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Bedankt!
Wij zijn ervan overtuigd dat deze gasbarbecue uw verwach-
tingen zal overtreffen en wensen u veel plezier bij het ge-
bruik. 
Lees de aanwijzingen voor het gebruik van het toestel zorg-
vuldig door, bewaar deze voor toekomstig gebruik en neem 
de veiligheidsinstructies in acht.

  GEVAAR 
Wanneer u gas ruikt:

1. Sluit de gastoevoer naar het toestel af.
2. Blus eventueel open vuur.
3. Open het deksel
4. Wanneer u gas blijft ruiken, moet u uit de buurt van 

het toestel blijven en onmiddellijk uw gasleveran-
cier of de brandweer bellen.

Lekkend gas kan brand of een explosie en daarmee 
ernstig lichamelijk of dodelijk letsel of schade aan ma-
teriële goederen veroorzaken.

  WAARSCHUWING 
1. In de buurt van dit of enige ander toestel mogen 

geen benzine of andere brandbare vloeistoffen of 
dampen opgeslagen of gebruikt worden.

2. Een gasfles die niet voor het gebruik is aangesloten 
mag niet in de buurt van dit of enig ander toestel 
worden opgeslagen.

Vereiste toebehoren

1x Lekdetectiespray
1x AA-batterij

  WAARSCHUWING 
Probeer nooit om zelf reparaties aan gascomponenten 
uit te voeren. Neem voor reparaties a.u.b contact met 
uw plaatselijke Hornbach-vestiging of gasleverancier. 
Indien deze waarschuwing wordt genegeerd kan brand 
of een explosie ontstaan, die ernstig of dodelijk licha-
melijk letsel of schade aan materiële goederen kunnen 
veroorzaken.

Beoogd gebruik
Het toestel is een mobiele gasbarbecue voor gebruik buitens-
huis. Het is bedoeld voor huishoudelijk gebruik; voor het gril-
len, braden, roosteren en bakken van voedingsmiddelen.
Het toestel mag niet voor zakelijke toepassingen worden ge-
bruikt.
Iedere andere vorm van gebruik van, of aanpassingen aan 
het toestel worden gezien als oneigenlijk gebruik en kunnen 
aanzienlijke gevaren veroorzaken. 
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Service
In gevallen waarin service moet worden verleend of reser-
veonderdelen moeten worden geleverd, verzoeken wij u om 
contact op te nemen met uw plaatselijke Hornbach-vestiging 
of stuur een e-mail aan:

service@hornbach.com

Veiligheidswaarschuwing 2 personen vereist

Zichtbare plaats Aan het zicht onttrok-
ken plaats
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  VEILIGHEIDSINSTRUCTIES 
Indien de veiligheidsinstructies in deze gebruiksaanwijzing worden genegeerd kan brand of een explosie ontstaan, die 
ernstig of dodelijk lichamelijk letsel of schade aan materiële goederen kunnen veroorzaken.

 ∙ Mag uitsluitend buitenshuis worden gebruikt. Mag nooit bin-
nenshuis worden gebruikt.

 ∙ Gebruik het toestel uitsluitend in een goed geventileerde 
omgeving. Gebruik het toestel niet in een garage, portiek, 
overdekt terras of enige andere overkapping.

 ∙ Het toestel is niet geschikt om te worden ingebouwd in 
recreatievoertuigen en/of boten.

 ∙ WAARSCHUWING: toegankelijke onderdelen kunnen erg 
heet zijn. Houd kleine kinderen uit de buurt.

 ∙ Het toestel mag nooit door kinderen worden gebruikt.
 ∙ Bewaar geen reserve- of niet-aangesloten gasfles onder of 
in de buurt van het toestel.

 ∙ Een onjuiste montage kan gevaarlijk zijn. Volg de montage-
instructies a.u.b. zorgvuldig op.

 ∙ Sluit het toestel niet aan op de aardgasaansluiting (stads-
gas)! De ventielen en sproeiers zijn uitsluitend bedoeld voor 
het gebruik in combinatie met vloeibaar propaangas.

 ∙ Vloeibaar propaangas is geen aardgas. De omzetting naar 
aardgas in een toestel voor vloeibaar propaangas of omge-
keerd, of een poging daartoe, is gevaarlijk en zal tot gevolg 
hebben dat de garantie vervalt.

 ∙ Indien het toestel langere tijd werd opgeslagen of niet werd 
gebruikt, moet voor gebruik worden gecontroleerd of het 
toestel geen gas lekt en of de branders schoon zijn.

 ∙ Het toestel mag niet worden gebruikt wanneer sprake is 
van een gaslek.

 ∙ Sluit na gebruik de gastoevoer op de gasfles af.
 ∙ Gebruik geen vlam om gaslekken op te sporen.
 ∙ Dit toestel moet tijdens het gebruik uit de buurt van brand-
baar materiaal worden gehouden. 

 ∙ Brandbaar materiaal mag in geen geval binnen een straal 
van 1 meter tot de achterkant van het toestel aanwezig zijn.

 ∙ Houd het gebruiksgebied (een straal van 3 meter rond het 
toestel) vrij van ontstekingsbronnen zoals waakvlammen 
van CV-toestellen, ingeschakelde elektrische apparaten 
enz. en licht ontvlambare dampen/vloeistoffen zoals ben-
zine, alcohol enz.

 ∙ Plaats geen afdekking of ontvlambare voorwerpen/vloei-
stoffen op of in op onder het toestel.

 ∙ Bedek afdekroosters niet met aluminiumfolie of ander 
materiaal. Dit blokkeert de aanvoer van lucht naar brander 
en zorgt voor een in potentie gevaarlijke toestand, waar-
door materiële schade en/of lichamelijk letsel kan worden 
veroorzaakt.

 ∙ Neem een redelijke zorgvuldigheid in acht wanneer u het 
toestel gebruikt. Het toestel wordt heet tijdens het gebruik 
of het schoonmaken en mag tijdens het gebruik dus nooit 
onbeheerd worden achtergelaten.

 ∙ Verplaats het toestel tijdens het gebruik niet.
 ∙ Mochten de branders tijdens het gebruik uitgaan, dan moe-
ten alle gasventielen worden gesloten. Open het deksel en 
wacht vijf minuten voordat u de branders opnieuw aan-
steekt. Volg de ontstekingsaanwijzingen op.

 ∙ Probeer in geen geval om de branders aan te steken terwijl 
het deksel gesloten is. Wanneer gas dat niet wordt ontsto-
ken zich in het gesloten toestel verzamelt, ontstaat groot 
gevaar.

 ∙ Gebruik barbecuebestek met een lang handvat en oven-
handschoenen om brandwonden en spetters te voorkomen. 
Gebruik beschermende handschoenen wanneer hete com-
ponenten moeten worden vastgepakt.

 ∙ Sluit altijd de gastoevoer van de gasfles af en koppel de 
drukregelaar los voordat de gasfles wordt verplaatst.

 ∙ Gebruik het toestel nooit terwijl de gasfles niet op de cor-
recte plaats staat.

 ∙ Elektrische kabels, gas- en brandstofslangen uit de buurt 
van hete oppervlakken houden.

 ∙ Het toestel mag niet worden gebruikt als niet alle onderde-
len correct zijn gemonteerd. Het toestel moet overeenkom-
stig de montage-aanwijzingen correct worden gemonteerd.

 ∙ Het toestel mag niet worden aangepast. Elke aanpassing is 
ten strengste verboden. Ingegoten onderdelen mogen niet 
door de gebruiker worden gemanipuleerd. De sproeiers 
mogen niet worden gedemonteerd.

 ∙ Gebruik geen houtskool, keramische briketten of lavaste-
nen in combinatie met het toestel.

 ∙ Leun nooit over het open rooster of raak de voorkant van de 
behuizing in geen geval met de handen of vingers aan.

 ∙ Houd de ventilatie-openingen vrij en verwijder verontreini-
gingen.

 ∙ Vergroot de ventielopeningen of branderpoorten niet en 
blokkeer deze niet, wanneer u de ventielen of branders 
reinigt.

 ∙ Controleer de vlammen van de branders regelmatig.
 ∙ Het toestel moet regelmatig grondig worden schoonge-
maakt.

 ∙ De maximale belasting van de zijbrander en planken is 4,5 
kg. De ø van de barbecueruimte moet tussen de 200 en 260 
mm bedragen.

 ∙ Het vetbakje moet voor elk gebruik aangebracht en na-
derhand schoongemaakt worden, maar mag niet worden 
verwijderd voordat het toestel volledig is afgekoeld.

 ∙ Wees uiterst voorzichtig tijdens het openen van het deksel, 
aangezien er hete stoom kan ontsnappen.

 ∙ Wees voorzichtig wanneer kinderen, ouderen of huisdieren 
in de buurt zijn.

 ∙ Wanneer u merkt dat er vet of ander heet materiaal van 
het toestel op de drukregelaar, het ventiel of de gasslang 
lekt, moet u de gasfles onmiddellijk sluiten. Laat het toestel 
afkoelen, spoor de oorzaak op, verhelp dit, maak het ventiel, 
de slang en de regelaar schoon en voer een lektest uit 
voordat u verder gaat.

 ∙ Bewaar geen voorwerpen of materiaal in het opberg-
gedeelte onder het toestel, dat de stroom ontstekingslucht 
naar de onderkant van het bedieningspaneel en de vuurbak 
zou kunnen blokkeren,

 ∙ Koppel de gasfles niet los binnen een straal van 3 meter 
van open vuur of een andere ontstekingsbron en verwissel 
de gasfles in deze situatie niet.

 ∙ Gebruik uitsluitend die gasregelaar en slangkoppeling die 
met het toestel zijn meegeleverd.

 ∙ De slang van de gasslangkoppeling mag niet worden gebo-
gen en mag niet langer zijn dan 1,5 meter.

 ∙ Gebruik uitsluitend gasflessen met een diameter tot 310 
mm en een maximale hoogte van 600 mm met 5 - 13 kg 
vloeibaar propaangas.

 ∙ Probeer niet om de drukregelaar en compleet gemonteerde 
slangaansluiting of enig andere gasaansluiting los te koppe-
len wanneer het toestel in gebruik, of nog steeds heet is.

 ∙ Gebruik nooit een beschadigde gasfles. Een gebutste of 
roestige gasfles of een gasfles met een beschadigd ventiel 
kan gevaar opleveren en moet onmiddellijk door een 
nieuwe worden vervangen.

 ∙ Al lijkt het alsof een gasfles leeg is, toch kan er nog steeds 
gas in zitten, daarom moet de fles dienovereenkomstig 
opgeslagen en getransporteerd worden.
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1. Handvat
2. Geïsoleerd deksel
3. Deksel van zijbrander
4. Zijbrander

5. Linker plank
6. Gasslang
7. Ventiel gasfles
8. Gasfles

Onderdelen
9. Wieltje
10. Warmhoudrooster
11. Barbequerooster
12. Rechter plank

13. Ontsteking
14. Bedieningspaneel
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Ontstekingsbatterij
Dit toestel is voorzien van elektrische ontsteking om de buis-
branders aan te steken. Plaats voor gebruik een AA-batterij:

1. Draai de dop van de ontsteking los, plaats de AA-batterij 
met de +-pool naar de buitenkant wijzend.

2. Draai de dop van de ontsteking weer vast.
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Barbecueën
Aansteken met behulp van de ontsteking
Het toestel is voorzien van een elektrische ontsteking waar-
door de gasbarbecue of de zijbrander comfortabel kan wor-
den aangestoken:

Leun niet over het toestel heen terwijl u de branders ontsteekt.

De barbecue aansteken:
1. Zet alle bedieningsknoppen op  / uit.
2. Open het deksel van het toestel.
3. Open het ventiel van de gasfles.
4. Zet de bedieningsknop van de barbecue op  / aansteken.
5. Druk op de knop van de elektrische ontsteking.
6. Wanneer de brander wordt aangestoken, kunnen de om-

ringende buisbranders worden aangestoken door de bij-
behorende knoppen in te drukken en in de stand  / hoge 
temperatuur te zetten.

De zijbrander aansteken:
1. Zet alle bedieningsknoppen op  / uit.
2. Open het deksel van de zijbrander.
3. Open het ventiel op de gasfles.
4. Stel de bedieningsknop van de zijbrander op  / aansteken.
5. Druk op de knop van de elektrische ontsteking.

Wanneer de branders niet binnen 5 seconden worden aan-
gestoken nadat de knop van de elektrische ontsteking werd 
ingedrukt, moeten alle bedieningsknoppen op  / uit worden 
gezet en moet 5 minuten worden gewacht. Herhaal boven-
staande handelingen en wanneer de ontsteking niet werkt, 
controleer dan de batterij en de kabels of steek de branders 
met behulp van lucifers aan.

Aansteken met lucifers
Wanneer de elektrische ontsteking van het toestel niet werkt of 
wanneer u het toestel handmatig met lucifers wilt aansteken.

Leun niet over het toestel heen terwijl u de branders ontsteekt.

1. Zet alle bedieningsknoppen op   / uit.
2. Open het deksel van het toestel.
3. Open het ventiel van de gasfles.
4. Plaats een lucifer in de luciferhouder, steek de lucifer aan 

en steek de luciferhouder in de branderpoorten aan de 
linker en rechter zijkant van de vuurbak.

5. Druk de dichtstbijzijnde bedieningsknop in en zet deze op 
 / hoge temperatuur, om de buisbrander aan te steken.

6. Controleer of de brander is aangestoken en blijft branden.
7. Omringende buisbranders kunnen worden aangestoken 

door de bijbehorende knoppen in te drukken en in de 
stand  / hoge temperatuur te draaien.

De zijbrander aansteken:
1. Zet alle bedieningsknoppen op  / uit.
2. Open het deksel van de zijbrander.
3. Open het ventiel op de gasfles.
4. Plaats een lucifer in de luciferhouder, steek de lucifer aan 

en steek de luciferhouder in de buurt van de brander.
5. Druk de bedieningsknop van de zijbrander en en zet deze 

op  / hoge temperatuur om de brander aan te steken.
6. Controleer of de brander is aangestoken en blijft branden.

Barbecueën

Elke buisbrander wordt bediend met een eigen bedienings-
knop. Elke bedieningsknop heeft een  om de verschillende 
standen in te kunnen stellen:

      
 Uit Ontsteking Hoog  Laag 
   temp.  temp.

De  / ontstekingsinstelling staat slechts op één bedienings-
knop. Gebruik deze bedieningsknop om met behulp van de 
elektrische ontsteking de barbecue aan te steken.
Op het moment dat een brander is ontstoken, kan de tempe-
ratuur met de bedieningsknop tussen  / hoge temperatuur 
en  / lage temperatuur worden ingesteld.
Voordat voor de eerste keer met het barbecueën kan wor-
den begonnen, moet het toestel eerst ca. 15 minuten zonder 
voedsel worden verwarmd. Hierdoor worden de inwendige 
onderdelen schoongebrand en eventuele geuren op het roos-
ter verdreven.

  VOORZICHTIG 
VETBRANDEN
 ∙ Een vetbrand doven door het deksel te sluiten kan 

onmogelijk zijn. Om veiligheidsredenen zijn barbe-
cues goed geventileerd.

 ∙ Gebruik nooit water om een vetbrand te blussen. Dit 
kan lichamelijk letsel tot gevolg hebben. Wanneer 
een hardnekkige vetbrand groter wordt, moeten 
de bedieningsknoppen en het ventiel op de gasfles 
dichtgedraaid worden.

 ∙ Wanneer het toestel niet regelmatig is schoonge-
maakt, kan een vetbrand schade aan het product 
veroorzaken. Let goed op terwijl u het toestel 
voorverwarmd of voedselresten verbrand om te 
voorkomen dat er een vetbrand kan ontstaan. Volg 
de algemene aanwijzingen voor het schoonmaken 
van het toestel en maak de compleet gemonteerde 
branders schoon om vetbranden te voorkomen.

 ∙ De beste manier om vetbranden te voorkomen is om 
het toestel regelmatig schoon te maken.

Bedieningsknoppen

  WAARSCHUWING 
Voer alle lektesten die in deze gebruiksaanwijzing zijn be-
schreven zorgvuldig uit voordat u het toestel gaat gebruiken.
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Informatie met betrekking tot de gas-
slang en regelaar

Controleer voor ieder gebruik of de slangen niet gescheurd of 
versleten zijn. Controleer of deze niet gebogen of geknikt zijn. 
Controleer of de slang geen contact maakt met hete opper-
vlakken terwijl het toestel in gebruik is. Vervang beschadigde 
slangen onmiddellijk.

 ∙ Maak bij dit toestel uitsluitend gebruik van compleet ge-
monteerde slangaansluitingen en drukregelaars met het 
EN-keurmerk. De slang mag niet langer zijn dan 1,5 meter.

 ∙ Wanneer de drukregelaar niet met het toestel wordt mee-
geleverd, mag uitsluitend gebruik worden gemaakt van 
drukregelaars die voldoen aan EN 12864 (doorstroomcapa-
citeit max. 1,5 kg/h) en die zijn goedgekeurd voor uw land 
en gas zoals dat in de technische gegevens is aangegeven.

Informatie met betrekking tot de gasfles
 ∙ Vloeibaar propaangas is een gas op normale temperatuur 
en druk. In de gasfles zit propaangas in een vloeibare vorm. 
Wanneer de druk van de fles wordt gehaald verdampt de 
vloeistof en wordt gasvormig.

 ∙ Vloeibaar propaangas heeft een geur die lijkt op die van 
aardgas. U moet zich bewust zijn van deze geur.

 ∙ Vloeibaar propaangas is zwaarder dan lucht. Lekkend vloei-
baar propaangas kan zich in lager gelegen ruimten verza-
melen en zich daar ophopen.

 ∙ De gasfles moet, buiten het bereik van kinderen, rechtop 
geplaatst, getransporteerd en opgeslagen worden. U mag 
gasflessen niet laten vallen of ruw behandelen.

 ∙ Een gasfles mag nooit opgeslagen of getransporteerd worden 
in een omgeving die warmer kan worden dan 50°C, m.a.w laat 
de gasfles bijv. op een warme dag nooit in een auto liggen.

 ∙ Behandel lege gasflessen met dezelde voorzichtigheid als 
volle. Zelfs wanneer de gasfles leeg is of vloeibaar, kan er nog 
steeds gas onder druk in de gasfles zitten. Draai het ventiel van 
de gasfles altijd dicht, voordat de gasfles wordt losgekoppeld.

 ∙ Wanneer u gas uit de gasfles ziet komen, gas ruikt of het 
sissen van ontsnappend gas hoort terwijl het ventiel goed 
strak is vastgedraaid:

1. blijf uit de buurt van de gasfles met vloeibaar pro-
paangas.

2. probeer niet om het probleem zelf te verhelpen.
3. bel de brandweer.

Vervangen van de gasfles
Wanneer de gasfles leeg is en moet worden omgewisseld of 
een volle gasfles naar een andere plek worden verplaatst, 
moet u beslist de onderstaande aanwijzingen opvolgen:

 ∙ Gebruik nooit een beschadigde gasfles. Een gebutste of 
roestige gasfles of een gasfles met een beschadigd ven-
tiel kan gevaar opleveren en moet onmiddellijk door een 
nieuwe worden vervangen.

 ∙ De gasfles mag niet in of onder het toestel worden ge-
plaatst. Plaats de gasfles altijd aan de zij- of achterkant van 
het toestel.

 ∙ Controleer of de drukregelaar is gemonteerd met het kleine 
ontluchtingsgaatje naar beneden gericht, zodat er geen 
water in kan lopen. Dit ontluchtingsgaatje moet vrij zijn van 
vuil, vet, insecten enz.

 ∙ De koppeling waarmee de slang met de gasfles is verbon-
den moet elke keer, dat de gasfles omgewisseld of opnieuw 
aangesloten wordt, aan een lektest worden onderworpen.

  WAARSCHUWING 
Geadviseerd wordt om de drukregelaar en de compleet 
gemonteerde aansluiting van de slangen elke vijf jaar 
te vervangen. In sommige landen wordt voorgeschre-
ven dat de drukregelaar en de slang en aansluitingen 
in minder dan vijf jaar moeten worden vervangen. Deze 
nationale voorschriften zijn bindend.

Neem contact op met uw Hornbach-vestiging voor een 
vervangende drukregelaar, compleet gemonteerde aan-
sluiting van de slangen.

Lektest
Voer een lektest op het toestel uit voordat u deze voor de eer-
ste keer gaat gebruiken en elke keer dat de gasfles omgewis-
seld of opnieuw aangesloten wordt.

1. Zet alle bedieningsknoppen op  / uit.
2. Controleer of de drukregelaar goed strak op de gasfles is 

vastgedraaid.
3. Open het ventiel van de gasfles. Wanneer u gas uit de gas-

fles ziet komen, gas ruikt of het sissen van ontsnappend 
gas hoort, moet u het ventiel van de gasfles onmiddellijk 
sluiten. Er is dan sprake van een groot lek bij de aanslui-
ting. Controleer alle aansluitingen zorgvuldig voordat u 
verder gaat.

4. Wanneer u geen gas ziet, ruikt of hoort ontsnappen, breng 
dan lekdetectiespray op alle aansluitingen van het gas-
systeem aan.

5. Wanneer u belletjes ziet verschijnen, is sprake van een 
lekkende aansluiting. Sluit het ventiel van de gasfles on-
middellijk en controleer of deze verbindingen goed stevig 
is vastgedraaid. Herhaal bovenstaande procedure.  
Is er nog steeds sprake van lekkage, probeer dan niet 
om dit zelf te repareren. Ga naar uw Hornbach-vestiging 
en vraag om hulp.

6. Wanneer geen gasbelletjes verschijnen is het gassysteem 
klaar voor gebruik. Vergeet niet om het ventiel van de 
gasfles na elk gebruik of elke lektest te sluiten. 

Onderhoud
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Probleem Oorzaak Oplossing

De vlammen rond de buisbranders 
branden met een gele of oranje 
kleur terwijl u gas kunt ruiken.

Controleer de buisbranders op spinnen en 
insecten en andere verontreinigingen.

Maak de branders schoon zoals in het 
hoofdstuk Schoonmaken en onderhoud is 
beschreven.

De vlam is laag terwijl de bedie-
ningsknop op  / hoge tempera-
tuur staat of de brander kan niet 

worden aangestoken.

Controleer of er voldoende gas in de gas-
fles zit.

Plaats een volle gasfles en controleer op 
lekkage.

Controleer of de gasslang niet gebogen of 
geknikt is.

Leg de gasslang recht.

Wanneer de ontstekingsknop wordt 
ingedrukt, wordt de brander niet 

aangestoken. 

Controleer of er gas stroomt door de aan-
wijzingen voor het aansteken met behulp 
van lucifers op te volgen.

Wanneer de brander gaat branden, moet u 
controleren of de ontsteking correct werkt.
Wanneer de brander niet wordt aange-
stoken, moeten de buisbranders worden 
schoongemaakt zoals dat in het hoofdstuk 
Schoonmaken en onderhoud is beschreven.

Controleer of de ontstekingsbatterij leeg is. Vervang de ontstekingsbatterij door een 
nieuwe.

Controleer of de elektroden en ontste-
kingskabels correct op de buisbranders 
zijn aangesloten.

Monteer de elektroden correct op de 
buisbranders en controleer of alle ont-
stekingskabels correct zijn aangesloten.

Controleer of de elektroden niet zijn bedekt 
met barbecueresten.

Maak de branders schoon zoals in het 
hoofdstuk Schoonmaken en onderhoud is 
beschreven. Maak de punt van de elektroden 
aansluitend schoon met een beetje alcohol.

Het vlammenpatroon van de bran-
ders is niet homogeen of bedekt niet 
de gehele lengte van de buisbrander.

Zijn de branders schoon? Maak de branders schoon zoals in het 
hoofdstuk Schoonmaken en onderhoud is 
beschreven. 

Problemen oplossen

Het toestel opbergen  
Wanneer het toestel gedurende langere tijd moet worden op-
geslagen (bijv. in de winter):

MET aangesloten gasfles:
1. Zet de bedieningsknoppen op  / uit en sluit het ventiel 

van de gasfles.
2. Maak het toestel zorgvuldig schoon.
3. Berg het toestel buitenshuis op een goed geventileerde 

plaats en buiten het bereik van kinderen op.
4. Bedek het toestel.

ZONDER aangesloten gasfles:
5. Zet de bedieningsknoppen op  / uit en sluit het ventiel 

van de gasfles.
6. Maak het toestel zorgvuldig schoon.
7. Het toestel kan op een droge plaats binnenshuis worden 

opgeborgen (bijv. in de garage of kelder).
8. De gasfles moet buitenshuis worden opgeborgen op een 

droge en goed geventileerde plaats en buiten het bereik 
van kinderen!

9. Bedek het toestel.

Wanneer het toestel uit de berging wordt gehaald, moeten de 
buisbranders op verontreinigingen worden gecontroleerd.

  VOORZICHTIG 
DENK AAN SPINNEN EN INSECTEN
Wanneer het toestel moeilijk aangestoken kan worden 
of de vlammen blijven zwak, controleer dan de ven-
turi's in de buisbranders en maak deze schoon.
Het is bekend dat spinnen of kleine insecten terugslag-
problemen kunnen veroorzaken doordat ze nesten in 
de venturi of buisbrander bouwen en eieren leggen en 
daarmee blokkades in de gasstroom veroorzaken.
Het geblokkeerde gas kan achter het bedieningspa-
neel worden ontstoken. Deze terugslag kan het toestel 
beschadigen en zwaar of zelfs dodelijk letsel veroor-
zaken. Om terugslag te voorkomen en zorg te dragen 
voor een goede werking, moeten buisbranders en 
compleet gemonteerde venturibuis worden verwijderd 
en schoongemaakt wanneer het toestel gedurende 
langere tijd niet is gebruikt.
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  WAARSCHUWING 
Wanneer het toestel niet wordt gebruikt moeten de bedieningsknoppen altijd op de uit-stand (off) gezet en het ventiel 
van de gasfles gesloten worden. Controleer of het toestel volledig is afgekoeld.

