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Montage- en gebruiksaanwijzing 
voor gasgrillwagen 

Lees dit voordat u met de montage begint!

Het niet in acht nemen van de informatie in deze handleiding kan van invloed zijn op de werking van het apparaat 
en kan leiden tot beschadiging van het apparaat, andere materiële schade en persoonlijk verwondingen.

Lees daarom voor de montage en telkens voor het in gebruik nemen het desbetreffende hoofdstuk van deze hand-
leiding. Voer de stappen in de aangegeven volgorde uit en neem de vermelde veiligheidsrichtlijnen in acht.

Deze handleiding is onderdeel van het product. Bewaar de handleiding daarom al-
tijd bij het product en geef de handleiding aan iedere volgende gebruiker.
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Technische specificaties

Certificaten

ITS Testnummer  - 0359

Grill

Apparaatcategorie I3B/P(30) conform DIN EN 498

Totale gewicht ca. 54 kg

Afmetingen (L x H x B) ca. 860x1135x620mm

Grilloppervlakken (L x B) ca. 760 x 480 mm

Gassysteem

Warmtevermogen ca. 20 kW

Doorvoerhoeveelheid (massastroom) 4x 357 g/u 

Brandduur circa 0,7 kg/u bij vol vermogen 

Gastype Vloeibaar gas (propaan/butaan)

Gasfles In de handel verkrijgbare gasfles met 3, 5 of 11 kg vulgewicht

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

Slangbreukbeveiliging  Goedgekeurde slangbreukbeveiliging

Veiligheidsregelaar Type Vast ingestelde en -erkende veiligheidsregelaar

Doorstroomhoeveelheid maximaal 1,5 kg/h

Bedrijfsdruk 30 mbar

Ontsteking Elektronische impulsontsteking

Vlamregeling traploos 0 tot Max.

Kopdiameter 1,05 mm
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Leveringsinhoud

1 2 Grillrooster 10 1 Kap, links

2 4 Vlambeveiliging 11 1 Achterste framedeel

3 3 Reflector 12 1 Kap, rechts

4 1 Windkap, links 13 1 Voorste framedeel

5 1 Windkap, achter 14 1 Lade

6 1 Windkap, rechts 15 1 Handgreep voor lade (voorgemonteerd)

7 1 Gasunit (voorgemonteerd) 16 2 Dwarsbalk

7a 4 Brander (voorgemonteerd) 17 4 Wielen

8 2 Vetopvanglade 18 1 Schap

9 2 Handgreep voor de vetopvanglade

Zakje met schroeven

M4 

4x

M5x8

16x

M4x6

12x
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Detailtekening
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Bedieningselementen
A Elektronische impulsontsteking Gas ontsteken dat bij een geopende vlam-

menregelaar (B) in de brander stroomt.

B Vlammenregelaar Brander voor het ontsteken met gas vullen (druk op "grote 
vlam draaien" en houd deze knop ingedrukt). 

Na het aansteken stelt u de warmtetoevoer voor de brander-
zijde in (draaien).

G0 Gasfles Houder brandmiddel

G1 Flesventiel Scheidende bescherminginstallatie; gasfles openen (links 
draaien) en sluiten (rechts draaien).

G2 Schroefdraad van flesventiel Verbinding gasfles - veiligheidsregelaar

G3 Wartelmoer veiligheidsregelaar Gasfles aansluiten (links draaien) en afklemmen (rechts 
draaien).

G4 Veiligheidsregelaar Gasdruk verminderen

G41 Slangbreukbeveiliging Veiligheidsinrichting die de gasuitlaat automatisch sluit.

G5 Aansluitschroefdraad veiligheidsregelaar Verbinding veiligheidsregelaar - gasslang

G6 wartelmoer Verbinding veiligheidsregelaar - gasslang

G7 Gasslang Gas naar de brander leiden.

G1 G2

G3
G4

G41 G6 G7

G0

G8G5

Functie
Bij geopend flesventiel (G1) en geopende vlammenregelaar (B) stroomt er gas door de gasslang (G7) en het instelpaneel in 
de brander (7a). 

Met behulp van de elektronische impulsontsteking (A) ontstaat er bij de ontsteking op de brander (7a) een vonk die het gas 
ontsteekt.

Via de vlammenregelaar (B) stelt u het wamtevermogen voor de branderkanten in. 
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Gebruik

Gebruik voor het beoogde gebruiksdoel
De grill is een gas-grillapparaat voor gebruik buitenshuis. 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.

