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Fontos!

***
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Az Ön biztonsága érdekében

Az Ön biztonsága érdekében

Ha gázszagot észlel:
1. Azonnal zárja el a gázvezetéket.
2. Minden nyílt lángot oltson el.
3. Nyissa fel a készülék fedelét.
4. Ha továbbra is gázszagot érez,
hívja azonnal a gázszolgáltatót,
vagy a tűzoltóságot.

1. Ezen és más gázkészülék
közelében ne tároljon és ne
használjon benzint, vagy más
gyúlékony gőzöket, vagy
folyadékokat.
2. A be nem kötött gázpalackot ne
tárolja a készülék közelében.

Óvintézkedések
•

Más olyan éghető anyagú szerkezetektől, amelyeknek magassága nem éri el
a készülék magasságát, a készülék legkisebb oldal és háttávolsága 25, illetve
60 cm kell, hogy legyen.

•

Más olyan éghető anyagú szerkezetektől, amelyeknek magassága túlér a
készülék magasságán, a készülék legkisebb oldal és háttávolsága 25, illetve
60 cm kell, hogy legyen.

•

Ne használja a készüléket olyan helyen, ahol a készülék fölötti tetőszerkezet
anyaga éghető.

Figyelem!
A gázkészülék begyújtását ne próbálja meg addig, míg el nem olvasta a jelen
leírásban a „Begyújtási útmutató” szakaszt.

A készülék tesztelésére a szabadtéri gázüzemű készülékekre vonatkozó ANSI
Z21.58b-2002 szabvány szerint került sor. A jelen grillező készülék kizárólag
szabadtéri használatra szolgál.

A helyes telepítés érdekében figyelembe kell venni a vonatkozó helyi építési
szabályzatokat. Irányadó az ANSI Z223.1/NFPA 54 fölgáz üzemű, vagy a
CAN/CGA-B149.1 földgáz és PB gáz készülékek telepítés szabályzata.

BSEN:498:1998
65. számú Kalifornia állami figyelmeztető ajánlás
A fűtőgáz égésekor olyan melléktermékek keletkeznek, amelyek Kalifornia állam
ismeretei szerint rákkeltők, vagy születési rendellenességet okozhatnak. A kaliforniai
törvények értelmében a fogyasztót tájékoztatni kell, hogy ilyen behatásoknak lehet
kitéve. Az ilyen anyagok behatását csökkentendő, a készüléket mindig a használati
és karbantartási útmutatónak megfelelően használja, és gázzal történő sütéskor
gondoskodjon a hely megfelelő szellőzéséről.
A SZEMÉLYI SÉRÜLÉST ELKERÜLŐ HELYES GYAKORLAT
Megfelelő gondozással és karbantartással a készüléket hosszú évekig
használhatja biztonságosan és megbízhatóan. Különös óvatossággal kell azonban
eljárnia, mert a grill-készülék erős hőt fejleszt, ami fokozza a balesetveszélyt. A
készülék használatakor meg kell tartani az alapvető biztonságtechnikai
követelményeket, beleértve az alábbiakat:
Csökkentendő a tűzveszélyt, az égési és egyéb sérülés kockázatát, gondosan
tanulmányozza át a jelen „használati és karbantartási útmutatót” mielőtt a készüléket
használatba veszi.
A készüléken, vagy részegységein semmi olyan javítást, vagy cserét ne
végezzen, amire jelen leírás kifejezett útmutatást nem ad – az olyan javításokat
szakemberre kell bízni.
A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATI HELYÉNEK KÖZELÉBEN GYERMEKEKET
NEM SZABAD EGYEDÜL, FELÜGYELET NÉLKÜL HAGYNI. SEMMILYEN
KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT SE ENGEDJE, HOGY GYEREKEK A KÉSZÜLÉKRE
ÜLJENEK, ÁLLJANAK, VAGY KÖRÜLÖTTE JÁTSSZANAK.
GYERMEKET ÉRDEKLŐ TÁRGYAKAT NE TARTSON A KÉSZÜLÉK ALATT,
VAGY KÖRÜL, ÉS NE ENGEDJE, HOGY GYEREKEK A GÖRDÜLŐKOCSIBA
MÁSSZANAK.
Szövetanyag, edényfogó, vagy egyéb éghető anyag sohase érjen, vagy
legyen túl közel a sütőrácshoz, égőkhöz, vagy forró készülék részekhez, amíg a
készülék le nem hűl. A műszálas szövet meggyulladhat, és égési sérülést okozhat.
A személyi biztonság érdekében viseljen megfelelő ruházatot. A készülék
használata közben ne viseljen laza köpenyt, vagy bő-ujjas ruhát. Egyes szintetikus
szövetek igen gyúlékonyak, ezért ne viseljen ilyet sütés közben.
Grillezéshez csak bizonyos típusú üveg, hőálló üvegkerámia, kerámia és
agyagedények
használhatók.
Az
ilyen
anyagok
azonban
hirtelen
hőmérsékletváltozás hatására megrepedhetnek, ezért csak közepes-alacsony
lángbeállításnál használja, a gyártó útmutatásának megfelelően.
Bontatlan élelmiszer konzervet ne melegítsen – a nyomásemelkedés
szétvetheti azt.