1 2

3 4

5 6

REINIGING EN ONDERHOUD

Binnen- en buitenkant van het toestel
 ∙ Maak het toestel regelmatig schoon, bij voorkeur elke keer 
nadat u het hebt gebruikt.

 ∙ Het toestel moet echter minimal eenmaal per jaar worden 
schoongemaakt.

 ∙ Maak niet de fout om aangekoekt vet of dito rook aan te zien 
voor verf. De binnenkant van barbecues zijn af fabriek nooit 
geverfd (en mogen ook nooit worden geverfd). Maak een 
sterke oplossing van reinigingsmiddel en water of gebruik 
een ovenreiniger om de binnenkant van het toestel, het 
deksel en de onderkant met een boender schoon te maken. 
Spoel het geheel af en laat het toestel aan de lucht drogen 
tot het helemaal droog is. Gebruik geen bijtende ovenreini-
ger om de geverfde oppervlakken schoon te maken.

 ∙ Barbecue-oppervlakken: wanneer gebruik wordt gemaakt 
van een borstel met losse haren om deze oppervlakken 
schoon te maken, moet u controleren of er geen losse haren 
op de oppervlakken zijn achtergebleven voordat u met bar-
becueën begint. Het wordt afgeraden om de barbecue-op-
pervlakken schoon te maken terwijl het toestel nog heet is.

 ∙ Plastic oppervlakken: schoonmaken met een warm sopje, 
daarna goed afdrogen. Gebruik geen Citrisol. agressieve 
reinigingsmiddelen, ontvetters of gecontreerde ovenreini-
ger, aangezien het gebruik hiervan schade aan het toestel 
of storingen aan de onderdelen kan veroorzaken. 

 ∙ Porceleinen oppervlakken: gezien de op glas gelijkende 
structuur, kunnen de meeste verontreinigingen worden af-
geveegd met een oplossing van baksoda en water of speci-
aal samengestelde reinigingsmiddelen. Gebruik voor hard-
nekkige verontreinigingen een niet-schurend schuurpoeder.

 ∙ Geverfde oppervlakken: met een milde oplossing of niet-
schurend reinigingsmiddel en een warm sopje schoonma-
ken. Droog maken met een zacht, niet-schurend doekje.

 ∙ Roestvast stalen oppervlakken: om het kwalitatief hoog-
waardige uiterlijk te kunnen behouden, moet het toestel 
met een milde oplossing en een warm sopje schoon-
gemaakt en met een zacht doekje afgedroogd worden. 
Aangekoekt vet mag met behulp van een schuursponsje 
worden verwijderd. Beweeg uitsluitend in dezelfde richting 
om schade aan het geborstelde oppervlak te voorkomen. 
Gebruik geen schuursponsjes op oppervlakken waarop af-
beeldingen zijn aangebracht.

Buisbranders
1. Verwijder de barbecueroosters en vlambeschermers.
2. Verwijder de verbindingsbuizen door de pennen te verwij-

deren.
3. Verwijder de metalen afdekplaat door twee bouten los te 

draaien. 
4. Verwijder de pennen van de buisbranders in de vuurbak.
5. Til elke buisbrander voorzichtig op en weg van de ventiel-

openingen.
6. Draai de elektrode met behulp van een kruiskopschroe-

vendraaier (Phillips) los van de buisbrander.
7. Gebruik een smalle flessenborstel met een flexibel hand-

vat (gebruik geen staalborstel) en haal de borstel meer-
dere malen door elke buisbrander.

8. Borstel de gehele buitenkant van de buisbrander om 
voedselresten en vuil te verwijderen.

9. Maak met behulp van een draadje, bijv. een paperclip, elke 
verontreinigde poort zorgvuldig schoon.

10. Controleer elke buisbrander op beschadigingen, corrosie of 
gaten die groter zijn geworden. Wanneer enige beschadi-
ging is gevonden moet de buisbrander worden vervangen.

11. Sluit de elektrode opnieuw aan op de buisbrander.
12. Sluit de buis van de buisbrander opnieuw aan op de ven-

tielopeningen.
13. Monteer de buisbranders voorzichtig opnieuw in de vuur-

bak en borg deze met de pennen.
14. Monteer de verbindingsbuizen opnieuw en borg deze met 

de pennen.
15. Monteer de vlambeschermers en barbecueroosters 

opnieuw.
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Technische gegevens
Beschrijving Gasbarbecue Gasbarbecue Gasbarbecue

Modelnr. TG-3 30 mbar TG-3 30 mbar TG-3 30 mbar

Versie 8843209 NL,  
8843212 SE, 
8843206 RO, CZ, SK

8843209 NL,  
8843212 SE, 
8843206 RO, CZ, SK

8843209 NL,  
8843212 SE, 
8843206 RO, CZ, SK

Totale verwarmingscapa-
citeit

12,8 kW (931 g/h) 12,8 kW (931 g/h) 12,8 kW (931 g/h)

Gascategorie I3+(28-30/37) I3+(28-30/37) I3B/P(30)

Soort gas Propaan Butaan Butaan, propaan of meng-
sels hiervan

Gasdruk 37 mbar 28 - 30 mbar 30 mbar

Injector-ø 3x 0,91 mm/barbecue
1x 0,75 mm/zijbrander

3x 0,91 mm/barbecue
1x 0,75 mm/zijbrander

3x 0,91 mm/barbecue
1x 0,75 mm/zijbrander

Landen van bestemming BE, FR, IT, LU, LV, IE, GB, 
GR, PT, ES, CY, CZ, LT, SK, 
CH, SI

BE, FR, IT, LU, LV, IE, GB, 
GR, PT, ES, CY, CZ, LT, SK, 
CH, SI

LU, NL, DK, FI, SE, CY, CZ, 
EE, LT, LV, MT, SK, SI, BG, 
IS, NO, TR, HR, RO, IT, HU

Garantie
Dit Tenneker-product is geproduceerd met behulp van de 
meest up-to-date productiemethoden en wordt permanent 
onderworpen aan een strikt kwaliteitsborgingssysteem.

HORNBACH-Baumarkt-AG, Hornbachstraße 11, D-76879 
Bornheim/Duitslang (hierna leverancier te noemen) garan-
deert overeenkomstig de hieronder vermelde voorwaarden de 
kwaliteit van de houtskool- en gasbarbecues van Tenneker.

1. Garantieperiode

De garantieperiode bedraagt 10 jaar. De garantieperiode 
begint op de aankoopdatum. Wij vragen u vriendelijk om de 
kassabon of de factuur zorgvuldig te bewaren, zodat de aan-
koopdatum kan worden gecontroleerd.

2. De omvang van de garantie

De garantie is uitsluitend van toepassing op productie- of 
materiaalfouten en doorgeroeste deksels en vuurbakken.

De garantie is niet van toepassing op defecten die zijn ont-
staan door

•	 onjuiste	montage	of	aansluiting
•	 oneigenlijk	of	onjuist	gebruik
•	 onjuist	of	onvoldoende	onderhoud	of	verkeerd	uitgevoer-

de reparaties
•	 schade	als	gevolg	van	geweld
•	 gebruik	van	niet-originele	reserveonderdelen
•	 onbedoelde	chemische,	elektrische	of	elektronische	in-

vloeden
 
Beschadiging van aan slijtage onderhevige onderdelen als 
gevolg van normale slijtage zijn uitgesloten van garantie. Ook 
is de garantie niet geldig voor daarmee samenhangende of 
vervolgschade.

3. Garantieservice

Tijdens de garantieperiode controleert de leverancier het 
defecte voorwerp om vast te stellen of wel of niet aanspraak 
op garantie kan worden gemaakt. Wanneer blijkt dat het 
voorwerp voor de garantie in aanmerking komt, bepaalt de 
leverancier of het voorwerp gratis vervangen of gerepa-
reerd wordt. Wanneer het voorwerp niet langer geleverd 
kan worden op het moment dat aanspraak op garantie wordt 
gemaakt, is de leverancier gerechtigd een ander, vergelijk-
baar product te leveren. De leverancier krijgt de vervangen 
voorwerpen of onderdelen in eigendom.

Garantiediensten (reparatie of vervanging) verlengen de 
garantieperiode niet. De garantieperiode begint dus niet op-
nieuw wanneer garantiediensten worden geleverd.

4. Garantieclaims

Neem a.u.b. contact op met de dichtstbijzijnde HORNBACH-
vestiging om de garantieclaim in te dienen. U kunt de dichtst-
bijzijnde vestiging vinden op www.hornbach.nl of u neemt via 
het onderstaande e-mailadres  
“service@hornbach.com” contact op met de leverancier.

Garantieclaims worden uitsluitend behandeld indien deze 
vergezeld gaan van de originele kassabon of originele fac-
tuur.

5. Wettelijke rechten

De garantie heeft geen beperkende invloed op uw wet-
telijke rechten met betrekking tot garantie en productaan-
sprakelijkheid.
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 Paneel links 1x

 Paneel rechts 1x

 Bodemplank 1x

 Frontpaneel 2x

 Achterstabilisator 1x

 Rechter plank 1x

 Linker plank 1x

Onderdelen

 Compleet gemonteerde  
 gasbarbecue 1x
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 Vlambeschermer 3x  Barbecuerooster 3x

 Warmhoudrooster 1x  Rooster van zijbrander 1x

 Zijbrander 1x

 Luciferhouder 1x

 Wielas 1x

 Toebehorenhaak 1x

 Logo-plaatje 1x

 Houder voor vetbakje 1x  Vetbakje 1x

 Set schroeven/bouten 1x

 Set wieltjes 2x

 Set hulpmiddelen 1x

 Compleet gemonteerde aansluiting 
 van de gasslangen 1x
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1

2

3

4x
Type A

4x
Type D

Montage

 Achterstabilisator 1x
 Bout type G 4x

Bevestig de achterstabilisator twee 
op het onderstel. De uitsparingen 

in de sleutelgatvormige beugels 
moeten naar boven wijzen.

 Bodemplank 1x
 Paneel links 1x
 Paneel rechts 1x
 Bout type A 4x
 Moer type D 4x

Bevestig de bodemplank met de 4 
bouten van het type A en 4 moeren 

van het type D aan het linker en 
rechter paneel.

Het langste paneel hoort aan de 
linker kant.

 Wielas 1x
 Set wieltjes 2x
 Bus type H 2x
 Ring type J 1x
 Splitpen type K 1x

Schuif de wielas door het eerste 
wieltje en daarna door de bus. 

Schuif de as door de gaten in het 
onderstel en schuif de tweede erop, 

gevolgd door het tweede wieltje. 
Borg de wieltjes door middel van de 

ring en de splitpen. 
Plaats de wieldeksels op de wieltjes.

4x
Type C

1x
Type K

2x
Type H

1x
Type J
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4

5

6

 Bout type M 4x

Draai de 4 bouten van het type M 
aan de buitenkant in het onderstel.

De bouten mogen niet volledig wor-
den ingeschroefd.

4x
Type M

 Frontpaneel 2x 
 Bout type E 8x

Bevestig de beide frontpanelen met 
de 8 bouten van het type E aan het 

linker en rechter paneel.

 Rechter plank 1x

Bevestig de rechter plank door deze 
op de 2 bouten van het type M aan 

de rechterkant van het onderstel te 
schuiven.

8x
Type E
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7

8

9

2x
Type B

 Linker plank 1x

Bevestig de linker plank door deze 
op de 2 bouten van het type M aan 
de linkerkant van het onderstel te 

schuiven.

 Bout type B 2x

Bevestig de rechter plank met de 2 
bouten van het type B op het rechter 

paneel.

 Draai daarna de 2 bouten van het 
type B vanaf de buitenkant vast.

 Bout type B 2x

Bevestig de linker plank met de 2 
bouten van het type B op het linker 

paneel.

 Draai daarna de 2 bouten van het 
type B vanaf de buitenkant vast.

2x
Type B
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10

12 4x
Type C

Zoek de gasslang van de zijbrander 
en de ontstekingskabel van de gas-

barbecue op.

 Compleet gemonteerde barbecue 1x
 Bout type C 4x

Bevestig de compleet gemonteerde 
barbecue met de 4 bouten van het 

type C op het onderstel.

11
 Compleet gemonteerde  
 aansluiting van de gasslangen 1x

Schuif de gasslang volledig over de 
gasinlaat van de gasbarbecue en zet 

deze met een slangklem vast. 

De compleet gemonteerde aanslui-
ting van de gasslangen kan voor 

uw land afwijken van de afge-
beelde! 
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13

14

15

Verwijder de moer van de gasslang 
van de zijbrander. Bevestig de gas-

slang op de linker plank en zet de 
gasslang met de moer vast.

Trek de gasslang van de zijbrander 
vanaf de compleet gemonteerde 

barbecue uit het onderstel en onder 
de linker plank vandaan.

 Zijbrander 1x

Open het deksel van de linker plank 
en breng de zijbrander als afge-
beeld aan door deze op het gas-

uitlaatventiel van de zijbrander te 
schuiven.
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16

17

18

Trek de ontstekingskabel van de zij-
brander vanaf de compleet gemon-

teerde barbecue uit het onderstel en 
schuif deze op de zijbrander.

 Vleugelmoer type F 1x

Borg de zijbrander op de linker 
plank door de vleugelmoer van het 
type F op de zijbrander te draaien.

 Rooster van zijbrander 1x

Plaats het rooster op de zijbrander 
en sluit het deksel.

1x
Type F
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19

20

21

 Barbecuerooster 3x

Plaats de 3 barbecueroosters zoals 
afegebeeld op de compleet gemon-

teerde gasbarbecue

 Vlambeschermer 3x

Open het deksel van de compleet 
gemonteerde gasbarbecue. Plaats 

de drie vlambeschermers boven op 
de buisbranders door de lipjes in 

de uitsparingen van de behuizing te 
schuiven en op de pennen aan de 

achterkant te laten rusten.

 Warmhoudrooster 1x

Schuif de zwarte uiteinden van het 
warmhoudrooster door de gaten in 

het deksel. 
Voer de zilverkleurige uiteinden van 

het warmhoudrooster in de gaten 
aan de zijkant.



NEDERLANDS    |    19

22

23

24

 Houder voor vetbakje 1x
 Vetbakje 1x

Plaats het vetbakje in de houder 
voor het vetbakje en hang deze 

zoals afgebeeld onder de vetafvoer 
van de compleet gemonteerde gas-

barbecue.

 Logo-plaatje 1x

Verwijder de twee vleugelmoeren 
van het logo-plaatje. 

Monteer het logo-plaatje op het dek-
sel van de compleet gemonteerde 
gasbarbecue door de vleugelmoe-

ren vanaf de binnenkant vast te 
draaien.

 Luciferhouder 1x

Bevestig de luciferhouder op de 
haak aan de linkerkant van het 

onderstel.

De luciferhouder kan worden ge-
bruikt om de branders handmatig 

aan te steken. Zie het hoofdstuk 
Aansteken met lucifers voor verdere 

aanwijzingen.
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25
 Toebehorenhaak 1x

Verwijder beide moeren en borgrin-
gen van de toebehorenhaak.

Bevestig de toebehorenhaak met de 
twee borgringen en moeren aan de 

rechter plank.

26

27

Controleer of alle bedieningsknop-
pen van het toestel in de 

stand  / uit staan!
Bevestig de drukregelaar van de 
compleet gemonteerde gasslang 

aan het ventiel van de gasfles.

De gasfles en compleet gemon-
teerde aansluiting van de gasslan-
gen kan voor uw land afwijken van 

de afgebeelde!

De gasfles mag niet onder het 
toestel worden geplaatst! Plaats de 

gasfles altijd aan de zij- of achter-
kant van het toestel.

 Controleer alle verbindingen van 
de compleet gemonteerde aanslui-
ting van de gasslangen met behulp 

van lekdetectiespray op lekkage. 
Wanneer u belletjes ziet verschijnen 

moet u het ventiel van de gasfles 
onmiddellijk sluiten en mag u het 

toestel niet langer gebruiken.

Test het toestel, zoals omschreven 
in het hoofdstuk Lektest, tenminste 

eenmaal per jaar en elke keer dat 
de gasfles verplaatst, losgekop-

peld of vervangen is!
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Opmerkingen
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Tack!
Vi är säkra på att denna gasgrill kommer att överträffa dina 
förväntningar och önskar dig mycket nöje med användningen. 
Läs instruktionerna innan användning av utrustningen, behåll 
den som senare referensmaterial och observera säkerhets-
instruktionerna.

  FARA 
Om du känner gasdoft:

1. Stäng av gasen till utrustningen.
2. Släck alla öppna flammor.
3. Öppna locket.
4. Om gasdoften fortsätter, gå bort ifrån utrustningen 

och ring omedelbart din gasleverantör eller brand-
kåren.

Läckande gas kan orsaka brand eller explosion, vilket 
i sin tur kan orsaka allvarliga kroppsskador, dödsfall 
eller egendomsskador.

  VARNING 
1. Lagra inte, eller använd bensin eller andra lättan-

tändliga vätskor eller ångor i närheten av en här, 
eller någon annan utrustning.

2. En gascylinder som inte är ansluten för användning 
får inte lagras i närgheten av denna eller någon an-
nan utrustning.

Nödvändiga tillbehör

  VARNING 
Försök aldrig att utföra reparationer själv, på gas-
komponenter. För reparationer, vänligen kontakta din 
lokala Hornbach-butik eller din gas-återförsäljare. 
Underlåtelse att följa den här varningen kan orsaka 
brand eller explosion, vilket kan orsaka allvariga 
kroppsskador, dödsfall och egendomsskador.

Avsedd användning
Denna apparat är avsedd för mobil användning. Den är av-
sedd för grillning, stekning, rostning och bakning av mat i 
privata sammanhang.
Utrustningen är inte avsedd för kommersiellt bruk.
Alla annan användning eller modifiering av utrustningen är 
icke avsedd användning och kan orsaka avsevärda skador. 

Symboler

Säkerhetsvarning 2 personer krävs

Synlig plats Dold plats

Innehåll
Avsedd användning 22
Symboler 22
Nödvändiga verktyg och tillbehör 22
Säkerhetsinstruktioner 23
Reservdelar 24
Tändbatteri 24
Knappvred 25
Tändlåga 25
Tändstickslåga 25
Reservgascylinder 26
Läckagetest 26
Gascylinder-information 26
Gasslang-information 26
Lagra utrustningen 27
Felsökning 27
Rengöring och skötsel 28
Garanti 29
Tekniska data 29
Komponenter 30
Montering 32

Service
I fall då service är nödvändig eller reservdelar behövs, kon-
takta din lokala Hornbach-butik eller skriv ett e-post till:

service@hornbach.com

1x Upptäcktsspray för läckage
1x AA-batterier
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  SÄKERHETSINSTRUKTIONER 
Underlåtelse att följa säkerhetsinstruktionerna i den här användarmanualen kan resultera i allvarlig kroppsskada el-
ler dödsfall, eller i brand eller explosion, vilket kan orsaka egendomsskador.

 ∙ ANVÄND ENDAST UTOMHUS. ANVÄND ALDRIG INOMHUS.
 ∙ Använd endast utrustningen på en välventilerad plats. 
Använd den inte i ett garage, en veranda, en inglasad 
altan eller under något sorts tak.

 ∙ Utrustningen är inte avsedd att installerad i eller på hus-
bilar och/eller båtar.

 ∙ VARNING: Delar man kan komma åt, kan vara mycket 
varma. Håll dem borta ifrån småbarn.

 ∙ Utrustningen bör aldrig användas av barn.
 ∙ Lagra inte en extra- eller bortkopplad gascylinder under, 
eller i närheten av utrustningen.

 ∙ Felaktig montering kan vara farlig. Vänligen följ monte-
ringsinstruktionerna noga.

 ∙ Anslut int utrustningen till naturgasnätverket (stadsgas-
nätet)! Ventilerna och utloppen är utformade exklusivt för 
flytande propangas.

 ∙ Flytande propan är inte naturgas. Förändringar, eller 
försök att använda naturgas i en enhet som är till för fly-
tande propan eller flytande gas i en enhet som är avsedd 
för naturgas, är farliga och ogiltigförklarar garantin.

 ∙ Efter en tids lagring och/eller tid utan användning ska 
utrustningen kontrolleras efter gasläckor och hinder för 
brännaren innan användning.

 ∙ Försök inte använda utrustnigen om det finns gasläckor.
 ∙ Stäng av gastillförseln vid gascylindern efter användning.
 ∙ Använd nite en flamma för att upptäcka gasläckor.
 ∙ Den här utrustningen måste, vid användning, hållas borta 
ifrån lättantändliga material. 

 ∙ Material som är lättantändliga ska aldrig vara inom 1 
meter ifrån baksidan eller sidorna på utrustningen.

 ∙ Håll tillagningsytan (3 meter runt utrustningen) fri ifrån 
antändningskällor så som kontrollampor på vattenko-
kare, utrustning med direktel, m.m. samt lättantändliga 
ångor/vätskor så som bensin, alkohol, m.m.

 ∙ Placera inte lock eller något lättantändligt på eller i förva-
ringsutrymmet under utrustningen.

 ∙ Täck inte galler med alumuniumfolie eller andra mate-
rial. Det kommer blockera ventilationen till brännaren 
och skapa potentiellt farliga villkor, vilket kan resultera i 
egendomsskada och/eller personskada.

 ∙ Använd utrustningen med rimlig aktsamhet. Den blir 
varm vid tillagning eller rengöring och ska aldrig lämnas 
oövervakad medan den används.

 ∙ Flytta inte denna utrustning när den används.
 ∙ Om brännarna skulle slockna vid något tillfälle under 
dirft, stäng av alla gasventiler, öppna locket och vänta i 
fem minuter innan du försöker tända igen. Följ instruktio-
nerna för tändning.

 ∙ Försök aldrig tända brännaren med locket stängt. Det 
utgör en fara att skapa ansamling av oantänd gas inne i 
den stängda utrustningen.

 ∙ Använd grilltillbehör med långa handtag och ugnshand-
skar med breda skydd, för att undvika brännskador och 
skvätt. Använd skyddshandskar när du hanterar varma 
komponenter.

 ∙ Innan du flyttar gascylindern ifrån sin avsedda använd-
ningsplats, stäng alltid av gasen vid gascylindern och 
koppla bort tryckregulatorn.

 ∙ Använd inte utrustningen med gascylindern i någon an-
nan än avsedd position för användning.

 ∙ Håll alla elkablar, gas- och bränsletillförselslang borta 
ifrån alla varma ytor.

 ∙ Använd inte utrustningen om inte alla delar är på plats. 

Utrustningen måste monteras ordentligt enligt monterin-
sinstruktionerna.

 ∙ Förändra inte utrustningen. Alla ändringar är strängeli-
gen förbjudna. Förseglade delar får inte manipuleras av 
användaren. Montera inte isär injektorerna.

 ∙ Använd inte kol, keramikbriketter, eller lavastenar i ut-
rustningen.

 ∙ Luta dig aldrig över den öppna grillen, eller placera hän-
der/fingrar på främre kanten av kåpan.

 ∙ Håll ventilationsöppningarna fria och rena ifrån skräp.
 ∙ Förstora inte, eller blockera öppnings- eller brännarpotar 
när du rengör ventiler eller brännare.

 ∙ Kontrollera brännarens flamma regelbundet.
 ∙ Den här utrustninen ska rengöras ordentligt på regelbun-
den basis.

 ∙ Maximal belastning för sidobrännaren och dess hyllor 
är 4,5 kg. Tillagningskärlets diameter måste vara mellan 
200 -260 mm.

 ∙ Fettkoppen måste installera innan varje användning och 
rengöras efteråt, men ta inte bort fettkoppen tills dess 
utrustningen har kylts ned.

 ∙ Var mycket försiktig när du öppnar locket eftersom het 
ånga kan sippra ut.

 ∙ Var försiktig med barn, äldre eller husdjur är i närheten.
 ∙ Om du upptäcker fett eller annat hett mateiral som drop-
par ifrån utrustningen till tryckregulatorn, ventiler eller 
motneringen för gasslangen, stäng då omedelbart av 
gasventilen vid gasklockan. Låt utrustningen svaln,a sök 
upp källan och rätta till den, rengör den och inspektera 
ventilerna, slangarna och regulatorn, samt utför en läcka-
getest innan du fortsätter.

 ∙ Lagra inte saker eller material i förvaringsutrymmet 
under utrustningen, det kommer blockera flödet av 
lättantändlig luft till undersidan av kontrollpanelen och 
brandlådan.

 ∙ Koppla inte bort eller byt gascylinder inom 3 meter av en 
öppen flamma eller annan antändningskälla.

 ∙ Använd endast tryckregulatorn och monteringen av 
slangen som medföljer utrustningen.

 ∙ Slangen till monteringen av gasslangen får inte böjas och 
får inte vara längre än 1,5 meter.

 ∙ Använd endast gascylindrar med en diameter upp till 310 
m.m. och maxmalhöjden 600 m.m. med 5-13 kg flytande 
propangas.

 ∙ Försök inte koppla bort tryckregulatorn och monteringen 
för slangen, eller något gasfäste medan utrustningen är i 
användning eller fortfarande är varm.

