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M5x10

2x 2x

M6x10

3x

A B C

Levering

Pos*. Aantal Omschrijving P o s . 
*

Aantal Omschrijving

1 1 Deksel 8 1 Dekselgreep
2 1 Grillrooster 9 2 Voet
3 1 Branderafdekking 10 2 Draaggreep
4 1 Brander 11 1 Instelpaneel
5 2 Vetopvangblik 12 1 Frontkap
6 1 Vuurbak 13 1 Vlamregelknop
7 1 Druppelschaal

Verbindingselementen
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Technische data
Certificaten

KIWA Testnummer  - 0063, Pin/no. 0063CN7185

Grill

Apparaatcategorie I3B/P(30) volgens DIN EN 498
Totale gewicht ca. 6 kg
Afmetingen (L x H x B) ca. 50 x 34 x 39 cm
Grilloppervlakken (L x B) 46 x 27 cm

Gassysteem

Warmtevermogen 2,7 kW
Doorvoerhoeveelheid 
(massastroom)

196,5 g/u

Gastype Vloeibaar gas (propaan/butaan)
Gaspatroon Gangbare gaspatroon met bijv. 445 g vulgewicht
Gasdruk 30 mbar
Gasslang -erkende slangleiding
Ontsteking Piëzo-ontsteking
Vlamregeling traploos 0 tot Max.
Kopdiameter 0,71 mm

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 KIWA Gastec erkend en toegelaten (testnummer  -0063). De grill heeft de fabriek 
verlaten in een werkings- 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 (brander, branderafdekking, grillrooster, warmterooster) 
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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Bedieningselementen
Pos. Omschrijving Functie

13 Vlammenregelaar Brander voor het ontsteken met gas vullen (druk op 
"grote vlam draaien" en houd deze knop ingedrukt)
Na aansteken stelt u de warmtetoevoer voor de 
branderkanten in (draaien).

G0 Gaspatroon Houder brandmiddel
G1 Ventiel Scheidende bescherminginstallatie; gasfles openen 

(links draaien) en sluiten (rechts draaien).
G2 Schroefsluiting gaspatroon Verbinding gaspatroon-drukverminderaar
G3 Drukregelaar Gasdruk verminderen
G4 Aansluitschroefdraad drukverminderaar Verbinding drukverminderaar - gasslang
G5 wartelmoer Verbinding drukverminderaar - gasslang
G6 Gasslang Gas naar de brander leiden.

G1 G3
G4 G5 G6

G0 G2

Functie
Bij geopend flesventiel (G1) en geopende vlammenregelaar (13) stroomt er gas door de gasslang (G7) en het 
instelpaneel naar de brander (4).
Via de vlammenregelaar (13) stelt u het wamtevermogen voor de branderkanten in. 

Gebruik
Regelementair gebruik
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..

134
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Gevaar "Hete oppervlakken en delen"
Tiijdens het bedrijf worden enige delen van de grill zeer heet, met name in de buurt 
van de vuurbak.

Mogelijke gevolgen:
• Zware brandwonden bij aanraken van delen in de buurt van de vuurbak.
• 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 kunnen 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.

Gaspatroon 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 ontbrandt.
Beschermingsmaatregelen:
• Controleer bij aansluiten van de gaspatroon of er in een cirkel van 5 m geen 

ontstekingsbronnen aanwezig zijn. 
• In het bijzonder: geen open vlammen ontsteken, niet roken en geen elektrische 

verbruikers (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 

minimumafstand 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 verschoven.
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G1 G3
G4 G5 G6

G0 G2

 

2. Zet de gaspatroon naast de grill.
 – Leg de gaspatroon niet op zijn kant.
 – De gasslang mag niet worden geknikt of 

onder spanning staan.
3. Controleer of de afdichting van de 

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

4. Verbind de schroefsluiting (G2) van de drukverminderaar met de gaspatroon (G0). Gebruik geen gereedschap 
omdat hiermee de ventielafdichting kan worden beschadigd en de dichtheid niet langer gewaarborgd is.

5. Controleer of de verbinding van de drukverminderaar (G4) – gasslang (G6) stevig vast zit. Draai daarvoor de 
wartelmoer (G5) met steeksleutel 17 naar links.

6. Controleer op dezelfde wijze de verbinding gasslang (G6) – instelpaneel (onder de frontkap).
7. Open het ventiel (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 ventiel (G1, naar rechts draaien), draait u de lekkende verbinding vast of 

vervangt u het lekkende onderdeel. Herhaal de lekkagecontrole.
8. Sluit het ventiel (G1 naar rechts draaien) als u niet direct wilt grillen.

Gaspatroon losmaken

G1 G3
G4 G5 G6

G0 G2

1. Sluit het ventiel (G1 naar rechts draaien).
2. Draai de schroefsluiting (G2) van de 

drukverminderaar met de hand naar rechts 
open en trek de drukverminderaar (G3) van de 
gaspatroon (G0) af.

3. Bewaar de drukverminderaar (G3) met de gasslang (G6) onder de grill. Pas op dat de gasleiding niet wordt 
geknikt.
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Bediening
Grill in gebruik nemen

Was het grillrooster voor het grillen grondig met warm zeepwater en laat het goed drogen. Strijk vervolgens 
de bovenkant van beide onderdelen met plantaardige olie in. De etenswaren gaan dan niet zo snel aan het 
grillrooster vastzitten.
1. Zorg ervoor dat...

 – er zich geen brandbare materialen of stoffen in de buurt van de grill bevinden of kunnen 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.