A grill-készülék fedelének nyitását ne végezze csupasz kézzel, és ne hajoljon
a készülék fölé.
Ha égőt gyújt, koncentráljon a műveletre. Legyen benne biztos, hogy annak az
égőnek a gyújtóját használja, ami a meggyújtani szándékolt égőhöz tartozik.
Használat közben ne érjen a grillező rácshoz, az égőhöz, vagy ezekhez közeli
részekhez, mert különösen forróak, és égési sérülést okozhatnak. Csak száraz
edényfogót használjon. A nedves eszközök forró felülethez érve, a gőzképződés
miatt megégethetik. Edényfogó helyett sem használjon például törlőkendőt, vagy
más, vastag szövetet. Az edényfogóval ne érjen a grillező rács forró részeihez.
A zsír gyúlékony. Mielőtt bármit kezdene vele, a forró zsírt hagyja lehűlni.
Kerülje, hogy a tűztér alján, a csepegtető tálcán túl sok zsír halmozódjon fel. Tisztítsa
gyakran.
Az égők helyes működése és gyújthatósága érdekében az égő furatait tartsa tisztán.
Az ideális működés céljából időnként tisztítani kell. Az égők csak egyetlen beépítési
helyzetben működnek, ezért pontosan kell szerelni.
A grillezőt óvatosan tisztítsa, kerülje, hogy a gőz leforrázza. Ne használjon nedves,
vizes szivacsot, ruhát, ha a grillező forró. Egyes tisztító szerek forró felülethez érve
mérgező, vagy gyúlékony füstöt képeznek.
A rovarokról!
Ennek, és bármely más grillező készüléknek az égőiben pókok és más rovarok
befészkelhetik magukat, és akadályozzák a gázáramlást. Ez nagyon veszélyes
helyzet, és tüzet okozhat a szelepek panelje mögötti térben megrongálva a
készüléket, és nem biztonságossá téve azt. Évente kétszer vizsgálja át a
készüléket.
A palacktér szellőző nyílásait tartsa szabadon és pormentesen.
Mielőtt bármilyen tisztító sprayt használna, győződjön meg róla, hogy a grillező le van
hűlve. A permetképző hajtógáz hő hatására belobbanhat, s a fém részeket
korrodálja.
A grillezőn ne süssön nagyon zsíros húsfélét, vagy amelyik megkönnyíti a
belobbanást. Nem védett, gyúlékony anyagú tetőszerkezet alatt ne, csak jó légjárású
helyen használja a készüléket. Épületen belül, garázsban, barakkokban, szélbeállóban, vagy egyéb zárt helyen ne! A készülék CSAK SZADTÉRI HASZNÁLATRA
szolgál.
Ezt a szabadtéri gázüzemű készüléket rendeltetésszerűen nem lakókocsiban
és/vagy vízi járművön történő használatra szánták.
A grillező környékét tartsa éghető - benzin, vagy faszén-gyújtó elegy – anyagoktól
mentesen.
A levegő és az égésgázok áramlását ne akadályozza.
A grillezőben ne használjon semmiféle brikettet.
A készülék brikett nélküli optimális üzemre van tervezve. Brikettet ne rakjon a
sugárzó felületre, mert akadályozná az égők levegőáramlását. Ezen kívül, a brikett
rongálná a gyújtószerkezetet és kezelőgombokat, és érvényteleníti a jótállást.

A kocsi hátsó részét tartsa pormentesen. Elektromos kábeleket, a forgónyársas
(Gyro) egység motorjának elektromos vezetékét ne hagyja érintkezni a készülék
meleg részeivel.
Erős szélben ne használja a készüléket. Ha rendszeresen erős szeles területen
használja (például tengerparton, hegytetőn) szélfogót (lásd: alább) is kell lerakni. Az
előírt oldaltávolságokat mindig tartsa szem előtt.
SOHASE HASZÁLJON HORPADT, VAGY KORRODÁLT GÁZPALACKOT!

A KÉSZÜLÉK HELYÉNEK MEGVÁLASZTÁSA
Oldaltávolságok
Nem-éghető anyagú szerkezetek esetében:
Hogy a készülék fedele teljesen felnyitható legyen, a hátoldali távolság legalább 1
méter legyen.
ÉGHETŐ ANYAGÚ LÉTESÍTMÉNYBE NE TELEPÍTSE A KÉSZÜLÉKET.
Elhelyezés
A megfelelő hely kiválasztásakor vegye figyelembe a szélviszonyokat, a közlekedési
útvonalak távolságát, s hogy a lehető legrövidebb gázvezetékre legyen szükség. A
készüléket csak jól szellőző helyen telepítse. Soha ne telepítse a készüléket épület
belsejében, garázsban, szél-beállóban, vagy egyéb, nem igazoltan megfelelő
szellőző rendszerrel ellátott zárt térben. Intenzív használat során a készülék sok
füstöt termel. Ha a készüléket elhelyezte, a rögzítő kerekeket reteszelje.

ÖSSZESZERELÉS
G-401A(E)
Itt kezdődik

G-301A(E)

G-302A(E)
G-402A(E)
A 13. oldalon kezdődik

A részegységeket kartonlapon, vagy szőnyegen, óvatosan kell összeállítani, hogy a
kocsi-panel felületei ne karcolódjanak.
Az összeszerelés, vagy telepítés megkezdése előtt ellenőrizze, hogy valamelyik
részegység nem sérült-e. Ha károsodást észlel, azonnal értesítse a kereskedőt, vagy
forgalmazót, mielőtt tovább lépne.
A gördülő kocsi opcionális (külön kérhető) tartozék. A jelen leírást az üzemeltetési és
biztonsági útmutatás vonatkozásában a barbecue készülék útmutatójával egy
olvasatban tanulmányozza.
Szükséges szerszámok
A „Designer Series” kocsi szereléséhez
az alábbi szerszámokra lesz szüksége

Csavarok, anyák és alátétek
A szükséges csavarokat, anyákat és
alátéteket beazonosítás céljából az
alábbiak szemléltetik
A-metszet

10 mm-es a készüléktest minden csavarjához
M6x60 és 6x6-os kereszthornyos csavarok
14-es, a kerekek csavarjaihoz

Kereszthornyos (Philips) csavarhúzó

M6-os anya és M6-os alátét
B-metszet

Kalapács

M6-os anya és alátét.

