• Met een lekzoekmiddel spoort u een lek in het 
gassysteem op. U kunt het middel bij de bouw-
markt of bij een gashandelaar kopen. Neem de 
gebruiksaanwijzing van het middel in acht.

De volgende onderdelen worden meegeleverd. Ze 
voldoen aan de normen die voor het desbetreffende 
land gelden waarin Landmann wordt geleverd.

Gasslang (voorgemonteerd)

-erkende slangleiding van voldoende lengte 
(maximaal 1,5 m), voor een knikvrije montage.

• Drukverminderaar (op gasslang voorgemonteerd)

Vast ingestelde en  erkende drukverminderaar, 
maximaal 1,5 kg/u, bedrijfsdruk 30 mbar, passend 
voor gebruikte gasfles. 

Toegelaten gascilindermaten

5 kg:  Ø 240mm x 470mm

11 kg:  Ø 310mm x 560mm
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Gasfles afklemmen
1. Sluit het flesventiel (G1 naar rechts met de klok 

mee draaien).

2. Draai de dopmoer (G3) van de drukverminderaar 
met de hand met de klok mee en trek de druk-
verminderaar (G4) van de de schroefdraad van het 
flesventiel (G2).

3. Bewaar de drukverminderaar (G4) met de gass-
lang (G7) onder de grill. Pas op dat de gasslang 
niet wordt geknikt of gedraaid.

4. Bewaar de gasfles volgens de voorschriften:

 – Plaats de sluitmoer en de beschermkap op het 
ventiel van de gasfles.
Bewaar de gasfles niet in ruimtes onder het 
grondniveau, in trappenhuizen, gangen, doo-
rgangen van gebouwen enzovoort of in de 
buurt hiervan.

Bewaar de gasflessen - ook lege - altijd staand!

Gasfles aansluiten
1. Bevestig de dopmoer (G3) van de drukverminder-

aar met de schroefdraad van het flesventiel (G2) 
en draai de moer (G3) met de hand vast door hem 
naar links te draaien. 

2. Gebruik geen gereedschap omdat hiermee de 
dichting van de fles kan worden beschadigd en de 
dichtheid niet langer gewaarborgd is.

3. Controleer of de verbinding van de aansluiting 
van drukverminderaar (G5) – gasslang (G7) goed 
vast zit.

4. Controleer ook de verbinding gasslang (G7) – 
instelpaneel, en de verbinding gasslang (G7).

Let erop dat de gasslang niet wordt geknikt of onder 
spanning staat.

5. Open het flesventiel (G1, naar links tegen de klok 
in draaien) en controleer met een in de handel 
verkrijgbaar lekzoekmiddel of alle verbindingen 
dicht zijn.

 – Lees de gebruiksaanwijzing van het lekzoek-
middel! Dichtheidcontrole met open vlam is 
niet toegestaan. Dichtheidcontrole op gehoor 
is niet veilig.

 – Bij lekkage sluit u direct het flesventiel (G1 
naar rechts draaien, met de klok mee), draait u 
de lekkende verbinding vast of vervangt u het 
lekkende onderdeel. Herhaal de dichtheidcon-
trole.

6. Sluit het flesventiel (G1 naar rechts draaien met de 
klok mee) als u niet direct wilt grillen.

Voordat u begint

• Kies een geschikte opstellingsplaats, mogelijk uit 
de wind , voor de grill. Zorg ervoor dat...

 – er zich geen brandbare materialen of stoffen 
in de buurt van de grill bevinden of kunnen 
komen. Minimale afstand tot brandbare mate-
rialen en stoffen: 2 m boven en 1 m zijwaarts; 
afstand tot moeilijk ontvlambare materialen 
en stoffen: minimaal 0,25 m.

 – de grill veilig op een vlakke, voldoende grote 
ondergrond staat. Het apparaat mag tijdens 
het gebruik niet worden verschoven.

 – Zet de gasfles op de wagenbodem onder de 
grill.

 – Gasfles nooit plat leggen. 
 – De gasslang mag niet worden geknikt of onder 

spanning staan.
• Controleer of de afdichting van de drukvermin-

deraar (G4) aanwezig is en goed dicht is. Gebruik 
geen extra afdichting.

