
GEBRUIKSAANWIJZING GASBARBECUE POWERGRILL 
LEES VOOR GEBRUIK DE ONDERSTAANDE AANWIJZINGEN. 

 
Algemene instructies / waarschuwingen: 
- Gebruik alleen de bijgeleverde drukregelaar. 
- De Powergrill is alleen geschikt voor propaangas. 
- Zorg dat de gasslang niet geknikt is. 
- De Powergrill is uitsluitend geschikt voor gebruik buitenshuis. 
- Houdt de Powergrill weg van licht ontvlambare materialen. 
- Verplaats de Powergrill niet tijdens gebruik. 
- Sluit na gebruik de kraan van de gasfles. 
- Het aanbrengen van modificaties aan de Powergrill kan gevaarlijk zijn en is derhalve niet toegestaan. 
- Indien er kans bestaat op het in contact komen met hete delen van de Powergrill tijdens gebruik, wordt het gebruik van 
beschermende handschoenen aanbevolen. 
- In het geval van een gaslek dient direct de gaskraan op de gasfles afgesloten te worden. 
- De ventilatie openingen in de Powergrill mogen niet afgedekt worden. 
- Delen die door de fabrikant zijn vastgezet mogen niet door de gebruiker worden losgemaakt of versteld. 
- Zorg ervoor dat de Powergrill op een stabiele vlakke ondergrond zoveel mogelijk waterpas staat. 
- Attentie ! De verchroomde beugels kunnen heet worden en dienen als bescherming 
- Het is niet noodzakelijk om het rooster in te vetten, producten laten vanzelf los. Voor visproducten adviseren wij het 
rooster wel in te vetten. 
- WAARSCHUWING: sommige delen van de apparatuur kunnen heet worden. Houdt kinderen weg bij de Powergrill. 
- Gasflessen, ook lege; altijd rechtop bewaren 
 
In bedrijf stellen barbecue: 
Aansluiten van de gasfles: - Bevestig de drukregelaar aan de gasfles met de grote messing moer.  
- Denk erom dat de rubber afdichtingring in de moer aanwezig is.  
- Draai de moer goed vast. Let op dit is een linkse schroefdraad.  
- Controleer de verbindingen met zeepsop om eventuele lekken op te sporen.  
- Zorg dat de gasslang niet geknikt is.  
- Draai altijd de kraan op de gasfles dicht als U de barbecue niet gebruikt. 
 
Ontsteken van de Powergrill: 
1. Plaats altijd de roosters op de Powergrill. 
2. Draai de kraan van de gasfles open. 
3. Draai de knop op de stand "normaal". Blijf de knop indrukken en druk enkele malen op de ontstekingsknop tot de 
brander volledig vlam geeft. Blijf de knop nog circa 10 seconden ingedrukt houden. De brander zal nu blijven branden. 
4. Controleer door het kijkgat of brander volledig brandt. 
 
Doven van de Powergrill: 
De Powergrill heeft een zelfreinigende werking. Hiervoor dient u na gebruik de barbecue circa 10 minuten op vol 
vermogen te laten doorbranden. Vetten en resten zullen hierdoor verdampen of verbranden. 
Draai de knop geheel naar rechts. Let op ! na het doven ca. 10 minuten wachten alvorens de branders opnieuw te 
ontsteken. Na het doven van de branders altijd de kraan op de gasfles dichtdraaien ! 
 
Na gebruik: 
- draai de kraan van de gasfles dicht 
- de barbecue met al zijn onderdelen voldoende laten afkoelen alvorens te reinigen 
- het apparaat nooit in water of andere reinigingsmiddelen onderdompelen 
- de buitenzijde van het apparaat met een licht vochtige doek reinigen 
- gebruik geen agressieve of bijtende reinigingsmiddelen 
- vermijd voorzover mogelijk contact met water bij de elektrische onderdelen 
- Geen hogedrukreiniger of stoomreiniger gebruiken. 
 
Storingen: 
brander wil niet aanspringen: - ontsteking defect - thermokoppel defect - bougie vuil - drukregelaar defect  
- gasfles leeg - gasslang geknikt - sproeier verstopt 
brander brandt niet volledig: - gasfles (bijna) leeg - gasslang geknikt - kraan op gasfles niet helemaal open  
- hoofdsproeier verstopt - gaskraan defect 
 
Retour: Het apparaat dient schoon en droog retour gegeven te worden. 
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