ÖSSZEÁLLÍTÁS G401AE és G-301AE

Égőház test
Csepegtető
Jobb tartó
Polc

Hátlemez
Oldalégő
hátlemez

Távtartó
Oldalégő
Bal ajtó
Jobb ajtó
Reteszelő
kerék

Gázpalack
kampó.
Bal konzol
Gázpalack
támasztó
Alaplemez
Tengely
Kerekek

ÖSSZEÁLLITÁS: G401AE és G-301AE

1. Lépés: A nem reteszelő kerekek
felszerelése
A 3 hüvelykes nem reteszelő kerekek
becsavarása a jobb oldali tartóba.

2. Lépés: A panel-oldali égő beszerelése
Az oldalégőt szerelje a részegység tartó konzolra
M6x12-es csavarral, anyával és alátéttel.

3. Lépés: A reteszelő kerekek felszerelése
A: A tengely átvezetése alul, a bal oldali tartó
konzolon (3. Ábra)

B: 1 db. M12 lapos alátét, 6 hüvelykes kerék és
10-es alátét (4. Ábra)

C: Ugyanaz, mint a másik oldalon, majd a kerék
burkolatának felszerelése (5. Ábra)

ÖSSZEÁLLITÁS: G401AE és G-301AE
4. Lépés: A baloldali konzol szerelése
A konzol és az alaplap összekötése 2 db. M6x60as csavarral, anyával és alátéttel (6. Ábra)

5. Lépés: A jobb oldali konzol szerelése
A jobb oldali konzol, a palacktartó és az alaplap
kötése 2 db. M6x60-as csavarral, anyával és
alátéttel (7.Ábra)
6. Lépés: Az ajtó-ütköző szerelése
Az ajtók rögzítése az alaplemez előtt, 2 db.
M6x12-es csavarral, alátéttel és anyával (8. Ábra)

7. Lépés: A hátlemez szerelése
A jobb és bal oldali konzolokon 4 db. M6x12
csavarral, alátéttel és anyával. Utána: rögzítés a
hátlap rögzítése az alaplemez hátsó részén a jobb
és bal oldali tartókra 3 db. M6x12-es csavarral,
alátéttel és anyával (9.Ábra)
8. Lépés: A konzol felső lapjának és az égő
oldallapjának összekötése 4 db. M6x12-es
csavarral, alátéttel és anyával (10. Ábra)

ÖSSZEÁLLÍTÁS: G401AE és G-301AE
9. Lépés: Az égő-test és a kocsi
csatlakoztatása.
A: Az égő-testet kösse a kocsihoz a 11. Ábra
szerint.

B: A tartó és az égő oldallapjának összekötése 4
db. M6x12-es csavarral, anyával és alátéttel (12.
Ábra)
C: A bal oldali tartó és a konzol felső részének
kötése
4db.M6x12-es csavarral, anyával és alátéttel (12.
Ábra)

D: A gázpalack kampó, a jobb oldali tartó és az
égő-test paneljének összekötése 4db. M6x12-es
csavarral, anyával és alátéttel (13.Ábra)

10. Lépés: A zsírtálca szerelése
A: Tolja a csepegtető tálcát az égő-test alá. (14.
Ábra)

B: Az összeszerelt zsírtartó tálcát akassza be a
kampóba.
(15.Ábra)

ÖSSZEÁLLÍTÁS: G401AE és G-301AE

11. Lépés: Az összekötő/távtartóvas
A távtartó rögzítése 2 db. M6x12-es csavarral,
alátéttel és anyával. (16. Ábra)

12. Lépés: Az ajtók
Az ajtók rátűzése az összekötővasra és az
alaplemez megfelelő furatába (a fenék alatti
sasszeg rögzítésére ügyeljen. 17. Ábra)

13. Lépés: A polc
A polc rögzítése a bal oldali tartón 4 db. M6x12-es
csavarral, alátéttel és anyával (18. Ábra)

14. Lépés: Az oldalégő
A: Az oldalégő az égő hátsó panelje és a tartó
között 2 db. M6x12-es csavarral, alátéttel és
anyával (19. Ábra)

B: Az oldalégő, valamint a jobb és bal tartók
összekötése 4 db. M6x12-es csavarral, alátéttel és
anyával (20. Ábra)

ÖSSZEÁLLÍTÁS: G401AE és G-301AE

15. Lépés: A lángelosztó szerelése
A: A 4 db Lángelosztó szerelése a égő-testbe
(21. Ábra)

16. Lépés: A sütőrács
A 2 darab öntöttvas rács felhelyezése az égő
tetejére (22. Ábra)

(Ha az égő ég, a rács, meleg, használja a
fogókampót) (23. Ábra)