2. Zorg ervoor dat...
 – de vlammenregelaar (13) op „•“ (uit) staat.
 – de grill volledig is gemonteerd en geen zichtbare defecten vertoont.
 – de vlamafdekking, het grillrooster en het warmhoudrooster zijn geplaatst.
 – de deksel is geopend.
 – de vetopvanglade met een 10 mm dikke laag absorberend, niet-brandbaar materiaal is gevuld dat het 

druppelende vet kan opnemen (bijvoorbeeld droog, los en schoon zand). Druppelend vet kan anders 
gaan branden. Gebruik nooit brandbare materialen zoals zaagsel of zoiets dergelijks.

G1 G3
G4 G5 G6

G0 G2

3. Controleer of de schroefsluiting (G2) van de 
drukverminderaar (G3) goed vast zit. Draai deze 
daarvoor met de hand naar links.

4. Open het ventiel (G1 naar links draaien).
5. Controleer of het gassysteem dicht is. Draai anders 

het ventiel (G1) meteen naar rechts (sluiten).

Buig bij de volgende stappen niet over de grill, bewaar afstand.
6. Druk de vlammenregelaar (13) in en draai hem een ¼ slag tegen de wijzers van de klok totdat u de veer 

hoort tikken.
7.  Houd de regelaar in deze stand 3 tot 5 seconden ingedrukt zodat er gas in de linkerbrander kan stromen.
8. Draai de vlammenregelaar (13) nu een halve slag tegen de wijzers van de klok (linksom) totdat u de 

ontsteking hoort tikken.
9. Als de brand niet ontsteekt, wacht u die minuten en herhaalt u vervolgens de stappen 6 tot 8
10. Draai de vlammenregelaar (13) naar "Max“ (grote vlam).
11. Sluit het deksel en laat de grill op vol vermogen opwarmen.
 Bij het eerste gebruik moet de grill zonder etenswaren ca. 30 minuten worden opgewarmd zodat de lak kan 

uitharden (zoals bij elke bakoven).
12. Wanneer het grillrooster is opgewarmd, draait u de vlammenregelaar (13) naar het gewenste 
vermogen (vlamgrootte).
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Germany  Landmann® GmbH & Co. Handels-KG 
Am Binnenfeld 3-5, D-27711 Osterholz-Scharmbeck, Deutschland 
Tel. **49 - 47 91 - 30 8 - 59 oder 16, Fax **49 - 47 91 - 30 8 - 36 
Mo-Do 8:00 bis 16:45 Uhr, Fr 8:00 bis 15:30 Uhr 
e-mail: ohz@landmann.de, internet: www.landmann.com

United Kingdom Landmann® Ltd. 
Unit 6 Blackstone Road, Stukeley Meadows Industrial Estate,Huntingdon, Cambs,PE29 6EF, 
United Kingdom 
Tel: **44 - 0871 2311990 
Monday to Thursday 9am to 5pm, Friday, 9am to 4pm. 
e-mail: enquiries@landmann.co.uk, internet: www.landmann.co.uk

France Landmann France S.A.S.U. 
7, rue Couturier · F-57600 Forbach 
Tel.: +33 (0) 3 87 88 08 38 · Fax: +33 (0) 3 87 88 08 79  
E-Mail: receptionfrance@landmann.de, Web site: www.landmannfrance.com

Italiy La preghiamo di rivolgersi all’ufficio tedesco.
Hungary  Landmann Hungária Kft. 

Almáskert u. 4., H-2220 Vecsés 
Tel. **36 - 29 - 55 50 70, Fax **36 - 29 - 35 49 32 
Hétfő-Csütörtök 8:00 - 16:30, Péntek 8:00 - 16:30 
e-mail: infohun@landmann. de, www.landmann.hu

Poland Landmann® Polska Sp.z.o.o. 
ul. Kuziennicza 13b, 59-400 Jawor, Polska 
Tel. **48 - 76 - 8 70 24 61, Fax **48 - 76 - 8 70 23 88 
Poniedziałek - czwartek od 8:00 do 16:45, piątek od 8:00 do 15:30 
e-mail: landmann@landmann.pl, internet: www.landmann.pl

Sweden Landmann® Skandinavia AB 
Storgatan 70, S-568 32 Skillingaryd, Sverige 
Tel. **46 - 3 70 - 69 35 80, Fax **46 - 3 70 - 4 95 80 
Måndag-Fredag, 08.00 - 16.00 
e-mail: landmann@landmann.se, internet: www.landmann.se

Norway Landmann® Norge AS 
Sandstuveien 60 A, N-1184 Oslo, Norway 
Tel. **47 - 23 - 16 50 10, Fax **47 - 23 - 16 50 11 
Mandag-Fredag 08:00 - 16:00 
e-mail: landmann@landmann.no, internet: www.landmann.no

Denmark LANDMANN® Danmark A/S 
Kastanievej 30, DK – 2670 Greve, Danmark 
Tel. **45 - 59 44 74 14, Fax **45 - 59 44 74 41 
Mandag-Torsdag: 8.00 - 16.00, Fredag 8.00 - 15.00 
e-mail: landmann@landmann.dk, internet: www.landmann.dk

Finland Landmann® Finland OY 
Laulakuja 4, PL. 1, SF-00421 Helsinki, Finland 
Tel. **358 - 9 - 47 70 93 - 0, Fax **358 - 9 - 47 70 93 50 
Maanantai-Perjantai 8:30 - 16:30 
e-mail: landmann@landmann.fi, internet: www.landmann.fi 

Adresse / Address / Adresse / Indirizzo / Cím / Adres / Adress / Adresse 
/ Adresse / Osoite

facebook.com/LANDMANNgermany