Alleen voor privé-gebruik!

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

• Grill niet gebruiken met houtskool of ander brandmateriaal zoals vloeibaar gas (propaan/butaan).
• Grill niet als kooktoestel gebruiken in combinatie met potten en pannen.
• Grill niet als verwarming gebruiken.
Grill niet gebruiken voor het verwarmen van stoffen en materialen anders dan grillbare levensmiddelen.

Garantie en aansprakelijkheidsuitsluiting
De grill is gebouwd conform de algemene stand van de techniek – bij begin van constructie – en de eisen van het  
keurmerk. De grill is door ITS erkend en toegestaan (testnummer  -0359). De grill heeft de fabriek verlaten in een wer-
kings- en veiligheidstechnisch correcte toestand.

Wij bieden garantie voor de barbecue voor de duur van twee jaar vanaf de aankoopdatum. De garantie heeft betrekking 
op fabricagefouten en defecte onderdelen en is beperkt tot het vervangen van deze onderdelen. Kosten voor transport, 
montage, vervangen van versleten onderdelen en overig vallen niet onder deze garantie.

De garantie vervalt en alle verantwoordelijkheid gaat over op de gebruiker:

• wanneer de grill niet volgens de instructies wordt gebruikt.
• wanneer de grill ondanks zichtbare schade of onvolledig gemonteerd in gebruik wordt genomen.
• wanneer er technische wijzigingen aan de grill zijn doorgevoerd.
• als er hulpmiddelen worden gebruikt waarvan geschiktheid voor deze grill niet uitdrukkelijk is vastgesteld (vraag in 

geval van twijfel na bij de klantenservice)
• wanneer er geen originele vervangende onderdelen van LANDMANN GmbH & Co. Handels-KG worden gebruikt. 
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Slangbreukbeveiliging

Structuur en functie van een veiligheidsinrichting voor slangbreuk
Slangbreukbeveiligingsinrichtingen (SBS) werken als een veerveiligheidssysteem. Door het opbouwen van druk met pro-
paangas sluit de veiligheid. Om de SBS te openen, wordt de ontgrendelingsknop ingedrukt, waarna er een drukevenwicht 
ontstaat.. Om ervoor te zorgen dat de zekering open blijft, wordt de gasstroom gecompenseerd door een extra veerkracht. 
Als de slang beschadigd is, daalt de tegendruk in het SBS en wordt de gasdruk aan de inlaatzijde groter dan de gasdruk 
aan de uitlaatzijde. Er treedt een onbalans op en de gasstroom wordt gestopt. Nadat het herstellen van de fout, kan de SBS 
opnieuw worden geopend. De doorvoercapaciteit van het SBS moet altijd hoger zijn dan die van de gebruikte branders.

Aanwijzing
Een slangbreukbeveiliging is een veiligheidsvoorziening die automatisch sluit wanneer een bepaald debiet wordt oversch-
reden. Voor regelaars met slangbreukbeveiliging of downstream slangbreukbeveiliging gaat u als volgt te werk: sluit de 
regelaar aan op de gasfles, sluit de slang aan op de regelaar en de brander. Open het flesventiel en druk op de drukknop van 
de slangbreukbeveiliging om de gasstroom te openen. Voor elke start moet de slangbreukbeveiliging met een druk op de 
knop worden geactiveerd.

Montage
Voor de montage moet de slangbreukbeveiliging op transportschade worden gecontroleerd.

Controle op lekken
Het systeem voor vloeibaar gas moet vóór de eerste inbedrijfstelling en na een lange stilstand op lekkage worden gecon-
troleerd. Sluit hiervoor alle afsluitkranen van de verbruikers af en open het fles- of tankventiel. Controleer vervolgens alle 
verbindingen op lekkage met een lekdetectiespray of een ander geschikt schuimend middel. Er mogen zich geen luchtbellen 
vormen. Geen open vlam gebruiken voor de lekcontrole.

Inbedrijfsname
De slangbreukbescherming is direct na de installatie en een lektest bedrijfsklaar. De inbedrijfstelling wordt uitgevoerd door 
het fles- of tankventiel langzaam te openen met een gesloten afsluitklep van de verbruiker. Wacht tot de druk gelijk is 
(afhankelijk van de lengte van de aangesloten leiding).

Bediening
Als het systeem voor vloeibaar gas in gebruik is, moet de slangbreukbeveiliging niet worden bediend. Als de aangesloten 
leiding wordt losgekoppeld en weer gemonteerd, is er een nieuwe inbedrijfsname.