17. Lépés: A melegentartó rakasz szerelése
Az ábrán mutatottak szerint rögzítse a
melegentartó rakaszt (24. Ábra)

ÖSSZEÁLLÍTÁS: G-302A(E) és G-401A (E)
A részegységeket kartonlapon, vagy szőnyegen, óvatosan kell összeállítani, hogy a
kocsi-panel felületei ne karcolódjanak.
Az összeszerelés, vagy telepítés megkezdése előtt ellenőrizze, hogy valamelyik
részegység nem sérült-e. Ha károsodást észlel, azonnal értesítse a kereskedőt, vagy
forgalmazót, mielőtt tovább lépne.
A gördülő kocsi opcionális (külön kérhető) tartozék. A jelen leírást az üzemeltetési is
biztonsági útmutatás vonatkozásában a barbecue készülék útmutatójával egy
olvasatban tanulmányozza.
Szükséges szerszámok
A „Designer Series” kocsi szereléséhez
az alábbi szerszámokra lesz szüksége

Csavarok, anyák és alátétek
A szükséges csavarokat, anyákat és
alátéteket beazonosítás céljából az
alábbiak szemléltetik
A-metszet

10 mm-es a készüléktest minden csavarjához
M6x60 és 6x6-os kereszthornyos csavarok
14-es, a kerekek csavarjaihoz

Kereszthornyos (Philips) csavarhúzó

M6-os anya és M6-os alátét
B-metszet

Kalapács

M6-os anya és alátét.

ÖSSZEÁLLÍTÁS G401AE és G-301AE

Csepegtető
Jobb tartó
Polc

Égőház test
Hátlemez
Oldalégő
hátlemez

Távtartó
Bal ajtó
Jobb ajtó
Reteszelő
kerék

Oldalégő
Gázpalack
kampó.
Bal konzol
Gázpalack
támasztó
Alaplemez
Tengely
Kerekek

ÖSSZEÁLLÍTÁS: G-302A(E) és G-401A (E)

1. Lépés: a nem-reteszelő kerekek
felszerelése
A 3 hüvelykes nem-reteszelő kerekek
becsavarása az alsó tartókeret jobb oldali
lábrészébe (1. Ábra)

2. Lépés: az oldalsó égő
Az ajtó-ütköző felcsavarása az oldalégő tartójára
egy db. M6x12-es csavarra, anyával és alátéttel
(2. Ábra)

3. Lépés: A reteszelő (rögzíthető) kerekek:
A: A tengely átvezetése az alsó keret körkörös
furatán.
B: 1 db. 12-es lapos alátét, a 6 hüvelykes kerék,
M12-es lapos alátét és 10-es átmérőjű alátét
felhelyezése (3. Ábra)

C: a kerékborító dísztárcsa. (4. Ábra)

4. Lépés: A bal oldali konzol:
A baloldali konzol (tartó) és az alaplap
összekötése 2 db. M6x60-as csavarra, alátéttel és anyával (5. Ábra)

ÖSSZEÁLLITÁS: G-302A(E) és G-401A (E)

5. Lépés: A jobb oldali konzol:
A jobboldali konzol, a gázpalack tartó és az
alaplap összekötése 2 db. M6x60-as csavarral,
alátéttel és anyával (6. Ábra)

6. Lépés: Az égőház-test és a kocsi
összekötése:
A: A kocsit lefektetve, rögzítse az égő
részegységét a kocsiba (7. Ábra)

B: A baloldali tartó és az oldalégő panel kötése 4
db. M6x12-es csavarra, alátéttel és anyával (8.
Ábra)

C: A gázpalack tartó kampó, a jobboldali tartó és
az égőház-test kötése 4 db. M6x12-es csavarra,
alátéttel és anyával (9. Ábra)

7. Lépés: A zsírtálca beillesztése az égőház
alsó részébe (10. Ábra)

ÖSSZEÁLLÍTÁS: G-302A(E) és G-401A (E)

B: A zsírtálca után akassza be a zsírtálca
kampójába a csepegtetőt (11. Ábra)

9. Lépés: A polc szerelése
A polc rögzítése a baloldali tartón 4 db. M6x12-es
csavarral, alátéttel és anyával (12, 13. Ábrák)

10. Lépés: Az oldalégő felszerelése
A: Az oldalégő és az oldalégő hátsó tartópaneljének
kötése 2 db. M6x12-es csavarral, alátéttel és
anyával (14. Ábra)

B: Az oldalégő és a bal és jobb oldali tartó kötése 2
db. M6x12-es csavarral, alátéttel és anyával
(15. Ábra).

ÖSSZEÁLLÍTÁS: G-302A(E) és G-401A (E)

11. Lépés: A lángelosztó szerelése
A: 4 db elosztó behelyezése az égőházba
(16. Ábra)

12. Lépés: A sütőrács
2 db öntöttvas grillezőrács elhelyezése az
égők fölött (17. Ábra)

Ha a készülék üzemel (az égők égnek)
használja a kampót a rács megfogásához (18.
Ábra)

13. Lépés: a melegen tartó rekesz:
Akassza be a rekeszt az ábrán látható módon
(19. Ábra)

A FORGÓNYÁRS SZERELÉSE
1. Lépés: Forgatómotor jobb fix panelje:
2 db. M6x12-es csavarral, alátéttel és anyával a ház belső
felületére (12. Ábra)

12. Ábra

2. Lépés: Motor tartó
A ház bal oldallapjára rögzítse
a motort 2 db. M6x12
kereszthornyos fejű csavarral
és alátéttel (13. Ábra)

