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BIZTONSÁG 
Ezt a berendezést a CE normáknak megfelelően tervezték.  
Csak kültéri használatra! 
Olvassa el a használati utasítást mielőtt használatba veszi a 
berendezést. 
Figyelem: A készülék elérhető részei nagyon forrók lehetnek. 
Tartsa távol a gyerekeket a berendezéstől. 
Ne mozgassa a készüléket használat közben.  
Zárja el a gáztartály csapját a használat befejezése után.  
Használjon védőkesztyűt mikor forró szerkezeti részekhez 
érhet. 
A készüléken elvégzett bármely változtatás veszélyes lehet. 
Ha gázszivárgást észlel, zárja el a gáztartály főcsapját. 
Óvatosan szállítandó termék. A fém élek sérüléseket 
okozhatnak. Emeléséhez, mozgatásához használjon 
megfelelő kesztyűt. Szállítás előtt távolítsa el az oldalsó 
polcokat és a rácsokat. 

Ha gázszagot érez: 
1. Zárja el a berendezéshez vezető gázt. 
2. Oltson el minden nyílt lángot. 
3. Nyissa fel a fedelet. 
4. Ha továbbra is gázszagot érez, hívjon gázszerelőt. 

ELHELYEZÉS 
Úgy helyezze el a berendezést, hogy az legalább 76 cm 
távolságra legyen minden gyúlékony dologtól.  
Ne helyezze el a készüléket védtelen gyúlékony mennyezet vagy 
bármely más fedél alatt. 
A berendezés közelében ne helyezzen el gyúlékony anyagokat, 
benzint, lobbanékony folyadékot vagy gázt. 
Ne torlaszolja el az égés és a szabad levegő útját a 
berendezésben. 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK 

MODELL 

 

TELJES 
HŐTELJESÍTMÉNY 
Kw 

TELJES 
HŐTELJESÍTMÉNY 
g/h 

FŐ 
GÁZÉGŐ 
MÉRETE 

OLDALSÓ 
GÁZÉGŐ 
MÉRETE 

HÁTSÓ 
GÁZÉGŐ 
MÉRETE 

4312 / 4412 / 9312 / 9412-53 8.8 kW 640 g/h 0.84mm   

4312 / 4412 / 9312 / 9412-63 11.5 kW 836 g/h 0.84mm 0.79mm  

9312-83 15.0 kW 1091 g/h 0.84mm 0.79mm 0.94mm 

2012 / 6113 / 9013 / 9113 / 
9219 / 9611-53 

8.8 kW 640 g/h 0.85mm   

2122 / 9123-53 11.4 kW 829 g/h 0.85mm   

9013 / 9113 / 9611 / 9219 / 
9619-63 

11.5 kW 836 g/h 0.85mm 0.79mm  

2122 / 5023 / 5123 / 6123 / 
9023 / 9123 / 9229 / 9621 / 
9629-63 

14.1 kW 1025 g/h 0.85mm 0.79mm  

5023 / 5123 / 9023 / 9123 / 
9229 / 9621-83 

18.5 kW 1345 g/h 0.85mm 0.79mm 1.04mm 

5133 / 6133 / 9033 / 9133 / 
9239 / 9631 / 9639-83 

20.3 kW 1476 g/h 0.85mm 0.79mm 1.04mm 

9576-43 24.7 kW 1796 g/h 0.87mm 0.79mm 0.99mm 

9571 / 9575 / 9576 / 9896 / 
9976-83 

24.7 kW 1796 g/h 0.87mm 0.79mm 0.99mm 

9887 / 9888-53 13.2 kW 960 g/h 0.90mm   

9887 / 9888 / 9889-83 21.15 kW 1538 g/h 0.90mm 0.79mm 1.15mm 

1962 / 9462-53 11.4 kW 829 g/h 0.91mm 0.79mm  

9561 / 9761-53 13.2 kW 960 g/h 0.91mm   

9462-63 14.1 kW 1025 g/h 0.91mm 0.79mm  

5861 / 9561 / 9565 / 9761 / 
9861-63 

15.9 kW 1156 g/p 0.91mm 0.79mm  

9565-43 20.3 kW 1476 g/h 0.91mm 0.79mm 0.99mm 

5861 / 9561 / 9565 / 9761 / 
9866-83 

20.3 kW 1476 g/h 0.91mm 0.79mm 0.99mm 

9585-43 23.1 kW 1680 g/h 0.91mm 0.79mm 1.02mm 

9581 / 9585 / 9586 / 9785 / 
9986-83 

23.1 kW 1680 g/h 0.91mm 0.79mm 1.02mm 

9865 / 9867 / 9868 / 9869-53 11.4 kW 829 g/h 0.97mm   

9865-63 14.1 kW 1025 g/h 0.97mm 0.79mm  

9865 / 9867 / 9868 / 9869-83 18.5 kW 1345 g/h 0.97mm 0.79mm 1.02mm 

9875 / 9877-53 12.0 kW 873 g/h 0.99mm   

9877 / 9878-83 19.95 kW 1451 g/h 0.99mm 0.79mm 1.15mm 

 
TARTÁLY 
15 Kg-os illetve annál kisebb gáztartályok használhatók a 
berendezéshez. Ne használjon 15 Kg-nál nagyobb gáztartályokat. 
Mindig gondosan kezelje a hengert. Soha ne tárolja az 
oldalára fektetve, mert a szelep károsodhat, olyan szivárgást 
okozva, amely komoly következményekkel járhat. Mindig 
felállítva használja a hengert. Ha a henger vízszintes 
helyzetben van, a folyékony üzemanyag bekerülhet az 
adagolócsövekbe, és károsíthatja azokat. 
A gáztartályt mindig olyan helyre állítsa, hogy könnyen 
hozzáférhessen a cserénél illetve elzárásnál vészhelyzet esetén. 
Mindig csatlakoztassa le a gáztartályt, mielőtt a berendezést 
elmozdítaná a helyéről. 
Soha ne tegye ki a gáztartályt hő hatásának. A gáztartályban levő 
nyomás hő hatására megemelkedhet és túllépheti a biztonságos 
szintet.  
Soha ne tárolja a gáztartályt pincében, nyílt csatorna közelében, 
alagsorban vagy a földfelszín alatt. A propángáz nehezebb a 
levegőnél, így szivárgás esetén a gáz alacsonyabb szinten gyűlik 
össze és nagyon veszélyes helyzet alakulhat ki már akkor is, ha 
egyetlen szikra vagy egy kis nyílt láng keletkezik. 
Soha ne tároljon propán vagy bután gáztartályt a lakásban. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TÁROLÁS 
Ha hosszabb időre használaton kívül szeretné helyezni a 
berendezést, csatlakoztassa le a gáztartályt és takarja le a barbecue 
grillsütőt. 
A gáztartályt tárolja a szabadban, jól szellőző helyen. 
SZERVÍZ 
A berendezésen ne változtasson meg semmit és ne avatkozzon be 
a működésébe, kivéve a gázégők szabályozását a használati 
utasításban leírtak szerint. 
Bármely beállítást vagy javítást csak képzett szakember végezhet. 
A készülék időszakos karbantartása ajánlott. Tekintse át a 
karbantartási utasításokat. 