• Controleer bij aansluiten van de gasfles of er in 
een cirkel van 5 m geen ontstekingsbronnen aan-
wezig zijn.  In het bijzonder: geen open vlammen 
ontsteken, niet roken en geen elektrische verbru-
ikers (apparaten, lampen, bellen enzovoort) scha-
kelen (vonkvorming mogelijk). 



10 Rexon 4.1

Brander ontsteken

 Gevaar: gasontploffing bij ontsteken

Wanneer onverbrand gas zich verzamelt, ont-
staat er bij het ontsteken een kleine ontploffing.

Mogelijke gevolgen:

• Ernstig letsel of materiële schade.

Beschermingsmaatregelen:

• Bij het aansteken mag de gasvlam niet boven 
de grilloppervlakte komen.

• Bij gedoofde vlam niet direct opnieuw aanste-
ken, maar:

 – Vlammenregelaar (4 x B en C) op "OFF" 
draaien, zodat de gastoevoer is ondebro-
ken.

 – 3 minuten wachten zodat een eventuele 
gasverzameling is vervlogen.

 – Steek de brander dan pas opnieuw aan.

1. Open de deksel van de grilleenheid

Houd bij de volgende stappen een zo groot moge-
lijke afstand van de grilleenheid.

2. Druk en draai de betreffende vlammenregelaar 
(B) tegen de klok in op HIGH ("grote vlam"). Houd 
de regelaar een paar seconden op deze positie 
ingedrukt. De Piezo-ontsteking maakt een geluid 
en de brander gaat branden.

3. Ontsteek nu de andere brander van de grilleen-
heid. Herhaal hiertoe stap 2 en stap 3.

4. Sluit de deksel van de grilleenheid en laat de grill 
op vol vermogen opwarmen.

 Bij het eerste gebruik moet de grill zonder etens-
waren ca. 20 minuten worden opgewarmd zodat 
de lak kan uitharden (zoals bij elke bakoven). 

Wanneer de grill is opgewarmd, draait u de vlam-
menregelaar (B) op het gewenste vermogen 
(vlamgrootte).

7. U kunt nu de etenswaren op het grillrooster 
plaatsen. Draag hierbij grillhandschoenen of 
andere handschoenen ter hittebescherming.

Om de brander uit te schakelen (vlam doven) drukt 
en draait u de vlammenregelaar (B) met de klok mee 
op "OFF". 

De gastoevoer is onderbroken wanneer alle vlam-
menregelaars op OFF staan.

Brander van de grilleenheid ontsteken

Bediening

Grill in gebruik nemen
1. Zorg ervoor dat...

 – er zich geen brandbare materialen of stoffen 
in de buurt van de grill bevinden of kunnen 
komen. De minimumafstand tot brandbare 
materialen of stoffen: 2 m erboven en 1 naar 
de zijkanten; afstand tot moeilijk ontbrand-
bare materialen en stoffen: minimaal 0,25 m.

 – de grill veilig op een vlakke, voldoende gro-
te ondergrond staat. De grill mag tijdens het 
gebruik niet worden verschoven.

 – de grill volledig is gemonteerd en geen zicht-
bare defecten vertoont.

2. Open de deksel van de grilleenheid; zodat er zich 
hieronder geen gas kan verzamelen.

3. Open het flesventiel (G1 naar links, tegen de klok 
in draaien).

4. Controleer of het gassysteem dicht is. Draai anders 
het flesventiel (G1) direct naar rechts met de klok 
mee (sluiten).

5. Schuif het vetopvangblik (19) op de plank van de 
grilleenheid (1) en hang de houder voor de vetop-
bangbak (7) en de vetopvangbak (8) erin.

 Let op: 

Houd rekening met het maximaal toegestane 
steungewicht van de legplank (zie Technische 
gegevens). Wanneer u zware lasten plaatst, kan 
de grill beschadigd raken.
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Grill uit gebruik nemen
1. Sluit het flesventiel van de gasfles (G1 naar rechts 

draaien met de klok mee).

2. Druk nu op alle vlammenregelaars (B) en draai ze 
met de klok mee op "OFF".

3. Wacht totdat alle delen zijn afgekoeld en reinig 
vervolgens alle vuile delen (zie hoofdstuk "Reini-
ging").

4. Sluit de deksel van de grilleenheid.

5. Als u het apparaat langer niet gebruikt:

 – Klem de gasfles af (zie hoofdstuk "Gasfles 
afklemmen“).

 – Bewaar de grill op een droge plaats.