3. Lépés: Motor
A motort felülről lefelé
csúsztassa be a
tartójába (14. Ábra)
14.
Ábra

4. Lépés: a forgónyárs
összeszerelésének
vázlatos képe

15. Ábra

4. Lépés
A forgónyárs felső részét helyezze a
motor tengelyébe, a perselyt a motor
jobb oldali fix lapjába, és szorítsa meg
a rögzítő csavart. A forgónyárs
vízszintes helyzetbe legyen állítva. (16.
Ábra)

A GÁZPALACK

1. Lépés: Csatlakoztassa az oldalégő betétjét.
Vegye ki a főégő betétjét, és kösse a
gyújtókészülékhez. (19. Ábra)

2. Lépés
A nyomásszabályozó fedelét vegye le, és helyezze
bele az elemet. (20. Ábra)

A GÁZPALACK
3. Lépés: a gázpalack felszerelése
Akassza a palackot a kampóra (21. Ábra) és helyezze az alaplapra (33. Ábra)

4.Lépés: A tömlő rákötése
A: Csatlakoztassa a palackra a reduktort.

B: Kösse a tömlőt a főégőkre és az oldalsó égőre (24-25. Ábra). Győződjön meg
róla, hogy elég szoros-e.

A BEGYÚJTÁS
FIGYELEM, FONTOS!
Mielőtt kinyitná a gázszelepet, ellenőrizze a gáztömlő állapotát. Ha bemaródás,
kopás, vagy dörzsölődés jeleit észleli, a tömlőt le kell cserélni. Ha gázszagot érez, ne
használja a sütő készüléket. Kizárólag a készülékkel együtt szállított reduktort és
gáztömlőt használja! A készülékkel szállított reduktort ne cserélje le más típusra. Ha
mégis cserére van szükség, forduljon a gyártó céghez a megfelelő pótlás érdekében.
Csavarozza fel a reduktort (QCC1 típus) a gázpalackra. Ellenőrizze a tömlő és a
reduktor közötti csatlakozás tömörségét. Szappanos vízzel, mielőtt üzembe
helyezné a készüléket. (lásd: összeszerelési útmutató).
Az égő begyújtása témához:
Minden szabályozó gomb legyen „OFF” (kikapcsolt) helyzetben, és nyissa ki a palack
szelepét. Begyújtáskor lehetőleg tartsa arcát és fejét a legtávolabb a készüléktől.
Az ön készüléke szabadalmaztatott, beépített gyújtószerkezettel rendelkezik. Az
egyes égők meggyújtása céljából a megfelelő szabályozó gombot egyszerűen
fordítsa „High” (felső) állásba, amikor is egy kattanást hall és egy szikra éri az
őrlángot. Ha az égő mégsem gyullad, várjon 5 percet, hogy minden kiáramlott gáz
eloszoljon, próbálja újra.
A láng jellege
Ellenőrizze, hogy milyen a láng, bár a gyárban szállítás előtt minden égőt
bevizsgáltak, - a helyi gázszolgáltatástól függően -, a beállítások apróbb
módosítására szükség lehet.
Az égők csendes, kéklánggal égnek, a láng csúcsa nem lehet sárgás. Ha a láng nem
ilyen, hívja a szervizt. Ha a láng színe sárga, elégtelen levegő-ellátást jelent. Ha az
égés „mormogó” hanggal jár, és elszakad az égőtől, túl sok a levegő.
Az égő gyújtása gyufával
Ha az égő többszöri próbálkozásra sem gyullad a gyújtókészülékkel, a begyújtás
gyufával is lehetséges.
A gyújtókészülékes gyújtás sikertelensége után várjon 5 percet, hogy minden addig
kiáramlott gáz eloszoljon, majd arcát és kezét lehetőleg távol tartva, egy hosszú, égő
gyufát, vagy gyújtót a rácson keresztül tartson az égőhöz, miközben a
szabályozógombot lenyomva tartja és „High” (felső) állásba fordítja. Az égőnek
rögtön meg kell gyulladnia. Ha az égő nem gyullad meg 4 másodpercen belül,
fordítsa a gombot „Off” (KI) állásba, és várjon 5 percet.

Minden használatba vétel előtt a gázszelep tömörségét ellenőrizze szappanos vízzel.
Ha gázszagot érez, ne kísérelje meg a készülék begyújtását.
A fő- és oldalégő égésének szemléltetése

1: A fedél legyen felnyitva

2: A fő égők egyikének,
vagy az oldalégő gombját
fordíts „High” (felső)
állásba, és nézze, hogy az
őrláng ég. A gombot addig
tartsa lenyomva, míg az
őrláng meggyújtja az égőt.

3: 3-4-szer is
próbálkozhat, míg az égő
begyullad. Ha ég, állítsa a
lángot szükség szerint.

HIBAKERESÉS
Észlelt hiba:
Az égő nem gyújt

Láng észlelhető a
szabályozó gombnál

Valószínű ok:
1., Nézze meg, van–e gáz a palackban.
2., A gyújtóelektróda nem ad szikrát.
Nézze meg, gyufával gyújt-e?
Állítani kell az elektródán, vagy a kollektoron.
3., Lehet, hogy az égő levegő ellátása elégtelen.
4., Az égő lehet, hogy eldugult.
5., Lehet, hogy nincs nyitva a gázpalack.
6., A reduktor nincs jól csatlakoztatva.
1., Lehet, hogy az égő furatai eldugultak. Lásd: „Az
égő szerelése és karbantartása” szakaszt.
3., Az égő nem illeszkedik a szabályozó szelepre.
A gázbekötés tömörtelen. Ellenőrizze a szivárgást, és
szükség szerint húzza utánna a csatlakozásokat.