SZABÁLYOZÓ / ALACSONY NYOMÁSÚ GÁZTÓMLŐ     FÚVÓKÁK 

SZABÁLYOZÓ 
Ezt a berendezést szabályozóval kell felszerelni,  amely megfelel a 
helyi/országos szabványoknak és/vagy normáknak a következő 
névleges kimeneti nyomással: 
KATEGÓRIA I3+(28-30/37) Propán 37 mbar. 
 Bután 28-30 mbar. 
KATEGÓRIA I3B/P(30) Propán/bután 30 mbar. 
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SOHA NE használjon szabályozatlan gázellátást. 

ALACSONY NYOMÁSÚ GÁZTÖMLŐ 
Ezt a berendezés fel kell szerelni alacsony nyomású gáztömlővel, 
amely megfelel a helyi/országos szabványoknak és/vagy 
normáknak. 
A berendezést a gáztárolóhoz csatlakoztató alacsony nyomású 
gáztömlőnek 600 mm hosszúnak kell lennie. 
Az  gáztömlőt helyezze forró felülettől távol, beleértve a grillsütő 
alját. 
Ügyeljen arra, hogy az alacsony nyomású gáztömlő ne legyen 
kitéve csavarásnak.. 
Ellenőrizze az alacsony nyomású gáztömlőt, amikor kicseréli a 
gázpalackot, vagy évente, ami hamarabb bekövetkezik.  Ha az 
alacsony nyomású gáztömlő repedezett, hasadt, kopott vagy 
bármilyen módon sérült, a berendezést nem szabad üzemeltetni. 
Az alacsony nyomású gáztömlőt ki kell cserélni, ha sérült, illetve 
amikor azt az országos előírások megkövetelik.  Lépjen 
kapcsolatba a kereskedőjével a cseréhez.   

 
MŰSZAKI ADATOK 

ORSZÁG KATEGÓRIA TÁPNYOMÁS 
BUTÁN 

TÁPNYOMÁS 
PROPÁN 

ELŐÍRÁS A 
SZABÁLYOZÓRA 

ELŐÍRÁS A 
GÁZTÖMLŐ-RE 

GB I3+(28-
30/37) 

28-30 mbar 37 mbar BS3016 BS3212/2/8 

FR I3+(28-
30/37) 

28-30 mbar 37 mbar NF M 88765 OR NF 
M 88776 NF D 36107 

BE I3+(28-
30/37) 

28-30 mbar 37 mbar   

LU I3B/P(30) 30 mbar 30 mbar   

NL I3B/P(30) 30 mbar 30 mbar  NEN 5654 

DK I3B/P(30) 30 mbar 30 mbar   

ES I3+(28-
30/37) 

28-30 mbar 37 mbar   

PT I3+(28-
30/37) 

28-30 mbar 37 mbar   

IT I3+(28-
30/37) 

28-30 mbar 37 mbar   

SE I3B/P(30) 30 mbar 30 mbar   

NO I3B/P(30) 30 mbar 30 mbar   

FI I3B/P(30) 30 mbar 30 mbar   

CH I3+(28-
30/37) 

28-30 mbar 37 mbar   

IE I3+(28-
30/37) 

28-30 mbar 37 mbar   

IS I3+(28-
30/37) 

28-30 mbar 37 mbar   

GR I3B/P(30) 30 mbar 30 mbar   

 

•    TARTSA TISZTÁN A ÚVÓKÁKAT. 
• Pókok, rovarok és fészkek által okozott elzáródások 

belobbanó tüzet okozhatnak. 
Noha a grillsütő még éghet, a felduzzasztott gáz szintén 
begyulladhat, és tüzet okozhat a fúvókák körül a kapcsolólapon 
vagy oldalégőn. 

 
          
 
 
 
 
 
 
    VENTURI CSŐ             PÓKHÁLÓ           CSŐGYÚJTÓ 
• Ha belobbanó tűz keletkezik, azonnal kapcsolja ki a 

gázt a forrásnál 

Vizsgálja meg és tisztítsa meg a fúvókákat (főégő, 
oldalégő, hátsó égő), ha a következő tünetek 
valamelyike jelentkezik: 
1. Gázszagot érez. 
2. A grillsütő nem éri el a hőmérsékletet. 
3. A grillsütő egyenetlenül melegít. 
4. Az égők durranó hangot adnak. 

FÚVÓKÁK VIZSGÁLATA ÉS TISZTÍTÁSA 
1. Kapcsolja ki a gázt a forrásnál, azaz a gázpalacknál, vagy a 

földgáz tápvezetékénél. 
2. Amikor a grillsütő kihűlt, távolítsa el az égők rögzítőcsavarjait. 

Távolítsa el a gyűjtődoboz felső részét, és emelje ki az égőt a 
grillsütő burkolatábó. 

 
 
 
 
 
 
3. Csőtisztítóval tisztítsa meg a fúvókákat (18270 sz. tartozék). 
 
 
 
4. Eressze le az égőt a grillsütő házban lévő helyre, ügyelve arra, 

hogy a fúvókák megfelelően igazodjanak és illeszkedjenek a 
nyílásokra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Rögzítse az égőt a rögzítőcsavarokkal. 
6. Pattintsa vissza a gyűjtődoboz felső részét a helyére. 

 



A GÁZTARTÁLY CSERÉLYE – BUTÁNGÁZ ESETÉN 
Ezt a készüléket használhatjuk butángázzal is 28-30 mbar nyomás alatt.  
SOHA ne használjon szabályozatlan gáztartályt vagy olyan szabályozót mely nem a fent megadott értékek közé szabályozza a gáz 
nyomását.  
FIGYELEM: A gáztartály kicserélése közben nyílt láng használata tilos. 
A butángázzal töltött tartályok többféle csatlakozóval vannak ellátva. 
a) Rácsavarható csatlakoztatás                b) Összekapcsolható csatlakoztatás
A legfontosabb alkotóelem a  fekete 
tömítőgyűrű. Ezt mindíg ellenőrizze 
a gáztartály cserélyekor, hogy a 
helyén van-e és hogy nincs e 
megsérülve. Néhány rácsavarható 
csatlakoztatási megoldásnál egy 
kézikerék segítségével szoríthatjuk 
meg a csatlakozót, némely esetben 
azonban csavarkulcsra lehet 
szükségünk. A csatlakozást erősen 
szorítsa meg (balos csavarmenet), 
de ha csavarkulcsot használ, 
vigyázzon, nehogy túlhúzza a 
szorítócsavart és megsérüljön a 
tomítőgyűrű. 

    

 

Ennél a típusú csatlakozásnál nem 
lesz szükségünk semmilyen 
szerszámra. A gáz ki és 
bekapcsolásához egy kapcsolót 
találunk a szabályozón vagy egy 
speciális adapteren. Ha olyan 
adaptert használ melyhez egy régi 
típusú csavarmenetes szabályozó 
van csatlakoztatva, győződjön 
meg arról, hogy a hollandi anya rá 
van e szorítva megfelelően az 
adapterre, csavarkulcs 
segítségével.  

 

 

 
GÁZTARTÁLY CSATLAKOZTATÁSA 
RÁCSAVARHATÓ 
CSATLAKOZTATÁS 

ÖSSZEKAPCSOLHATÓ 
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 CSATLAKOZTATÁS 
1. Győződjön meg róla, hogy a 
tartály szelepe el van e zárva, 
azáltal, hogy azt az óramutató 
járásával megegyező irányba 
csavarja 

1. Távolítsa el a 
narancs-sárga 
védősapkát, a 
rögzítő zsinór ki- 
majd 
felhúzásával.  
Ne használjon 
szerszámo-kat, 
hagyja a sapkát 
lógni. 