Vloeibaar gas is een uiterst ontvlambaar brandstofgas! Neem bij het uitvoeren van 
onderhoudswerkzaamheden de wetten, verordeningen en technische voorschrif-
ten in acht!

Herstellen
Indien de onder "Inbedrijfstelling" en "Bediening" genoemde maatregelen niet tot een correcte heringebruikname leiden 
en er geen constructiefout is, moet de slangbreukbeveiliging voor inspectie naar de fabrikant worden gestuurd. Onbevo-
egde ingrepen zullen leiden tot verlies van de toelating en de garantieaanspraken.
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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

  Gevaar

... een mogelijk gevaar dat ernstige persoonlijke of materiële schade 
ten gevolg kan hebben wanneer de genoemde maatregelen niet wor-
den genomen.

  Let op

... een mogelijk gevaar dat materiële schade ten gevolg kan hebben 
wanneer de genoemde maatregelen niet worden genomen.

Gebruiksrichtlijnen

... een nuttige functie of een handige tip.
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Gevaar "Hete oppervlakken en delen"
Tijdens het bedrijf worden enige delen van de grill zeer heet, met name in de buurt van de 
brander.

Mogelijke gevolgen:
• Zware brandwonden bij aanraken van delen in de buurt van de brander.
• Vuur of smeulende brand wanneer er zich brandbare materialen of stoffen in de buurt 

van de grill bevinden.

Beschermingsmaatregelen voor het grillen:
• Kies de opstelplaats zodanig dat
• er zich geen brandbare materialen of stoffen in de buurt van de grill bevinden of kun-

nen komen. Minimale afstand tot brandbare materialen en stoffen: 2 m boven en 1 m 
zijwaarts. Afstand tot moeilijk ontvlambare materialen en stoffen, bijvoorbeeld muren: 
minimaal 0,25 m.

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

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.



11

Gevaar "Gas ontbrandt zeer gemakkelijk"
Vloeibaar gas is bijzonder licht ontvlambaar en verbrandt explosief.

Mogelijke gevolgen:
• Zware persoonlijke of materiële schade wanneer uitstromend gas ongecontroleerd ont-

brandt.

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.

• Zet de gasfles niet op de onderste plank vanwege de nabijheid van de brander.
• Bij het aansteken mag de gasvlam niet boven de grilloppervlakte komen.
• Sluit direct na het gebruik het ventiel van de gasfles (flesventiel naar rechts draaien).
• Laat de grill nooit onbeheerd achter. Bij gedoofde vlam onmiddellijk opnieuw aansteken 

of gasfles sluiten.
• Controleer bij aansluiten van de gasfles of er in een cirkel van 5 m geen ontstekingsbron-

nen aanwezig zijn. 
• In het bijzonder: geen open vlammen ontsteken, 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 slang indien nodig vervangt wanneer er hiertoe nationale/lokale eisen 

zijn.
Bij poreuze of defecte gasleidende verbindingen mag de grill niet in gebruik worden 
genomen. Dit geldt bijvoorbeeld ook bij door insecten verstopte slangen of armaturen, 
aangezien hierdoor gevaarlijke vlamterugslag kan ontstaan.



12

Gevaar "Gas verdringt zuurstof"
Vloeibaar gas is zwaarder dan zuurstof. Het verzamelt zich op de grond en verdringt daar de 
zuurstof.

Mogelijke gevolgen:
• Verstikking ten gevolge van zuurstofgebrek bij vorming van een bepaalde gasconcen-

tratie.

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 het grillen/bakken. 
• Laat de grill nooit onbeheerd achter. Bij gedoofde vlam onmiddellijk opnieuw aansteken 

of gasfles sluiten.
• Controleer altijd voordat u het apparaat in gebruik neemt of alle gasleidende verbindin-

gen dicht en onbeschadigd zijn.
• Let erop dat u de slang indien nodig vervangt wanneer er hiertoe nationale/lokale eisen 

zijn.
Bij poreuze of defecte gasleidende verbindingen mag de grill niet in gebruik worden 
genomen.
Wanneer u het apparaat gedurende langere 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 staand!
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Montage

Voordat u begint
Hier volgt een aantal richtlijnen voor een snelle en succesvolle montage van de grill:

• Controleer de verpakking en leg de losse onderdelen overzichtelijk op een lege tafel (kleine technische wijzigingen, 
bijvoorbeeld met betrekking tot de inhoud van het zakje met de kleine onderdelen, zijn voorbehouden). 