 ∙ Använd inte en skadad gascylinder. En defekt eller rostig 
gascylinder, eller en gascylinder med en skadad ventil 
kan utgöra en fara och ska omedelbart bytas ut mot en 
ny.

 ∙ Trots att gascylindern kan verka tom, kan gas mycket väl 
finnas kvar och cylindern ska transporteras och sorteras 
i enlighet med detta.
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Översikt

1

2

3

4

6

9

5

10

11

12

13

14

1. Handtag
2. Isolerat lock
3. Lock till sidobrännare
4. Sidobrännare

5. Vänster hylla
6. Gasslang
7. Gascylinderventil
8. Gascylinder

Reservdelar
9. Hjul
10. Varmhållningsgaller
11. Grillgaller
12. Höger hylla

13. Tändare
14. Kontrollpanel

7

8

1 2

Tändarbatter
Den här utrustningen har en elektrisk tändare som tänder 
cylinderbrännarna. Sätt i ett AA-batteri för att använda den.

1. Skruva loss locket på tändaren, sätt i AA-betterierna med 
+polen mot utsidan.

2. Skruva ned locket på tändaren.
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Tändlåga
Utrustningen har ett elektriskt tändsystem som tillåter enkel 
upptändning av gasgrillen eller sidobrännaren:

Luta dig inte över utrustningen när du tänder.

För att tända grillen:
1. Ställ in alla kontrollvred på  / av.
2. Öppna locket på utrustningen.
3. Öppna gasventilen på gascylindern.
4. Ställ in kontrollvreden på grillen på  / tänd.
5. Tryck på knappen för den elektriska tändaren.
6. Om brännaren antänds kan närliggande brännare tändas 

genom att trycka på respektive vred och vrida dem till 
 / hög temperatur.

För att antända sidobrännaren:
1. Ställ in alla kontrollvred på  / av.
2. Öppna locket på sidobrännaren.
3. Öppna gasventilen på gascylindern.
4. Ställ n kontrollvredet på sidobrännaren på  / tänd.
5. Tryck på knappen för den elektriska tändaren.

Om brännaren inte antänds inom 5 sekunder efter att knap-
pen för den elektriska tändaren tryckts in, ställ in alla kon-
trollvred på  / av och vänta i 5 minuter. Repetera ovanstå-
ende förfarande, om tändaren inte fungerar, kontrollera dess 
batterier och kablar eller följ instruktionerna för hur man 
antänder med tändstickor.

Tända med tändstickor
Om utrustningens elektriska tändare inte fungerar, eller om 
du vill tända utrustningen manuellt med hjälp av en tänd-
sticka:

Luta dig inte över utrustningen när du tänder.

1. Ställ in alla kontrollvred på  / av.
2. Öppna locket på utrustningen.
3. Öppna gasventilen på gascylindern.
4. Placera en tändsticka i hållaren avsedd för tändstickan, 

tänd tändstickan och sätt i hållaren brännarportarna som 
finns på vänster och höger sidovägg vid brandlådan.

5. Tryck in närmaste kontrollvred och ställ in den på  / hög 
temperatur för att antända cylinderbrännaren.

6. Kontrollera att brännare antänds och forsätter vara tänd.
7. Närliggande cylinderbrännare kan antändas genom att 

trycka på respektive vred och vrida dem till  / hög tem-
peratur.

För att antända sidobrännaren:
1. Ställ in alla kontrollvred på  / av.
2. Öppna locket på sidobrännaren.
3. Öppna gasventilen på gascylindern.
4. Placera en tändsticka i hållaren för tändstickor, tänd tänd-

stickan och placera den nära brännaren.
5. Tryck in kontrollvredet för sidobrännaren och ställ in det 

på  / hög temperatur,för att tända brännaren.
6. Kontrollera att brännare antänds och forsätter vara tänd.

Grillning

Kontrollvred

  VAR FÖRSIKTIG 
BRÄNDER ORSAKADE AV FETT
 ∙ Det kan vara omöjligt att släcka bränder som ors-

aktas av fett, genom att stänga locket.. Det är av 
säkerhetsskäl som grillar är välventilerade.

 ∙ Använd inte vatten på en brand som orsaktas av fett. 
Det kan resultera i personskada. Stäng av kontroll-
vred och gascylinder om en ihållande brand utveck-
las som har orsakats av brinnande fett.

 ∙ Om utrustningen inte rengjorts regelbundet kan en 
brand som orsaktas av fett, skada produkten. Maria 
Agurén: Var försiktig när du förvärmer eller bränner 
bort matrester för att säkerställa att fettbrand inte 
utvecklas. Följ instruktionerna om Rengöring och 
skötsel för utrustningen och brännarens montering, 
för att förhindra fettbränder.

 ∙ Bästa sättet att förhindra bränder som orsakas av 
fett, är att regelbundet rengöra utrustningen.

Varje cylinderbrännare kontrolleras med ett kontrollvred. 
Varje kontrollvred har en  för att tillämpa olika inställ-
ningar:

      
 Av Tänd Hög  Låg 
   temp.  temp.

 / Tändningsinställningarna återfinns endast på två kon-
trollvred. Använd detta kontrollvred för att tända grillen med 
den elektriska tändaren

När en brännare är tänd kan temperaturen ställas in efter 
önskemål, genom att ställa in kontrollvredet mellan  / hög 
temperatur och  / låg tempertur.

Låt utrustningen vara igång i cirka 15 minuter utan mat vid 
första tillagningstillfället. Detta rengör de interna delarna 
med hetta och förångar eventuella dofter ifrån grillgallret.

  VARNING 
Följ alla förfaranden i den här manualen, angående 
kontroll av läckagetester noga, innan du börjar använ-
da utrustningen.
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Gasslangs- och regulator-information
Innan varje användning ska slangarna kontrolleras så de 
inte har slitskador eller jack. Kontrollera att den inte är böjd 
eller vikt. Kontrollera att slangen inte är i kontakt med några 
varma ytor när utrustningen används. Byt genast ut skadade 
slangar.

 ∙ Använd endast EN-certifierade slangmonteringar och 
tryckregulatorer i kombination med den här utrustningen. 
Längden får inte överskrida 1,5 meter.

 ∙ Om tryckregulatorn inte finns med i utrustningen får 
endast cetifierade tryckregulatorer som är i enlighet med 
EN 12864 (med flödesgrad max. 1,5 kg/h) vilka finns i ditt 
land, samt en gas som anges i den tekniska informationen.

Gascylinderinformation
 ∙ Flytande propangas är en gas vid vanliga temperaturer 
och tryck. Inne i gascylindern är propangasen en flytande 
vätska. När trycket minskar förångas vätskan och blir till en 
gas.

 ∙ Flytande propangas har en doft som påminner om naturga-
sen. Du bör känna till den här doften.

 ∙ Flytande propan är tyngre än luft. Läckande propangas kan 
samlas i lägre utrymmen och förhindra spridning.

 ∙ Gascylindern måste installeras, transporteras och sorteras 
i en upprätt position och alltid utom räckhåll för barn. Gas-
cylindrar får inte tappas eller hanteras hårdhänt.

 ∙ Lagra aldrig, eller transportera en gascylinder där tempe-
raturerna kan nå 50° C, d.v.s. lämna aldrig en gascylinder i 
en bil en varm dag.

 ∙ Behandla tomma gascylindrar med samma varsamhet som 
om de vore fulla. Även om gascylindern är tom på vätska 
så kan det fortfarande finnas gastryck kvar i gascylindern. 
Stäng alltid cylinderventilen innan bortkoppling sker.

 ∙ Om du ser, känner eller hör gas som pyser ut ifrån gascy-
lindern medan ventilen är åtdragen:

1. Flytta dig ifrån cylindern med flytande propan.
2. Försök inte att rätta till problemet på egen hand.
3. Ring brandkåren.

Byta av gascylinder
Var noga med att följa dessa instruktioner om gascylindern 
är tom och måste bytas ut, eller om en full gascylinder måste 
omplaceras:

 ∙ Använd inte en skadad gascylinder. En defekt eller rostig 
gascylinder, eller en gascylinder med en skadad ventil kan 
utgöra en fara och ska omedelbart bytas ut mot en ny.

 ∙ Gascylindern får inte placeras i utrustningen! Placera alltid 
gascylindern på sidan eller bakom utrustningen.

 ∙ Kontrollera noga att tryckregulatorn är monterad med de 
små ventilhålen riktde nedåt, så att inte vatten ansamlas. 
Den här ventilationen ska vara fri från smuts, fett, insekter 
m.m.

 ∙ Kopplingen där slangen ansluter till gascylindern måste 
testas för läckage varje gång gascylindern förändras eller 
ansluts igen.

  VARNING 
Det rekommenderas att man byter ut tryckregulatorn, 
samt slangmonteringen, var 5:e år. I vissa länder är det 
föreskrivet att tryckregulatorn, samt slangmontering-
en måste bytas ut inom mindre än fem år. De nationella 
bestämmelserna är gällande.

Kontakta din Hornbach-butik för utbytesartiklar såsom 
tryckregulator och slangmontering.

Test för läcka
Testa utrustningen efter läckage,innan första användningen 
och alla gånger då gascylindern bytts ut eller återanslutits:

1. Ställ in alla kontrollvred på  / av.
2. Kontrollera att tryckregulatorn är hårt ansluten till gascy-

lindern.
3. Öppna gasventilen på gascylindern. Om du ser, känner 

eller hör ett väsande av gas som läcker ifrån gascylindern 
ska du omedelbart stänga vetnilen till gascylindern. Det 
är då en större läcka vid anslutningen. Kontrollera alla 
anslutningar innan du fortsätter.

4. Om du inte kan se, känna, eller höra gas som väser, 
spraya alla kopplingar i gassystemet med läckageupp-
täckande spray.

5. Om ett bubblande uppstår finns det en läcka i anslutning-
en. Stäng gasventilen i gascylindern direkt och kontrol-
lera så att kopplingen är åtdragen ordentligt. Repetera 
ovanstående förfarande.  
Om läckan inte kan stoppas ska du inte försöka reparera 
den. Besök istället din Hornbach-butik och begär hjälp.

6. Om det inte uppstår några bubblor är gassystemet redo 
att användas. Vad noga med att alltid stänga gasventi-
len för gascylindernefter varje användning eller test för 
läckor. 

Underhåll
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PROBLEM ORSAK LÖSNING

Flammor på cylinderbrännaren 
skiftar i gult eller orange i kombi-

nation med att det luktar gas

Kontrollera cylinderbrännarna om det 
förekommer spindlar, insekter eller andra 
hinder.

Rengör cylinderbrännarna enligt beskriv-
ningen i Rengöring och skötsel.

Flamman är låg medan kontroll-
vredet är inställd på  / hög tempe-

ratur, eller brännaren tänds inte.

Kontrollera om gascylindern är tom. Installera en full gascylinder och kontrol-
lera efter läckor.

Kontrollera om gasslangen är böjd eller 
vikt.

Räta ut gasslangen.

När du trycker på knappen för 
tändningen, tänder inte brännaren. 

Kontrollera om det finns ett gasflöde ge-
nom att följa instruktionerna för hur man 
tänder med tändsticka.

Om brännaren tänds, kontrollera om 
tändaren fungerar ordentligt. 
Om brännaren inte tänds, rengör cylin-
derbrännarna så som anges i Rengöring 
och skötsel.

Kontrollera om tändbatteriet är tomt. Byt ut tändbatteriet med ett nytt.

Kontrollera om elektroderna och tändka-
blarna är ordentligt kopplade till cylinder-
brännarna.

Installera elektroderna ordentligt på cy-
linderbrännarna och kontrollera om alla 
tändkablar är installerade korrekt.

Kontrollera om elektroderna är täckta av 
grillrester.

Rengör cylinderbrännarna enligt beskriv-
ningen i Rengöring och skötsel. Rengör 
dessutom elektrodtoppen med alkohol.

Flammönstret på brännarna är inte 
jämnt, eller kör inte igenom hela 

cylinderbrännaren.

Är brännarna rena? Rengör cylinderbrännarna enligt beskriv-
ningen i Rengöring och skötsel. 

Felsökning

Förvaring av utrustningen  
Om utrustningen behöver förvaras under längre tider (t.ex. 
under vintern):

MED gascylindern monterad:
1. Ställ in kontrollvreden på  /  av och stäng ventilerna på 

gascylindern.
2. Rengör utrustningen noga
3. Förvara utomhus, på en torr och välventilerad plats och 

utom räckhåll för barn.
4. Täck utrustningen

UTAN gascylindern fäst:
5. Ställ in kontrollvreden på  /  av och stäng ventilerna på 

gascylindern.
6. Rengör utrustningen noga
7. Utrustningen kan förvaras på en torr plats inomhus (t.ex. i 

ett garage, eller en källare)
8. Gascylindern behöver lagras utomhus på en torr och 

välventilerad plats, utom räckhåll för barn!
9. Täck utrustningen

Vid förflyttning av utrustningen ifrån förvaringsplatsen, kon-
trollera så att cylinderbrännarna inte har saker i vägen.

  VAR FÖRSIKTIG 
SPINDEL/INSEKTS-LARM
Om utrustningen är svår att tända, eller flamman är 
svag, kontrollera och rengör veturirören och cylinder-
brännarna..
Spindlar och små insekter är kända för att skapa blixt-
problem genom att bygga bon och lägga ägg i utrust-
ningens venturirör eller cylinderbrännare och där med 
störa gasflödet.
Den blockerade gasen kan antändas bakom kontroll-
panelen. Den här blixten kan skada utrustningen och 
orsaka allvarlig skada eller dödsfall. För att förhindra 
blixtar och säkerställa en god prestanda ska brän-
narens- och venturirörs-monteringen tas bort och 
rengöras när helst utrustningen har varit stillastående 
under en längre tid.
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  VARNING 
Ställ alltid in kontrollvreden på läget "av" och stäng gascylinderventilen när utrustningen inte används.  
Kontrollera att utrustningen är sval.

Cylinderbrännare
1. Ta bort grillgallren och värmetälten.
2. Ta bort överföringsrören genom att ta bort deras stift.
3. Ta bort skyddsplåten genom att ta bort dess två skruvar. 
4. Ta bort stiften ifrån cylinderbrännarna i brandlådan.
5. Lyft försiktigt upp varje cylinderbrännare och ta bort dem 

ifrån ventilöppningar
6. Lossa elektroderna ifrån cylinderbrännarna, genom att 

använda en Phillips skruvmejsel.
7. Använd en smal flasborste med flexibelt handtag ( använd 

inte en stålborste) och kör igenom varje cylinderbrännare, 
flera gånger.

8. Borsta hela den yttre ytan av cylinderbrännaren för att ta 
bort matrester och smuts.

9. Rengör alla blockerade portar försiktigt med en ståltråd, 
t.ex. ett gem.

10. Kontrollera varje cylinderbrännare om den har skador, 
rost eller förstorade hål. Om någon skada upptäcks måste 
cylinderbrännaren bytas ut.

11. Fäst elektroderna på cylinderbrännarna igen.
12. Fäst cylinderbrännarna på ventilöppningarna igen.
13. Fäst försiktigt i cylinderbrännarna i brandlådan igen, och 

säkra dem med stift.
14. Fäst övergångsrören igen och säkra dem med stift.
15. Fäst värmetälten och grillgallren igen.

Rengöring och skötsel

Utrustning, interiör och exteriör
 ∙ Rengör utrustningen ofta, helst efter varje användningstill-
fälle.

 ∙ Utrustningen ska rengöras mins en gång per år.
 ∙ Missta inte brun eller svart ansamling av fett och rök, för 
att vara färg. Internören av gasgrillar är inte målad i fabri-
ken (och bör aldrig målas). Lägg på starka lösningsmedel 
och vatten, eller använd en utrustningsrengörare med 
skruborste på insidan av utrustningens lock och botten. 
Skölj ur och låt den lufttorka helt. Använd inte kaustik-ba-
serade rengöringsmedel/ugnsrengöring på målade ytor.

 ∙ Grillytor: Om en borste används för att rengöra några av 
utrustningens grillytor, kontrollera att inte några av borsten 
blir kvar på ytan innan grillningen. Det rekommenderas att 
inte rengöra grillytor medan utrustningen är varm.

 ∙ Plastytor: Tvätta dessa med varmt såpvatten och torka 
torrt. Använd inte lösningsmedel, repande rengöringsme-
del, avfettningsmedel eller koncentrerad utrustningsrengö-
ring, på plastdelar, eftersom det kan resultera i skador och/
eller att delarna går sönder. 

 ∙ Porslinsytor: På grund av den glasliknande sammansätt-
ningen kan de flesta rester torkas av med en lösning av 

bakpulver och vatten, eller särskilt framtagen rengörare. 
Använd pulver för envisa fläckar, som inte ger repor.

 ∙ Målade ytor: Tvätta med milt rengöringsmedel eller rengö-
ring som inte repar och varmt såpvatten. Torka torrt med 
en mjuk trasa som inte repar.

 ∙ Ytor av rostfrittstål: För att bibehålla din utrustnings fina 
utseende ska du tvätta den med ett mild rengöringsmedel 
och varmt såpbatten, och torka torrt med en mjuk trasa 
efter varje användning. Fett som har grott in kan kräva 
att man använder en plastskrapa för att få bort. Använd 
endast plastskrapan i samma riktning som det borstade 
stålet, för att undvika skador. Använd inte någon skrapa på 
ytor med bokstäver.
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Garanti
Denna Tenneker-produkt har tillverkats i enlighet med de 
senaste och modernaste produktionsmetoderna och är under 
konstant, strikt kvalitétsförsäkran.

HORNBACH-Baumarkt-AG, Hornbachstraße 11, 76879 Born-
heim/Germany (hädanefter hänvisat till dom Utgivaren) ga-
ranterar kvalitén på Tennekers kol- och gasgrillar, i enlighet 
med följande regler och villkor.

1. Garantiperiod

Garantiperioden är 10 år. Garantiperioden startar vid inköps-
datumet. Vänligen behåll originalkvittot eller originalfakturan 
på en säker plats för att kunna bekräfta inköpsdatum.

2. Garantins omfattning

Garantin gäller endast produkt- eller materialfel, samt lock 
och brandskålar som har genomrostats.

Garantin gäller inte defekter som är resultatet av

•	 felaktig	montering	eller	anslutning
•	 felaktig	hantering	eller	användning
•	 felaktigt	eller	otillräckligt	underhålls-	eller	reparationsar	
 bete
•	 skador	efter	våldsamhet
•	 användning	av	reservdelar	som	inte	är	originaldelar
•	 oavsiktlig	kemisk-,	elektrisk	eller	elektronisk	påverkan
 
Utöver detta ka garantin inte heller inkludera slitskador som 
är resultat av normal användning. Garantin ska också exklu-
dera indikrekta och konsekvensskador.

3. Garantitjänster

Under garantiperioden ska Utgivaren testa den felatkiga 
produkten för att avgöra om den kvalificeras för garanti eller 
inte. Av händelse att produkten kvalificeras för garanti ska 
Utgivaren reparera produkten eller ersätta den utan kost-
nad för garantitagaren. Om produkten inte längre finns för 
leverans vid tillfället av garantifallet, då ska Utgivaren tillåtas 
ersätta produkten med en liknande produkt. Utgivaren ska 
återta ägarskapet av den utbytta produkten och/eller dess 
delar.

Garantitjänst (reparationer eller utbyten) ska inte överskrida 
garantiperioden. Garantiperioden kommer inte heller starta 
om efter att garantitjänsten har utförts.

4. Garantianspråk

Vänligen kontakta närmaste HORNBACH-Baumarkt-affär 
för att göra anspråk på garantin. Hitta din närmaste affär på 
www.hornbach.de eller använd följande e-postadress  
“service@hornbach.com” för att kontakta Utgivaren.

Garantianspråk accepteras endast när de visar upp ett origi-
nalkvitto, eller en originalfaktura.

5. Juridiska rättigheter

Garantin begränsar inte dina juridiska rättigheter angående 
garanti- och produkt-ansvar.

Beskrivning Gasgrill Gasgrill Gasgrill

Modellnr. TG-3 30 mbar TG-3 30 mbar TG-3 30 mbar

Version 8843209 NL, 
8843212 SE, 
8843206 RO, CZ, SK

8843209 NL, 
8843212 SE, 
8843206 RO, CZ, SK

8843209 NL, 
8843212 SE, 
8843206 RO, CZ, SK

Totalt värmeutlopp 12,8 kW (931 g/h) 12,8 kW (931 g/h) 12,8 kW (931 g/h)

Gaskategori I3+(28-30/37) I3+(28-30/37) I3B/P(30)

Gastyp Propan Butan Butan, propan eller dessa 
blandade

Gastryck 37 mbar 28-30 mbar 30 mbar

Injektorstorlek, ø 3x 0,91 mm / Grill
1x 0,75 mm / Sidobrännare

3x 0,91 mm / Grill
1x 0,75 mm / Sidobrännare

3x 0,91 mm / Grill
1x 0,75 mm / Sidobrännare

Distinationsländer BE, FR, IT, LU, LV, IE, GB, 
GR, PT, ES, CY, CZ, LT, SK, 
CH, SI

BE, FR, IT, LU, LV, IE, GB, 
GR, PT, ES, CY, CZ, LT, SK, 
CH, SI

LU, NL, DK, FI, SE, CY, CZ, 
EE, LT, LV, MT, SK, SI, BG, 
IS, NO, TR, HR, RO, IT, HU

Tekniska data
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 Gasgrillmontering  1x

 Vänster vagnpanel 1x

 Höger vagnpanel 1x

 Bottenhylla 1x

 Frontpanel 2x

 Bakre stabiliserare 1x

 Höger hylla 1x

 Vänster hylla 1x

Komponenter
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 Värmetält 3x  Grillgaller 3x

 Värmhållningsgaller 1x  Sidobrännarens galler 1x

 Sidobrännare 1x

 Tändstickshållare 1x Gasslangmontering 1x

 Hjulaxel 1x

 Tillbehörskrok 1x

 Logotyp-skylt 1x

 Fettgem 1x  Fettkopp 1x

 Skruvset 1x

 Hjulset 2x

 Verktygsset 1x
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1

2

3

4x
Typ A

4x
Typ D

Montering

 Bakre stabiliserare 1x
 Skruvtyp C 4x

Fäst den bakre stabiliseraren mot 
vagnen. SKårorna i nyckelhålets 
montering ska vara riktade mot 

toppen.

 Bottenhylla 1x
 Vänster vagnpanel 1x
 Höger vagnpanel 1x
 Skruvtyp A 4x
 Muttertyp D 4x

Fäst bottenhyllan på vänster och 
höger vagnpanel, med hjälp av 4 

stycken skruvar av typ A och 4 
stycken muttrar av typ D.

Den längre vagnpanelen ska vara på 
vänster sida

 Hjulaxel 1x
 Hjulset 2x
 Bussningstyp H 2x
 Bricktyp  1x
 Splintstift typ K 1x

Dra hjulaxeln genom det första hju-
let och dra på en bussning efteråt. 
Dra axeln igenom hålen på vagnen 
och dra på den andra bussningen, 
följt av det andra hjulet. Lås hjulen 

med brickan och splintstiftet.
Fäst hjulkåporna på hjulen.

4x
Typ C

1x
Typ K

2x
Typ H

1x
Typ J
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4

5

6

 Skruvtyp M 4x

Fäst de 4 skruvarna av typ M på 
utsidan av vagnen.

Skruvarna får inte skruvas in hela 
vägen.

4x
Typ M

 Frontpanel 2x 
 Skruvtyp E 8x

Fäst det två frontpanelerna på den 
vänstra och högra vagnpanelen, ge-
nom att använda 8 stycken skruvar 

av typ E.

 Höger hylla 1x

Fäst den högra hyllan genom att 
fästa den på de 2 skruvarna av typ 

M på höger sida av vagnen.

8x
Typ E
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7

8

9

2x
Typ B

 Vänster hylla 1x

Fäst vänster hylla genom att fästa 
den mot de 2 skruvarna av typ M på 

högersidan av vagnen.

 Skruvtyp B 2x

Fäst höger hylla mot höger vagns-
panel genom att använda 2 stycken 

skruvar av typ B.

Dra edan åt de 2 skruvarna av typ 
M, på utsidan.

 Skruvtyp B 2x

Fäst vänster hylla mot vänster 
vagnspanel genom att använda 2 

skruvar av typ B.

Dra edan åt de 2 skruvarna av typ 
M, på utsidan.

2x
Typ B
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10

12 4x
Typ C

Hämta sidobrännarens gasslang 
och tändtråden ifrån gasgrillen.

 Grillmontering 1x 
 Skruvtyp C 4x

Fäst gasgrillmonteringen på vagnen 
genom att använda 4 stycken skru-

var av typ C.

11
 Gasslangmontering 1x

Fäst gasslangen helt på gasinloppet 
för gasgrillen och säkra den med en 

slangklämma. 

Gasslangens montering i ditt land 
kan se annorlunda ut än den som 

visas! 
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13

14

15

Ta bort muttern ifrån sidobränna-
rens gasslang. Fäst gasslangen på 

vänster hylla och fixera gasslangen 
med muttern.

Placera sidobrännarens gasslang 
ifrån grillmonteringen ut igenom 

vagnen och under den vänstra hyl-
lan.

 Sidobrännare 1x

Öppna locket på vänster hylla och 
sätt i sidobrännaren så som visas, 

genom att fästa den på sidobränna-
rens gasutloppsventil.
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16

17

18

Dra tändtråden på sidobrännaren 
ifrån grillmonteringen, ut ur vagnen 

och fäst den på sidobrännaren.

 Vingmutter typ F 1x

Säkra sidobrännaren mot den 
vänstra hyllan genom att fsäta 

vingmuttern av typ F mot sidobrän-
naren.

