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Handleiding barbecue Green Fire 3

(English instruction manual available at www.davidvanschie.com)

Let op:

- Gebruik alleen bijgeleverde gasdrukregelaar

- Alleen geschikt voor propaangas

- Uitsluitend buitenshuis gebruiken

- Gasflessen tijdens gebruik en opslag altijd rechtop zetten; ook lege gasflessen

- Sommige delen van het apparaat worden heet

- Sluit na gebruik of bij calamiteiten altijd direct de kraan van de gasfles

Aansluiten/montage:

- Bevestig de gasslang op de barbecue dmv de snelkoppeling; de snelkoppeling

vergrendeld na voldoende aandrukken

- Bevestig de gasdrukregelaar op de gasfles; tussen de gasfles en gasdrukregelaar moet een

rubber afdichtingsring zitten (let op: links schroefdraad)

- Altijd de vetopvanglades gebruiken

Ontsteken barbecue:

- Kraan van de gasfles openen

- Knop in O-stand indrukken

- Ingedrukt naar MAX (grote vlam) draaien, gas stroomt toe

- Blijf de knop indrukken en druk enkele malen op de ontstekingsknop tot de brander volledig brandt

- Ingedrukt houden: na 15 seconden loslaten

- Hoogte van de vlam is instelbaar door knop te draaien tussen MAX (grote vlam) en MIN (kleine vlam)

Uitzetten:

- Draai de regelknop naar O-stand

- Sluit de kraan van de gasfles

Storing:

- Mocht de brander onverhoopt uitvallen; 10 minuten wachten alvorens weer opnieuw

in werking te stellen.

Reinigen:

- Roosters en bakplaat na gebruik op MAX (grote vlam) schoon branden en aanvullend borstelen

met grove of staalborstel

- Gebruik voor de buitenzijde geen agressieve reinigingsmiddelen. De barbecue kan na afkoelen

gereinigd worden met een vochtige doek en mild reinigingsmiddel.

- Vetopvanglades en windscherm zijn afneembaar voor reiniging

Technische gegevens CE 0063 / #150804 15216 004

artikel: green fire 3-brander

land: nl

belasting: (hs) 17,0 kW

category: I 3P

verbruik: 850 g/h

inrichting: G31 - 50 mbar

producent: Hendi, Steenoven 21, 3911 TX, Rhenen, NL