 

2.  Vegyel le a védősapkát és 
tegye félre, mert még szüksége 
lesz rá. 
3. Vizsgálja meg a csatlakoztatás 
előtt a fekete tömítőgyűrűt, hogy 
nincs e megsérülve.  

           

2. Győződjön meg 
róla, hogy - a 
készüléken 
minden csap el 
van e zárva, 
- a kapcsoló a 
zárva pozícióban 
van. 

 

4. Csatlakoztassa a hollandi anyát 
a tartályra, majd szorítsa azt rá a 
kézikerékkel, vagy ha ilyen nincs, 
akkor megfelelő csavarkulcsal. 
(balos csavarmenet). Vigyázzon 
nehogy túlhúzza a szorítócsavart a 
butángáz tartály csatlakozóján. 

       

3. Helyezze a 
“Quick On” 
(gyorscsatlakozá
sú) szabályozót 
a szelepre és 
nyomja le 
határozottan. 
Egy kattanásnak 
kell hallatszania, 
ha a csap 
megfelelően 
csatlakozott. 

 
 

5.  Ha ki szeretné nyitni a 
gázcsapot fordítsa el a tartály 
szelepét az óramutató járásával 
ellentétesen. 

 

4. Ha meg 
szeretné nyitni a 
gázt fordítsa el a 
csapot felfelé (12 
óra pozícióba). 

Teszteljen minden csatlakozást mielőtt működésbe hozná a berendezést, 
hogy nem e szivárog a gáz. 

GÁZTARTÁLY LECSATLAKOZTATÁSA 
RÁCSAVARHATÓ 
CSATLAKOZTATÁS 

ÖSSZEKAPCSOLHATÓ 
CSATLAKOZTATÁS 

1. Zárja el a tartály szelepét 
(forgassa azt az óramutatóval 
megegyező irányba) 

                   

1. Fordítsa el a kapcsolót az OFF 
(Zárva) pozícióba (3 óra pozíció). 

 

2.  Zárja el a gázcsapot a berendezésen. Várjon amiíg a gázégők 
kialszanak.  
 

HA A LÁNG MÉGSEM ALUDNA EL, FORDÍTSA A SZELEPET VAGY A 
KAPCSOLÓT  VISSZA AZ ON (NYITVA) POZÍCIÓBA. HAGYJA ÉGNI A 
GÁZÉGŐKET A BERENDEZÉSEN ÉS HÍVJON GÁZSZERELŐT. 

3.  SOHA NE TÁVOLÍTSA EL a 
szabályozót (vagy a hollandi 
anyát) ha nyitva van a tartály 
szelepe. 

4. TÁVOLÍTASA EL a szabályozót 
(vagy a hollandi anyát a 
csavarkulcs vagy a kézikerék 
segítségével (balos 
csavarmenet).  

 
 

3. Távolítsa el a “Quick On” 
(gyorscsatlakozású) szabályozót 
úgy, hogy a csapot vízszintes 
irányban befelé nyomja és ezzel 
egyidejűleg felfelé húzza azt.  

 
5.  HELYEZZE VISSZA a dugót 
vagy sapkát az üres vagy félig 
üres tartályra, ha az nincs 
használatban. 

       

4. HELYEZZE VISSZA a 
narancssárga biztonsági sapkát az 
üres vagy félig üres tartályra, ha az 
nincs használatban. 

                 

 



A GÁZTÁRTALY CSERÉLYE – PROPÁNGÁZ ESETÉN 
Ezt a készüléket használhatjuk propángázzal is 30-37 mbar nyomás alatt.  
SOHA ne használjon szabályozatlan gáztartályt vagy olyan szabályozót mely nem a fent megadott értékek közé szabályozza a gáz 
nyomását. 
FIGYELEM: A gáztartály kicserélése közben nyílt láng használata tilos. 
A propángázzal töltött tartályok többféle csatlakozóval vannak ellátva.  Ha tömítőgyűrű használata szükséges a csatlakozáshoz, a 
gáztartályok cseréjekor ellenőrizzük, hogy a helyén van e és nincs e megsérülve. Néhány csatlakozó típus kézikerékkel van 
felszerelve, hogy azzal szorítsuk meg a csatlakozást. Más típusoknál előfordulhat, hogy csavarkulcsra lesz szükségünk a 
rászorításhoz. Mindig csak a megfelelő méretű csavarkulcsot használja és teljesen szorítsa meg a csatlakozást (balos csavarmenet). 

GÁZTARTÁLY CSATLAKOZTATÁSA 
1. Győződjön meg róla, hogy a 

tartály szelepe el van e zárva, 
azáltal, hogy azt az óramutató 
járásával megegyező irányba 
csavarja. 
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2. Ellenőrizze a csatlakozót, hogy 
az nincs e megsérülve, mielőtt 
csatlakoztatná. Illessze rá a 
gáztartályra a hollandi anyát 
(balos csavarmenet). 
a. Hollandi anya csavarkulcs használatával – A 

megfelelő csavarkulcs használatával szorítsa rá a 
hollandi anyát a csatlakozóra amennyire csak 
lehetséges. 

 
b. Hollandi anya kézikerékkel – Kézierő használatával 

szorítsa rá a hollandi anyát a csatlakozóra amennyire 
csak lehetséges. Ne használjon csavarkulcsot, 
kézikerekes csatlakozó esetén. 

 
A szabályozó csatlakoztatása után az a vízszintestől eltérő 
síkban is állhat, de ennek nincs semmi jelentősége.  
NE CSAVARGASSA A SZABÁLYOZÓT! 

3. Ha megszeretné nyitni a gázt, csavarja a gáztartály 
szelepét az óramutató járásával ellenkező irányba.   

 Teszteljen minden csatlakozást mielőtt működésbe hozná 
a berendezést, hogy nem e szivárog a gáz. 

 

GÁZTARTÁLY LECSATLAKOZTATÁSA 
 
1. Zárja el a gáztartály 

szelepét (csavarja 
el az óramutató 
járásának 
megfelelően). 
Ellenőrizze, hogy a 
gázégők kialudtak 
e. 

 
 
2. Csatlakoztassa le 

a szabályozó 
hollandi anyáját 
(balos 
csavarmenet) 
kézikerék vagy 
csavarkulcs 
segítségével. 
Helyezze rá a 
biztonsági 
kupakot a szelep 
csatlakozására. 
Helyezze az üres 
tartályt biztonságos helyre. 

 
 

 



SZIVÁRGÁS ELLENŐRZÉSE 
Minden gyárilag készített csatlakozást alaposan 
ellenőriztek gázszivárgásra, az égők pedig 
lángellenőrzöttek.  Ugyanakkor a szállítás és a kezelés 
meglazíthatta a gázszerelvényt. 

BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSKÉNT  
• A GÁZ BARBECUE GRILLSÜTŐ HASZNÁLATA 

ELŐTT ELLENŐRIZZE SZIVÁRGÁSRA AZ ÖSSZES 
SZERELVÉNYT. 

• MINDIG ELLENŐRIZZE SZIVÁRGÁSRA A 
GÁZPALACK SZELEPÉT A PALACK 
TÖLTÉSEKOR. 