 Sidobrännarens galler 1x

Placera gallret till sidobrännaren 
påsidobrännare och stäng locket.

1x
Typ F
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19

20

21

 Grillgaller 3x

Placera de 3 grillgallren på gasgril-
lens montering så som visas.

 Värmetält 3x

Öppna locket på gasgrillens mon-
tering. Placera de 3 värmetälten på 
cylinderbrännarna genom att fästa 

rören mot uttagen på kålan och vila 
dem på stiften på baksidan.

 Värmhållningsgaller 1x

Fäst bakre ändarna på varmhåll-
ningsgallret genom hålen på locket. 

Sätt i silverändarna på varmhåll-
ningsgallret i hålen i sidoväggarna.
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22

23

24

 Fettgem 1x
 Fettkopp 1x

Sätt fettkoppen i fettgemet och häng 
det vid fettutloppet på gasgrillens 

montering så som visas.

 Logotyp-skylt 1x

Tag bort de två vingmuttrarna ifrån 
logotyp-skylten. 

Placera logotyp-skylten på locket 
till gasgrillens montering genom att 

dra åt vingmuttrarna ifrån insidan.

 Tändstickshållare 1x

Fäst tändstickshållaren på kroken 
på vänster sida av vagnen.

Tändstckshållaren kan användas för 
att tända eld eller gas manuellt. Se 
kapitlet om TÄNDSTICKSTÄNDNING 

för vidare instruktioner.
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25
 Tillbehörskrok 1x

Ta bort de två muttrarna och lås-
ringarna ifrån tillbehörskroken.

Fäst tillbehörskroken på höger hylla 
genom att använda de två låsring-

arna och muttrarna.

26

27

Kontrollera att utrustningens alla 
kontrollvred är i läget  / av!
Fäst tryckregulatorn för gas-

slangens montering på ventilen till 
gascylindern.

Gascylindern och gasslangens 
montering i ditt land kan se annor-

lunda ut än de som visas!

Gascylindern får inte placeras 
under utrustningen! Placera alltid 

gascylindern på sidan eller bakom 
utrustningen.

 Kontrollera alla kopplingar 
i gasslangens montering så det inte 
finns läckor, genom användande av 
upptäcktsspray för läckor.. Om det 
uppkommer bubblor ska du stänga 

av cylinderventilen direkt och inte 
använda utrustningen.

Testa utrustningen enligt beskriv-
ningen i kapitlet TEST MOT LÄCK-

OR, minst en gång om året och 
varje gång gascylindern flyttas, 

kopplas ur eller byts ut!
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ANTECKNINGAR
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Děkujeme vám!
Jsme přesvědčeni, že tento plynový gril překoná vaše očeká-
vání a přejeme vám hodně radosti při jeho používání. 
Před použitím zařízení si přečtěte jeho návod, ponechejte si 
ho k pozdějšímu nahlédnutí a respektujte bezpečnostní po-
kyny.

  NEBEZPEČÍ 
Jestliže cítíte plyn:

1. Uzavřete přívod plynu k zařízení.
2. Uhaste všechny plameny.
3. Otevřete poklop.
4. Jestliže je stále cítit zápach plynu, vzdalte se od 

zařízení a ihned zavolejte svého dodavatele plynu 
nebo hasiče.

Unikající plyn může způsobit požár nebo výbuch, který 
může mít za následel vážný tělesný úraz, smrt nebo 
škody na majetku.

  VAROVÁNÍ 
1. V blízkosti tohoto přístroje nebo jiných přístrojů ne-

skladujte benzín ani jiné hořlavé kapaliny nebo páry.
2. V blízkosti tohoto přístroje nebo jiných přístrojů 

neskladujte nepřipojené plynové láhve.

Požadované příslušenství

1x Sprej na detekci úniků plynu
1x Baterie AA

  VAROVÁNÍ 
Nikdy se nepokoušejte provádět opravy plynových sou-
částek sami. Při opravách se obraťte na místní market 
Hornbach nebo na svého dodavatele plynu. 
Nerespektování tohoto varování může mít za následek 
požár nebo výbuch, který může způsobit vážnou újmu 
na zdraví, smrt nebo škody na majetku.

Účel použití
Toto zařízení je mobilní plynový gril k použití na volném pro-
stranství. Je určeno ke grilování, smažení, opékání a pečení 
pokrmů v soukromém prostředí.
Toto zařízení není určeno ke komerčnímu používání.
Jakékoliv jiné použití nebo úpravy zařízení jsou považovány 
za použití v rozporu s určením a mohou mít za následek váž-
ná nebezpečí. 

Symboly
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Předpokládané používání 42
Symboly 42
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Zapálení zapalovačem 45
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Výměna plynové láhve 46
Test úniku plynu 46
Informace o plynové láhvi 46
Informace o plynové hadici 46
Skladování zařízení 47
Odstraňování potíží 47
Čištění a údržba 48
Záruka 49
Technické parametry 49
Součásti 50
Montáž 52

Údržba
V případě požadavků údržby nebo náhradních dílů se obraťte 
na místní market Hornbach nebo napište e-mail na adresu:

service@hornbach.com

Bezpečnostní varování Nutné 2 osoby

Viditelné umístění Skryté umístění
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  BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 
Nerespektování bezpečnostních pokynů v této uživatelské příručce může mít za následek vážné poškození zdraví nebo 
smrt, nebo požár či výbuch, který může způsobit škody na majetku.

 ∙ POUŽÍVEJTE POUZE NA VOLNÉM PROSTRANSTVÍ. NIKDY 
NEPOUŽÍVEJTE V INTERIÉRECH.

 ∙ Toto zařízení používejte pouze v dobře větraných prosto-
rách. Nepoužívejte v garáži, přístřešku, verandě, vnitřní 
teraser ani pod zastřešením jakéhokoliv druhu.

 ∙ Toto zařízení není určeno k instalaci v rekreačních vozi-
dlech ani člunech.

 ∙ VAROVÁNÍ: Přístupné díly mohou být velmi horké. Udržuj-
te mimo dosah malých dětí.

 ∙ Zařízení nikdy nesmí používat děti.
 ∙ Náhradní nebo odpojené plynové lahve nikdy neskladujte 
pod zařízením ani v jeho blízkosti.

 ∙ Nesprávná montáž může být nebezpečná. Pečlivě dodr-
žujte návod k montáži.

 ∙ Zařízení nepřipojujte k sítím zemního plynu (městské ply-
nové rozvody)! Ventily a trysky jsou konstruovány výhrad-
ně k použití se zkapalněným propanem.

 ∙ Zkapalněný poropan není zemní plyn. Přestavba nebo 
pokusy o použití zemního plynu v jednotce konstruované 
na kapalný propan nebo pokusy o použití zkapalněného 
plynu v jednotkách konstruovaných na zemní plyn jsou 
nebezpečné a mohou mít za následek zrušení záruk.

 ∙ Po delším uskladnění nebo nepoužívání zkontrolujte 
zařízení, zda se neobjevily úniky plynu a zda není hořák 
ucpaný.

 ∙ Zařízení nepoužívejte, jestliže dochází k úniku plynu.
 ∙ Po použití zavřete přívod plynu z plynové láhve.
 ∙ K detekci úniků plynů nepoužívejte oheň.
 ∙ Toto zařízení musí být během používání umístěno v do-
statečné vzdálenosti od hořlavin. 

 ∙ Hořlaviny by neměly být nikdy umístěny ve vzdálenosti 
menší než 1 metr od zadní strany nebo bočních stěn 
zařízení.

 ∙ Oblast, ve které vaříte (3 metry kolem zařízení), udržujte 
bez zdrojů vznícení, například bez kontrolních plamínků 
na ohřívačích vody, elektrických zařízení zapojených do 
sítě atd. a hořlavých výparů a kapalin (například benzínu, 
alkoholu atd.).

 ∙ Do úložného prostoru pod zařízením nevkládejte kryt ani 
nic hořlavého.

 ∙ Nezakrývejte mřížky hliníkovou fólií ani jiným materiá-
lem. Tím by se zablokovalo větrání hořáku a vytvořil by se 
potenciálně nebezpečný stav, jehož důsledkem by mohly 
být škody na majetku nebo újma na zdraví osob.

 ∙ Provozování zařízení věnujte přiměřenou péči a pozor-
nost. Během vaření nebo čištění se zařízení silně zahřívá 
a nikdy ho nenechávejte v provozu bez dozoru.

 ∙ Zařízením během použití nepohybujte.
 ∙ Pokud by hořáky během používání uhasly, zavřete všech-
ny plynové ventily. Otevřete poklop a počkejte pět minut, 
než se pokusíte zařízení znovu zapálit. Dodržujte návod k 
zapálení.

 ∙ Nikdy se nepokoušejte zapálit hořák se zavřeným poklo-
pem. Hromadění nespáleného plynu uvnitř zavřeného 
zařízení je nebezpečné.

 ∙ Abyste se nepopálili a nebyli zasaženi stříkanci horkého 
tuku, používejte náčiní na barbecue s dlouhými rukojeť-
mi a tepelně izolující rukavice. Při manipulaci s horkými 
součástmi používejte ochranné rukavice.

 ∙ Než vyjmete plynovou láhev z její stanovené provozní po-
lohy, vždy zavřete plyn na plynové láhvi a odpojte tlakový 
regulátor.

 ∙ Zařízení nikdy neprovozujte s plynovou lahví v jiné než 

stanovené poloze.
 ∙ Všechny elektrické napájecí kabely, plynové přívodní hadi-
ce a přívodní hadice paliva udržujte v dostatečné vzdále-
nosti od všech vyhřívaných povrchů.

 ∙ Zařízení nepoužívejte, pokud nejsou všechny díly řádně 
instalovány. Zařízení musí být správně smontováno podle 
návodu k montáži.

 ∙ Zařízení nijak neupravujte. Jakýkoliv způsob úpravy zaří-
zení je přísně zakázán. Je zakázáno, aby uživatel manipu-
loval zapečetěnými díly. Vstřikovací trysky nedemontujte.

 ∙ V zařízení nepoužívejte dřevěné uhlí, keramické brikety 
ani lávové kameny.

 ∙ Nikdy se nenaklánějte přes otevřený gril a ani nepoklá-
dejte ruce nebo prsty na přední okraj krytu.

 ∙ Ventilační otvory ponechávejte nezakryté a odstraňujte z 
nich nečistoty.

 ∙ Při čištění ventilů nebo hořáků nezvětšujte hrdla bloku 
ventilů ani porty hořáků.

 ∙ Plameny hořáku pravidelně kontrolujte.
 ∙ Zařízení pravidelně důkladně čistěte.
 ∙ Maximální zatížení bočního hořáku a polic je 4,5 kg. Prů-
měr varné nádoby musí být v rozmezí 200 až 260 mm.

 ∙ Nádobka na tuk musí být instalována před každým použi-
tím a po použití ji vyčistěte, ale nádobku na tuk nevyjímej-
te, dokud zařízení nevychladne.

 ∙ Při otevírání poklopu buďte velmi opatrní, protože může 
unikat horká pára.

 ∙ Jsou-li v blízkosti děti, starší osoby nebo domácí zvířata, 
buďte zvláště opatrní.

 ∙ Jestliže si povšimnete odkapávajícího tuku nebo jiného 
horkého materiálu ze zařízení na tlakový regulátor, ventil 
nebo sestavu plynové hadice, ihned zavřete přívodní 
plynový ventil a ventil plynové láhve. Nechejte zařízení 
vychladnout, zjistěte příčinu, odstraňte ji, ventil, hadici a 
regulátor vyčistěte a zkontrolujte, a než budete pokračo-
vat, proveďte zkoušku těsnosti zařízení.

 ∙ V úložném prostoru pod zařízením neskladujte žádné 
předmět ani materiály, které by mohly zablokovat průtok 
spalovacího vzduchu ke spodní straně ovládacího panelu 
a do topeniště.

 ∙ Plynovou láhev neodpojujte ani nevyměňujte, jestliže se 
ve vzdálenosti do 3 metrů vyskytuje otevřený plamen 
nebo jiný zdroj vznícení.

 ∙ Používejte pouze tlakový regulátor a sestavu hadice do-
dávané se zařízením.

 ∙ Hadice ze sestavy plynové hadice nesmí být přehnutí a 
nesmí být delší než 1,5 metru.

 ∙ Používejte pouze plynové láhve o průměru do 310 mm a o 
maximální výšce 600 mm s obsahem 5 – 13 kg zkapalně-
ného propanu.

 ∙ Nepokoušejte se odpojit tlakový regulátor a sestavu 
hadice nebo jinou plynovou armaturu, je-li zařízení ještě 
horké.

 ∙ Nepoužívejte poškozené plynové láhve. Otlučené nebo 
rezavé plynové láhve nebo plynové láhve s poškozeným 
ventilem mohou být nebezpečné a je třeba je ihned vymě-
nit za nové.

 ∙ Třebaže plynové láhve mohou vypadat prázdné, stále 
ještě v nich může být plyn a plynové láhve je třeba podle 
toho přepravovat a skladovat.
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Přehled

1

2

3

4

6

9

5

10

11

12

13

14

1. Rukojeť
2. Izolovaný poklop
3. Boční víko hořáku
4. Boční hořák

5. Levá police
6. Plynová hadice
7. Ventil plynové láhve
8. Plynová láhev

Díly
9. Kolečko
10. Ohřívací přihrádka
11. Rošt na vaření
12. Pravá police

13. Zapalovač
14. Ovládací panel

7

8

1 2

Baterie zapalovače
Toto zařízení je vybaveno elektrickým zapalovačem k zapá-
lení trubicových hořáků. Chcete-li zapalovač používat, vsaďte 
do něj baterii AA.

1. Odšroubujte kryt zapalovače, vložte baterii AA s kladným 
+ pólem směrem ven.

2. Zašroubujte kryt zapalovače.
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Zapálení zapalovačem
Zařízení je vybaveno systémem elektrického zapalovače, kte-
rý umožňuje snadné zapálení plynového grilu nebo bočního 
hořáku:

Při zapalování zařízení se nad ně nenaklánějte.

Jak zapálit gril:
1. Nastavte všechny ovladače do polohy  / Vyp.
2. Otevřete poklop zařízení.
3. Otevřete plynový ventil plynové láhve.
4. Nastavte ovladač grilu do polohy  / zapálení.
5. Stiskněte tlačítko elektrického zapalovače.
6. Jestliže se hořák zapálí, sousední trubicové hořáky lze 

zapálit stisknutím jejich ovladačů a otočením ovladačů do 
polohy  / vysoká teplota.

Jak zapálit boční hořák:
1. Nastavte všechny ovladače do polohy  / Vyp.
2. Otevřete poklop bočního hořáku.
3. Otevřete plynový ventil plynové láhve.
4. Nastavte ovladač bočního hořáku do polohy  / zapálení.
5. Stiskněte tlačítko elektrického zapalovače.

Jestliže se hořáky nezapálí do 5 sekund po stisknutí tlačítka 
elektrického zapalovače, nastavte všechny ovladače do polo-
hy  / Vypnuto a počkejte 5 minut. Výše uvedený postup zo-
pakujte; jestliže zapalovač nefunguje, zkontrolujte jeho baterii 
a kabely nebo se řiďte návodem k zapálení zápalkami.

Zapálení zápalkami
Jestliže elektrický zapalovač zařízení nefunguje nebo chcete 
zapálit zařízení ručně pomocí zápalek:

Při zapalování zařízení se nad ně nenaklánějte.

1. Nastavte všechny ovladače do polohy  / Vyp.
2. Otevřete poklop zařízení.
3. Otevřete plynový ventil plynové láhve.
4. Umístěte zápalku do držáku zápalek, zapalte zápalku a 

zasuňte držák zápalky do portu hořáku nalevo a do pravé 
boční stěny topeniště.

5. Stiskněte nejbližší ovladač a nastavte ho do polohy  / vy-
soká teplota; tím se trubicový hořák zapálí.

6. Zkontrolujte, zda hořák hoří a nezhasíná.
7. Sousední trubicové hořáky lze zapálit stisknutím jejich 

ovladačů a otočením ovladačů do polohy  / vysoká tep-
lota.

Jak zapálit boční hořák:
1. Nastavte všechny ovladače do polohy  / Vyp.
2. Otevřete poklop bočního hořáku.
3. Otevřete plynový ventil plynové láhve.
4. Umístěte zápalku do držáku zápalek, zapalte zápalku a 

přiložte ji do blízkosti hořáku.
5. Stiskněte ovladač bočního hořáku a nastavte ho do polohy 

 / vysoká teplota; tím se hořák zapálí.
6. Zkontrolujte, zda hořák hoří a nezhasíná.

Ovladače

Grilování

  POZOR 
VZNÍCENÍ TUKU
 ∙ Uhasit vznícený tuk zavřením poklopu může být 

někdy nemožné. Z bezpečnostních důvodů jsou grily 
dobře větrané.

 ∙ Na hořící tuk nepoužívejte vodu. Důsledkem by moh-
la být újma na zdraví osob. Jestliže tuk neustále hoří, 
zavřete ovladače přívodu plynu a zavřete plynový 
ventil láhve.

 ∙ Pokud zařízení nebylo pravidelně čištěno, může 
dojít ke vznícení tuku a takový oheň může poškodit 
výrobek. Věnujte pozornost předhřívání nebo opálení 
zbytků jídla, abyste zabránili samovolnému vznícení 
tuku. Dodržujte všeobecné návody k čištění zaříze-
ní a hořáky vyčistěte, aby nedocházelo ke vznícení 
tuku.

 ∙ Nejlepší způsob, jak zabránit hoření tuku je zařízení 
pravidelně čistit.

Všechny trubicové hořáky jsou ovládány samostatnými ovla-
dači. Každý ovladač má , aby bylo možné použít jiné nasta-
vení:

      
 Vyp Zapálení Vysoká  Nízká 
   tepl.  tepl.

Nastavení  / zapalování je k dispozici jen na dvou ovlada-
čích. Tyto ovladače používejte k zapálení grilu nebo bočního 
hořáku elektrickým zapalovačem.

Jakmile se hořák vznítí, lze nastavit požadovanou teplotu na-
stavením ovladače mezi teplotu  / vysokou teplotu a  / níz-
kou teplotu.

Před prvním vařením zapalte hořáky a ponechejte je hořet 
asi 15 minut bez přípravy pokrmů. Tím se horkem vyčistí 
vnitřní díly zařízení a uvolní se případný zápach z roštu na 
vaření.

  VAROVÁNÍ 
Než začnete zařízení používat, proveďte pečlivě všech-
ny postupy kontroly těsnosti zařízení.
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Informace o plynové hadici
Před každým použitím zkontrolujte, zda nejsou hadice 
proříznuté nebo opotřebené. Zajistěte, aby nebyly přehnuté 
ani skřípnuté. Zkontrolujte, zda se během používání hadice 
nedotýkají žádného teplého povrchu. Poškozené hadice ihned 
vyměňte.

 ∙ S tímto zařízením používejte pouze příslušenství a tlakové 
regulátory certifikované podle norem EN. Délka hadice 
nesmí přesáhnout 1,5 metru.

 ∙ Jestliže se tlakový regulátor nedodává se zařízením, pou-
žívejte pouze certifikované tlakové regulátory, které splňují 
požadavky normy EN 12864 (průtok max. 1,5 kg/h) a které 
jsou schváleny ve vaší zemi a pro plyn specifikovaný v tech-
nických údajích.

Informace o plynové láhvi
 ∙ Zkapalněný propan je plyn s definovanou teplotou a tla-
kem. Uvnitř plynové láhve je propan v kapalné podobě. Jak 
se uvolňuje tlak, kalapina se snadno odpařuje a stává se 
plynem.

 ∙ Zkapalněný poropan má zápach podobný zemnímu plynu. 
Tohoto pachu byste si měli všímat.

 ∙ Plynový poropan je těžší než vzduch. Unikání plynného 
propanu může způsobovat hromadění tohoto plynu při zemi 
a brání jeho rozptýlení.

 ∙ Plynová láhev musí být instalována, přepravována a skla-
dována ve svislé poloze a mimo dosah dětí. Plynové láhve 
nikdy nesmí spadnout a je zakázáno s nimi nakládat hrubě.

 ∙ Plynové láhve nikdy neskladujte ani nepřepravujte za teplot 
přesahujících 50° C, takže například za horkého dne nikdy 
nenechávejte plynovou láhev v autě.

 ∙ S prázdnými plynovými láhvemi jednejte se stejnou péčí 
jako s plnými. I když plynové láhve neobsahují kapalinu, 
stále v nich může být plyn pod tlakem. Před odpojením vždy 
zavřete ventil láhve.

 ∙ Jestliže vidíte, cítíte nebo slyšíte syčení plynu unikajícího z 
plynové láhve, ačkoliv je ventil láhve uzavřen:

1. Odejděte od láhve se zkapalněným propanem.
2. Nepokoušejte se problém opravit sami.
3. Zavolejte hasiče.

Výměna plynové láhve
Jestliže je plynová láhev prázdná a je třeba ji vyměnit nebo 
je třeba přemístit plnou plynovou láhev, vždy dodržujte tento 
návod:

 ∙ Nepoužívejte poškozené plynové láhve. Otlučené nebo 
rezavé plynové láhve nebo plynové láhve s poškozeným 
ventilem mohou být nebezpečné a je třeba je ihned vyměnit 
za nové.

 ∙ Plynovou láhev neumisťujte dovnitř ani pod zařízení! Ply-
novou láhev vždy umístěte po straně nebo k zadní straně 
zařízení.

 ∙ Zkontrolujte, zda je tlakový regulátor namontován s malým 
ventilačním otvorem směřujícím dolů, aby se v něm ne-
hromadila voda. Tento ventilační otvor musí být volný, bez 
nečistot, tuku, drobků atd.

 ∙ Spoj, k němuž je připojena hadice k plynové láhvi, musí 
být při každé výměně nebo opakovaném připojení plynové 
láhve otestován, zda je těsný.

  VAROVÁNÍ 
Doporučujeme vyměnit tlakový regulátor a sestavu 
hadic každých 5 let. V některých zemích je předepsána 
povinná výměna tlakového regulátoru a sestavy hadic 
za méně než 5 let. Tyto národní předpisy mají přednost.

Náhradní tlakový regulátor a sestavu hadic si pořiďte ve 
vašem marketu Hornbach.

Test úniku plynu
Před prvním použitím zařízení a při každé výměně nebo opa-
kovaném připojení plynové láhve proveďte zkoušku těsnosti 
zařízení.

1. Nastavte všechny ovladače do polohy  / Vyp.
2. Zkontrolujte, zda je tlakový regulátor pevně utažen k 

plynové láhvi.
3. Otevřete plynový ventil plynové láhve. Jestliže vidíte, cítíte 

nebo slyšíte syčení plynu unikajícího z plynové láhve, 
zavřete ihned plynový ventil plynové láhve. Znamená to 
závažnou netěsnost na spoji. Než budete pokračovat, 
vyzkoušejte všechna spojení.

4. Jestliže nevidíte, necítíte ani neslyšíte unikající plyn, 
naneste sprej na detekci netěsností na všechny spoje 
plynového systému.

5. Jestliže se objeví rostoucí bubliny, spoj je netěsný. Ihned 
zavřete plynový ventil plynové láhve a zkontrolujte těsnost 
jeho připojení. Zopakujte výše uvedený postup.  
Jestliže nelze únik zastavit, nepokoušejte se ho opravit. 
Navštivte svůj market Hornbach a požádejte o pomoc.

6. Jestliže se na plynovém systému neobjevují žádné bub-
linky, je systém připraven k použití. Nezapomínejte po 
každém použití nebo zkoušce těsnosti vždy zavřít plynový 
ventil plynové láhve. 

Údržba
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PROBLÉM PŘÍČINA ŘEŠENÍ

Plameny na trubicovém hořáku 
hoří žlutě nebo oranžově a je cítit 

plyn.

Zkontrolujte trubicové hořáky, zda v nich 
nejsou pavouci a hmyz nebo jiné překážky.

Vyčistěte trubicové hořáky podle popisu v 
části o čištění a péči.

Plameny jsou nízké, ačkoliv je 
ovladač v poloze  / vysoká teplota 

nebo se hořák nedaří zapálit.

Zkontrolujte, zda není plynová láhev prázd-
ná.

Instalujte plnou plynovou láhev a zkont-
rolujte těsnost.

Zkontrolujte, zda není plynová hadice pře-
hnutá nebo skřípnutá.

Narovnejte plynovou hadici.

Při stisknutí tlačítka zapalovače se 
hořák nezapálí. 

Zkontrolujte, zda plyn přitéká, použitím 
postupu zapálení zápalkou.

Jestliže se hořák zapálí, zkontrolujte, zda 
zapalovač pracuje správně. 
Jestliže se hořák nezapálí, vyčistěte 
trubicové hořáky podle popisu v části o 
čištění a péči.

Zkontrolujte, zda není baterie zapalovače 
vybitá.

Vyměňte baterii zapalovače za novou.

Zkontrolujte, zda elektrody a kabely zapa-
lovače jsou správně připojené k trubico-
vým hořákům.

Připojte elektrody zapalovače správně k 
trubicovým hořákům a zkontrolujte, zda 
jsou všechny kabely zapalovače správně 
připojené.

Zkontrolujte, zda elektrody nejsou zanese-
né zbytky z vaření.

Vyčistěte trubicové hořáky podle popisu v 
části o čištění a péči. Navíc vyčistěte hrot 
elektrody alkoholem.

Plameny hořáků jsou nestejnoměr-
né nebo nehoří celá délka trubico-

vého hořáku.

