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"Kettle grill"  
Εγχειρίδιο Συναρμολόγησης και Χρήσης

0423

Γενικές Προφυλάξεις Ασφαλείας

Πρόλογος

Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο 
Συναρμολόγησης και Χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε 
το μπάρμπεκιου  LANDMANN 
Η διαδικασία Συναρμολόγησης και η λειτουργία είναι 
απλή και εύκολη 

Ορθή Χρήση

Το μπάρμπεκιου χρησιμοποιείται μόνο για τη 
προετοιμασία κατάλληλων φαγητών . Όλες οι 
απαιτήσεις του παρόντος εγχειριδίου συναρμολόγησης 
και λειτουργίας πρέπει να τηρούνται.
Μόνο για ιδιωτική χρήση!

Ασφαλής Λειτουργία Μπάρμπεκιου

Πριν χρησιμοποιήσετε το μπάρμπεκιου για 
πρώτη φορά , θα πρέπει να προθερμανθεί με 
καύσιμο(κάρβουνο ή μπρικέτες )για περίπου 30 
λεπτά .

 WARNING - Κίνδυνος Εγκαύματος!

 ➱ Tο μπάρμπεκιου θα πρέπει να τοποθετήτε σε λεία-σταθερή και ασφαλής επιφάνεια κατα τη χρήση του 
 ➱ WARNING! Το μπάρμπεκιου αναπτύσσει υψηλή θερμοκρασία κατά τη χρήση του και απαγορεύεται η 

μετακίνηση του !
 ➱ Φοράτε ειδικά πυράντοχα γάντια ή χρησιμοποιείτε λαβίδες για τη μετακίνηση τροφίμων .
 ➱ Αφήστε το μπάρμπεκιου να κρυώσει πριν καθαρίστε.
 ➱ CAUTION! Μην χρησιμοποιείται νέφτι ή άλλα υγρά προσανάμματα για να ανάψετε φωτιά !
 ➱ CAUTION! Χρησιμοποιείται μόνο προσανάμματα που συμφωνούν με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα για 

προσανάμματα  (EN 1860-3)!
 ➱ Ποτέ μην χρησιμοποιείται νερό για να σβήσετε τα κάρβουνα .

 WARNING - Κίνδυνος Ασφυξίας!

 ➱ Μην το χρησιμοποιείται σε εσωτερικούς χώρους!

ΚΙΝΔΥΝΟΣ για παιδιά και ζώα !

 ➱ Μην αφήνετε ποτέ το μπάρμπεκιου χωρίς επίβλεψη 
 ➱ ΠΡΟΣΟΧΗ! Κρατάτε παιδιά και ζώα σε απόσταση ασφαλείας!
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Γενικές Πληροφορίες για επιτυχημένη 
Εγκατάσταση 

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες 
συναρμολόγησης και ακολουθήστε τις προφυλάξεις 
ασφαλείας .Αφιερώστε επαρκή χρόνο για τη 
συναρμολόγηση.Πριν ξεκινήσετε τη συναρμολόγηση  
,καθαρίστε μια επίπεδη περιοχή περίπου 2 με 3 
τετραγωνικά μέτρα .Αφαιρέστε το προϊόν απο τη 
συσκευασία . Απλώστε όλα τα μέρη και τα απαραίτητα 
εργαλεία έτσι ώστε να έχετε εύκολη και γρήγορη 
πρόσβαση σε αυτά ..
Σημειώστε: Σφίξτε τελείως τις βίδες μόνο όταν 
έχετε ολοκληρώση τη συναρμολόγηση ,ώστε σε 
περίπτωση λάθους να είναι εύκολη και γρήγορη η 
αποσυναρμολόγηση χωρίς δημιουργία έντασης ή 
εκνευρισμού . 