Az égő sárga lánggal ég

1., Lehet, hogy az égő furatai eldugultak. Lásd: „Az égő
szerelése és karbantartása” szakaszt.

A láng belobban a
szabályozó gomb ’LOW”
(alsó) állásában

1., Az égő furatai lehet, hogy eldugultak. Lásd: „Az égő
szerelése és karbantartása” szakaszt.
2., A készülék nem volt kellőképpen előmelegítve.
3., Az égő nem illeszkedik rendesen a szabályozó
szelepre.
1., Az áramlás-korlátozó bekapcsolt a reduktorban.
Lásd: a reduktor beállítására vonatkozó részt a „Palack
és a tömlő/reduktor csatlakoztatása a készülékhez”
részben.
1., Túl sok zsír miatt a zsír égni kezd.
2., Rossz, vagy hibás reduktor.
3., Süssön alacsonyabb hőmérsékleten.

Az égő nem ad ki kellő
meleget
A készülék túlhevül

Ellenőrizze a lángot (26. Ábra) Ha a láng sárga, vegye ki az égőt, állítson az égő
furatán, amíg a láng színe megfelelő nem lesz. (Lásd: 27. Ábra).

26., 27. Ábra
Right = helyes
Wrong = helytelen
Light blue = világos kék
Dark bule = sötétkék
Yellow tipped = a láng csúcsa sárga

A GÁZPALACK RÖGZÍTÉSE
Csak a készülékkel együtt szállított reduktort és gáztömlőt szabad használni.
Bármely reduktor- vagy tömlőcserét csak a gyártó előírásainak megfelelően szabad
végezni.
A készülék minden használata előtt ellenőrizze a gáztömlőt. Ha nyilvánvaló kopást
észlel, vagy a tömlő sérült, a készülék használata előtt a tömlőt le kell cserélni. A
pótlást a gyártó előírásainak megfelelő tömlővel szabad végezni.
Minden égő „felső” állásában a készülék gázfogyasztása:
Főégők: 12 000 Btu/óra (12.1 MJ/óra = 0.37 m3/óra földgáz, vagy 0.29 m3/óra PB)
Oldalégő: 10 000 Btu/óra (10.55 MJ/óra = 0.33 m3/óra földgáz, vagy 0.25 m3/óra PB)
Milyen gázpalack szükséges?
A horpadt, vagy korrodált gázpalack veszélyes lehet, ellenőriztetni kell a
gázszolgáltatóval, vagy eladójával. Sohase használjon olyan palackot, aminek a
szelepe sérült. A palackot a gázpalackokra vonatkozó DOT (USA Közlekedési és
Szállítási Minisztérium), vagy a CAN/CSA-B339 számú, veszélyes anyagok
szállítására szolgáló gázpalackok, gömbtartályok és csővezetékek körére vonatkozó
szabvány előírásainak megfelelően címkézni kell.
A palacknak olyan elzáró szeleppel kell rendelkeznie, amelynek kilépő csonkja
megfelel az ANSI/CGA-V-1 szabvány szerinti QCC1 előírásoknak, a töltőközeg gáz
halmazállapotú elvételére. A palackon szelepvédő gallérnak kell lennie.
A gázpalack csak túltölthetőség elleni védelemmel ellátott típusú lehet.
A gázpalacknak alkalmasnak kell lennie szabadtéri sütőkészülékhez történő
csatlakoztatásra.
A szabadtéri sütő készülékhez csatlakoztatott reduktor ki kell, hogy elégítse az
ANSI/UL szabvány követelményeit.
A reduktort helyes pozícióban kell a palackra szerelni, és környezeti hőmérséklete
maximum 60°C lehet. A gázelosztó üzemi nyomása 10 vo. mm. (vízoszlop-milliméter,
vagy milibar), üzemen kívül 11.2 millibar.
Palack-rögzítés:
A palack szelepén ellenőrizze a fekete műanyag kupak meglétét. Rákötéskor
ügyeljen arra, hogy a tömlő ne érjen a zsírtálcához, vagy az égőfejhez.
Rákötés
A készülék cseppfolyós propánhoz alkalmas fúvókával rendelkezik. Ugyancsak
tartozéka egy tömlővel egybeépített nagyteljesítményű nyomáscsökkentő (reduktor),

ami ráköthető a 20 fontos (kb. 9 kg-os) palackra (a palack magassága: 18 ¼ hüvelyk
= 48 cm, átmérője = 31 cm).