Jsou hořáky čisté? Vyčistěte trubicové hořáky podle popisu v 
části o čištění a péči. 

Odstraňování potíží

Skladování zařízení
Jestliže potřebujete uložit zařízení na delší dobu (například 
přes zimu):

S připojenou plynovou láhví:
1. Nastavte ovladače do polohy  / vypnuto a zavřete ventil 

plynové láhve.
2. Zařízení pečlivě vyčistěte.
3. Skladujte venku na suchém a dobře větraném místě a 

mimo dosah dětí.
4. Zařízení zakryjte.

BEZ připojené plynové láhve:
5. Nastavte ovladače do polohy  / vypnuto a zavřete ventil 

plynové láhve.
6. Zařízení pečlivě vyčistěte.
7. Zařízení lze skladovat v suché místnosti (například v ga-

ráži nebo ve sklepě).
8. Plynovou láhev vždy uložte venku na suchém a dobře 

větraném místě a mimo dosah dětí.
9. Zařízení zakryjte.

Při vyjímání zařízení z místa uskladnění zkontrolujte, zda není 
trubicový hořák ucpaný.

  POZOR 
UPOZORNĚNÍ NA PAVOUKY/HMYZ
Jestliže lze zařízení zapálit jen obtížně nebo plamen 
je slabý, zkontrolujte a vyčistěte Venturiho trubice a 
trubicové hořáky.
Pavouci nebo drobný hmyz způsobují problémy se 
zášlehy a stavějí si hnízda a kladou vajíčka do Venturi-
ho trubic nebo trubicových hořáků, tím brání volnému 
protékání plynu.
Pkyn se pak může vznítit za ovládacím panelem. Tento 
zášleh může způsobit poškození zařízení a vážný úraz 
nebo smrt osob. Aby nedocházelo k zášlehům a byl za-
jištěn odpovídající výkon zařízení, demontujte sestavu 
hořáku a Venturiho trubice a vyčistěte je, kdykoliv bylo 
zařízení delší dobu nepoužívané.
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  VAROVÁNÍ 
Pokud zařízení nepoužíváte, vždy nastavte ovladače do polohy  / vypnuto a zavřete ventil plynové láhve.  
Zkontrolujte, zda zařízení vychladlo.

Trubicové hořáky
1. Vyjměte rošty na vaření a tepelné štíty.
2. Vyjměte přenosné trubice tím, že vyjmete jejich kolíky.
3. Demontujte plechový kryt vyšroubováním dvou šroubů. 
4. Demontujte kolíky trubicových hořáků v topeništi.
5. Opatrně zvedněte jednotlivé trubicové hořáky ven z otvoru 

ventilu.
6. Pomocí šroubováku Phillips odpojte elektrody od trubico-

vých hořáků.
7. K vyčištění vnitřku trubicových hořáků použijte úzký 

kartáč na láhve s pružnou rukojetí (nepoužívejte drátěný 
kartáč) a každou trubici několikrát projeďte kartáčem.

8. Vykartáčujte celý venkovní povrch trubicového hořáku a 
odstraňte tak zbytky jídla a nečistoty.

9. Pečlivě vyčistěte všechny zablokované porty kusem drátu, 
například kancelářskou sponkou.

10. Zkontrolujte všechny trubicové hořáky, zda nejsou poško-
zené, zrezivělé nebo zda nemají zvětšené otvory. Jestliže 
zjistíte jakékoliv poškození, trubicový hořák vyměňte.

11. K trubicovému hořáku unovu připojte elektrodu.
12. Trubicové hořáky znovu připojte k otvorům ventilů.
13. Pečlivě vsaďte trubicové hořáky do topeniště a zajistěte je 

kolíky.
14. Znovu vsaďte přenosné trubice a zajistěte je kolíky.
15. Znovu připojte tepelné štíty a rošty na vaření.

1 2

3 4

5 6

Čištění a údržba

Vnitřek a vnějšek zařízení
 ∙ Zařízení čistěte pravidelně, přednostně po každém vaření.
 ∙ Zařízení důkladně vyčistěte nejméně jednou ročně.
 ∙ Nepleťte si hnědou nebo černou barvu hromadících se ne-
čistot a tuku nebo kouře s lakem. Vnitřek plynových mřížek 
se ve výrobě nelakuje (a nikdy by neměl být nalakovaný). K 
vyčištění vnitřku poklopu a dna grilu použijte silný roztok 
saponátu a vody nebo použijte čistič na zařízení se škrab-
kou a kartáčem. Zařízení opláchněte a nechejte ho zcela 
uschnout na vzduchu. Na nalakované povrchy nepoužívejte 
žíravé prostředky ani čisticí prostředky na kamna.

 ∙ Povrchy k vaření: Jestliže použijete k čištění kteréhokoliv 
povrchu určeného k vaření kartáč se štětinami, přesvědčte 
se před grilováním, že po vyčištění nezůstaly na těchto po-
vrších žádné štětiny. Nedoporučujeme čistit povrchy určené 
k vaření, dokud je zařízení horké.

 ∙ Plastové povrchy: Umyjte je teplou mýdlovou vodou a 
setřete dosucha. Na plastové díly zařízení nepoužívejte cit-
risol, abrazivní čisticí prostředky, odmašťovací prostředky 
ani koncentrované čisticí prostředky, protože by se tyto díly 
mohly poškodit nebo selhat. 

 ∙ Porcelánové povrchy: Protože mají složení podobné sklu, 
většinu zbytků lze setřít a odstranit pomocí roztoku jedlé 
sody ve vodě nebo čisticími prostředky o speciálním slo-
žení. Na pevně ulpívající skvrny použijte neabrazivní čisticí 
prášek.

 ∙ Lakované povrchy: Umyjte jemným saponátem nebo nea-
brazivním čisticím prostředkem a teplou mýdlovou vodou. 
Utřete dosucha měkkou, neabrazivní utěrkou.

 ∙ Povrchy z nerezové oceli: K údržbě vysoce kvalitního 
vzhledu zařízení umyjte tyto povrchy po každém použití 
teplou vodou s jemným saponátem a teplou mýdlovou vo-
dou a setřete je dosucha měkkou utěrkou. Připečené zbytky 
tuku mohou vyžadovat abrazivní plastovou stěrku. Tu pou-
žívejte jen ve směru kartáčovaného povrchu, aby nedošlo k 
jeho poškození. Abrazivní stěrku nepoužívejte na površích s 
grafikou.
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Technické údaje
Popis: Plynový gril Plynový gril Plynový gril

Č. modelu TG-3 30 mbar TG-3 30 mbar TG-3 30 mbar

Verze 8843209 NL,  
8843212 SE, 
8843206 RO, CZ, SK

8843209 NL,  
8843212 SE, 
8843206 RO, CZ, SK

8843209 NL,  
8843212 SE, 
8843206 RO, CZ, SK

Celkový topný výkon 12,8 kW (931 g/h) 12,8 kW (931 g/h) 12,8 kW (931 g/h)

Kategorie plynu I3+(28-30/37) I3+(28-30/37) I3B/P(30)

Typ plynu Propan Butan Butan, propan nebo jejich 
směsi

Tlak plynu 37 mbar 28-30 mbar 30 mbar

Velikost trysky 3x 0,91 mm / Gril
1x 0,75 mm / Boční hořák

3x 0,91 mm / Gril
1x 0,75 mm / Boční hořák

3x 0,91 mm / Gril
1x 0,75 mm / Boční hořák

Cílové země BE, FR, IT, LU, LV, IE, GB, 
GR, PT, ES, CY, CZ, LT, SK, 
CH, SI

BE, FR, IT, LU, LV, IE, GB, 
GR, PT, ES, CY, CZ, LT, SK, 
CH, SI

LU, NL, DK, FI, SE, CY, CZ, 
EE, LT, LV, MT, SK, SI, BG, 
IS, NO, TR, HR, RO, IT, HU

Záruka
Tento výrobek Tenneker byl vyroben v souladu se zásadami 
moderní výroby a podléhá průběžné a přísné kontrole kvality.

HORNBACH-Baumarkt-AG, Hornbachstraße 11, 76879 Born-
heim/Německo (dále uveden jako vydavatel) zaručuje kvalitu 
grilů na dřevěné uhlí a plynových grilů Tenneker v souladu s 
následujícími podmínkami.

1. Záruční lhůta

Záruční lhůta je 10 let. Záruční lhůta začíná plynout v den 
zakoupení výrobku. K ověření data zakoupení si na bezpeč-
né místo uložte originál pokladní stvrzenky nebo originální 
fakturu.

2. Rozsah záruky

Záruka se vztahuje výhradně na vady výroby nebo materiálu 
a na prorezavění poklopů a topeniště.

Záruka se nevztahuje na závady, které jsou důsledkem

•	 nesprávné	montáže	nebo	zapojení,
•	 nesprávné	manipulace	nebo	používání,
•	 nesprávné	nebo	nedostatečné	údržby	a	oprav,
•	 násilné	poškození,
•	 použití	náhradních	dílů,	které	nejsou	originálními	díly,
•	 nepředpokládané	chemické,	elektrické	nebo	elektronické	
vlivy.
 
Záruka se dále nevztahuje na poškození dílů podléhajících 
běžnému opotřebení. Záruka rovněž vylučuje související nebo 
následné škody.

3. Záruční služby

Během záruční lhůty vydavatel otestuje vadnou položku s 
cílem určit, zda se na ni vztahuje záruka. V případě, že se na 
položku vztahuje záruka, vydavatel opraví položku nebo ji 
uživateli vymění zdarma. Jestliže se položka v době, kdy je 
záruční případ uplatněn, již nedodává, vydavatel může vymě-
nit položku za podobný výrobek. Vydavatel se stává vlastní-
kem vyměněné položky nebo její části.

Záruční služby (opravy nebo výměny) neprodlužují záruční 
lhůtu. Záruční lhůta se po poskytnutí záručních služeb neob-
novuje.

4. Nároky ze záruky

K předložení nároků na základě záruky se obraťte na nejbližší 
baumarkt HORNBACH. Nejbližší pobočku naleznete na strán-
kách www.hornbach.de nebo ke kontaktování vydavatele 
použijte následující e-mailovou adresu  
„service@hornbach.com“.

Nároky ze záruky budou přijaty výhradně po předložení origi-
nální pokladní stvrzenky nebo originální faktury.

5. Zákonná práva

Záruka nijak neomezuje vaše zákonná práva vztahující se k 
záruce a ručení za výrobek.
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 Montáž plynového grilu 1x

 Levý panel vozíku 1x

 Pravý panel vozíku 1x

 Dolní police 1x

 Přední panel 2x

 Zadní stabilizátor 1x

 Pravá police 1x

 Levá police 1x

Součásti
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 Tepelný štít 3x  Rošt na vaření 3x

 Ohřívací přihrádka 1x  Rošt bočního hořáku 1x

 Boční hořák 1x

 Držák zápalek 1x Sestava plynové hadice 1x

 Náprava koleček 1x

 Hák na příslušenství 1x

 Štítek s logem 1x

 Spona na nádobku na tuk 1x  Nádobka na tuk 1x

 Sada šroubů 1x

 Sada koleček 2x

 Sada nářadí 1x
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1

2

3

4x
Typ A

4x
Typ D

Montáž

 Zadní stabilizátor 1x
 Šroub typu C 4x

Upevněte zadní stabilizátor k vozíku. 
Zářezy na krytu klíčové dírky by 

měly směřovat nahoru.

 Dolní police 1x
 Levý panel vozíku 1x
 Pravý panel vozíku 1x
 Šroub typu A 4x
 Matice typu D 4x

Dolní polici upevněte k levému a 
pravému panelu vozíku pomocí 4 

šroubů typu A a 4 matic typu D.

Delší panel vozíku má být nalevo

 Náprava koleček 1x
 Sada koleček 2x
 Pouzdro typu H 2x
 Podložka typu J 1x
 Závlačka typu K 1x

Prostrčte nápravu kola prvním 
kolečkem a poté nasuňte pouzdro. 

Nápravu prostrčte otvory ve vozíku 
a nasuňte druhé pouzdro a po něm 

druhé kolečko. Kolečka zajistěte 
podložkou a závlačkou. 

Na kolečka nasaďte kryty koleček.

4x
Typ C

1x
Typ K

2x
Typ H

1x
Typ J
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4

5

6

 Šroub typu M 4x

4 šrouby typu M zašroubujte z vnější 
strany vozíku.

Šrouby nesmí být zcela zašroubo-
vané.

4x
Typ M

 Přední panel 2x 
 Šroub typu E 8x

Dva přední panely upevněte k 
levému a pravému panelu vozíku 

pomocí 8 šroubů typu E.

 Pravá police 1x

Pravou polici upevněte tak, že ji na-
sunete na 2 šrouby typu M na pravé 

straně vozíku.

8x
Typ E
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7

8

9

2x
Typ B

 Levá police 1x

Levou polici upevněte tak, že ji 
nasunete na 2 šrouby typu M na levé 

straně vozíku.

 Šroub typu B 2x

Pravou polici upevněte k pravému 
panelu vozíku pomocí 2 šroubů typu 

B.

Poté utáhněte 2 šrouby typu M na 
vnější straně.

 Šroub typu B 2x

Levou polici upevněte k levému pa-
nelu vozíku pomocí 2 šroubů typu B.

Poté utáhněte 2 šrouby typu M na 
vnější straně.

2x
Typ B
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10

12 4x
Typ C

Z plynového grilu vytáhněte plyno-
vou hadici bočního hořáku a drát 

zapalovače.

 Montáž plynového grilu 1x 
 Šroub typu C 4x

Sestavu plynového grylu upevněte 
na vozík pomocí 4 šroubů typu C.

11
 Sestava plynové hadice 1x

Nasuňte plynovou hadici zcela na 
přívod plynu plynového grilu a zajis-

těte ji hadicovou sponou. 

Sestava plynové hadice se může ve 
vaší zemi lišit od vyobrazení! 
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13

14

15

Odšroubujte matici z plynové hadice 
bočního hořáku. Upevněte plynovou 
hadici k levé polici a fixujte plynovou 

hadici maticí.

Protáhněte sestavu plynové hadice 
bočního hořáku z vozíku a veďte ji 

pod levou polici.

 Boční hořák 1x

Otevřete poklop levé police a vložte 
boční hořák podle obrázku na jeho 
místo, nasuňte ho na výstupní ply-

nový ventil bočního hořáku.
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16

17

18

Protáhněte vodič zapalovače boč-
ního hořáku z vozíku a veďte ho k 

bočnímu hořáku.

 Křídlatá matice typu F 1x

Boční hořák upevněte k levé poli-
ci zašroubováním křídlaté matice 

typu F na boční hořák.

 Rošt bočního hořáku 1x

Umístěte rošt bočního hořáku na 
boční hořák a zavřete poklop.

1x
Typ F
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19

20

21

 Rošt na vaření 3x

3 rošty na vačení umístěte na sesta-
vu plynového grilu podle obrázku.

 Tepelný štít 3x

Otevřete poklop sestavy plynového 
grilu. Umístěte 3 tepelné štíty na ho-
řejšek trubicových hořáků – nasuňte 
výstupky do výřezů v krytu a opřete 

je o kolíky na zadní straně.

 Ohřívací přihrádka 1x

Protáhněte černé konce ohřívací 
přihrádky skrze otvory v poklopu. 
Vsuňte stříbrné koncovky ohřívací 
přihrádky do otvorů v boční stěně.
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22

23

24

 Spona na nádobku na tuk 1x
 Nádobka na tuk 1x

Nádobku na tuk vsaďte do spony 
na nádobku na tuk a zavěste ji na 

výpusť tuku sestavy plynového grilu 
podle obrázku.

 Štítek s logem 1x

Vyšroubujte dvě křídlaté matice ze 
štítku s logem. 

Umístěte štítek s logem na poklop 
sestavy plynového grilu a utáhněte 

křídlaté matice zevnitř.

 Držák zápalek 1x

Držák zápalek nasaďte na hák na 
levé straně vozíku.

Držák na zápalky lze použít k ruč-
nímu zapálení plynu. Viz kapitola 
ZAPÁLENÍ ZÁPALKAMI, kde jsou 

uvedeny další pokyny.
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25
 Hák na příslušenství 1x

Vyšroubujte dvě matice a upínací 
podložky z háku na příslušenství.
Hák na příslušenství upevněte na 

pravou polici pomocí dvou upínacích 
podložek a matic.

26

27

Zkontrolujte, zda jsou všechny 
ovladače zařízení v poloze  / vy-

pnuto.
Upevněte tlakový regulátor sestavy 

plynových hadic k ventilu plynové 
láhve.

Plynová láhev a sestava plynové 
hadice se může ve vaší zemi lišit od 

vyobrazení!

Plynovou láhev neumisťujte pod za-
řízení! Plynovou láhev vždy umís-
těte po straně nebo k zadní straně 

zařízení.

 Zkontrolujte všechna připojení 
sestavy plynové hadice, zda jsou 

těsná; použijte sprej k detekci ne-
těsností. Jestliže se objeví bublinky, 
ihned zavřete ventil plynové láhve a 

zařízení nepoužívejte.

Zařízení otestujte podle popisu v 
kapitole Test úniku plynu nejméně 
jednou ročně a při každé výměně, 
přemístění nebo opakovaném při-

pojení plynové láhve!



ČEŠTINA    |    61

Poznámky
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Ďakujeme!
Sme presvedčení, že plynový gril prekročí vaše očakávania a 
pri jeho používaní vám želáme veľa spokojnosti. 
Pred použitím zariadenia si prečítajte ďalšie pokyny, odložte 
si ich pre potrebu v budúcnosti a dodržiavajte bezpečnostné 
pokyny.

  NEBEZPEČENSTVO 
Ak ucítite plyn:

1. Vypnite prívod plynu do zariadenia.
2. Zahaste všetky otvorené plamene.
3. Otvorte veko.
4. Ak naďalej cítiť zápach plynu, držte sa od zariadenia 

ďalej a bezodkladne sa obráťte na vášho dodávateľa 
plynu alebo požiarnikov.

Unikajúci plyn môže spôsobiť požiar alebo explóziu, 
ktoré môžu spôsobiť závažne telesné poranenia, smrť 
alebo škody na majetku.

  UPOZORNENIE 
1. Neskladujte ani nepoužívajte plyn ani iné horľavé 

kvapaliny alebo výpary v blízkosti tohto či akéhokoľ-
vek iného zariadenia.

2. Fľaša na plyn, ktorá nie je pripojená na použitie, sa 
nesmie skladovať v blízkosti tohto či akéhokoľvek 
iného zariadenia.

Potrebné príslušenstvo

  UPOZORNENIE 
Nikdy na nepokúšajte vykonávať opravy na plynových 
komponentoch sami. O opravy požiadajte miestnu 
predajňu produktov Hornbach alebo vášho dodávateľa 
plynu. 
Pri nedodržaní tohto upozornenia môže dôjsť k požiaru 
alebo explózii, čo môže spôsobiť závažné telesné pora-
nenie, smrť alebo škody na majetku.

Účel použitia
Toto zariadenie je mobilný plynový gril pre použitie v exte-
riéri. Je určené na grilovanie, smaženie, opekanie a pečenie 
potravín v súkromných priestoroch.
Toto zariadenie nie je určené na komerčné použitie.
Akékoľvek iné použitie alebo modifikácia na zariadení sa po-
važuje za nevhodné použitie a mohlo by predstavovať značné 
riziká. 

Symboly

Bezpečnostné výstra-
hy

Sú potrebné 2 osoby

Viditeľné umiestnenie Skryté umiestnenie

Obsah
Účel použitia 56
Symboly 56
Potrebné nástroje a príslušenstvo 56
Bezpečnostné pokyny 57
Diely 58
Batéria zapaľovača 58
Ovládacie tlačidlá 59
Zapaľovanie zapaľovačom 59
Zapaľovanie zápalkami 59
Výmena fľaše na plyn 60
Skúška tesnosti 60
Informácie o fľaši na plyn 60
Informácie o hadici na plyn 60
Skladovanie zariadenia 61
Riešenie problémov 61
Čistenie a starostlivosť 62
Záruka 63
Technické údaje 63
Komponenty 64
Montáž 66

Servis
V prípade, že potrebujete servis alebo náhradné diely, obráťte 
sa na miestnu predajňu produktov Hornbach alebo napíšte 
e-mail na adresu:

service@hornbach.com

1 x Sprej na zisťovanie netesností
1x Batéria AA



SLOVENSKÝ    |    63

  BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 
Pri nedodržaní bezpečnostných pokynov v tomto návode na použitie môže dôjsť k závažnému telesnému poraneniu či 
smrti alebo k požiaru či explózii a následným škodám na majetku.

 ∙ POUŽÍVAJTE LEN V EXTERIÉRI. NIKDY NEPOUŽÍVAJTE V 
INTERIÉRI.

 ∙ Zariadenie používajte len v dobre vetranom priestore. Ne-
používajte ho v garáži, na verande, zakrytej terase alebo 
pod stropnou štruktúrou akéhokoľvek druhu.

 ∙ Zariadenie nie je určené na inštaláciu na rekreačné vo-
zidlá alebo člny.

 ∙ UPOZORNENIE: Prístupné diely môžu byť veľmi horúce. 
Zabráňte prístupu detí.

 ∙ Zariadenie nesmú nikdy používať deti.
 ∙ Neskladujte ani neodpájajte fľašu na plyn pod zariadením 
ani v jeho blízkosti.

 ∙ Nesprávna montáž môže byť nebezpečná. Dôkladne dodr-
žiavajte pokyny na montáž.

 ∙ Nepripájajte zariadenie k do rozvodu zemného plynu 
(mestská plynová sieť)! Ventily a dýzy sú určené váhradne 
pre kvapalný propán.

 ∙ Kvapalný propán nie je prírodný plyn. Konverzia alebo 
pokus o použitie zemného v jednotke na kvapalný pro-
pán alebo kvapalného plynu v jednotke na zemný plyn je 
nebezpečné a spôsobí stratu záruky.

 ∙ Po období skladovania alebo nepoužívania je nevyhnutné 
na zariadení pred použitím skontrolovať netesnosti plynu 
alebo upchatie horáka.

 ∙ Pri zistení netesnosti plynu zariadenie nepoužívajte.
 ∙ Po použití vypnite prívod plynu na fľaši na plyn.
 ∙ Na zisťovanie netesností plynu nepoužívajte plameň.
 ∙ Toto zariadenie nesmie byť pri používaní v blízkosti zápa-
lých materiálov. 

 ∙ Horľavé materiály sa nesmú nachádza bližšie ako 1 meter 
od zadnej alebo bočnej strany zariadenia.

 ∙ Variaci priestor (3 metre okolo zariadenia) udržiavajte bez 
zdrojov vznietenia, ako sú kontrolné žiarovky, ohrievače 
vody, elektrické zariadenia pod prúdom a pod., ako aj zá-
palných výparov či kvapalín, ako sú benzín, alkohol a pod.

 ∙ Do odkladacieho priestoru pod zariadením nedávajte kryt 
ani nič zápalné.

 ∙ Nezakrývajte rošty hliníkovou fóliou ani iným materiálom. 
Zablokujete tým ventiláciu horáka a vytvoríte potenciálne 
nebezpečný stav, ktorý môže spôsobiť škody na majetku 
alebo osobné poranenie.

 ∙ Pri obsluhe zariadenie buďte mimoriadne opatrní. Počas 
varenia alebo čistenia bude horúce a počas používania ho 
nikdy nesmiete nechať bez dozoru.

 ∙ Počas používanie zariadenie nepresúvajte.
 ∙ Ak počas používania horáky zhasnú, zatvorte všetky 
plynové ventily. Otvorte veko, počkajte päť minút a potom 
skúste znova zapáliť. Postupujte podľa pokynov na zapa-
ľovanie.

 ∙ Nikdy sa nepokúšajte zapaľovať horák so zatvoreným 
krytom. Nahromadený nezapálený plyn v uzatvorenom 
zariadení je nebezpečný.

 ∙ Používajte opekacie náradie s predĺženou rukoväťou 
a rukavice na varenie, aby nedošlo ko popáleninám a 
ošpliechaniu. Pri manipulácii s horúcimi komponentmi 
používajte ochranné rukavice.

 ∙ Predtým, ako budete presúvať fľašu na plyn na určené 
miesto použitia, vždy vypnite plyn na fľaši a odpojte regu-
látor tlaku.

 ∙ Nikdy nepoužívajte zariadenie, keď je fľaša na plyn mimo 
určenej správnej polohy.

 ∙ Elektrické napájacie káble a prívodné hadice plynu nedá-
vajte do blízkosti žiadneho rozpáleného povrchu.

 ∙ Zariadenie nepoužívajte, kým nie sú všetky diely na 
svojom mieste. Zariadenie musí byť správne zmontované 
podľa pokynov na nontáž.

 ∙ Zariadenie nemodifikujte. Akýkoľvek druh modifikácie je 
prísne zakázaný. Zapečatené diely nie sú určené na mani-
puláciu používateľom. Injektory nerozoberajte.

 ∙ V zariadení nepoužívajte drevné uhlie, keramické brikety 
ani lávové kamene.

 ∙ Nenahýňajte sa ponad otvorený gril ani nedávajte ruky či 
prsty na predný okraj krytu.

 ∙ Ventilačné otvory neblokujte a odstraňujte z nich nečis-
toty.

 ∙ Pri čistení ventilov alebo horákov nezväčšujte ani neblo-
kujte hrdlá ventilov ani otvory horákov.

 ∙ Pravidelne kontrolujte plamene na horákoch.
 ∙ Zariadenie je potrebné pravidelne dôkladne čistiť.
 ∙ Maximálne zaťaženie bočného horáka a poličiek je 4,5 kg. 
Priemer varnej nádoby musí byť 200-260 mm.