Reiniging

Grill

Gevaar: Gevaar voor brandwonden bij 
reinigen van hete grill

Een paar delen van de grill kunnen zeer heet wor-
den. Laat de grill voor het schoonmaken afkoe-
len. Draag beschermende handschoenen.

Pas op: Ontsteking op de brander kan 
worden verbogen

Bij het reinigen van het brandergedeelte kan de 
ontsteking worden verbogen of afbreken. Het 
gas in de brander ontbrandt dan niet. Reinig het 
gedeelte rondom de brander bijzonder voorzich-
tig.

Om ervoor te zorgen dat u lang veel plezier van uw 
grill hebt, dient u deze na elk gebruik – nadat alle 
delen zijn afgekoeld – met afwasmiddel, een borstel 
of een doek te reinigen. Later, wanneer het vuil is 
aangekoekt, is dit veel lastiger.

Gassysteem

De gasuitvoerkoppen op de instelpanelen (onder de 
frontkappen) kunnen met een naald worden gerei-
nigd. 

Gevaar: brand- en explosiegevaar

Alle andere gasleidende delen mogen alleen door 
een vakman te worden gereinigd.

Demonteer de instelpanelen in geen geval!
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Onderhoud

De grill is onderhoudsvrij. Desondanks moet u regel-
matig een controle uitvoeren. De controle-intervallen 
zijn afhankelijk van de gebruiksfrequentie en omge-
vingsfactoren waaraan de grill wordt blootgesteld.

Grill

• Controleer de brander op vuil en verstoppingen. 
Controleer met name dat op beide branderbuizen 
de beide luchtinlaatopeningen aan de zijkant vrij 
zijn. Reinig de openingen indien nodig, bijvoorbe-
eld met een pijpreiniger.

• Een vervuilde brander vermindert het vermogen 
van de grill en kan tot een gevaarlijke ontsteking 
van het gas buiten de brander leiden. 

• Controleer of alle onderdelen van de grill aanwe-
zig en gemonteerd zijn (zichtcontrole).

• Controleer of alle verbindingen aanwezig zijn en 
stevig vastzitten; indien nodig vastdraaien.

Gassysteem
Het gassysteem dient telkens te worden gecontro-
leerd wanneer er een gasfles wordt aangesloten (zie 
hoofdstuk "Gasfles aansluiten en afklemmen“). 

Let erop dat u de slang indien nodig vervangt wanne-
er er hiertoe nationale/lokale eisen zijn.

Milieurichtlijnen en afvalverwerking
Let altijd op hygiëne bij het gebruik van de grill.

Bij het weggooien van de grill, demonteert u het 
apparaat volledig. Lever metalen en kunststoffen in 
voor recycling.

Neem de lokale voorschriften in acht.
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Fouten zoeken en storingen oplossen

Indien er ondanks zorgvuldigheid en goede reiniging toch een storing optreedt, lees dan dit hoofdstuk om de 
storing op te lossen.

Storing Mogelijke oorzaak Oplossing

Gaslucht Lekkage in het gassysteem 1. Sluit het flesventiel direct (G1 
naar rechts met de klok mee 
draaien).

2. Voorkom alle vlam- en vonkvor-
ming (geen elektrische appara-
ten inschakelen).

3. Draai alle schroefverbindingen 
van het gassysteem nogmaals 
goed vast

4. Controleer alle delen waar 
gas doorstroomt op uitwen-
dige beschadigingen; vervang 
defecte delen door originele 
vervangende onderdelen

5. Controleer de dichtheid met 
een lekzoekmiddel

Brander ontbrandt niet. Gasfles is leeg. Vervang de gasfles.

Flesventiel is gesloten Open het flesventiel (G1 naar links, 
tegen de klok in draaien)

Kop van het instelpaneel (achter 
frontkap) steekt niet in de bran-
derbuis

Zichtcontrole, indien nodig kop en 
aansluitbuis uitrichten

Ontstekingskabel steekt niet op de 
Piezo-ontsteking

Zichtcontrole, evt. corrigeren

Afstand tussen de ontstekingen 
en de gasuitvoeropeningen op de 
brander niet correct

Zichtcontrole, eventueel corri-
geren

Kop van het instelpaneel (onder 
frontkap) verstopt

Reinig de gasuitvoerkop van het 
instelpaneel met een naald.