• MINDIG ELLENŐRIZZE A SZIVÁRGÁST A 
GÁZSZERELVÉNYEK SZÉTSZERELÉSEKOR ÉS 
ÚJBÓLI CSATLAKOZTATÁSAKOR. 

• NE DOHÁNYOZZON! 

• SOHA NE ELLENŐRIZZEN SZIVÁRGÁST 
MEGGYÚJTOTT GYUFÁVAL VAGY NYÍLT 
LÁNGGAL. 

• A SZIVÁRGÁST SZABADBAN ELLENŐRIZZE. 

 

SZIVÁRGÁS ELLENŐRZÉSE 
1. Csatlakoztassa a rugalmas csövet és a szabályozót 

teli gázpalackhoz. 

2. Ellenőrizze, hogy minden kezelőgomb "OFF" (Elzár) 
állásban van. 

3. Készítsen elő szappanos oldatot egy rész vízzel, egy 
rész folyékony tisztítószerrel. 

4. Teljesen nyissa meg a palack szelepét. 

5. Ecsetelje a szappanoldatot mindegyik csatlakozásra. 
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6. Ha a grillsütő el van látva oldalégővel vagy hátsó 
égővel: 

a.  Helyezze ujjhegyét az oldalsó vagy a hátsó égő 
nyílására. 

b. Fordítsa az "OLDALSÓ"/"HÁTSÓ" kezelőgombot 
"HIGH" (Erős láng) állásba. 

c. Ecseteljen szappanos oldatot a nyílás és a 
szabályozó szelep közti mindegyik  csatlakozásra. 

d. Fordítsa az "OLDALSÓ"/"HÁTSÓ" kezelőgombot 
"OFF" (Elzár) állásba. 

                       

7. Szivárgást buborékoknak a szivárgás területéről való 
áramlása jelez. 

8. Ha szivárgást észlel, zárja le a gázpalack 
„kikapcsolás” szelepét, húzza meg a csatlakozást, és 
ellenőrizze újra (5. lépés). 

9.    Ha a szivárgás megmarad, segítségért forduljon a gáz  
barbecue grillsütő kereskedőjével.  Ne kísérelje meg 
működtetni a berendezést, ha szivárgás van jelen 

 



BEGYÚJTÁS 
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A. A FŐÉGŐK JELZŐFÉNYEI    F.   FOGANTYÚ 
B. AZ OLDALÉGŐK JELZŐFÉNYE    G.     OLDALÉGŐ 
C. A HÁTSÓ ÉGŐK JELZŐFÉNYE    H.     HENGERSZELEP 
D. GYÚJTÓ    I.   SZABÁLYZÓ 
E. KÉZI GYÚJTÓNYÍLÁS   

1. A berendezést a szerelési utasítás szerint kell összeállítani. 
2. Ellenőrizze, hogy a gázpalack tele van-e, és megfelelően 

csatlakozik-e a szabályozóhoz. 
3. Ellenőrizze, hogy nincs-e gázszivárgás a gázellátási 

rendszerben.  Lásd szivárgás ellenőrzése. 
4. Ellenőrizze, hogy a fúvókák megfelelően helyezkednek-e el a 

gázszelep nyílásokon. 
5. Ellenőrizze, hogy a főégő és az oldalsó égő vezetéke 

csatlakoztatva van-e. 
6. Gondosan olvassa el a grillsütőhöz erősített információs táblán 

lévő összes utasítást. 
7. VIGYÁZAT:  Meggyújtás előtt nyissa ki a fedelet. 
8. Állítsa a kezelőgombokat "OFF" (Elzár) állásba, és kapcsolja 

be a gázellátást. 

9a. A főégő esetében: 
 Ellenőrizze, hogy az elektronikus gyújtószerkezetben van-e 

elem. 
Nyomja meg és fordítsa az egyik főégő kapcsolóját “Hi” 
helyzetbe. 

 Nyomja be és tartsa benyomva a gyújtószerkezet gombját, 
vagy az égő gyufát. 

 Az égő 5 másodpercen belül meggyullad. 

 Megjegyzés:  Az égőnek gyufával való meggyújtásához 
kövesse a fenti 1÷8 lépést. 

 Helyezzen égő gyufát a grill ház jobb alsó részén található 
gyújtólyukba. 

 Nyomja meg és fordítsa jobbra a kezelőgombot "HIGH" (Erős 
láng) állásba. 

 Az égőnek 5 másodpercen belül meg kell gyulladnia. 

 Miután meggyulladt az első égő, nyomja le és fordítsa el a 
középső főégő kapcsolóját “Hi” helyzetbe. A többi égő 
automatikusan kigyullad. Miután a középső égő/égők 
meggyulladtak, nyomja le és forgassa a bal oldali főégő 
kapcsolóját “Hi” helyzetbe. 

 

9b. Az oldalsó égőhöz: 
 Nyomja meg és fordítsa a kezelőgombot "HIGH" (Erős láng) 

állásba. 
 Nyomja meg és tartsa lenyomva a gyújtószerkezet gombját. 
 Az égőnek 5 másodpercen belül meg kell gyulladnia. 
 Megjegyzés:  Az égőnek gyufával való meggyújtásához 

kövesse a fenti 1÷8 lépést.   
 Tegyen égő gyufát az égő nyílásaihoz. 
 Nyomja be és fordítsa a kezelőgombot "HIGH" (Erős láng) 

állásba. 
 Az égőnek 5 másodpercen belül meg kell gyulladnia. 
9c. A hátsó égős forgónyársas sütő: 
 Figyelmeztetés – Ne működtesse a főégőt egy időben a hátsó 

égővel. 
 Figyelem:  A hátsó égőnek a helyén kell lennie a kezelőgomb 

működtetése előtt. 
 TÁVOLÍTSA EL A FIGYELMEZTETŐ KERETET. 
 Kövesse az 1-8 lépéseket. 
 Helyezzen égő gyufát a hátsó égő nyílásokhoz. 
 Nyomja meg és fordítsa a kezelőgombot "HIGH" (Erős láng) 

állásba. 
 Az égőnek 5 másodpercen belül meg kell gyulladnia. 
 Fontos, hogy meggyújtott gyufája legyen az égő nyílásai előtt, 

MIELŐTT elfordítja a kezelőgombot. 
                                                  ÉGŐ             ELLENŐRIZZE A LÁNGOT
  

  
 
 
   
                       ÉGŐ NYÍLÁSOK 

Az égő minden nyílásából legalább 2,5 cm-es / 1”-es lángnak kell 
kijönnie, amikor a szabályozó „Hi” helyzetben van.                          

10. Figyelem – Ellenőrizze a gáz barbecue grillsütőt 
meggyújtás után. 

Ha a következő tünetek valamelyike jelentkezik, valószínűleg 
dugulás van a fúvókákban.  Azonnal kapcsolja ki a gázt és 
tisztítsa meg a fúvókákat.  Lásd „Fúvókák”. 
1. Gázszagot érez. 
2. Ha belobbanó tűz jelentkezik. 
3. A gáz barbecue grillsütő egyenetlenül melegít. 
4. Az égők durranó hangot adnak. 

HA AZ ÉGŐ NEM GYULLAD MEG 
1. Nyomja le és fordítsa a szabályozógombot „OFF” helyzetbe. 
 Várjon 5 percet, aztán próbálja újból úgy, hogy a 

szabályozógomb középső erősségre van állítva. 
2. Ha valamelyik égő nem ég, nézzen utána a „Hibakeresési 

útmutatóban”.  Ha a probléma nem oldható meg, ne kísérelje 
meg üzemeltetni a berendezést, forduljon a kereskedőjéhez 
vagy szervizközpontjához. 