 ∙ Nádoba ma tuk sa musí nainštalovať pred každým pou-
žitím a potom vyčistiť, ale nádobu na tuk neodstraňujte, 
kým zariadenie nevychladne.

 ∙ Pri otváraní veka buďte veľmi opatrní, môže dôjsť k úniku 
horúcej pary.

 ∙ Keď sú v blízkosti deti, staršie osoby alebo domáce zvie-
ratá, buďte opatrní.

 ∙ Ak spozorujete, že na regulátor tlaku, ventil alebo jed-
notku hadice na plyn kvapká zo zariadenia tuk alebo iný 
horúci materiál, okamžite zatvorte plynový ventil na fľaši 
na plyn. Počkajte, kým zariadenie vychladne, zistite príči-
nu, odstráňte ju, vyčistite zariadenie a skontrolujte hadicu 
a regulátor a predtým, ako budete pokračovať, vykonajte 
kontrolu tesnosti.

 ∙ V odkladacom priestore pod zariadením neskladujte 
žiadne predmety ani materiály, ktoré by blokovali tok 
spaľovacieho vzduchu do spodnej časti riadiaceho panela 
a ohniska.

 ∙ Neodpájajte ani nevymieňajte fľašu na plyn v vzdialenosti 
menšej ako 3 metre od otvoreného plamenňa či iného 
zdroja vznietenia.

 ∙ Používajte len regulátor tlaku a jednotku hadice, ktoré boli 
dodané so zariadením.

 ∙ Hadica jednotky hadice na plyn nesmie byť ohnutá a ne-
smie byť dlhšia ako 1,5 m.

 ∙ Používajte len fľaše na plyn priemeru maximálne 310 
mm a maximálnej výšky 600 mm s 5-13 kg kvapalného 
propánu.

 ∙ Nepokúšajte sa odpojiť regulátor tlaku a jednotku hadice 
ani žiadnu inú plynovú armatúru, ked sa zariadenie použí-
va alebo je ešte horúce.

 ∙ Nepoužívajte poškodenú fľašu na plyn. Otlčená alebo sko-
rodovaná fľaša na plyn alebo fľaša na plyn s poškodeným 
ventilom môže byť nebezpečná a musí sa bezodkladne 
vymeniť za novú.

 ∙ Hoci sa fľaša na plyn môže zdať prázdna, môže tešte 
obsahovať plyn a fľaša sa musí podľa toho prepravovať a 
skladovať.
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Prehľad

1

2

3

4

6

9

5

10

11

12

13

14

1. Rukoväť
2. Izolované veko
3. Veko bočného horáka
4. Bočný horák

5. Ľavá polička
6. Hadica na plyn
7. Ventil fľaše na plyn
8. Fľaša na plyn

Diely
9. Koliesko
10. Ohrievací podstavec
11. Grilovací rošt
12. Pravá polička

13. Zapaľovač
14. Riadiaci panel

7

8

1 2

Batéria zapaľovača
Toto zariadenie je vybavené elektrickým zapaľovačom, ktorý 
zapaľuje rúrkové horáky. Ak ho chcete používať, vložte baté-
riu AA:

1. Odskrutkujte veko zapaľovača, vložte batériu AA s pólom 
+ smerujúcim von.

2. Zaskrutkujte veko zapaľovača.
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Zapaľovanie zapaľovačom
Zariadenie je vybavené systémom elektrického zapaľovača, 
ktorý umožňuje jednoduché zapaľovanie plynového grilu ale-
bo bočného horáka:

Pri zapaľovaní sa nenahýňajte nad zariadenie.

Zapálenie grilu:
1. Nastavte všetky ovládacie tlačidlá do polohy  / vyp.
2. Otvorte veko zariadenia.
3. Otvorte plynový ventil fľaše na plyn.
4. Ovládacie tlačidlo grilu nastavte do polohy  / zapaľova-

nie.
5. Stlačte tlačidlo elektrického zapaľovača.
6. Ak sa horák zapáli, susediace rúrkové horáky možno 

zapáliť stlačením ich tlačidiel a ich otočením do polohy 
 / vysoká teplota.

Zapálenie bočného horáka:
1. Nastavte všetky ovládacie tlačidlá do polohy  / vyp.
2. Otvorte veko bočného horáka.
3. Otvorte plynový ventil fľaše na plyn.
4. Nastavte ovládacie tlačidlo bočného horáka do polohy 

 / zapaľovanie.
5. Stlačte tlačidlo elektrického zapaľovača.

Ak sa horáky nezapália do 5 sekúnd po stlačení tlačidla elek-
trického zapaľovača, nastavte všetky ovládacie tlačidlá do po-
lohy  / vyp. a počkajte 5 minút. Tento postup zopakujte a ak 
zapaľovač nefunguje, skontrolujte mu batériu a káble alebo 
postupujte podľa pokynov na zapaľovanie zápalkami.

Zapaľovanie zápalkami
Ak elektrický zapaľovač zariadenia nefunguje alebo chcete 
zapáliť zariadenie manuálne pomocou zápalky:

Pri zapaľovaní sa nenahýňajte nad zariadenie.

1. Nastavte všetky ovládacie tlačidlá do polohy  / vyp.
2. Otvorte veko zariadenia.
3. Otvorte plynový ventil fľaše na plyn.
4. Vložte zápaklu do držiaka zápalky, zapáľte ju a vložte 

držiak zápalky do otvorov horáka na ľavej a pravej bočnej 
stene ohniska.

5. Stlačte najbližšie ovládacie tlačidlo a nastavte ho do polo-
hy  / vysoká teplota, čím sa rúrkový horák zapáli.

6. Skontrolujte, či horák horí a zostáva zapálený.
7. Susediace rúrkové horáky možno zapáliť stlačením 

príslušných tlačidiel a ich otočením do polohy  / vysoká 
teplota.

Zapálenie bočného horáka:
1. Nastavte všetky ovládacie tlačidlá do polohy  / vyp.
2. Otvorte veko bočného horáka.
3. Otvorte plynový ventil fľaše na plyn.
4. Vložte zápalku do držiaka zápalky, zapáľte ju a priložte k 

horáku.
5. Stlačte ovládacie tlačidlo bočného horáka a nastavte ho 

do polohy  / vysoká teplota, čím sa horák zapáli.
6. Skontrolujte, či horák horí a zostáva zapálený.

Grilovanie

Ovládacie tlačidlá

  POZOR 
HORIACA MASTNOTA
 ∙ Zahasenie horiacej mastnoty zatvorením veka nemu-

sí byť úspešné. Grily sú z bezpečnostných dôvodov 
dobre ventilované.

 ∙ Na horiacu mastnotu nepoužívajte vodu. Môže dôjsť 
k osobnému poraneniu. Ak mastnota neprestáva ho-
rieť, otočte ovládacie tlačidlá a vypnite fľašu na plyn.

 ∙ Ak zariadenie pravidelne nečistíte, horiaca mastnota 
môže poškodiť produkt. Pri predhrievaní alebo vypa-
ľovaní zvyškov buďte opatrní, aby nedošlo k zapá-
leniu mastnoty. Aby nedošlo k zapáleniu mastnoty, 
dodržiavajte pokyny na všeobecné čistenie zariade-
nia a čistenie jednotky horáka.

 ∙ Najlepším spôsobom, ako zabránite zapáleniu mast-
noty, je pravidelné čistenie zariadenia.

Každý rúrkový horák sa ovláda pomocou ovládacieho tla-
čidla. Každé ovládacie tlačidlo má  na aplikovanie rôznych 
nastavení:

      
 Vyp. Zapaľo- Vysoká  Nízka 
  vanie teplota  teplota

Nastavenie  / zapaľovanie nájdete len na jednom ovláda-
com tlačidle. Týmto ovládacím tlačidlom zapaľujete gril po-
mocou elektrického zapaľovača.

Po zapálení horáka možno nastaviť potrebnú teplotu nastavo-
vaním ovládacieho tlačidla medzi polohou  / vysoká teplota 
a  / nízka teplota.

Pred prvým grilovaním nechajte zariadenie pracovať približ-
ne 15 minút bez akýchkoľvek potravín. Tým sa vyčistia vnú-
torné diely a rozptýli sa zápach z grilovacieho roštu.

  UPOZORNENIE 
Pred použitím vykonajte všetky procedúry skúšky tes-
nosti uvedené v tomto návode.
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Informácie o fľaši na plyn
 ∙ Kvapalný propán je pri bežných teplotách a tlakoch plyn. 
Vo fľaši na plyn je propán kvapalinou. Ako sa tlak uvoľňuje 
kvapalina sa ochotne vyparuje a stáva sa plynom.

 ∙ Kvapalný propán má zápach podobný zemnému plynu. 
Tento zápach by ste mali poznať.

 ∙ Kvapalný propán je ťažší ako vzduch. Unikajúci kvapalný 
propán sa môže zhromažďovať v nižšie položených priesto-
roch a nerozptyľovať sa.

 ∙ Fľaša na plyn sa musí inštalovať, prepravovať a skladovať 
vo vzpriamenej polohe a mimo dosahu detí. Fľaše na plyn 
nesmú spadnúť ani sa s nimi nesmie manipulovať nešetrne.

 ∙ Fľašu plyn na nikdy neskladujte ani neprepravujte na 
miestach, kde môžu teploty dosahovať 50 °C, teda nenechá-
vajte fľašu na plyn napr. v horúcom počasí v automobile.

 ∙ S prázdnou fľašou na plyn zaobchádzajte rovnako, ako 
keby bola plná. Aj keď fľaša na plyn neobsahuje kvapalinu, 
môže v nej byť ešte nejaký tlak plynu. Pred odpojením vždy 
zatvorte ventil fľaše.

 ∙ Ak uvidíte, zacítite alebo začujete syčanie unikajúceho plynu 
z fľaše na plyn, keď je ventil pevne zavretý:

1. Vzdiaľte sa od fľaše s kvapalným propánom.
2. Nepokúšajte sa odstrániť problém sami.
3. Zavolajte požiarnikov.

Výmena fľaše na plyn
Ak je fľaša na plyn prázdna a treba ju vymeniť alebo je po-
trebné plnú fľašu na plyn premiestniť, vždy postupujte podľa 
týchto pokynov:

 ∙ Nepoužívajte poškodenú fľašu na plyn. Otlčená alebo sko-
rodovaná fľaša na plyn alebo fľaša na plyn s poškodeným 
ventilom môže byť nebezpečná a musí sa bezodkladne 
vymeniť za novú.

 ∙ Fľaša na plyn nesmie byť umiestnená vnútri zariadenia ale-
bo pod ním! Fľašu na plyn vždy umiestnite na bočnú alebo 
zadnú stranu zariadenia.

 ∙ Skontrolujte, či je regulátor tlaku namontovaný tak, že malý 
vetrací otvor smeruje nadol, aby sa v ňom nehromadila 
voda. V tomto otvore nesmú byť nečistoty, mastnota, hmyz 
a pod.

 ∙ Tesnosť spojky, kde sa hadica pripája na fľašu na plyn, sa 
musí testovať pri každej výmene alebo opätovnom pripájaní 
fľaše na plyn.

Skúška tesnosti
Na zariadení vykonajte skúšku tesnosti pred prvým použitím 
a pri každej výmene alebo opätovnom pripájaní fľaše na plyn:

1. Nastavte všetky ovládacie tlačidlá do polohy  / vyp.
2. Skontrolujte, či je regulátor tlaku natesno pripojený k fľaši 

na plyn.
3. Otvorte plynový ventil fľaše na plyn. Ak uvidíte, zacítite 

alebo začujete syčanie unikajúceho plynu z fľaše na plyn, 
ihneď zatvorte plynový ventil fľaše na plyn. Dochádza k 
silnému úniku na pripojení. Predtým, ako budete pokračo-
vať, skontrolujte všetky pripojenia.

4. Ak nevidíte, necítite ani nepočujete unikajúci plyn, na 
všetky pripojenia plynového systému naneste sprej na 
zisťovanie netesností.

5. Ak sa objavia zväčšujúce sa bubliny, dané pripojenie ne-
tesní. Ihneď zatvorte plynový ventil fľaše na plyn cylinder 
a skontrolujte utesnenie tohto pripojenia. Tento postup 
zopakujte.  
Ak únik nie je možné zastaviť, nepokúšajte sa o opravu. 
Navštívte predajňu produktov Hornbach a požiadajte o 
pomoc.

6. Ak sa neobjavia žiadne bublinky, plynový systém je pripra-
vený na použitie. Po každom použití alebo skúške tesnosti 
vždy zatvorte plynový ventil fľaše na plyn. 

Údržba

Informácie o hadici na plyn a regulátore
Pred každým použitím skontrolujte, či hadice nie sú prere-
zané alebo opotrebované. Dbajte na to, aby neboli ohnuté ani 
zamotané. Dbajte na to, aby hadica neprišla do kontaktu so 
žiadnym teplým povrchom, keď sa zariadenie používa. Poško-
dené hadice ihneď vymeňte.

 ∙ S týmto zariadením používajte len hadicové jednotky a 
regulátory tlaku s certifikátom EN. Dĺžka nesmie prekročiť 
1,5 m.

 ∙ Ak k tomuto zariadeniu nie je pribalený regulátor tlaku, 
používajte len regulátory tlaku, ktoré vyhovujú norme 
EN 12864 (prietok max. 1,5 kg/h) a ktoré sú schválené pre 
vašu krajinu a plyn špecifikovaný v technických údajoch.

  UPOZORNENIE 
Odporúča sa vymieňať regulátor tlaku a hadicovú 
jednotku každých 5 rokov. V niektorých krajinách je 
predpísané, že sa regulátor tlaku a hadicová jednotka 
musia vymieňať častejšie ako každých 5 rokov. Tieto 
štátne nariadenia majú prednosť.

Pri výmene regulátora tlaku a hadicovej jednotky sa 
obráťte na predajňu produktov Hornbach.
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PROBLÉM PRÍČINA RIEŠENIE

Plamene na rúrkových horákoch 
horia žltými alebo oranžovými 

plameňmi v kombinácii s zápachom 
plynu

Skontrolujte, či v rúrkových horákoch nie 
sú pavúky, hmyz, či iné prekážky.

Vyčistite rúrkové horáky podľa popisu v 
časti o čistení a starostlivosti.

Plameň je slabý, pričom ovládacie 
tlačidlo je na nastavení  / vysoká 

teplota alebo horák sa nezapáli.

Skontrolujte, či fľaša na plyn nie je prázd-
na.

Nainštalujte plnú fľašu na plyn a skontro-
lujte utesnenie.

Skontrolujte, či hadica na plyn nie je ohnu-
tá alebo zamotaná.

Vyrovnajte hadicu na plyn.

Pri stlačení tlačidla zapaľovača sa 
horák nezapáli. 

Skontrolujte, či plyn vyteká podľa pokynov 
na zapaľovanie pomocou zápalky.

Ak sa horák zapáli, skontrolujte, či zapa-
ľovač funguje správne. 
Ak sa horák nezapáli, vyčistite rúrkové 
horáky podľa popisu v časti o čistení a 
starostlivosti.

Skontrolujte, či batéria zapaľovača nie je 
vybitá.

Vymeňte batériu zapaľovača za novú.

Skontrolujte, či elektródy a káble zapa-
ľovača sú právne pripojené k rúrkovým 
horákom.

Správne namontujte elektródy na rúr-
kové horáky a skontrolujte, či sú všetky 
káble zapaľovača namontované správne.

Skontrolujte, či elektródy nie sú pokryté 
zvyškami z grilovania.

Vyčistite rúrkové horáky podľa popisu 
v časti o čistení a starostlivosti. Okrem 
toho vyčistite hrot elektródy alkoholom.

Tvar plameňa na horákoch je neho-
mogénny alebo neprebieha po celej 

dĺžke rúrkového horáka.

Sú horáky čisté? Vyčistite rúrkové horáky podľa popisu v 
časti o čistení a starostlivosti. 

Riešenie problémov

Skladovanie zariadenia
Ak je potrebné zariadenie uskladniť na dlhšiu dobu, (napr. cez 
zimu):

S nasadenou fľašou na plyn:
1. Nastavte ovládacie tlačidlá do polohy  / vyp. a zatvorte 

ventil na fľaši na plyn.
2. Dôkladne vyčistite zariadenie.
3. Skladujte v exteriéri na suchom a dobre vetranom mieste 

mimo dosahu detí.
4. Zakryte zariadenie.

BEZ nasadenej fľaše na plyn:
5. Nastavte ovládacie tlačidlá do polohy  / vyp. a zatvorte 

ventil na fľaši na plyn.
6. Dôkladne vyčistite zariadenie.
7. Zariadenie možno skladovať na suchom mieste v interiéri 

(napr. v garáži alebo pivnici)
8. Fľašu na plyn je potrebné skladovať v exteriéri na suchom 

a dobre vetranom mieste mimo dosahu detí!
9. Zakryte zariadenie.

Pri vyberaní zariadenia z miesta skladovania skontrolujte, či 
v rúrkovom horáku nie sú prekážky.

  POZOR 
PRÍTOMNOSŤ PAVÚKA/HMYZU
Ak je ťažké zariadenie zapáliť alebo ak je plameň slabý, 
skontrolujte a vyčistite difuzéry a rúrkové horáky.
Pavúky alebo malý hmyz zvyknú vytvárať problémy s 
vyšľahnutím, lebo si budujú hniezda a kladú vajíčka do 
difuzérov produktu alebo rúrkového horáka, čím bloku-
jú tok plynu.
Nahromadený plyn sa môže vznietiť za ovládacím 
panelom. Toto vyšľahnutie môže poškodiť zariadenie a 
spôsobiť závažné poranenie alebo smrť. Aby nedochá-
dzalo k vyšľahnutiam a na udržanie vysokej výkonnosti 
je potrebné vybrať a vyčistiť jednotku horáka a rúrky 
difuzéra vždy, keď bolo zariadenie dlhšiu dobu nepou-
žívané.
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  UPOZORNENIE 
Keď sa zariadenie nepožíva, vždy nastavte ovládacie tlačidlá do vypnutej polohy a zatvorte ventil fľaše na plyn.  
Ubezpečte sa, že zariadenie vychladlo.

Rúrkové horáky
1. Vyberte grilovacie rošty a žeraviace stany.
2. Vyberte prenosové rúrky tak, že odstránite ich kolíčky.
3. Vyberte krycí plech tak, že odstránite jeho dve skrutky. 
4. Odstráňte kolíčky rúrkových horákoch v ohnisku.
5. Opatrne nadvihnite rúrkový horák smerom nahor a od 

otvorov ventilov.
6. Oddeľte elektródu od rúrkového horáka pomocou krížové-

ho skrutkovača.
7. Pomocou úzkej kefky na čistenie fliaš s ohybnou rúčkou 

(nepoužívajte drôtenú kefu) prejdite niekoľkokrát cez rúr-
ku každého horáka.

8. Kefkou vyčistite celý vonkajší povrch rúrkového horáka a 
odstráňte zvyšky potravín a nečistoty.

9. Dôkladne vyčistite každý upchatý otvor pomocou drôtu, 
napr. sponkou na papier.

10. Na každom rúrkovom horáku skontrolujte, či nie je poško-
dený, skorodovaný alebo nemá zväčšené otvory. V prípade 
akéhokoľvek poškodenia sa rúrkový horák musí vymeniť.

11. Znova nasaďte elektródu na rúrkový horák.
12. Znova nasaďte rúrku rúrkových horákov na otvory venti-

lov.
13. Opatrne znova nasaďte rúrkové horáky do ohniska a zais-

tite ich kolíčkami.
14. Znova nasaďte prenosové rúrky a zaistite ich kolíčkami.
15. Znova nasaďte grilovacie rošty a žeraviace stany.

Čistenie a starostlivosť

Vnútro a vonkajšok zariadenia
 ∙ Zariadenie čistite pravidelne, podľa možností po každom 
grilovaní.

 ∙ Zariadenie je potrebné vyčistiť aspoň raz za rok.
 ∙ Nepomýľte si hnedé alebo čierne nánosy mastnoty s náte-
rom. Vnútorné plochy plynových grilov nie sú natierané vo 
výrobe (a nikdy by sa nemali natierať). Na vnútorné plochy 
veka a dna zariadenia naneste silný roztok čistiaceho pros-
triedku a vodu alebo použite čistiaci prostriedok na zariade-
nie s hrubou kefou. Opláchnite a nechajte úplne vyschnúť. 
Na natreté povrchy neaplikujte leptavé čistiace prostriekdy 
na zariadenie/rúru.

 ∙ Grilovacie povrchy: ak na čistenie akéhokoľvek grilovacieho 
povrchu zariadenia použijete kefku so štetinami, pred gri-
lovaním skontrolujte, či na grilovacích povrchoch nezostali 
žiadne štetinky. Neodporúča sa čistiť grilovacie povrchy, 
keď je zariadenie horúce.

 ∙ Plastové povrchy: Umyte teplou vodou s mydlom a utrite 
dosucha. Na plastové diely nepoužívajte citrisol, abrazívne 
prostriedky, odmasťovače ani koncentrovaný čistiaci pros-
triedok na plastové diely, inak môžete spôsobiť poškodenie 
alebo nefunkčnosť týchto dielov.

 ∙ Porcelánové povrchy: Keďže majú sklu podobný povrch, 
väčšinu usadením možno utrieť s roztokom zažívacej sódy 
vo vode alebo čistiacim prostriedkom so špeciálnym zlože-
ním. Na odolné škvrny použite mycí prášok.

 ∙ Natreté povrchy: Umyte miernym roztokom alebo neabra-
zívnym čistiacim prostriedkom a teplou vodou s mydlom. 
Utrite dosucha mäkkou neabrazívnou tkaninou.

 ∙ Nerezové povrchy: Ak chcete zachovať vysoko kvalitný 
vzhľad zariadenia, po každom použití umyte miernym 
čistiacim prostriedkom a teplou vodou s mydlom a utrite 
dosucha mäkkou tkaninou. Na zapečené usadeniny mast-
noty môže byť potrebné použiť abrazívnu plastovú čistiacu 
podušku. Aby nedošlo k poškodeniu, používajte len v smere 
brúsenej povrchovej úpravy. Na plochy s vyobrazeniami ne-
používajte abrazívnu podušku.
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Technické údaje
Popis Plynový gril Plynový gril Plynový gril

Model č. TG-3 30 mbar TG-3 30 mbar TG-3 30 mbar

Verzia 8843209 NL,  
8843212 SE, 
8843206 RO, CZ, SK

8843209 NL,  
8843212 SE, 
8843206 RO, CZ, SK

8843209 NL,  
8843212 SE, 
8843206 RO, CZ, SK

Celkový tepelný výkon 12,8 kW (931 g/h) 12,8 kW (931 g/h) 12,8 kW (931 g/h)

Kategória plynu I3+(28-30/37) I3+(28-30/37) I3B/P(30)

Typ plynu Propán Bután Bután, propán alebo ich 
zmesi

Tlak plynu 37 mbar 28-30 mbar 30 mbar

Veľkosť injektora ø 3x 0,91 mm / gril
1x 0,75 mm / bočný horák

3x 0,91 mm / gril
1x 0,75 mm / bočný horák

3x 0,91 mm / gril
1x 0,75 mm / bočný horák

Cieľové krajiny BE, FR, IT, LU, LV, IE, GB, 
GR, PT, ES, CY, CZ, LT, SK, 
CH, SI

BE, FR, IT, LU, LV, IE, GB, 
GR, PT, ES, CY, CZ, LT, SK, 
CH, SI

LU, NL, DK, FI, SE, CY, CZ, 
EE, LT, LV, MT, SK, SI, BG, 
IS, NO, TR, HR, RO, IT, HU

Záruka
Tento produkt Tenneker bol vyrobený podľa najnovších pro-
dukčných metód a podlieha trvalej a prísnej kontrole kvality.

HORNBACH-Baumarkt-AG, Hornbachstraße 11, 76879 Born-
heim/Nemecko (ďalej len vydavateľ) zaručuje kvalitu ražňov 
Tenneker na drevné uhlie a plyn za nasledujúcich zmluvných 
podmienok.

1. Záručné obdobie

Záručné obdobie je 10 rokov. Záručné obdobie začína dňom 
zakúpenia. Odložte si originál dokladu o zakúpení alebo 
originál faktúry na bezpečné miesto na kontrolu dátumu 
zakúpenia.

2. Rozsah záruky

Táto záruka platí na výlučne na výrobné a materiálové poru-
chy a pokrýva aj kryty a žeraviace misy, ktoré skorodovali.

Táto záruka sa netýka porúch, ktoré sú následkom

•	 nesprávnej	montáže	alebo	pripojenia
•	 nesprávnej	manipulácie	alebo	používania
•	 nesprávnej	alebo	nedostatočnej	údržby	alebo	opráv
•	 násilného	poškodenia
•	 používanie	náhradných	dielov,	ktoré	nie	sú	originálne		 	
 náhradné diely
•	 neúmyselných	chemických,	elektrických	alebo	
 elektronických vplyvov
 
Záruka ďalej nepokrýva poškodenie opotrebovávaných dielov 
spôsobené bežným opotrebovaním. Záruka sa taktiež netýka 
žiadnych sprievodných alebo následných škôd.

3. Záručný servis

Počas záručného obdobia vydavateľ otestuje chybnú položku 
a určí, či sa kvalifikuje alebo nekvalifikuje pod túto záruku. 
Ak sa daná položka kvalifikuje pod záruku, vydavateľ opraví 
alebo vymení položku držiteľovi záruky bezplatne. Ak daná 
položka a momente reklamácie už nie je dostupná, vydavateľ 
je povinný vymeniť položku za podobný produkt. Vydavateľ 
týmto prevezme vlastníctvo vymenenej položky alebo polo-
žiek.

