Gebruiksaanwijzing
Buitenkeuken 4 branders met zijbrander

BELANGRIJK: Bedankt voor uw aankoop van deze buitenkeuken. lees voor de
ingebruikname eerst de veiligheidsinstructies
Waarschuwing:
•
•
•
•
•
•
•

Alleen voor gebruik buitenshuis.
Sommige onderdelen kunnen zeer warm worden.
Houdt kinderen uit de buurt van de buitenkeuken.
De buitenkeuken niet verplaatsen tijdens het gebruik.
Draai de kraan van de gasfles dicht na gebruik.
Eigenhandige aanpassingen aan de buitenkeuken kunnen leiden tot onveilige
situaties.
Deze buitenkeuken alleen gebruiken onder toezicht van een volwassene.

Voor uw veiligheid:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gebruik alleen goedgekeurde gasflessen met het voor Nederland gangbare
butaan/propaan gasmengsel.
Gebruik geen LPG, dit kan leiden tot zeer gevaarlijke situaties.
Voorkom ontploffingsgevaar! Bewaar de gasfles nooit in de onderkast van de
buitenkeuken
Sla nooit brandbare vloeistoffen op in, of in de buurt van de buitenkeuken.
Probeer de buitenkeuken nooit aan te steken d.m.v. een brandbare vloeistof.
Laat de buitenkeuken nooit onbeheerd achter wanneer deze brand.
Reinig de buitenkeuken regelmatig. Opgehoopte vet resten kunnen brandgevaar
veroorzaken.
Gebruik bij het grillen beschermende handschoenen.
Zorg voor een blusdeken in de buurt van de buitenkeuken.

LET OP: Het handvat van de deksel van de buitenkeuken kan zeer warm
worden, dus wees altijd voorzichtig bij het optillen van het deksel.
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1. Technische data

Distributie voor Nederland:

Product: Buitenkeuken 4 branders met zijbrander

www.buitenkado.nl
info@ buitenkado.nl +31 6-201 201 00
Country of

Appliance

Gas and Supply

Destination

Category

Pressure

BE,CH,CY,CZ,ES,

Butane(G30) 28-

FR,GB,GR,IE,IT,L

30 mbar

T, LU,LV,PT,SK,SI

Main Burner

Side Burner

Injector Size Ø

Injector Size Ø

0.86mm

0.75mm

0.86mm

0.75mm

0.86mm

0.75mm

0.76mm

0.65mm

0.82mm

0.65mm

I3+(28-30/37)
Propane(G31) 37
mbar

BE,CY,DK,EE,FI,
HU,
LT,NL,NO,SE,SI,S

Butane/Propane
I3B/P(30)



30 mbar

K, RO,HR,
TR,BG,LU,MT
AT,CH,DE,SK

Butane/Propane
I3B/P(50)

PL

50 mbar

Butane/Propane
I3B/P(37)

37 mbar

Alleen voor gebruik buitenshuis
Zorg dat kinderen uit de buurt blijven bij gebruik
Bewaar de gasfles NOOIT in de buitenkeuken
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Made in China

GEBRUIK ENKEL EEN VOOR DE NEDERLANDSE MARKT GOEDGEKEURDE
GASDRUKREGELAAR VAN 30 mb.

Modelspecificaties

Model
Naam

Hoofdbranders
aantal

5354-01-SB
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Zijbranders
aantal
1

Totale nominale waarde

14.0 kW 1018g/h

Gebruik op de zijbrander alleen pannen met een maximale diameter van
Ф24cm.

2. Bij de montage

Zorg dat de buitenkeuken op de juiste manier is gemonteerd. Maak bij de montage van de
buitenkeuken gebruik van deze gebruiksaanwijzing.
Let op: Alhoewel de fabricant zijn uiterste best heeft gedaan om de montage van deze
buitenkeuken zo makkelijk mogelijk te maken, kan het voorkomen dat sommige
onderdelen scherpe randen bevatten. Wees dus extra voorzichtig bij het monteren om
zodoende o.a. snijwonden te voorkomen. Gebruik evt werkhandschoenen om uw handen te
beschermen.
3. Voor ingebruikname:

Gebruik alleen goedgekeurde gasflessen met een butaan/propaan mengsel voor de
Nederlandse markt
Tips om gas te besparen:
a) Onsteek de buitenkeuken hooguit 10 tot 15 minuten voor u daadwerkelijk gaat grillen.
M.u.v. de eerste keer dat deze buitenkeuken wordt gebruikt.
b) Schakel de buitenkeuken gelijk uit na gebruik.
c) Draai de gasfles na gebruik altijd gelijk dicht.
d) Onsteek alleen het deel van de buitenkeuken wat ook daadwerkelijk gebruikt wordt.
e) Draai de branders niet hoger dan nodig.
4. Ingebruikname
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•
•
•

•
•
•
•

Plaats de gasfles bij het aansluiten altijd links van de buitenkeuken.
Zorg dat de gasfles niet te warm kan worden en dat deze niet kan omvallen.
Zorg dat u ruim uit de buurt blijft van open vuur en andere
ontstekingsbronnen (o.a. brandende sigaretten, kaarsen etc.) bij het
aansluiten/vervangen van de gasfles.
Gebruik altijd een goedgekeurde gasdrukregelaar en gasslang.
Zorg dat de gasslang niet geknikt of gedraaid zit.
Controleer de aansluitingen van de gasslang op lekkage d.m.v. een sponsje met
zeepsop.
Zorg dat de branders van de buitenkeuken uit staan bij het aansluiten/wisselen
van de gasfles.

Gebruik altijd een voor butaan/propaan goedgekeurde gasslang
Vervang de gasslang:
• wanneer u twijfelt of deze nog wel veilig is, o.a. wanneer de gasslang
scheurtjes, barstjes of beschadigingen heeft.
• Aan de hand van de opdruk op de gasslang. Bij voorkeur elke 2 jaar.

5. Instructie bij het ontsteken van de buitenkeuken
Let op:
• Zorg dat het deksel van de buitenkeuken altijd open staat bij het ontsteken.
• Ga nooit met uw gezicht boven de buitenkeuken hangen bij het ontsteken.
•
•
A.

B.
C.
D.
E.
F.
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Zorg dat bij het ontsteken van de buitenkeuken alle draaiknoppen van de branders
in de“OFF” positie staan.
Draai de kraan van de gasfles open.
Druk een van de draaiknoppen in en houdt de knop plm 5 seconden vast.
Houdt de knop ingedrukt en draai de knop tegen de richting van de klok in naar de
“hi” hoge stand (het “grote vlammetje”).
Bij het draaien is een klik van de ontsteker hoorbaar.
Vanuit de brander licht een vlam op.
Vervolgens kunnen de overige branders op dezelfde manier worden ontstoken
Mocht de brander niet onsteken herhaal dan de hierboven genoemde procedure
nogmaals.

6. Tips voor het opbergen van de buitenkeuken
•
•
•
•
•
•
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Maak de buitenkeuken schoon voor het opbergen.
Gebruik bij voorkeur de optioneel leverbare hoes om de buitenkeuken onder op te
Bergen.
Koppel de gasfles bij voorkeur los van de buitenkeuken.
Bewaar een gasfles altijd buitenshuis op een plek met voldoende ventilatie.
Zorg dat de buitenkeuken droog en stofvrij staat.
Check of de gasbranders vrij zijn van o.a. stof en insecten wanneer de buitenkeuken
na het opbergen weer in gebruik wordt genomen.

7.

Schoonmaaktips

•

Het grilrooster en de optioneel leverbare grilplaat kunnen worden gereinigd met
water en afwasmiddel. Bij sterke verontreiniging is het raadzaam om de plaat en of
het rooster eerst in lauw/warm water te laten weken.
Het binnenwerk van de buitenkeuken kan gereinigd worden met heet water en
afwasmiddel of speciale ovenreiniger. Voor sterk verontreinigde delen eventueel een
schuursponsje of vloeibaar schuurmiddel gebruiken.
De rvs delen kunnen gereinigd worden met speciale rvs reiniger.
Zorg bij het schoonmaken van de branders dat de gaatjes in de branders niet
verstopt raken door o.a. stof of vuil. Gebruik bij het schoonmaken niet teveel water
en laat de branders goed drogen voor de buitenkeuken weer in gebruik genomen
wordt.
Pas bij het gebruik van schuursponsjes en of vloeibare schuurmiddelen op voor de
rvs- en gepoedercoate delen. Gebruik geen bijtende schoonmaakmiddelen.

•

•
•

•
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