LEKAPCSOLÁS 
1. Zárja el a gáztartály szelepét. 
2.   A kezelőgombokat kapcsolja „OFF” (elzár) állásba. 
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MŰKÖDTETÉS SÜTÉSI TECHNIKÁK 
Kiégetés: Mielőtt sütésre használná gáz barbecue grillsütőjét, 
égesse azt ki, hogy megszabaduljon minden kellemetlen szagtól 
melyet idegen anyagok okozhatnak. Járjon el a következők 
szerint: 

Távolítsa el a sütőrácsokat és a melegítőállványt, és mossa le 
enyhén szappanos vízzel. Gyújtsa meg az égőt. Zárja le a fedelet, 
és működtesse a sütőt 20 percig úgy, hogy a szabályozógombok 
„MEDIUM/HIGH” helyzetben vannak. Zárja el a gázt a 
gázforrásnál. Fordítsa a szabályozógombokat „Off” helyzetbe. 
Hagyja kihűlni a készüléket, tegye a helyükre a rácsokat. most már 
használhatja a készüléket.  

Előmelegítés. Sütéskor melegítse elő a sütőt Medium/High 
fokozaton csukott tetővel tíz percig. Csökkentse a hőt a sütni való 
ételnek megfelelő hőfokra. Dörzsölje le a rácsokat drót grillkefével, 
és a kefe vagy permetező eszköz segítségével juttasson növényi 
vagy olívaolajat a rácsokra, hogy megelőzze az étel leragadását. 

A tető helyzete. A tető helyzete sütés közben egyéni ízlés 
kérdése, de a sütő gyorsabban süt, kevesebb gázt használ és 
jobban tartja a hőmérsékletet csukott tető mellett. A csukott tető 
emellett füstösebb ízt kölcsönöz a közvetlenül a rácson sütött 
húsnak, és létfontosságú a füst és a légkeveréses sütés 
szempontjából.  

Gőzölőrendszerek. Ezt a gázgrillt a Flav-R-Wave™ 
gőzölőrendszerhez fejlesztették ki (mellékelve). Ne használjon 
lávakövet, kerámiatéglát vagy egyéb gőzölőrendszert, mint 
amelyet a sütőhöz mellékeltünk.    

SÜTÉSI HŐMÉRSÉKLETEK 
A magas fokozat („High”) a sütőrácsot körülbelül 600 - 650°F 
(320 - 340° C)-os hőmérsékletre hevíti fel. Ezt a fokozatot csupán 
a gyors felmelegítéshez használja, valamint az ételmaradék 
elégetésére a sütőrácsokról a sütés után. Ez a beállítás emellett 
ideális arra, hogy a hússzeleteket megkapassuk, mielőtt 
csökkentenénk a hőmérsékletet. Nagyon ritka és kivételesen 
használjuk a HIGH fokozatot hosszas sütésre. 

A közepes/magas fokozat („Medium/High”) a sütőrácsot 
körülbelül 550°F (290° C)-os hőmérsékletre hevíti fel. Ezt a 
fokozatot leginkább előmelegítésre, és marhahús és 
sertéshússzeletek sütésére használja. 

A közepes fokozat („Medium”) a sütő belsejét körülbelül 450°F 
(230° C)-os hőmérsékletre hevíti fel. Ezt a fokozatot leginkább 
csirke, hamburger, zöldség sütésére, valamint párolásra és zárt 
sütésre használja. 

Az alacsony fokozat („Low”) a sütő belsejét körülbelül 310-
350°F (155-175° C)-os hőmérsékletre hevíti fel. Ezt a fokozatot 
füstölő sütésre, nagy húsdarabok és fehér húsú halak párolására 
használja, valamint kelttészták sütésére, mint például a pizza vagy 
a lepény. 

A fent megadott hőmérsékletek csupán hozzávetőleges 
adatok, és függenek a külső hőmérséklettől, valamint a szél 
erősségétől.  

KÖZVETLEN GRILLEZÉS 
A közvetlen grillezés módszerével az ételt közvetlenül a 
láng felett készítjük el. A közvetlen sütés a legnépszerűbb 
módszer a legtöbb „egyszemélyes” étel elkészítésére, mint 
például a steak, a hússzelet, a hal, a hamburger, a kebab 
és a zöldségek. 

1. Az ételt időben készítse elő, hogy elkerülje a 
késlekedésből és kapkodásból fakadó problémákat. Ha 
pácot vagy fűszereket használ, azt az étel sütőrácsra 
helyezése előtt kell alkalmaznia. Amennyiben az ételt a 
szósszal együtt süti, azt csupán a sütés utolsó 2-4 
percében kell alkalmaznia, hogy ne égjen oda.  

2. Rendezze el úgy a területet a sütő mellett, beleértve a 
villákat, az ételfogó csipeszeket, kesztyűket, szószokat 
és fűszereket, hogy a sütő mellett maradhasson a 
sütés egész ideje alatt.  

3. A hús hőmérséklete csupán a grillezés előtt érje el a 
szobahőmérsékletet. Távolítsa el a húsról a felesleges 
zsírt, ezzel megelőzhetőek a belobbanások, amelyeket 
a lecsepegő zsír okoz.  

4. Melegítse elő a sütőt a kívánt hőmérsékletre, csukott 
tetővel. 

5. Kenje be a rácsokat növényi olajjal, hogy az étel ne 
ragadjon a rácsra.  

6. Bánjon óvatosan a sóval, mikor húst süt a grillen. A hús 
zaftosabb marad, ha sütés után sózzuk meg. 

7. A steak kiszáradásának megelőzésére inkább ételfogó 
csipeszt használjon, mint villát, és először 
"MEDIUM/HIGH" fokozaton kapassa le a húst, hogy a 
zaft benne maradjon. Csökkentse a hőmérsékletet, és 
növelje a sütési időt, mikor vastagabb szelet húsokat 
süt.  

8.   Tanulja meg, hogyan tudja megállapítani, mikor készült 
el a hús az idő és az észlelés alapján. A hús sütés 
közben megkeményedik. Amikor a hús puha, akkor 
nincs átsülve. Amikor szilárd, jól megsült.  



SÜTÉSI TECHNIKÁK 
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KÖZVETETT LÉGKEVERÉSES SÜTÉS 
Ez a módszer ideális nagy húsdarabok sütésére, mint például a 
párolt marhahús, vagy a baromfi, forgónyárson vagy anélkül. Az 
étel a körülötte keringő forró levegőtől sül meg.  
1. A légkeveréses sütésnél a legtöbb esetben, történjen 

forgónyárson vagy anélkül, csepegtetőtálca használata javasolt 
a lecsepegő szaft felfogására. Helyezze a csepegtetőtálcát a 
Flav-R-Wave tetejére, az étel közepe alá. Tegyen fél-egy 
hüvelyknyi vizet a csepegtetőtálcába. Az ízhatás fokozása 
érdekében gyümölcslevet, bort vagy páclevet is tehet bele. Ne 
hagyja kiszáradni a csepegtetőtálcát. 