Záručný servis (opravy alebo výmeny) nesmú prekročiť zá-
ručnú dobu. Rovnako záručná doba po poskytnutí záručného 
servisu nezačína znova.

4. Reklamácie zo záruky

Pri reklamácii sa obráťte na pobočku spoločnosti HORN-
BACH-Baumarkt. Najbližšiu pobočku nájdete na stránke 
www.hornbach.de alebo sa obráťte na vydavateľa na e-mai-
lovej adrese  
„service@hornbach.com“.

Reklamácie budú akceptované len po predložení originálu 
dokladu o zakúpení alebo originálu faktúry.

5. Zákonné práva

Táto záruka neobmedzuje vaše zákonné práva týkajúce sa 
záruky a právnej zodpovednosti výrobcu za výrobok.
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 Zostava plynového grilu 1x

 Panel vozíka ľavý 1x

 Panel vozíka pravý 1x

 Spodná polička 1x

 Predný panel 2x

 Zadný stabilizátor 1x

 Pravá polička 1x

 Ľavá polička 1x

Komponenty
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 Žeraviaci stan 3x  Grilovací rošt 3x

 Ohrievací podstavec 1x  Rošt bočného horáka 1x

 Bočný horák 1x

 Držiak zápalky 1x Zostava hadice na plyn 1x

 Os koliesok 1x

 Háčik na príslušenstvo 1x

 Štítok s logom 1x

 Svorka na tuk 1x  Miska na tuk 1x

 Súprava skrutiek 1x

 Súprava koliesok 2x

 Súprava nástrojov 1x
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1

2

3

4x
Typ A

4x
Typ D

Montáž

 Zadný stabilizátor 1x
 Skrutka typu C 4x

Nasaďte zadný stabilizátor na vozík. 
Štrbiny na výstupkoch s kľúčovou 

dierkou musia smerovať nahor.

 Spodná polička 1x
 Panel vozíka ľavý 1x
 Panel vozíka pravý 1x
 Skrutky typu A 4x
 Matica typu D 4x

Nasaďte spodnú poličku na ľavý a 
pravý panel vozíka pomocou 4 skru-

tiek typu A a 4 matíc typu D.

Dlhší panel vozíka musí byť na ľavej 
strane

 Os koliesok 1x
 Súprava koliesok 2x
 Objímka typu H 2x
 Podložka typu J 1x
 Fixačný kolík typu K 1x

Prestrčte os koliesok cez prvé ko-
liesko a potom nasuňte na objímku. 

Prestrčte os cez otvory vo vozíku 
a nasuňte druhú objímku a potom 

druhé koliesko. Zaistite kolieska po-
mocou podložky a fixačného kolíka. 
Nasaďte kryty koliesok na kolieska.

4x
Typ C

1x
Typ K

2x
Typ H

1x
Typ J
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4

5

6

 Skrutka typu M 4x

Nasaďte 4 skrutky typu M na vonkaj-
šiu stranu vozíka.

Skrutky nesmú byť úplne zaskrut-
kované.

4x
Typ M

 Predný panel 2x 
 Skrutka typu E 8x

Nasaďte dva predné panely na ľavý 
a pravý panel vozíka pomocou 8 

skrutiek typu E.

 Pravá polička 1x

Nasaďte pravú poličku jej nasunu-
tím na 2 skrutky typu M na pravej 

strane vozíka.

8x
Typ E
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7

8

9

2x
Typ B

 Ľavá polička 1x

Nasaďte ľavú poličku jej nasunutím 
na 2 skrutky typu M na pravej stra-

ne vozíka.

 Skrutka typu B 2x

Nasaďte pravú poličku na pravý 
panel vozíka pomocou 2 skrutiek 

typu B.

 Poto utiahnite 2 skrutky typu M na 
vonkajšej strane.

 Skrutka typu B 2x

Nasaďte ľavú poličku na ľavý panel 
vozíka pomocu 2 skrutiek typu B.

 Poto utiahnite 2 skrutky typu M na 
vonkajšej strane.

2x
Typ B
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10

12 4x
Typ C

Odstráňte hadicu na plyn bočného 
horáka zo zostavy grilu a drôt zapa-

ľovača z plynového grilu.

 Zostava grilu 1x 
 Skrutky typu C 4x

Nasaďte zostavu plynového grilu na 
vozík pomocou 4 skrutiek typu C.

11
 Zostava hadice na plyn 1x

Nasuňte hadicu úplne na prívod 
plynu na plynovom grile a zaistite ju 

hadicovou svorkou. 

Zostava hadice na plyn vo vašej 
krajine môže vyzerať inak ako na 

vyobrazení! 
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13

14

15

Odstráňte maticu z hadice na plyn 
bočného horáka. Nasaďte hadicu 

na plyn na ľavú položku a upevnite 
hadicu na plyn pomocou matice.

Ťahajte hadicu na plyn bočného 
horáka zo zostavy grilu von z vozíka 

a pod ľavú poličku.

 Bočný horák 1x

Otvorte veko ľavej poličky a vložte 
bočný horák podľa vyobrazenia jeho 

zasunutím do ventilu vývodu plynu 
bočného horáka.
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16

17

18

Vytiahnite drôt zapaľovača bočného 
horáka zo zostavy grilu von z vozíka 

a nasuňte ho na bočný horák.

 Krídlová matica typu F 1x

Zaistite bočný horák na ľavej poličke 
nasadením krídlovej matice typu F 

na bočný horák.

 Rošt bočného horáka 1x

Položte rošt bočného horáka na 
bočný horák a zatvorte veko.

1x
Typ F
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19

20

21

 Grilovací rošt 3x

Položte 3 grilovacie rošty na zostavu 
plynového grilu podľa vyobrazenia.

 Žeraviaci stan 3x

Otvorte veko zostavy plynového 
grilu. Položte 3 žeraviace stany rúr-
kových horákov zasunutím výložiek 

do štrbín krytu a ich položením na 
kolíčky na zadnej strane.

 Ohrievací podstavec 1x

Prestrčte čierne zakončenia ohrie-
vacieho roštu cez otvory veka. 

Zastrčte strieborné zakončenia 
ohrievacieho roštu do otvorov na 

bočnej stene.
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22

23

24

 Svorka na tuk 1x
 Miska na tuk 1x

Vložte misku na do svorky na tuk 
a zaveste ju na vývod tuku zostavy 
plynového grilu podľa vyobrazenia.

 Štítok s logom 1x

Odstráňte dve krídlové matice zo 
štítku s logom. 

Namontujte štítok s logom na veko 
zostavy plynového grilu utiahnutím 

krídlových matíc zvnútra.

 Držiak zápalky 1x

Nasaďte držiak zápalky na háčik na 
ľavej strane vozíka.

Držiak zápalky možno používqať na 
manuálne zapaľovanie plynu. Ďalšie 

pokyny nájdete v časti ZAPAĽOVA-
NIE ZÁPALKAMI.
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25
 Háčik na príslušenstvo 1x

Odstráňte dve matice a poistné 
krúžky z háčika na príslušenstvo.

Nasaďte háčik na príslušenstvo na 
pravú poličku pomocou dvoch poist-

ných krúžkov a matíc.

26

27

Skontrolujte, či sú všetky ovláda-
cie tlačidlá zariadenia v polohe 

 / vyp.!
Nasaďte regulátor tlaku zostavy 

plynového na ventil fľaše na plyn.

Fľaša na plyn a zostava hadice na 
plyn vo vašej krajine môžu vyzerať 

inak ako na vyobrazení!

Fľaša na plyn nesmie byť umiest-
nená pod zariadením! Fľašu na 
plyn vždy umiestnite na bočnú 

alebo zadnú stranu zariadenia.

 Pomocou spreja na 
zisťovanie netesností skontrolujte 

všetky pripojenia zostavy hadice 
na plyn. Ak sa tvoria bublinky, ihneď 
zatvorte ventil fľaše na plyn a zaria-

denie nepoužívajte.

Testujte zariadenie podľa popisu v 
časti SKÚŠKA TESNOSTI minimál-
ne raz ročne a pri každom presú-

vaní, odpojení alebo výmene fľaše 
na plyn!
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Poznámky
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Vă mulţumim!
Suntem convinşi că acest grătar cu gaz vă va satisface aş-
teptările şi vă dorim să-l utilizaţi cu plăcere.
Înainte de utilizare citiţi instrucţiunile, păstraţi-le pentru refe-
rinţe ulterioare şi respectaţi instrucţiunile de siguranţă.

  PERICOL 
Dacă simţiţi miros de gaz:

1. Închideţi gazul de alimentare a aparatului.
2. Stingeţi toate flăcările deschise.
3. Deschideţi capacul.
4. Dacă se simte în continuare mirosul de gaz, înde-

părtaţi-vă de aparat şi chemaţi imediat furnizorul 
de gaz sau pompierii.

Scurgerile de gaz pot cauza focuri sau explozii care 
pot avea ca rezultat răniri corporale grave, moarte sau 
pagube materiale.

  AVERTIZARE 
1. Nu depozitaţi sau folosiţi benzină sau alte lichide 

sau vapori inflamabili în apropierea acestui aparat 
sau a altor aparate.

2. Nu depozitaţi butelia de gaz neconectată în apropie-
rea acestui aparat sau a altor aparate.

Accesorii necesare

  AVERTIZARE 
Nu încercaţi să faceţi reparaţii la componentele sis-
temului de gaz. Pentru reparaţii vă rugăm contactaţi 
magazinul local Hornbach sau furnizorul de gaz. 
Nerespectarea acestei avertizări poate cauza focuri 
sau explozii care pot avea ca rezultat răniri corporale 
grave, moarte sau pagube materiale.

Utilizare conform destinaţiei
Acest aparat este un grătar cu gaz portabil pentru utilizare în 
aer liber. Este destinat prăjirii şi gătirii alimentelor în mediu 
privat.
Aparatul nu este potrivit pentru utilizare comercială.
Orice altă utilizare sau modificare a aparatului se consideră 
a fi utilizare necorespunzătoare şi poate conduce la pericole 
considerabile. 

Simboluri

Avertismente de sigu-
ranţă

Este nevoie de 2 per-
soane

Locaţie vizibilă Locaţie ascunsă

Cuprins
Utilizare conform destinaţiei 82
Simboluri 82
Scule şi accesorii necesare 82
Instrucţiuni de siguranţă 83
Părţi componente 84
Baterie aprinzător 84
Butoane de reglare 85
Aprindere cu aprinzător 85
Aprindere cu chibrit 85
Înlocuirea buteliei de gaz 86
Test de etanşeitate 86
Informaţii privind butelia de gaz 86
Informaţii privind furtunul de gaz 86
Depozitarea aparatului 87
Remedierea defectelor 87
Curăţare şi întreţinere 88
Garanţie 89
Date tehnice 89
Elemente componente 90
Montaj 92

Service
Dacă aveţi nevoie de service sau de piese de schimb vă ru-
găm contactaţi magazinul local Hornbach sau trimiteţi e-mail 
la adresa:

service@hornbach.com

1x Spray detectare neetanşeitate
1x Baterie AA
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  INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ 
Nerespectarea instrucţiunilor de siguranţă din acest manual de utilizare poate conduce răniri corporale grave sau 
moarte, focuri sau explozii care cauzează pagube materiale.

 ∙ FOLOSIŢI NUMAI ÎN AER LIBER. NU FOLOSIŢI NICIODATĂ 
ÎN INTERIOR.

 ∙ Folosiţi aparatul numai în zone bine aerisite. Nu folosiţi în 
garaj, curte interioară acoperită sau sub orice copertină.

 ∙ Aparatul nu este destinat instalării în sau pe vehicule de 
agrement şi/sau şalupe (vapoare).

 ∙ AVERTIZARE: Părţile accesibile pot deveni fierbinţi. Ţineţi 
copiii mici departe.

 ∙ Aparatul nu poate fi folosit de copii.
 ∙ Nu depozitaţi piese de schimb sau butelie de gaz deco-
nectată sub sau lângă aparat.

 ∙ Asamblarea necorespunzătoare poate fi periculoasă. 
Respectaţi cu stricteţe instrucţiunile de montaj.

 ∙ Nu conectaţi aparatul la reţeaua de gaz natural (reţeaua 
de gaz din oraş)! Valvele şi duzele sunt prevăzute exclusiv 
pentru gaz propan lichid.

 ∙ Propanul lichid nu este gaz natural. Conversia sau 
tentativa de a utiliza gaz natural într-un recipient desti-
nat propanului lichid sau propan lichid într-un recipient 
pentru gaz natural este periculoasă şi atrage după sine 
pierderea garanţiei.

 ∙ După o perioadă de depozitare şi/sau neutilizare, înainte 
de utilizare aparatul trebuie verificat cu privire la etanşei-
tate şi înfundarea arzătorului.

 ∙ Nu puneţi în funcţiune aparatul dacă sunt scurgeri de gaz.
 ∙ După utilizare închideţi robinetul de gaz de la butelia de 
gaz.

 ∙ Nu utilizaţi flacără pentru detectarea scurgerii de gaz.
 ∙ În timpul utilizării aparatul trebuie ţinut departe de mate-
rialele inflamabile.

 ∙ Materialele inflamabile nu pot fi niciodată mai aproape de 
1 metru de spatele sau părţile laterale ale aparatului.

 ∙ În zona de gătire (cu un perimetru de 3 metri în jurul 
aparatului) este interzisă prezenţa surselor de aprindere, 
cum ar fi de exemplu flăcările de veghe sau încălzitoare 
de apă, instalaţii electrice în funcţionare etc. şi a vapori-
lor/lichidelor inflamabile cum ar fi de exemplu benzina, 
alcoolul etc.

 ∙ Nu acoperiţi şi nu puneţi nimic inflamabil pe sau în zona 
de depozitare de sub aparat.

 ∙ Nu acoperiţi grătarul cu folie de aluminiu sau alte mate-
riale. Aceasta va bloca ventilaţia arzătorului şi va crea o 
situaţie potenţial periculoasă rezultând pagube materiale 
şi/sau vătămări personale.

 ∙ Procedaţi cu o precauţie rezonabilă în timpul utilizării 
aparatului. Acesta poate fi fierbinte în timpul gătirii sau 
curăţării şi niciodată nu-l lăsaţi nesupravegheat în timpul 
funcţionării.

 ∙ Nu mutaţi aparatul în timpul utilizării.
 ∙ Dacă arzătoarele se sting în timpul funcţionării atunci 
închideţi toate robinetele de gaz. Deschideţi capacul şi 
aşteptaţi cinci minute înainte de a încerca reaprinderea. 
Respectaţi instrucţiunile referitoare la aprindere.

 ∙ Nu încercaţi niciodată să aprindeţi arzătorul având capa-
cul închis. Acumularea gazului nears în interiorul apara-
tului închis constituie un pericol.

 ∙ Utilizaţi instrumente barbeque cu mâner lung şi mănuşi 
de bucătărie pentru a evita arsurile şi stropirile. La mânu-
irea componentelor fierbinţi folosiţi mănuşi de protecţie.

 ∙ Înainte de mutarea buteliei de gaz din poziţia prevăzută 
închideţi întotdeauna robinetul de gaz al buteliei şi deco-
nectaţi regulatorul de presiune.

 ∙ Nu utilizaţi aparatul cu butelia de gaz care nu se află în 

poziţia corectă.
 ∙ Ţineţi departe de suprafeţele încălzite toate cablurile de 
alimentare, furtunul de gaz şi furtunul de alimentare cu 
combustibil.

 ∙ Nu folosiţi aparatul dacă toate părţile componente nu 
sunt la locul lor. Aparatul trebuie asamblat corespunzător 
în conformitate cu instrucţiunile de montaj.

 ∙ Nu modificaţi aparatul. Este strict interzisă efectuarea 
oricărei modificări. Părţile sigilate nu pot fi manipulate de 
către utilizator. Nu dezasamblaţi injectoarele.

 ∙ Nu folosiţi cărbune, brichete ceramice sau pietre de lava 
în aparat.

 ∙ Nu vă aplecaţi niciodată asupra grătarului deschis şi nu 
puneţi mâinile sau degetele pe latura frontală a carcasei.

 ∙ Menţineţi fantele de aerisire libere şi lipsite de reziduuri.
 ∙ Nu lărgiţi sau blocaţi orificiile supapei sau deschiderea 
arzătorului în timpul curăţării supapelor sau arzătoarelor.

 ∙ Verificaţi regulat flacăra arzătorului.
 ∙ Aparatul trebuie curăţat temeinic în mod regulat.
 ∙ Încărcarea maximă a arzătorului lateral şi a rafturilor 
este de 4,5 kg. Diametrul vaselor de gătit trebuie să fie 
între 200 şi 260 mm.

 ∙ Înainte de fiecare utilizare şi după fiecare curăţare tre-
buie instalată tava de grăsime, dar nu îndepărtaţi tava de 
grăsime înainte de răcirea aparatul.

 ∙ Aveţi mare grijă la deschiderea capacului deoarece pot 
ieşi aburi fierbinţi.

 ∙ Fiţi atent când se află în apropiere copii, persoane vârst-
nice şi animale.

 ∙ Dacă observaţi orice picurare de grăsime sau alte materi-
ale fierbinţi în regulatorul de presiune, valvă sau ansam-
blul furtunului de gaz atunci închideţi imediat robinetul 
de la butelia de gaz. Lăsaţi aparatul să se răcească, 
identificaţi cauza, curăţaţi şi verificaţi supapa, furtunul şi 
regulatorul şi efectuaţi un test de etanşeitate înainte de 
continuarea gătirii.

 ∙ Nu aşezaţi în zona de depozitare de sub aparat obiecte 
sau materiale care pot bloca fluxul aerului ars spre par-
tea cealaltă a panoului de control şi a focarului.

 ∙ Nu deconectaţi sau schimbaţi butelia de gaz la o distanţă 
mai mică de 3 metri de o flacără deschisă sau alte surse 
de aprindere.

 ∙ Utilizaţi numai regulatorul de gaz şi ansamblul de furtun 
livrat împreună cu aparatul.

 ∙ Furtunul ansamblului furtunului de gaz nu poate fi frânt şi 
nu poate depăşi lungimea de 1,5 metri.

 ∙ Folosiţi numai butelii de gaz care au diametrul până la 
310 mm şi înălţimea maximă de 600 mm conţinând gaz 
propan lichid 5 - 13 kg.

 ∙ În timpul funcţionării aparatului sau când acesta este 
încă fierbinte nu încercaţi să deconectaţi regulatorul de 
presiune şi ansamblul furtunului de gaz sau orice racord 
de gaz.

 ∙ Nu utilizaţi butelie de gaz deteriorată. O butelie de gaz 
cu crestături, cu rugină sau cu robinet deteriorat poate fi 
periculoasă şi trebuie înlocuită imediat cu una nouă.

 ∙ Chiar dacă butelia de gaz pare a fi goală poate să conţină 
încă gaz şi trebuie transportată şi depozitată corespun-
zător.
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Prezentare generală

1

2

3

4

6

9

5

10

11

12

13

14

1. Mâner
2. Capac izolat
3. Capac arzător lateral
4. Arzător lateral

5. Raft stâng
6. Furtun gaz
7. Robinet butelie gaz
8. Butelie gaz

Părţi componente
9. Roată
10. Raft de încălzire
11. Grătar pentru gătit
12. Raft drept

13. Aprinzător
14. Panou de reglare

7

8

1 2

Baterie aprinzător
Aparatul are un aprinzător electric pentru a aprinde arzătoa-
rele tub. Introduceţi o baterie AA pentru a putea fi folosit:

1. Deşurubaţi capacul aprinzătorului, introduceţi bateria AA 
cu polul + spre exterior.

2. Înşurubaţi capacul aprinzătorului.
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Aprindere cu aprinzător
Aparatul are un sistem de aprindere electric care permite 
aprinderea uşoară a grătarului cu gaz sau a arzătorului lateral.

Nu vă aplecaţi niciodată asupra aparatului în timpul aprin-
derii.

Pentru a aprinde grătarul
1. Setaţi toate butoanele de reglare la  / închis.
2. Deschideţi capacul aparatului.
3. Deschideţi robinetul de gaz al buteliei de gaz.
4. Setaţi butonul de reglare al grătarului la  / aprindere.
5. Apăsaţi butonul aprinzătorului electric.
6. Dacă arzătorul s-a aprins arzătoarele tub din vecinătate 

pot fi aprinse prin apăsarea butoanelor lor şi rotindu-le la 
 / temperatură înaltă.

Pentru a aprinde arzătorul lateral:
1. Setaţi toate butoanele de reglare la  / închis.
2. Deschideţi capacul arzătorului lateral.
3. Deschideţi robinetul de gaz al buteliei de gaz.
4. Setaţi butonul de reglare al arzătorului lateral la 

 / aprindere.
5. Apăsaţi butonul aprinzătorului electric.

Dacă arzătorul nu se aprinde în 5 secunde după apăsarea 
butonului aprinzătorului electric atunci setaţi toate butoanele 
de reglare la  / închis şi aşteptaţi 5 minute. Repetaţi aceas-
tă procedură, dacă aprinzătorul nu funcţionează verificaţi 
bateria ţi cablurile acestuia sau urmaţi instrucţiunile de la 
aprinderea cu chibrit.

Aprindere cu chibrit
Dacă aprinzătorul electric al aparatului nu funcţionează sau 
dacă doriţi să aprindeţi aparatul manual folosind chibrit:

Nu vă aplecaţi niciodată asupra aparatului în timpul aprin-
derii.

1. Setaţi toate butoanele de reglare la  / închis.
2. Deschideţi capacul aparatului.
3. Deschideţi robinetul de gaz al buteliei de gaz.
4. Aşezaţi chibritul în portchibrit, aprindeţi chibritul şi intro-

duceţi portchibritul în deschiderea arzătorului pe latura 
stângă şi dreaptă a focarului.

5. Apăsaţi cel mai apropiat buton de reglare şi setaţi-l la 
 / temperatură înaltă pentru a aprinde arzătorul tub.

6. Asiguraţi-vă că arzătorul arde şi rămâne aprins.
7. Arzătoarele tub alăturate pot fi aprinse apăsând butoane-

le lor şi rotindu-le la  / temperatură înaltă.

Pentru a aprinde arzătorul lateral:
1. Setaţi toate butoanele de reglare la  / închis.
2. Deschideţi capacul arzătorului lateral.
3. Deschideţi robinetul de gaz al buteliei de gaz.
4. Aşezaţi un chibrit în portchibrit, aprindeţi chibritul şi 

ţineţi-l aproape de arzător.
5. Apăsaţi butonul de reglare al arzătorului lateral şi setaţi-l 

la  / temperatură înaltă pentru a aprinde arzătorul.
6. Asiguraţi-vă că arzătorul arde şi rămâne aprins.

Butoane de reglare

Prăjire

  PRECAUŢIE 
FOC CU GRĂSIME
 ∙ Stingerea focului cu grăsime prin închiderea capacu-

lui poate fi imposibilă. Grătarele sunt bine ventilate 
din motive de siguranţă.

 ∙ Nu stropiţi cu apă focul cu grăsime. Poate provoca 
vătămare personală. Dacă s-a format un foc cu 
grăsime persistent rotiţi butoanele de reglare la 
închis şi închideţi butelia de gaz.

 ∙ Dacă aparatul nu a fost curăţat în mod regulat atunci 
poate să ia foc grăsimea care poate deteriora pro-
dusul. Fiţi foarte atent când preîncălziţi sau ardeţi 
rămăşiţele de alimente pentru a evita apariţia focului 
de la grăsime. Pentru a preveni aprinderea grăsimii 
respectaţi instrucţiunile de la curăţarea generală a 
aparatului şi curăţarea ansamblului arzătorului.

 ∙ Cel mai eficace de a preveni aprinderea grăsimii 
este curăţarea cu regularitate a aparatului.

  AVERTIZARE 
Înainte de utilizare urmaţi cu atenţie toate testele de 
etanşeitate din acest manual.

Fiecare arzător tub este reglat printr-un buton de reglare. 
Fiecare buton de reglare are  pentru a aplica diferite setări:

      
 Închis Aprin- Temperatură  Temperatură  
  dere înaltă  scăzută 
 

Setarea  / aprindere apare numai pe un singur buton de 
reglare. Folosiţi acest buton pentru a aprinde grătarul cu 
aprinzătorul electric.

Dacă arzătorul este aprins temperatura poate fi setată după 
necesităţi prin setarea butonului de reglare între  / tempe-
ratură înaltă şi  / temperatură scăzută.

Înainte de prima gătire lăsaţi aparatul să funcţioneze aproxi-
mativ 15 minute fără mâncare. Acesta va curăţa părţile inter-
ne şi va elimina mirosul grătarului pentru gătit.
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Informaţii privind furtunul de gaz şi 
regulatorul

Înainte de fiecare utilizare verificaţi dacă furtunul este tăiat 
sau uzat. Asiguraţi-vă că nu este frânt sau răsucit. Asiguraţi-
vă că în timpul funcţionării aparatului furtunul nu atinge nici 
o suprafaţă fierbinte. Înlocuiţi imediat furtunurile deteriorate.

 ∙ Cu acest aparat folosiţi numai ansambluri de furtun şi re-
gulatoare de presiune cu certificat EN. Lungimea nu poate 
depăşi 1,5 metri.