Rácsatlakozáskor az alábbi lépéseket kövesse:
1. Győződjön meg róla, hogy a palack teljesen zárva van (fordítsa a szelepet
teljesen ütközésig)
2. Ellenőrizze, hogy a szelep kimenetén elegendően hosszú a külső-menetes
szakasz (az ANSIZ21.81 szabvány szerinti 1-es típusú csatlakozás)
3. Ellenőrizze, hogy a készüléken minden égő szelepe zárva van.
4. Ellenőrizze a szelep csatlakozóit és a reduktort. Ha poros, törmelékes,
tisztítsa meg. Ellenőrizze, hogy nem sérült-e a gáztömlő. Eldugult, vagy sérült
tömlőt sohase használjon. Ha bármelyik egység javítása szükséges, forduljon
a gázszolgáltatóhoz.
5. Mikor a reduktort a palack szelepére köti, kézzel szorítsa rögzítő csavart
ütközésig. Kulcsot ne használjon a gyors-csatlakozóhoz, mert veszélyes
helyzetet eredményezhet!
6. Teljesen nyissa ki a palack szelepét. Minden csatlakozás tömörségét
ellenőrizze szappanos vízzel, mielőtt meggyújtaná a sütő égőit. Ha szivárgást
észlel, zárja el a palack szelepét, és ne használja a sütőt, amíg a
gázszolgáltató a javítást el nem végzi.
A gázpalack lecsatlakoztatása
1. Zárja el az égők szelepeit.
2. Zárja el a gázpalack szelepét.
3. Vegye le a reduktort, balra (órajárással ellentétesen) forgatva a gyorskötő
csavart).

SZIVÁRGÁSI TESZT
Általában:
Bár a készülék minden gázcsatlakozóját tesztelték kiszállítás előtt, telepítéskor teljes
tömörségi próbát kell végrehajtani a telepítés helyszínén, hogy a szállítás közbeni
esetleges helytelen kezelés, vagy nem szándékos benyomódás miatt keletkezhetett
hibákra fény derülhessen. Az alább leírt lépéseket követve időszakonként a teljes
gázrendszer tömörségét tesztelni kell. Ha bármikor gázszagot észlel, azonnal
ellenőrizze az egész rendszer tömörségét.
A teszt előtt:
A készülékből a szállítás közbeni biztosítást szolgáló minden csomagoló anyagot,
beleértve az égőket leszorító szalagokat is, távolítson el.

A tömörségi próba közben ne dohányozzon!
Nyílt láng közelében ne végezzen tömörségi próbát!
Egy rész folyékony szappanból és egy rész vízből készítsen szivárgásjelző oldatot.
Szüksége lesz egy palackra, egy ecsetre, vagy szövetdarabra, hogy az oldatot fel
tudja kenni a csatlakozásoknál. Az első próbát teli gázpalackon végezze.

Tesztelés
A készülék szabályozó szelepei legyenek lezárva. (OFF állás). Nyissa ki a gázpalack
szelepét. A gázpalacktól kezdve a (a gázégőkhöz vezető) gázelosztóig minden
csatlakozást ellenőrizzen. Ha valamelyik csatlakozás szivárog, ott buborékképződést
észlel. Ha szivárgást észlel, azonnal zárja el a gázszelepet, húzzon utána minden
csatlakozást, újra nyissa a gázszelepet és ismételje meg a tesztet.
A készülékhez csak a gyártó által ajánlott alkatrészeket használja. Eltérő alkatrész
használata a garancia megszűnését vonja maga után. Addig ne üzemelje be a
készüléket, míg minden csatlakozást le nem ellenőrzött, és szivárgásmentesnek
találta.
A gázáramlás ellenőrzése
A készülék minden égőjét gyárilag ellenőrizték és beállították, ám a helyi
gázszolgáltatástól függően szükség lehet az égők további beszabályozására.
Beszabályozáskor az égők lángját szemrevételezéssel kell ellenőrizni.
A láng kék színű, stabil, sárga elszíneződéstől mentes kell, hogy legyen, az égő nem
szabad, hogy mormogó hangot adjon. Ha bármelyik rendellenes jelenség fellép,
ellenőrizze, hogy a légbeömlő, vagy az égő furatai nincsenek-e elzáródva, eltömődve
(piszok, por, rovar, pók, stb.)
MINDEN PALACKCSERE ALKALMÁVAL VÉGEZZEN TÖMÖRSÉGI PRÓBÁT!
A KÉSZÜLÉK MINDEN HASZNÁLATA ELŐTT ELLENŐRIZZE A CSATLAKOZÁSOK
SZIVÁRGÁS MENTESSÉGÉT. MINDIG HASZNOS, HA KÉSZNÉL TART EGY
SZAPPANOS VÍZZEL TÖLTÖTT SPRICCFLASKÁT (szórópalackot) A GÁZSZELEP
KÖZELÉBEN. MINDEN CSATLAKOZÁST FÚJJON LE. HA SZIVÁRGÁS VAN,
BUBORÉK JELZI.
A lecsatlakoztatott gázpalackon a csonkot menetes záró sapkával le kell zárni, s a
palackot nem szabad épületen belül, garázsban, vagy más zárt térben tárolni.
Ha a sütő készülék nincs használatban, a rajta lévő gázpalacknak lezárt állapotban
kell lennie.

Ha az üzemen kívüli készüléket épületben tárolják, a gázpalackot le kell róla
csatlakoztatni, és külön, jól szellőző helyen, gyerekek által nem hozzáférhető módon
kell tárolni.

ELLENŐRZÉSEK A TELEPÍTÉS VÉGÉN
•
•
•
•
•
•
•
•

Az éghető anyagtól tartott távolság: 24 hüvelyk (1 hüvelyk=2,54 cm) betartva.
Minden szállítást biztosító csomagoló anyag el van távolítva.
A szabályozó gombok rendben forgathatók.
Az égők megfelelően illeszkednek a gázbeömlőre.
A reduktor fel van szerelve, és 11.5 mbar nyomásra van beállítva.
A tartozék tömlő plusz reduktor szerelvény gyárilag 11 mbar gáznyomásra van
beállítva.
A készülék leellenőrizve, szivárgásmentes.
A használó tudja, hogy hol található a gázbevezető szelep.