Overig gassysteem is verstopt Gassysteem door een vakman laten 
reinigen

Temperatuur van de grill te laag Opwarmtijd is te kort Grilleenheid-deksel sluiten en 
vlammenregelaar op Max. zetten

Gasuitvoeropeningen op brander 
verstopt.

Verwijder de verstoppingen in de 
brander

Sterk opvlammen Vette etenswaren Verwijder overtollig vet voor het 
grillen, leg het vlees op een grill-
schaal of verlaag de grilltempera-
tuur

Kleine ontploffingen of borrelend 
geluid

Vlamterugslag vanwege verstop-
pingen in de brander

1. Sluit het flesventiel direct (G1 
naar rechts met de klok mee 
draaien).

2. Wacht 3 minuten zet de 
grill dan weer aan.

3. Demonteer de brander en rei-
nig deze als het weer voorkomt
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Technische gegevens

Certificaten

TÜV Rheinland Testnummer   - 1008 CR 3058

Grill

Apparaatcategorie I3B/P conform DIN EN 498

Massa 37 kg

Afmetingen (L x H x B) ca.134,5 x 119,5 x 52,5 cm

Grilloppervlakken (L x B) ca.64,5 x 40 cm

Steungewicht zijplank max. 8 kg

Gassysteem

Warmtevermogen Hoofdbrander 4x 3,0 kW + 3,0 kW = 15kW

Doorvoerhoeveelheid (massastroom) G30:1091g/h G31:1071g/h 

Gastype Vloeibaar gas (propaan/butaan)

Drukregelaar Vast ingestelde en -erkende drukverminderaar

Doorstroomhoeveelheid maximaal 1,5 kg/h

Bedrijfsdruk 30 mbar

Gasfles In de handel verkrijgbare gasfles met 5 kg vulgewicht

Gasslang -erkende slangleiding (max. 1,5 m)

Vlamregeling traploos 0 tot Max.

Kopdiameter Hoofdbrander

Zijbrander

0,84 mm

0,84 mm

(Optioneel) toebehoren

Het volgende toebehoren is voor uw grill leverbaar:

Premium weersbeschermingskap XL

15707

• optimale bescherming tegen koude (tot -15°C) en natheid

• Ademend

• UV-bestendig

• zorgt voor droge opslag

• Materiaal: 600D polyester, scheurbestendig

Bij interesse neemt u contact op met onze klantenservice of gaat u naar  www.landmann.com



15Rexon 4.1



16 Rexon 4.1



17Rexon 4.1



18 Rexon 4.1



19Rexon 4.1





facebook.com/LANDMANNgermany
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LANDMANN® GmbH & Co. Handels-KG  
Am Binnenfeld 3-5 · D-27711 Osterholz-Scharmbeck 

Tel.: 04791 - 308 16/59 
Mo -Do 8:00 bis 17:00 Uhr, Freitag bis 16:00 Uhr 

ohz@landmann.de 
www.landmann.com

t 

LANDMANN® Ltd. 
Unit 6 · Blackstone Road · Stukeley Meadows  

Huntingdon · PE29 6EF · United Kingdom 
Customer Service 014 80 - 42 17 20 · www.landmann.co.uk



LANDMANN® France 
Saarlandstraße 16-20 · D-66482 Zweibrücken 

Tel.: 0033 3 87 88 08 38 
Email: receptionfrance@landmann.de

U l q N

LANDMANN® Skandinavia AB  
Storgatan 70 · S-568 32 Skillingaryd · Sverige 

www.landmann.se



LANDMANN® POLSKA Sp. z o.o.  
59-400 Jawor, ul. Kuziennicza 13b  

Tel. + 48 76 870 24 61 · Fax. + 48 76 870 23 88  
www.landmann.pl

H      

Forgalmazó/Distributer/Distribuitor/Διανομέας/Търговец: 
LANDMANN® Hungária kft. 

H-2220 Vecsés. · Almáskert u.4. 
Tel. 0036 29 555 070

Turkiye Distributoru: 
LANDMANN® İstanbul 

Yunus Mahallesi Adil Sokak  No:3 
34860 Kartal-Istanbul · Tel: **90 216 389 39 39 

info-tr@landmann.de



KEBO - DE HEUNING BV 
Mercuriusweg 26-38 · 4051 CV Ochten 

Tel **31 - 344 - 643044 
Fax **31 - 344 - 643387 

E-Mail: kebo@kebointernational.com