• Indien er ondanks de zorgvuldige controle in de fabriek toch iets ontbreekt, neem dan contact op met onze klanten-
dienst (zie laatste pagina). U wordt direct geholpen.
Sorteer de kleine onderdelen, omdat bijvoorbeeld de schroeven onderling weinig verschillen en gemakkelijk per onge-
luk verwisseld kunnen worden. 

• Voor de montage hebt u een middelgrote schroevendraaier en een geschikte schroefsleutel (steek-, ring- of dopsleutel) 
nodig. 

• Voor het aansluiten van de gasfles hebt u een steeksleutel 17 (SW17) nodig.
Gebruik alleen perfect werkend en geschikt gereedschap. Met versleten of niet passend gereedschap kunt u de schro-
even niet stevig genoeg vastdraaien en bovendien dermate beschadigen dat ze niet meer kunnen worden gebruikt.

• Monteer altijd alle verbindingselementen (schroeven, moeren enzovoort) op de manier die in de volgende afbeel-
dingen te zien is. Als er een verbindingselement kwijt is geraakt, zorg dan voor een passende vervanging. Alleen dan is 
een veilige en stabiele constructie gewaarborgd.

• Voer de stappen altijd in de aangegeven volgorde uit!
• Lees de tekst van een montagestap voor uitvoering geheel door omdat nuttige tips soms pas later worden aangegeven. 
• 
Ook wanneer u geen ervaren klusser bent, zult u voor de montage in de regel niet veel meer dan een uur nodig hebben.
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Montage uitvoeren

Montagestap 1

4x M5x816

13

11

Montagestap 2

8x M5x8

10
12

13

11

Achtung: Diese Ober�ächen sollten eben sein!

Montagestap 3

17

11

13
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Montagestap 4

14

12
10

Montagestap 5

4x M5x8

7

10

12

12
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Montagestap 6

3 7

Montagestap 7

7
2
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Montagestap 8

4x M4x6 M4

5

6 4

Montagestap 9

4x M4x6

7

4
6
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Montagestap 10

4x M4x6

9

8

Montagestap 11

8

8

7

• Vul de vetopvangbak (8) met een ongeveer 10 mm dikke laag van een absorberend, niet-brandbaar materiaal 
dat het druppelend vet kan opnemen (bijvoorbeeld droog, los en schoon zand).

• Zonder dit materiaal kan druppelend vet gaan branden. Gebruik nooit brandbare materialen zoals zaagsel, 
kattenbakvulling of zoiets dergelijks.

 Leg aluminiumfolie in de vetopvangbak voordat u hem vult, zodat u het materiaal later gemakkelijk kan ver-
wijderen.
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Montagestap 12

1

1

Montagestap 13

18
16

16
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Montagestap 14

Batterie 
AA / 1,5V

• Schroef de kop van de elektrische impuls-ontsteker (A) los en plaats een AA-batterij 1,5V in de elektrische impuls-
ontsteker (A). Schroef de kop terug op de elektrische impuls-ontsteker (A).
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Gasfles aansluiten en afklemmen

Benodigde onderdelen en gereedschappen
• 17-sleutel (steeksleutel SW 17)
• Een AA-batterij 1,5V
• Gasfles

In de handel verkrijgbare campinggasfles met 3, 5 of 11 kg vulgewicht (bijvoorbeeld grijze camping-propaangasfles). 
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 bouwmarkt of bij een gashan-
delaar 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

-erkende slangleiding die voldoende lang is en knikvrij kan worden gemonteerd.
Veiligheidsregelaar
Vast ingestelde en  erkende veiligheidsregelaar, maximaal 1,5 kg/u, bedrijfsdruk 30 mbar, passend voor gebruikte 
gasfles. Een dergelijke veiligheidsregelaar kunt u eveneens bij een speciaalzaak kopen.

• Slangbreukbeveiliging
Goedgekeurde slangbreukbeveiliging
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Gasfles aansluiten

Gevaar "Ontsteking van uitstromend gas“
Vloeibaar gas is bijzonder licht ontvlambaar en verbrandt explosief.

Mogelijke gevolgen:

• Zware persoonlijke of materiële schade wanneer uitstromend gas ongecontroleerd ont-
brandt.

Beschermingsmaatregelen:

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

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

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

1  Kies een geschikte opstellingsplaats voor de grill. Zorg ervoor dat ...

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

 – de grill veilig op een vlakke, voldoende grote ondergrond staat. De grill mag tijdens het gebruik niet worden ver-
schoven.