 ∙ Dacă regulatorul de presiune nu este livrat împreună cu 
aparatul atunci folosiţi numai regulatoare de presiune omo-
logate care sunt conforme cu EN 12864 (debit maxim de 1,5 
kg/h) şi care sunt aprobate în ţara dumneavoastră şi gaz 
specificat în datele tehnice.

Informaţii privind butelia de gaz
 ∙ Gazul propan lichid este un gaz la temperatură şi presiune 
obişnuită. În interiorul buteliei de gaz gazul propan este 
lichid. Cum presiunea se reduce lichidul se evaporă rapid şi 
devine gaz.

 ∙ Gazul propan lichid are un miros asemănător cu gazul natu-
ral. Trebuie să recunoaşteţi acest miros.

 ∙ Gazul propan lichid este mai greu decât aerul. Gazul propan 
lichid scurs se poate aduna în zonele joase şi nu se disper-
sează.

 ∙ Butelia de gaz trebuie instalată, transportată şi depozitată 
în poziţie verticală şi departe de accesul copiilor. Evitaţi 
căderea sau manipularea bruscă a buteliilor de gaz.

 ∙ Nu depozitaţi sau transportaţi butelia de gaz la temperaturi 
care pot atinge 50° C, de ex. nu-l lăsaţi în maşină într-o zi 
fierbinte.

 ∙ Manipulaţi buteliile de gaz golite cu grijă asemănătoare cu 
care manipulaţi buteliile pline. Chiar dacă butelia de gaz nu 
mai conţine lichid poate să fie presiune de gaz în aceas-
ta. Înainte de deconectare întotdeauna închideţi robinetul 
buteliei.

 ∙ Dacă vedeţi, simţiţi sau auziţi şuieratul gazului care se 
scurge din butelia de gaz în timp ce robinetul său este bine 
închis:

1. Îndepărtaţi-vă de butelia de propan lichid.
2. Nu încercaţi să remediaţi singur problema.
3. Chemaţi pompierii.

Înlocuirea buteliei de gaz
Dacă butelia de gaz s-a golit şi trebuie schimbată sau dacă 
butelia de gaz trebuie aşezată într-un alt loc atunci respectaţi 
următoarele instrucţiuni:

 ∙ Nu utilizaţi butelie de gaz deteriorată. O butelie de gaz cu 
crestături, cu rugină sau cu robinet deteriorat poate fi peri-
culoasă şi trebuie înlocuită imediat cu una nouă.

 ∙ Butelia de gaz nu poate fi aşezată în interiorul aparatului 
sau sub acesta. Aşezaţi întotdeauna butelia de gaz lângă 
aparat sau în spatele acestuia.

 ∙ Asiguraţi-vă că regulatorul de gaz este montat cu orificiul 
mic de ventilaţie orientat în jos astfel încât să nu se adu-
nă apă în acesta. Acest orificiu de ventilaţie trebuie să fie 
curat, fără grăsime, gândaci etc.

 ∙ Racordul unde furtunul se conectează cu butelia de gaz 
trebuie testat la etanşeitate de fiecare dată când butelia de 
gaz se înlocuieşte sau se reconectează.

  AVERTIZARE 
Se recomandă înlocuirea regulatorului de presiune şi 
a ansamblului de furtun la fiecare 5 ani. În anumite ţări 
se prevede înlocuirea regulatorului de presiune şi a 
ansamblului de furtun mai repede de 5 ani. În acest caz 
este valabilă reglementarea naţională.

Pentru înlocuirea regulatorului de presiune şi ansamblu-
lui de furtun contactaţi magazinul Hornbach.

Test de etanşeitate
Efectuaţi testul de etanşeitate al aparatului înainte de prima 
utilizare şi ori de câte ori se înlocuieşte sau se reconectează 
butelia de gaz.

1. Setaţi toate butoanele de reglare la  / închis.
2. Asiguraţi-vă că regulatorul de presiune este conectat 

ferm la butelia de gaz.
3. Deschideţi robinetul de gaz al buteliei de gaz. Dacă simţiţi 

miros de gaz sau auziţi şuieratul gazului care se scurge 
din butelie atunci închideţi imediat robinetul de gaz al 
buteliei de gaz. Există o scurgere majoră la conexiune. 
Verificaţi toate conexiunile înainte de a acţiona.

4. Dacă nu vedeţi, simţiţi sau auziţi gaz scăpat atunci aplicaţi 
sprayul de detectare scurgeri la toate conexiunile siste-
mului de gaz.

5. Dacă apar bule în creştere atunci există scurgere la cone-
xiune. Închideţi imediat robinetul de gaz al buteliei de gaz 
şi verificaţi etanşeitatea acestei conexiuni. Repetaţi pro-
cedura anterioară. Dacă scurgerea nu poate fi oprită nu 
încercaţi să faceţi reparaţii. Vizitaţi magazinul Hornbach 
şi solicitaţi asistenţă.

6. Dacă nu apar bule atunci sistemul de gaz este gata de uti-
lizare. Asiguraţi-vă că robinetul de gaz al buteliei de gaz 
este închisă după fiecare utilizare sau test de etanşeitate. 

Întreţinere
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PROBLEMA CAUZA SOLUŢIA

Flacăra de la arzătoarele tub este 
de culoare galbenă sau portocalie 

şi se simte miros de gaz

Verificaţi arzătorul tub dacă nu cumva este 
înfundat din cauza păianjenilor sau insec-
telor sau din alte cauze.

Curăţaţi arzătorul tub conform celor 
descrise la curăţare şi întreţinere.

Flacăra este mică în timp ce 
butonul de reglare este setată la 
 / temperatură înaltă sau arzăto-

rul nu se aprinde.

Verificaţi dacă s-a golit butelia de gaz. Instalaţi o butelie de gaz plină şi verifi-
caţi-o la etanşeitate.

Verificaţi dacă furtunul de gaz este frânt 
sau răsucit.

Îndreptaţi furtunul de gaz.

Când apăsaţi butonul aprinzătoru-
lui arzătorul nu se aprinde.

Verificaţi dacă curge gazul urmând in-
strucţiunile de la aprinderea cu chibrit.

Dacă arzătorul se aprinde verificaţi dacă 
aprinzătorul funcţionează corespunzător.
Dacă arzătorul nu se aprinde curăţaţi 
arzătorul tub conform celor descrise la 
curăţare şi întreţinere.

Verificaţi dacă bateria aprinzătorului este 
goală.

Înlocuiţi bateria aprinzătorului cu una 
nouă.

Verificaţi dacă electrozii şi cablurile aprin-
zătorului sunt conectate corespunzător la 
arzătorul tub.

Instalaţi corespunzător electrozii la 
arzătoarele tub şi verificaţi dacă toate 
cablurile aprinzătorului sunt conectate 
corect.

Verificaţi dacă electrozii sunt acoperiţi cu 
resturi de la gătire.

Curăţaţi arzătorul tub conform celor 
descrise la curăţare şi întreţinere. În plus 
curăţaţi vârful electrodului cu alcool.

Flacăra de pe arzătoare este 
neomogenă sau nu cuprinde toată 

lungimea arzătorului tub.

Sunt arzătoarele curate? Curăţaţi arzătorul tub conform celor 
descrise la curăţare şi întreţinere. 

Remedierea defectelor

Depozitarea aparatului
Dacă este nevoie de depozitarea aparatului pe o perioadă mai 
lungă de timp (de exemplu pe timpul iernii):

CU butelia de gaz ataşată:
1. Setaţi butoanele de reglare la  / închis şi închideţi robi-

netul buteliei de gaz.
2. Curăţaţi cu grijă aparatul.
3. Depozitaţi în aer liber într-un loc uscat şi bine ventilat şi 

departe de accesul copiilor.
4. Acoperiţi aparatul.

FĂRĂ butelia de gaz ataşată:
5. Setaţi butoanele de reglare la  / închis şi închideţi robi-

netul buteliei de gaz.
6. Curăţaţi cu grijă aparatul.
7. Aparatul poate fi depozitat în interior într-un loc uscat (de 

exemplu în garaj sau în pivniţă).
8. Butelia de gaz trebuie depozitată în aer liber într-un loc 

uscat şi bine ventilat şi departe de accesul copiilor.
9. Acoperiţi aparatul.

Când scoateţi aparatul din depozit verificaţi dacă arzătorul 
tub este înfundat.

  PRECAUŢIE 
ALERTĂ PĂIANJENI/INSECTE
Dacă aparatul se aprinde greu sau flacăra este mică 
verificaţi şi curăţaţi tubul venturi şi arzătoarele tub.
Păianjenii sau insectele mici sunt cunoscuţi ca creând 
probleme de blocaj prin construire de plase şi depune-
re de ouă în tubul venturi sau în arzătorul tub blocând 
fluxul gazului.
Gazul acumulat poate să se aprindă în spatele panoului 
de reglare. Aceasta poate deteriora aparatul condu-
când la răniri grave sau moarte. Pentru a preveni şi 
a asigura un randament bun arzătorul şi ansamblul 
tubului venturi trebuie scos şi curăţat ori de câte ori 
aparatul a stat nefolosit o perioadă lungă de timp.
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1 2

3 4

5 6

  AVERTIZARE 
Întotdeauna setaţi butoanele de reglare la poziţia închis şi închideţi robinetul buteliei de gaz când aparatul nu este 
folosit. Asiguraţi-vă că aparatul s-a răcit.

Arzătoarele tub
1. Îndepărtaţi grătarul pentru gătit şi cornierul de încălzire.
2. Îndepărtaţi ţevile de susţinere prin îndepărtarea ştifturilor 

acestora.
3. Îndepărtaţi tabla de acoperire din metal prin îndepărtarea 

celor două şuruburi ale acesteia.
4. Îndepărtaţi ştifturile arzătoarelor tub din cuva de ardere.
5. Ridicaţi cu grijă ambele arzătoare tub în sus şi departe de 

deschiderea valvei.
6. Desprindeţi electrodul de pe arzătorul tub cu ajutorul unei 

şurubelniţe Phillips.
7. Folosiţi o perie îngustă de curăţare recipiente cu mâner 

flexibil (nu folosiţi perie de sârmă) şi treceţi-o de câteva 
ori prin fiecare arzător tub.

8. Periaţi toată suprafaţa exterioară a arzătorului tub pentru 
a îndepărta rămăşiţele de mâncare şi murdăria.

9. Curăţaţi fiecare orificiu blocat cu o bucată de sârmă, de 
exemplu cu o agrafă.

10. Verificaţi fiecare arzător tub dacă este deteriorat, corodat 
sau are orificii lărgite. Dacă se observă vreo deteriorare 
atunci arzătorul tub trebuie schimbat.

11. Reconectaţi electrodul la arzătorul tub.
12. Reconectaţi tubul arzătoarelor tub la deschiderile valvei.
13. Reconectaţi cu grijă arzătoarele tub în cuva de ardere şi 

fixaţi-le cu ajutorul ştifturilor.
14. Reconectaţi ţevile de susţinere şi fixaţi-le cu ajutorul 

ştifturilor.
15. Reaşezaţi cornierele de încălzire şi grătarele de gătit.

Curăţare şi întreţinere

Interiorul şi exteriorul aparatului
 ∙ Curăţaţi aparatul în mod frecvent, de preferat după fiecare 
gătire.

 ∙ Aparatul trebuie curăţat cel puţin o dată pe an.
 ∙ Nu confundaţi acumulările de grăsime şi fum de culoare 
maro sau negru cu vopseaua. Interiorul grătarului cu gaz 
nu este vopsit din fabrică (şi nici nu se poate vopsi). Aplicaţi 
în interiorul capacului aparatului şi pe fundul acestuia o so-
luţie puternică de detergent cu apă sau o soluţie de curăţa-
re cu particule abrazive. Clătiţi şi lăsaţi să se usuce complet 
la aer. Pe suprafeţele vopsite nu aplicaţi agenţi de curăţare 
caustici.

 ∙ Suprafeţele de gătire: Dacă pentru curăţarea oricărei su-
prafeţe de gătire a aparatului se foloseşte o perie din păr 
aveţi grijă ca înainte de folosire să nu rămână păr căzut pe 
suprafeţele de gătire. Nu se recomandă curăţarea suprafe-
ţelor de gătire în timp ce aparatul este fierbinte.

 ∙ Suprafeţele din plastic: Spălaţi-le cu apă caldă cu săpun 
şi ştergeţi-le să fie uscate. Pe suprafeţele din plastic nu 
folosiţi citrisol, agenţi de curăţare abrazivi, degresanţi sau 
agenţi de curăţare grătar cu concentraţie ridicată, aceştia 

pot duce la deteriorarea şi/sau defectarea pieselor compo-
nente. 

 ∙ Suprafeţele din porţelan: Din cauza compoziţiei asemă-
nătoare cu sticla majoritatea rămăşiţelor pot fi şterse cu 
soluţie de bicarbonat de sodiu/apă sau cu agenţi de cură-
ţarea speciali. Pentru petele încăpăţânate folosiţi praf de 
degresare neabraziv.

 ∙ Suprafeţele vopsite: Spălaţi-le cu detergent slab sau agent 
de curăţare neabraziv şi apă caldă cu săpun. Ştergeţi-le cu 
o cârpă moale până se usucă.

 ∙ Suprafeţe din oţel inoxidabil: Pentru a menţine aspectul de 
înaltă calitate a aparatului spălaţi-o cu detergent slab şi apă 
caldă cu săpun şi ştergeţi-o cu cârpă moale după fiecare 
utilizare. Crustele de grăsime pot necesita folosirea unui 
burete abraziv din plastic. Pentru evitarea daunelor folosiţi 
numai în direcţia finisării. Nu folosiţi buretele abraziv în zo-
nele inscripţionate.



ROMÂNĂ    |    89

Date tehnice
Descriere Grătar cu gaz Grătar cu gaz Grătar cu gaz

Nr. model TG-3 30 mbar TG-3 30 mbar TG-3 30 mbar

Versiune 8843209 NL, 
8843212 SE, 
8843206 RO, CZ, SK

8843209 NL, 
8843212 SE, 
8843206 RO, CZ, SK

8843209 NL, 
8843212 SE, 
8843206 RO, CZ, SK

Putere termică totală 12,8 kW (931 g/h) 12,8 kW (931 g/h) 12,8 kW (931 g/h)

Categorie gaz I3+(28-30/37) I3+(28-30/37) I3B/P(30)

Tip gaz Propan Butan Butan, propan sau ameste-
cul lor

Presiune gaz 37 mbar 28-30 mbar 30 mbar

Diametru injector 3x 0,91 mm / Grătar
1x 0,75 mm / Arzător 
lateral

3x 0,91 mm / Grătar
1x 0,75 mm / Arzător 
lateral

3x 0,91 mm / Grătar
1x 0,75 mm / Arzător 
lateral

Ţări de destinaţie BE, FR, IT, LU, LV, IE, GB, 
GR, PT, ES, CY, CZ, LT, SK, 
CH, SI

BE, FR, IT, LU, LV, IE, GB, 
GR, PT, ES, CY, CZ, LT, SK, 
CH, SI

LU, NL, DK, FI, SE, CY, CZ, 
EE, LT, LV, MT, SK, SI, BG, 
IS, NO, TR, HR, RO, IT, HU

Garanţie
Acest produs Tenneker a fost produs cu metodele de produc-
ţie cele mai moderne şi a fost supus la o asigurare a calităţii 
permanentă şi strictă.

HORNBACH-Baumarkt-AG, Hornbachstraße 11, 76879 
Bornheim/Germania (în continuare Emitent) garantează cali-
tatea grătarelor cu cărbune şi gaz Tenneker conform terme-
nilor şi condiţiilor de mai jos.

1. Perioada de garanţie

Perioada de garanţie este de 10 ani. Perioada de garanţie 
începe cu data cumpărării. Vă rugăm păstraţi bonul de casă 
sau factura originală într-un loc sigur pentru a putea verifica 
data cumpărării.

2. Domeniul de aplicare al garanţiei

Garanţia se referă în exclusivitate la defectele de producţie 
sau de material cât şi la găurirea prin ruginire a acoperirii din 
tablă şi a cuvei de ardere.

Garanţia nu se aplică pentru defectele care apar ca consecin-
ţă a următoarelor:

•	 asamblare	sau	racordare	incorectă
•	 manipulare	sau	utilizare	necorespunzătoare
•	 reparaţie	sau	întreţinere	defectuoasă	sau	insuficientă
•	 daune	în	urma	violenţei
•	 utilizarea	unor	piese	care	nu	sunt	originale
•	 influenţe	chimice,	electrice	sau	electronice	neintenţionate
 
Mai mult, garanţia nu acoperă deteriorarea pieselor de uzură 
în urma uzurii normale. Garanţia exclude daunele asociate şi 
consecutive.

3. Servicii de garanţie

În timpul perioadei de garanţie Emitentul trebuie să testeze 
piesa defectă pentru a determina dacă îndeplineşte condiţiile 
de garanţie. Dacă piesa îndeplineşte condiţiile de garanţie 
atunci Emitentul trebuie să repare piesa sau s-o schimbe 
gratuit. Dacă piesa nu mai este disponibilă pentru livrare în 
timpul perioadei de garanţie atunci emitentul poate s-o înlo-
cuiască cu un produs similar. Emitentul trebuie să-şi asume 
dreptul de proprietate asupra piesei sau părţilor componente 
astfel înlocuite 

Serviciile de garanţie (reparaţii sau înlocuiri) nu depăşesc 
perioada de garanţie. Perioada de garanţie nu începe din nou 
din momentul furnizării serviciilor de garanţie.

4. Validare garanţie

Pentru validarea garanţiei contactaţi cea mai apropiată filială 
HORNBACH-Baumarkt. Puteţi găsi cea mai apropiată filială la 
www.hornbach.de sau contactaţi Emitentul la adresa e-mail 
„service@hornbach.com”.

Validarea garanţiei se face pe baza bonului de casă original 
sau a facturii originale.

5. Drepturi legale

Garanţia nu limitează dreptul dvs. legal privind garanţia şi 
răspunderea pentru calitatea produsului.
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 Ansamblu grătar cu gaz 1x

 Panou stâng cărucior 1x

 Panou drept cărucior 1x

 Raft inferior 1x

 Panou frontal 2x

 Coloană de stabilizare 
 posterioară 1x

 Raft drept 1x

 Raft stâng 1x

Elemente componente
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 Cornier de încălzire 3x  Grătar pentru gătit 3x

 Grătar pentru menţinere la cald 1x  Grătar arzător lateral 1x

 Arzător lateral 1x

 Portchibrit 1x Ansamblu furtun de gaz 1x

 Ax roţi 1x

 Cârlig accesorii 1x

 Placă cu logo 1x

 Suport pentru recipient 
 captare grăsime 1x

 Recipient de captare grăsime 1x

 Set şuruburi 1x

 Set roţi 2x

 Set scule 1x
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1

2

3

4x
Tip A

4x
Tip D

Montaj

 Coloană de stabilizare 
 posterioară 1x
 Şurub tip C 4x

Ataşaţi coloana de stabilizare pos-
terioară la cărucior. Fantele de la 

orificiile de montare trebuie să fie 
orientate în sus.

 Raft inferior 1x
 Panou stâng cărucior 1x
 Panou drept cărucior 1x
 Şurub tip A 4x
 Piuliţă tip D 4x

Ataşaţi raftul inferior de panoul 
stâng şi drept al căruciorului folo-
sind 4 şuruburi tip A şi 4 piuliţe tip 

D.

Panoul mai lung al căruciorului tre-
buie să fie pe partea stângă.

 Ax roţi 1x
 Set roţi 2x
 Bucşă tip H 2x
 Şaibă tip J 1x
 Şplint tip K 1x

Glisaţi axul roţii prin prima roată şi 
după aceea prin bucşă. Glisaţi axa 
prin orificiile din cărucior şi prin a 

doua bucşă urmat de a doua roată. 
Blocaţi roţile cu şaiba şi şplint. 

Aşezaţi capacul de roată pe roată.

4x
Tip C

1x
Tip K

2x
Tip H

1x
Tip J
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4

5

6

 Şurub tip M 4x

Introduceţi cele 4 şuruburi tip M în 
exteriorul căruciorului.

Şuruburile nu trebuie înşurubate 
integral.

4x
Tip M

 Panou frontal 2x 
 Şurub tip E 8x

Ataşaţi cele două panouri frontale la 
panoul stâng şi drept al căruciorului 

folosind 8 şuruburi tip E.

 Raft drept 1x

Ataşaţi raftul drept prin glisare pe 
cele 2 şuruburi tip M din partea 

dreaptă a căruciorului.

8x
Tip E
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7

8

9

2x
Tip B

 Raft stâng 1x

Ataşaţi raftul stâng prin glisare 
pe cele 2 şuruburi tip M din partea 

dreaptă a căruciorului.

 Şurub tip B 2x

Ataşaţi raftul drept la panoul drept 
al căruciorului folosind 2 şuruburi 

tip B.

După aceea strângeţi cele 2 şuru-
buri tip M de pe partea exterioară.

 Şurub tip B 2x

Ataşaţi raftul stâng la panoul stâng 
al căruciorului folosind 2 şuruburi 

tip B.

După aceea strângeţi cele 2 şuru-
buri tip M de pe partea exterioară.

2x
Tip B
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10

12 4x
Tip C

Scoateţi furtunul de gaz al arzătoru-
lui lateral şi cablurile aprinzătorului 

din grătarul cu gaz.

 Ansamblu grătar 1x 
 Şurub tip C 4x

Ataşaţi ansamblul grătarului cu gaz 
de cărucior folosind 4 şuruburi tip C.

11
 Ansamblu furtun de gaz 1x

Glisaţi furtunul de gaz peste racor-
dul de gaz al grătarului cu gaz şi 
fixaţi-l cu o clamă pentru furtun.

Ansamblul furtunului de gaz din 
ţara dvs. poate să arate altfel decât 

cel prezentat. 
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13

14

15

Scoateţi piuliţa de pe furtunul de 
gaz al arzătorului lateral. Racordaţi 

furtunul de gaz la raftul stâng şi 
fixaţi-l cu piuliţa.

Trageţi furtunul de gaz al arzătoru-
lui lateral din ansamblul grătarului 
afară din cărucior sub raftul stâng.

 Arzător lateral 1x

Deschideţi capacul raftului drept 
şi introduceţi arzătorul lateral aşa 

cum arată în figură, prin glisare pe 
valva arzătoarelor tub laterale..
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16

17

18

Trageţi cablul aprinzătorului arzăto-
rului lateral din ansamblul grătaru-
lui afară din cărucior şi ataşaţi-l de 

arzătorul lateral.

 Piuliţă fluture tip F 1x

Fixaţi arzătorul lateral de raftul 
stâng ataşând piuliţa fluture tip F de 

arzătorul lateral.

 Grătar arzător lateral 1x

Aşezaţi grătarul arzătorului late-
ral pe arzătorul lateral şi închideţi 

capacul.

1x
Tip F
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19

20

21

 Grătar pentru gătit 3x

Aşezaţi cele 3 grătare de gătit pe 
ansamblul grătarului cu gaz aşa 

cum arată în figură.

 Cornier de încălzire 3x

Deschideţi capacul ansamblului gră-
tarului cu gaz. Aşezaţi cele 3 corni-
ere pe arzătoarele tub prin glisarea 

proeminenţelor în fantele carcasei şi 
rezemându-le pe ştifturile din spate.

 Grătar pentru menţinere la cald 1x

Glisaţi capetele negre ale grătarului 
pentru menţinere la cald prin orifici-

ile capacului.
Introduceţi capetele argintii ale gră-

tarului pentru menţinere la cald în 
orificiile de pe pereţii laterali.
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22

23

24

 Suport pentru recipient 
 captare grăsime 1x
 Recipient de captare grăsime 1x

Introduceţi recipientul de captare 
grăsime în suportul pentru recipi-
ent captare grăsime şi agăţaţi-l la 
ieşirea de grăsime al ansamblului 
grătarului cu gaz aşa cum arată în 

figură.

 Placă cu logo 1x

Îndepărtaţi cele două piuliţe fluture 
de pe placa cu logo.

Montaţi placa cu logo pe capacul 
ansamblului grătarului cu gaz prin 

strângerea piuliţelor fluture din 
interior.

 Portchibrit 1x

Ataşaţi portchibritul de cârligul din 
partea stângă a căruciorului.

Portchibritul poate fi folosit la aprin-
derea manuală a gazului. Pentru 

informaţii suplimentare vezi capito-
lul APRINDERE CU CHIBRIT.
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25
 Cârlig accesorii 1x

Îndepărtaţi cele două piuliţe şi 
inele de fixare de pe cârligul pentru 

accesorii.
Ataşaţi cârligul pentru accesorii la 

raftul drept folosind cele două inele 
de fixare şi piuliţe.

26

27

Asiguraţi-vă ca toate butoanele 
de reglare ale aparatului sunt în 

poziţia  / închis!
Conectaţi regulatorul de presiune 

al ansamblului furtunului de gaz la 
butelia de gaz.

Butelia de gaz şi ansamblul furtu-
nului de gaz din ţara dvs. poate să 

arate altfel decât cel prezentat.

Butelia de gaz nu poate fi aşezată 
sub aparat. Aşezaţi întotdeauna 

butelia de gaz lângă aparat sau în 
spatele acestuia.

 Verificaţi la scurgere toate 
conexiunile ansamblului furtunului 
de gaz folosind un spray de detec-

tare scurgeri. Dacă apar bule atunci 
închideţi imediat robinetul buteliei 

de gaz şi nu folosiţi aparatul.

Verificaţi aparatul conform ce-
lor descrise la capitolul TEST DE 

ETANŞEITATE cel puţin o dată pe an 
şi de fiecare dată când butelia de 
gaz este mutată, deconectată sau 

schimbată!
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Observaţii
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