2. A legtöbb esetben a légkeveréses sütés forgónyárssal vagy 
anélkül csukott tetővel és alacsony hőmérsékleten a legjobb. 
Az összes égőt alacsony fokozatra kell állítani, vagy a külső 
égőket középső helyzetbe kell állítani és a középső égőket ki 
kell kapcsolni. Ha kikapcsolja a középső égőt, a 
csepegtetőtálcában található szaft nem fog megégni. 

3. A húst mártsa növényi olajba, mielőtt ráhelyezi a sütőre. Ez 
elősegíti a hús külsejének barnulását. 

4. Amennyiben csepegtetőtálca nélkül süt, fokozott figyelemmel 
süssön, hogy elkerülje a zsírtüzet. Ezt a sütési módot nem 
javasoljuk. 

5. A sérülések elkerülése érdekében használjon edényfogó 
kesztyűt, mikor a gázsütő körül tevékenykedik. 

6. Kapcsolja ki a sütőt és hagyja kihűlni, mielőtt eltávolítaná a 
csepegtetőtálcát. A lecsepegő zsír igen tűzveszélyes és 
fokozott óvatossággal kell bánni vele, mert sérülést okozhat.  

7.    Légkeveresés sütéskor párolt hús és baromfi esetében 
forgónyárs nélkül a húst helyezze külön sütőrácson a rácsokra. 

ÚTMUTATÓ KÖZVETLEN LÉGKEVERÉSES SÜTÉSHEZ ÉS 
FORGÓNYÁRSAS SÜTÉSHEZ 
MARHASÜLT 1,5-3 KG MED/LOW 2 - 4 ÓRA 

MARHASÜLT 3-5 KG MED/LOW 3 - 5 ÓRA 

SERTÉSSÜLT 1-2,5 KG MED/LOW 2 - 4 ÓRA 

SERTÉSSÜLT 3-5 KG MED/LOW 3 - 5 ÓRA 

PULYKA VAGY CSIRKEN 1-2,5 KG MED/LOW 2 - 4 ÓRA 

PULYKA VAGY CSIRKEN 3-5 KG MED/LOW 3 - 5 ÓRA 

Amikor a forgónyárs égőjét használja, állítsa a 
hőmérsékletetMed. / High pozícióba 
 
 

FORGÓNYÁRSAS SÜTÉS 
Kövesse a Közvetett légkeveréses sütésnél ismertetett lépéseket. 
1. A forgónyársra 

maximum 7 kg tömegű 
húst tehetünk, ha elfér, 
de vigyáznunk kell arra 
is, hogy az forgatható 
legyen. A legjobb 
eredmény elérése 
érdekében igyekezzünk 
a húst úgy felhelyezni a 
nyársra, hogy az a 
nyárs középvonalán legyen, hogy elkerüljük a 
kiegyensúlyozatlanságot. 

2. A forgónyársas sütési mód használható úgy is, hogy a 
sütőrácsok a helyükön vannak, amennyiben a hely megengedi. 

3. Erősítse oda a húst minél jobban a nyársra mielőtt azt a 
barbecue grillsütőre helyezné. Szárnyasok esetén kötözze 
össze a szárnyakat és a lábakat minél szorosabban, nehogy 
azok belelógjanak a zsírfogó serpenyőbe. 

 
Hátsó égős forgónyársas sütő 
Néhány modellnél található hátsó égő a forgónyársas sütéshez. A 
hátsó égős forgónyársas sütési mód a legjobb a húsok párolásához 
és baromfi sütéséhez. Mivel a hőforrás az étel mögött van, nem 
lobban fel láng a lecsepegő zsír miatt. Mindig bízhat benne, hogy 
tökéletes lesz az eredmény. Ha egy edényt vagy csepegtetőtálcát 
helyez a hús alá, az összegyűlő szaft ideális a hús locsolásához 
vagy szósz készítéséhez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A rugóval felfogatott hátul lévő gázégő könnyen kivehető, ha már 
nem szeretnénk használni. 
A hátsó égő működtetéséhez kövesse a 6. oldalon található 
begyújtási utasításokat. 

ÚTMUTATÓ A SÜTÉSI HŐMÉRSÉKLETEKHEZ 

 ANGOLOS KÖZEPESEN 
ÁTSÜTVE 

JÓL 
ÁTSÜTVE 

MARHA/ BÁRÁNY / 
BORJÚ 130°F / 55°C 145°F / 63°C 160°F / 70°C 

SERTÉS  150°F / 65°C 170°F / 77°C 

BAROMFI   170°F / 77°C 

A tökéletes eredmény elérése érdekében használjon 
húshőmérőt. 

ÚTMUTATÓ KÖZVETLEN SÜTÉSHEZ 
 

1” 
VASTAGSÁG 

HŐMÉRSÉKLE
T 

IDŐ 
OLDALANKÉNT 

ÖSSZE
S 

SÜTÉSI 
IDŐ 

CSIRKE KÖZEPES / 
JÓL ÁTSÜLT 

KÖZEPES 3 / 3 / 3 / 3 12 
PERC 

CSIRKESZÁRNY KÖZEPES / 
JÓL ÁTSÜLT 

KÖZEPES / JÓL 
ÁTSÜLT 

5 / 5 / 5 / 5 20 
PERC 

HAMBURGER KÖZEPES KÖZEPES 3 / 3 / 3 / 3 12 
PERC 

HAMBURGER 
3/4” 
FAGYASZTOTT 

KÖZEPES KÖZEPES 3 / 3 / 3 / 3 12 
PERC 

HALFILÉ KÖZEPES KÖZEPES 2 / 2 / 2 / 2 8 - 10 
PERC 

RÁKFAROK 
SZÉTVÁGVA 

KÖZEPES KÖZEPES 4 / 4 / 4 / 4 16 - 20 
PERC 

Használja ugyanazt a technikát, mint az útmutató esetében a 
tökéletes steaksütéshez. 

 



KARBANTARTÁS
RENDSZERES KARBANTARTÁS 
A sütés befejezése után készüljön fel a következő sütési 
alkalomra úgy, hogy elégeti az összes ételmaradékot a rácsról és 
a Flav-R-Wave™-ról az alábbi módon: 
 
Sütőrácsok 
Távolítson el minden ételt a rácsokról, fordítsa a kezelőgombokat 
„HIGH” (Erős láng) állásba, és 5-10 percig zárt fedéllel 
működtesse a grillsütőt, amíg a füstölés leáll.  Fordítsa a 
gázpalack szelepét, majd a kezelőgombokat OFF (Elzár) állásba. 
A rácsok tisztításához használjon hosszú nyelű sárgaréz 
drótkefét.  Vegye figyelembe, hogy a grillsütő forró, így viseljen 
konyhakesztyűt, vagy használjon edényfogót a kefe kezeléséhez. 
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Nem kell lemosnia a rácsokat és a felső sütőkeretet minden sütés 
után, de ha ezt akarja tenni, használjon enyhe szappanos vizes 
oldatot, majd alaposan öblítse ki.  Soha ne használjon 
kereskedelemben kapható sütőtisztítót. 
 
Porcelán bevonat  
 A legtöbb OMC sütőrács be van vonva tartós porcelán 
zománccal, hogy segítse a tisztítást és csökkentse az ételnek a 
rácshoz tapadását. Helytelen kezeléskor forgács képződhet.  Ez 
nem érinti a rácsok használatát vagy viselkedését.  Ha rozsda 
jelentkezik, dörzsöléssel távolítsa el, és kenje be a rácsot 
sütőolajjal.  
  