G1 G2

G3
G4

G6 G7G5 G41

 

2. Zet de gasfles naast de grill.
 – Leg de gasfles nooit neer en zet hem nooit op 

de onderste plank. 
 – De gasslang mag niet worden geknikt of on-

der spanning staan.
3. Controleer of de dichting van de schroefdraad van 

de flesventiel (G2) aanwezig is en goed dicht is. 
Gebruik geen extra afdichting. 

4. Bevestig de wartelmoer (G3) van de veiligheidsregelaar met de schroefdraad van het flesventiel (G2) en draai de war-
telmoer (G3) met de hand vast door hem naar links te draaien. Gebruik geen gereedschap omdat hiermee de dichting 
van de fles kan worden beschadigd en de dichtheid niet langer gewaarborgd is.

5. Controleer of de verbinding veiligheidsregelaar (G4) - slangbreukbeveiliging (G41) - gasslang (G7) goed vast zit. Draai 
daarvoor de wartelmoer (G6) met de een steeksleutel 17 tegen de klok in.

6. Controleer op dezelfde wijze de verbinding gasslang (G7) – instelpaneel (onder de frontkap). 

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

 – Lees de gebruiksaanwijzing van het lekzoekmiddel!
 – Dichtheidcontrole met open vlam is niet toegestaan. Dichtheidcontrole op gehoor is niet veilig.
 – Bij lekkage sluit u direct het flesventiel (naar rechts draaien), draait u de lekkende verbinding vast of vervangt u het 

lekkende onderdeel. Herhaal de dichtheidcontrole.
8. Sluit het flesventiel (G1 naar rechts draaien) als u niet direct wilt grillen.
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Gasfles afklemmen

G1 G2

G3
G4

G6 G7G5 G41

1. Sluit het flesventiel (G1 naar rechts draaien).

2. Draai de wartelmoer (G3) van de veiligheidsre-
gelaar met de hand naar rechts en trek de veilig-
heidsregelaar (G4) van de schroefdraad van het 
flesventiel (G2).

3. Bewaar de veiligheidsregelaar (G4) met de veiligheidsinrichting voor slangbreuk (G41) en de gasslang (G7) onder het 
rooster. Pas op dat de gasleiding niet wordt geknikt.

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, doorgangen van gebouwen 

enzovoort of in de buurt hiervan.
 – Bewaar de gasflessen - ook lege - altijd staand!
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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 minimumaf-
stand tot brandbare materialen of stoffen: 2 m erboven en 1 naar de zijkanten; afstand tot moeilijk ontbrandbare 
materialen en stoffen: minimaal 0,25 m.

 – de grill veilig op een vlakke, voldoende grote ondergrond staat. De grill mag tijdens het gebruik niet worden ver-
schoven.

2. Zorg ervoor dat...
 – de grill volledig is gemonteerd en geen zichtbare defecten vertoont.
 – de reflectoren (3), vlamafdekkingen (2) en grillroosters (1) zijn aangebracht en de vetopvangbakken (8) onder de 

gasunit (7) zijn geschoven.

G1 G3 G4
G5

3. Controleer of de wartelmoer (G3) van de veiligheids-
regelaar (G4) goed vast. Draai de wartelmoer (G3) 
met de hand naar links.

4. Open het flesventiel (G1 naar links draaien).

5. Controleer of het gassysteem dicht is. Draai anders 
het flesventiel (G1) direct naar rechts (sluiten).

6. Let op: Buig tijdens de volgende stappen 7 en 8 niet over de grill, houd afstand.

7. Druk en draai de vlammenregelaar (B) op de "grote vlam“ en houd hem ingedrukt.

8  Druk op de elektronische impulsontsteker (A) tot de brander ontbrandt.

9. Wacht een paar seconden en laat de vlammenregelaar (B) dan weer los.

Als de vlam dooft, draait u de vlammenregelaar (B) op • (uit), wacht u 3 minuten en herhaalt u de stappen 7 tot 9.
10  Ga op dezelfde manier te werk met de andere branders.

11. Bij het eerste gebruik dient de grill zonder etenswaren ongeveer 20 minuten te worden opgewarmd om de lak te laten 
uitharden (net zoals bij een bakoven).