A Felhasználó kéretik, hogy a jelen útmutatót őrizze meg.
A PB gázpalackokkal kapcsolatos óvintézkedések:
a) Tartalék gázpalackot ne tartson a készülék alatt, vagy a készülék
közelében.
b) A gázpalack töltöttségi foka ne legyen nagyobb, mint 80%.
c) Ha az „a” és „b” pontokban foglaltakat nem tartják be, súlyos sérüléssel,
vagy halálos következménnyel járó tűz keletkezhet.

ÜZEMELTETÉS
A grillező és forgónyárs használata, általában
Mindegyik főégő hőteljesítménye 12 000 Btu (1 Btu = 1 055 Joule). A főégők lefedést
adnak a teljes sütőfelületre, az oldalkiképzés pedig nem akadályozza a zsír, vagy
szennyeződés lecsepegését. Az égők fölött rozsdamentes acél radiátor feltét
található (lángelosztó). A gyújtógombok a szeleppanel (a szabályozó gombok lapja)
középrészének aljánál találhatók. A kezelőlapon mindegyik forgatható szabályozó
jelölve van.
Grillezés
A grillezés hőigénye sütéshez és pirításhoz igen nagy. A legtöbb élelmiszert a sütés
teljes időtartama alatt („HIGH”) felső égőállásban kell sütni, bár nagy hússzeletek és
például egész csirke sütésekor a kezdeti pirítás után lejjebb kell állítani az égőket,
ami biztosítja a teljes átsütést anélkül, hogy felszínt megégetné. Hosszú idejű sütést
igénylő anyagok, vagy cukros páccal kezelt ételek sütésekor a sütés vége felé kisebb
lángot igényelnek.
A kezdés:
1. Győződjön meg róla, hogy a tömörségi próba el lett végezve, s a készülék
helye jól lett megválasztva.
2. Távolítson el minden csomagoló anyagot.

3. Gyújtsa be az égőket az ebben az útmutatóban utasítottak szerint.
4. Fordítsa az égő-szabályozó gombokat HI (felső) állásba, és 15 percig
melegítse elő a készüléket. Az előmelegítés ideje alatt a készülék fedelét
hajtsa le.
5. Helyezze a sütendő ételt a rácsra, és süsse a kívánt fokig. Szükség szerint
állítsa az égőket. A szabályozó gomb a HI és LO (felső és alsó) állás között
fokozatmentesen állítható.
Megjegyzés: A készülék hatékony grillezésre szolgál lávakő, vagy brikett használata
nélkül. A hősugárzást az égők fölé helyezett rozsdamentes acél lángelosztó
biztosítja.
Megjegyzés: A forró grill levében süti a húst. Minél hosszabb az előmelegítés, a
pirítás annál gyorsabb, és a hús színe annál sötétebb.
ÜZEM KÖZBEN NE HAGYJA A KÉSZÜLÉKET FELÜGYELET NÉLKÜL!
A forgónyárs hajtómotorja egyszerre 12 fontnyi (kb. 5.5 kg) húst, csirkét képes
forgatni. A motor a rozsdamentes motortartóra csúsztatható fel. A motort a helyi
előírásoknak megfelelően földelni kell. Ha nincs vonatkozó helyi előírás, az USA
országos elektrotechnikai szabályzata, s az ANSI/NFPA 70-1990 szabvány a
mérvadó.
A nyárs hegyes vége a motorba illeszkedik, a hornyolt perselyt pedig a készülék
ellenkező oldalán lévő vágatba kell csúsztatni. A hornyolt persely szárnyas csavarja
a készülék belsejében kell, hogy legyen. A nyársat úgy kell megtűzni, hogy a
nyársrúdon lévő persely a nyárs hegyes végével ellentétes oldalon legyen. Utána
csúsztassa el az ellensúlyt, és rögzítse kb. 2 – 4 hüvelyknyire a perselytől.
Csúsztassa az első húsvillát a nyársrúdra. Központosítsa a húst a nyárson, és
nyomja egymás felé a húsvillákat. A szárnyas anyát húzza meg szorosan.
A laza hús részek a nyárson sonkakötöző zsineggel rögzíthetők (soha ne használjon
nylon, vagy más műanyag zsinórt). Ha a nyárs össze van szerelve, csúsztassa a
szárát a motorba. Normális jelenség, hogy a nyárs behajlik, ha nagyobb húsdarabot
leszelnek róla. Ha a hús dörzsölődik a grillezőn (forgás közben), a grillező rács
rúdjait ki kell venni. Az ellensúllyal egyensúlyozza ki a nyársat, ha azon a hús
egyenetlenül van felhelyezve.
Figyelem!
A szabadtéri sütő készüléket telepítéskor a helyi előírásoknak megfelelően földelni
kell. Ha nincs vonatkozó helyi előírás, az USA országos elektrotechnikai szabályzata,
az ANSI/NFPA 70-1990 szabvány, vagy a Kanadai Elektrotechnikai Szabályzat: CSA
C2.2.l. a mérvadó.
Minden villamos kábelt és gázvezetéket bármely forró felülettől távol kell
tartani.

Figyelem!
Termékünk kialakítása és jellemzői változtatásának jogát fenntartjuk. A jelen
útmutató nyomtatott változata és a tényleges készülék között eltérés előfordulhat. Az
ebből eredő következményekért felelősséget nem vállalunk, és fenntartjuk a jogot a
magyarázatra.