Flav-R-Wave 
Ha maradék kezd gyűlni a Flav-
R-Wave-en, grillkefe hátával 
távolítsa el a sütőrácsokat és 
kotorja össze a felesleges 
maradékot. 
 
Zsírtálca 
A zsírtálca közvetlenül az alatt a nyílás alatt található, 
amelyen keresztül a zsír lefolyik, és a sütő hátsó fala felől 
érhető el. A zsírtálcát ellenőrizni kell és ki kell tisztítani vagy 
cserélni, hogy a zsír ne folyjék ki a teraszra. (50416. számú 
kiegészítő) 
 
Általános tisztítás 
Amikor a sütő kihűlt, távolítsa el a rácsokat. A sütőrácsok 
háromnegyedét fedje le alufóliával, a fényes felével lefelé. 
Gyújtsa meg az égőket, működtesse a sütőt HIGH 
fokozaton, csukott tetővel 10 percig, vagy amíg a füstölés 
megszűnik. Kapcsolja a gázhenger szelepét OFF 
helyzetbe, állítsa a szabályozógombokat OFF helyzetbe. 
Mikor a sütő kihűlt, távolítsa el a fóliát és a rácsokat. 
Dörzsölje tisztára a Flav-R-Wave™-et majd távolítsa el, és 
tisztítsa ki a sütő alsó részének belsejét az oldalak 
ledörzsölésével és kiporszívózásával. 
 

 

 

 

 

 

 

ÉVES KARBANTARTÁS 
A biztonságos és hatékony működéshez a következő elemeket kell 
megvizsgálni és megtisztítani legalább évente egyszer, vagy egy 
hónapot meghaladó tárolás után. 
 
Égő 
Távolítsa el az égőt, és vizsgálja meg repedésre és károsodásra.   
Csőtisztítóval vagy fúvóka kefével tisztítsa meg a fúvókákat, hogy 
megszüntesse a pókok vagy rovarok által okozott eldugulásokat.  
Lásd „Fúvókák”. 
 
 
 
Az égő eltávolításakor az oldalak dörzsölésével tisztítsa meg az 
alsó sütő belsejét. 
 
Cső 
Nézze át és szükség esetén cserélje ki. Lásd a „Cső és 
szabályozó” c. részt. 
 
Külső bevonat 
Ha fehér rozsdafoltok jelentkeznek, mossa le a ház külsejét enyhe 
szappanos vízzel.  Alaposan öblítse le a felületeket, majd mossa 
le őket sütőolajba merített ruhával a fény helyreállításához. 
Festékkarcolások és horzsolások javításához használjon jó 
minőségű MAGAS hőmérsékletű (600°F) spray festéket. 
A rozsdásodás természetes oxidálódási folyamat amely 
megjelenhet az öntöttvas és acél alkatrészeken. A rozsda a sütő 
rövid távú teljesítményét nem befolyásolja. 
 
Rozsdamentes acél 
Mossa le szappanos vízzel. Használjon rozsdamentes acélhoz 
való tisztítószert a fényezéshez, valamint a foltok eltávolításához 
(70395. számú és 44395. számú kiegészítő). Az időjárás 
viszontagságai és a szélsőséges hőmérséklet azt okozhatja, hogy 
a rozsdamentes acél fedő barnás színt vesz fel. Ez 
elszíneződésnek minősül, és nem tekinthető gyártási hibának.  
 
Perma-Mold oldalpolcok 
Mossa le szappanos vízzel. Fényezéshez vékonyan kenje be 
főzőolajjal. 
 
Cserealkatrészek 
Ha problémát észlel a szabályozónál, tömlőnél, égőnél vagy 
vezérlő szelepeknél, ne kísérelje meg javítani.  Javításért vagy 
cserealkatrészekért forduljon a kereskedőjéhez, jóváhagyott 
szervizközponthoz vagy a gyárhoz.  Az optimális viselkedés 
biztosításához csak eredeti OMC cserealkatrészeket használjon. 
 
Szivárgás teszt 
A gázpalack újbóli csatlakoztatása után feltétlenül végezzen 
ellenőrzést szivárgásra. Lásd „Szivárgás ellenőrzése”.    
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HIBAKERESÉSI ÚTMUTATÓ 

PROBLÉMA LEHETSÉGES OK JAVÍTÓ MŰVELET 
GÁZSZAG AZONNAL KAPCSOLJA KI A GÁZPALACK SZELEPÉT 

NE HASZNÁLJA A BERENDEZÉST A SZIVÁRGÁS TÖMÍTÉSÉIG. 
Szivárgást észlelt a palacknál, 
szabályozónál vagy más csatlakozásnál. 

1. A szabályozó illesztése laza. 1. Húzza meg a szerelvényt és 
"Szivárgás ellenőrzése". 

 2. Gázszivárgás tömlőben/szabályozóban 
vagy szabályozószelepben. 

2. Lásd jogosult szervizközpont. 

Láng kapcsolólap alatt. 1. A fúvóka eltömődött. 1. Távolítsa el az égőt, tisztítsa meg a 
fúvókát.  Lásd „Fúvókák”. 

Az égő nem gyullad meg. 1. Kifogyott a gáz. 1. Töltse újra a gázpalackot. 
 2. Gyújtó vezeték(ek) nincs(enek) 

csatlakoztatva. 
2. Csatlakoztassa mind a főégő, mind 

pedig az oldalégő elektróda 
vezetékeit. 

 3. A gyújtó elektróda nincs égőre igazítva. 3. Igazítsa be az elektródát. 
 4. A gyújtó hibás működése. 4. Használja a "Kézi gyújtás" eljárást.   
 5. A fúvóka eltömődött. 5. Távolítsa el az égőt, tisztítsa meg a 

fúvókát.  Lásd „Fúvókák”. 
 6. A fúvóka nincs a szelepnyílásra 

igazítva. 
6. Igazítsa be a fúvókát a nyílásra.  

Lásd „Fúvókák”. 
 7. A nyílás eltömődött. 7. Távolítsa el az égőt, tisztítsa meg a 

nyílást egy tűvel vagy finom dróttal.  
Ne kísérelje meg fúrni a nyílást. 

 8. A tömlő meg van csavarodva. 8. Húzza meg a tömlőt.  Tartsa távol az 
alsó öntvénytől. 

 9. A szabályozó illesztése laza. 9. Húzza meg a szerelvényt és 
"Szivárgás ellenőrzése". 

Csökkenő hő, "durranó hang". 1. Kifogyott a gáz. 1. Töltse újra a gázpalackot. 
 2. A fúvóka eltömődött. 2. Távolítsa el az égőt, tisztítsa meg a 

fúvókát. Lásd „Fúvókák”. 

Forró pontok a sütőfelületen. 1. Nem egyenletesen elosztott brikettek. 1. Oszlassa el a briketteket 
egyenletesen a brikettrostán csak egy 
rétegben. 

 2. A fúvóka eltömődött. 2. Távolítsa el az égőt, tisztítsa meg a 
fúvókát. Lásd „Fúvókák”. 

"Fellobbanások" vagy zsírtüzek. 1. Túlzott zsírképződés. 1. Lásd "Karbantartás". 
 2. Túlzott hő. 2. Állítsa az égő kezelőgombjait alsóbb 

állásba, vagy emelje a sütőrácsot 
felső helyzetbe (csak 2 pozíciós 
rácsok). 