12. Wanneer de grill is opgewarmd, draait u de vlammenregelaar (B) op het gewenste vermogen (vlamgrootte).

13. Nu kunt u de etenswaren op het grillrooster plaatsen. We raden u aan hierbij barbecuehandschoenen of andere be-
schermende handschoenen te dragen.
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Grill uit gebruik nemen
1. Sluit het flesventiel van de gasfles (G1 naar rechts draaien).

2. Draai de vlammenregelaar (B) op • (uit).

3. Wacht totdat alle delen zijn afgekoeld en reinig vervolgens alle vuile delen.

4. Als u het apparaat langer niet gebruikt:

 – Klem de gasfles af (zie hoofdstuk "Gasfles afklemmen“).
 – Bewaar de grill op een droge plaats.
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Reiniging
Grill
Om lang plezier van uw grill te hebben, dient u hem telkens direct na gebruik – zodra alle delen zijn afgekoeld – met afwas-
middel, borstel en doek te reinigen. Later, wanneer het vuil is aangekoekt, is dit veel lastiger.

Pas op "Ontsteking op de brander kan worden verbogen“
Bij het reinigen kan de ontsteking op de brander worden verbogen of zelfs afbreken.

Mogelijke gevolgen:

• Brander ontsteekt niet meer.
Beschermingsmaatregelen:

• Reinig het gedeelte rondom de brander bijzonder voorzichtig.

Het materiaal in de vetopvangbak dient te worden vervangen wanneer het vuil, voch-
tig of geklonterd is. Het materiaal kan anders vlam vatten door druppelend vet. Ver-
vang het door een 10 mm dikke laag van een absorberend, niet-brandbaar materi-
aal dat het druppelden vet kan opnemen (bijvoorbeeld droog, los en schoon zand).  
Gebruik nooit brandbare materialen zoals zaagsel, kattenbakvulling of zoiets dergelijks.

 Gassysteem
De gasuitvoerkop op het instelpaneel (onder de frontkap) kan indien nodig worden gereinigd met een naald. Alle anderen 
gasleidende delen mogen alleen door een vakman te worden gereinigd.

Demonteer in geen geval het instelpaneel!

Onderhoud
De grill is onderhoudsvrij. Desondanks moet u regelmatig een controle uitvoeren. De controle-intervallen zijn afhankelijk 
van de gebruiksfrequentie en omgevingsfactoren waaraan de grill wordt blootgesteld.

Grill
• Controleer of alle onderdelen van de grill aanwezig en gemonteerd zijn (zichtcontrole).
• Controleer of alle verbindingen aanwezig zijn en stevig vastzitten; indien nodig vastdraaien.

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

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

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



27

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.

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

2. Voorkom alle vlam- en vonkvorming 
(geen elektrische apparaten inscha-
kelen).

3. Alle schroefsluitingen van het gas-
systeem stevig vastdraaien

4. Controleer alle delen waar gas doo-
rstroomt op uitwendige beschadi-
gingen; vervang defecte delen door 
originele vervangende onderdelen.

5. Controleer de dichtheid met een lek-
zoekmiddel

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

Flesventiel is gesloten Draai het flesventiel (G1) naar links.

De koppen van het instelpaneel (on-
der frontkap) steken niet in de bran-
derbuizen 

Zichtcontrole, evt. koppen en aansluitbu-
izen uitlijnen

De ontstekingskabel is niet aan-
gesloten op de elektronische im-
pulsontsteker (A)

Zichtcontrole, evt. corrigeren

Afstand tussen de ontstekingen 
en de gasuitvoeropeningen op de 
brander(7a) is niet correct

Zichtcontrole, eventueel corrigeren

Kop van het instelpaneel (onder 
frontkap) verstopt

Frontkap uitbouwen en de kop van het 
instelpaneel met een naald reinigen

Overig gassysteem is verstopt Gassysteem door een vakman laten rei-
nigen

Temperatuur van de grill te laag Opwarmtijd is te kort Vlamregelaar in hoogste stand zetten.

Gasuitvoeropeningen op brander 
(7a) verstopt.

Verwijder de verstoppingen in de bran-
der
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Storing Oorzaak Oplossing

Sterk opvlammen Vette etenswaren Verwijder overtollig vet voor het grillen, 
leg het vlees op een grillschaal of verlaag 
de grilltemperatuur

Kleine ontploffingen of borrelend 
geluid

Vlamterugslag vanwege verstoppin-
gen in de brander

1. Sluit direct het flesventiel (G1 naar 
rechts draaien).

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

3. Demonteer de brander en reinig 
deze als het weer voorkomt.