Berregő hang a szabályozóból. 1. A palack szelepét túl gyorsan forgatták. 1. Lassan forgassa a palackszelepet. 

Sárga láng. 1. Valamennyi sárga láng normális.  Ha 
túlzottá válik, a fúvóka eltömődhetett. 

1. Távolítsa el az égőt, tisztítsa meg a 
fúvókát.  Lásd „Fúvókák”. 

 2. Az égőnyílások eltömődtek. 2. Távolítsa el az égőt, és tisztítsa meg 
puha sörtekefével  

A fedél belseje lepattogzónak tűnik. 1. Ez zsírlerakódás. A fedél belső fele 
nem festett. 

1. Tisztítsa meg kemény sörtekefével. 
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GARANCIA 
Az OMC Garancia a vásárlás napján lép életbe mely a készülék 
hibás részegységeinek ingyenes javítására illetve cseréjére terjed 
ki, és azokra a hibákra vonatkozik csak mely hibák az általános 
otthoni használat során keletkeztek. 
Kanadában és az Egyesült Államokban az áru cseréjére FOB 
Factory paritást alkalmazunk. 
Minden más országban a cserét a FOB OMC képviselője biztosítja. 
(Tájékozódjon a kereskedőjénél az OMC képviselő 
elérhetőségéről).  
Minden más felmerülő költséget a tulajdonosnak kell viselnie. 
A garancia csak az eredeti vásárlóra vonatkozik ahogy azt a 
garancia regisztráció során jeleztük is és csak a kiskereskedelmi 
forgalomban értékesített termékekre vonatkozik és csak akkor 
érvényes ha a terméket abban az országban használják ahol 
vásárolták. (Az egyes országokban különböző típusú gázt 
használhatnak amihez különböző típusú szelepek és szabályozók 
szükségesek.) 
 
MIRE VONATKOZIK A GARANCIA 

A sütő burkolatai Kivéve a festést Élethosszig 
tartó garancia 

Égők Kettős cső 5 év 
Az összes többi alkatrész Kivéve a tartályt 2 év 

 
AMIRE NEM VONATKOZIK 
Bármely meghibásodás vagy működésbeni rendellenesség mely 
baleset, helytelen használat, rossz célra való használat, átalakítás, 
rossz alkalmazás, vandalizmus, nem megfelelő beszerelés vagy 
karbantartás, a szükséges karbantartás elmulasztása és beleértve 
de nem korlátozva azokra a károkra melyeket a gázégőkben 
bennrekedő rovarok okoznak, a felhasználói útmutatóban 
leírtaknak megfelelően. 
A készülék állapotának romlása illetve sérülései melyet a zord 
időjárás okoz, mint például jégeső, hurrikán, földrengés vagy 
tornádó. Elszíneződések, melyeket vegyszerek okoztak, akár 
közvetlenül vagy közvetetten a légtérből. 
Szállítási és fuvarozási költségek. 
Kiszerelési és újra beszerelési költségek. 
A beszerelés és a javítás munkadíja. 
A szerviz felhívásának telefondíja. 
Közvetetten illetve valamiből eredő felelősség. 

GÁZÉGŐK 
Az OMC gázégők (melyek nemesacélból készültek) élettartalma 
nagyban függ a megfelelő használattól, tisztítástól és a 
karbantartástól. Jelen garancia nem terjed ki a nem megfelelő 
használatból illetve a karbantartás elmulasztásából eredő esetleges 
meghibásodásokra. Ebben az esetben a garancia feljogosítja a 
tulajdonost, hogy új gázégőt vásároljon a következő 
kedvezményekkel: 3. év  folyamán - 50%, 4. év folyamán - 40%, 5. 
év folyamán - 25%. A szállítási és a kezelési költségek a barbecue 
grillsütő tulajdonosát terhelik. 
 
PORCELÁN SÜTŐRÁCSOK 
A legtöbb OMC sütőrács igen tartós porcelán zománccal van 
bevonva, hogy könnyebb legyen annak tisztítása és hogy az 
ételnek a sütőrácshoz való hozzáragadása a lehető legkisebb 
mértékű legyen. A porcelán tulajdonképpen egy üvegbevonat. 
Előfordulhat, hogy kissé megrepedezik, ha rosszul kezelik, de ez 
nem befolyásolja a sütőrács megfelelő használatát. A nem 
megfelelő használat és kezelés következtében a sütőrácson 
előforduló repedésekre és a rozsdásodásra nem terjed ki a 
garancia. Ha rozsdafolt jelenik meg a rácson, azt távolítsa el 
drótkefével, majd kenje be olajjal a rácsot. 
 
GŐZÖLŐ RENDSZEREK 
Az OMC gázgrillt a Flav-R-Wave™ gőzölőrendszerhez fejlesztették 
ki (mellékelve). Amennyiben más terméket használ, a termékre 
vonatkozó garancia érvénytelenné válik. 
 
FLAV-R-WAVE™ 
A Flav-R-Wave™-re anyaghiba-garancia és átrozsdásodási 
garancia vonatkozik a megvásárlástól számított 2 évig. A felületi 
rozsdásodás nem befolyásolja a Flav-R-Wave™ teljesítményét, és 
nem vonatkozik rá a garancia. Amennyiben megjelenik a rozsda, 
távolítsa el a dörzsölőszivaccsal, és a felületet kenje be főzőolajjal. 
 
GÁZTARTÁLY 
Az OMC nem gyárt gáztartályokat. A gáztartály gyártója felelős a 
gáztartály anyaga, megmunkálása és teljesítménye után. Ha a 
tartály meghibásodik, rosszul működik vagy csak kérdései 
támadnak a tartállyal összefüggésben, lépjen kapcsolatba a 
kereskedőjével vagy a gáztartály gyártójával. 
 
ALKATRÉSZEK 
Csak eredeti OMC barbecue grillsütő alkatrészeket használjon, ha 
valamit ki szeretne cserélni. Másfajta alkatrészek használata a 
garancia elvesztését vonja maga után. 

GARANCIAIGÉNY 
Minden garanciális ügyet közvetlenül az OMC intéz. Az alkatrészeket vissza kell küldeni az OMC garanciális részlegének, azok szállítási 
költségét előre ki kell fizetni, fel kell tüntetni a modell és a sorozatszámot és ha nem regisztrálta grillsütőjét, akkor meg kell jelölni azt is, 
hogy azt milyen célból vásárolta (mellékelje a nyugtának illetve a számlának a másolatát). Ha az ellenőrzés során a meghibásodást 
igazolják, az OMC azt kijavítja vagy az alkatrészt kicseréli a garanciális feltételeknek megfelelően. A levél vagy fax (telefon kizárva) 
átvételét követően az OMC eldöntheti, hogy kéri e, hogy a hibás alkatrészeket jutassák e vissza hozzá, vagy sem. 

Név  Modell száma  
Cím  Vásárlás dátuma  
Város, megye  Kereskedő neve  

Irányítószám  Részegység száma (lásd 
összeszerelési útmutató)  

Telefonszám    
Fax szám    
Probléma 
  

NEM KANADAIAK RÉSZÉRE 
A fenti garanciát az OMC helyi képviselője intézi az egyes országokban. Lépjen kapcsolatba kereskedőjével, ha meg szeretné tudni az 
OMC képviselőjének nevét és elérhetőségét.     
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