Λίστα Εξαρτημάτων 

1. Λαβή 3
2. Δίσκος Εξαερισμού 2
3. Καπάκι 1
4. Χερούλι καπακιου 1
5. Σχάρα ψησίματος 1
6. Σχάρα κάρβουνων 1
7. Τμήμα Καύσης 1
8. Στήριγμα ποδιού 3
9. Πόδι με υποδοχή ρόδας 2
10. Στήριγμα Δοχείου συλλογής λίπους 3
11. Ρόδα 2
12. Ράφι 1
13. Καπάκι ποδιού (προσυναρμολογημένο) 1
14. Δοχείο συλλογής στάχτης 1
15. Πόδι 1
16. Διαχωριστικά κάρβουνων  2

Προετοιμασία Συναρμολόγησης 

Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα βρίσκονται στη 
συσκευασία απο τη λίστα και τα εξαρτήματα σύνδεσης  
Απλώστε όλα τα μέρη και τα εξαρτήματα ώστε η 
συναρμολόγηση να είναι πιο εύκολη .

Εξαρτήματα Σύνδεσης
(προ-συναρμολογημένα στοιχέια συνδέσησ πέριλαμβανονται  στισ αναφορέσ έξαρτηματων
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Διαδικασία Συναρμολόγησης

Το μπάρμπεκιου  πρέπει να τοποθετήτε σε σταθερή 
και ασφαλής επιφάνεια κατά τη χρήση του . 
Μην το χρησιμοποιείται σε κλειστούς ή ημιυπαίθριους 
χώρους .
Χρησιμοποιείται ασφαλή υλικά ανάμματος 
(όπως τα στερεά προσανάμματα LANDMANN 

).
Το δοχείο καύσης έχει χωριτικότητα περίπου 1,5kg.
Πρίν ψήσετε τη πρώτη φορά ,θα πρέπει να 
προθερμάνετε το μπάρμπεκιου με καύσιμο (κάρβουνο 
ή μπρικέτες ) για περίπου 30 λεπτά 

Πληροφορίες για  ορθή λειτουργία του 
μπάρμπεκιου

 ΠΡΟΣΟΧΗ!
Για την ασφάλεια σας οι κεφαλές των βιδών θα 
πρέπει να δείχνουν προς τα πάνω , διαφορέτικα 
υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού . 
Σφίξτε τελείως τις συνδέσεις βιδών μόνο όταν 
έχετε ολοκληρώσει τη συναρμολόγηση .

1. Τοποθετήστε το στήριγμα το δοχείο συλλογής 
στάχτης  (10) και ένα στήριγμα ποδιού (8) 
σε κάθε ενα απο τα άνω άκρα των ποδιών (9 
+ 15). Τοποθετήστε τα πόδια (9 + 15) στο 
δοχείο καύσης (7) στις αντίστοιχες υποδοχές. 
Χρησιμοποιήστε βίδες M6x20  και ροδέλες 
Ø6xØ25 .

2. Τοποθετήστε τη "μύτη" του ραφιού(12)στις 
χαμηλότερες υποδοχές στο τρίποδο (15). Πιέστε 
το τέλος του ραφιού (12) μέσα στις χαμηλότερες 
τρύπες των ποδιών (9). Τοποθετήστε τις ρόδες 
(11)χρησιμοποιώντας παξιμάδια M8 στις άκρες 
του ραφιού (12).

3. Βιδώστε 2 απο τις λαβές (1) στο δοχείο 
καύσης (7) χρησιμοποιώντας τις βίδες M6x10 
, τις ροδέλες Ø6x και τα παξιμάδια M6. 
Χρησιμοποιήστε τις βίδες M6x10 , τις ροδέλες 
Ø6x , και τα παξμάδια M6 για να τοποθετήσετε 
το χερούλι  (4) στην υποδοχή (1) απο τη μέσα 
μεριά του καπακιού (3).

4. Τοποθετήστε τους δίσκους εξαερισμούς(2) στο 
δοχείο καύσης  (7) και στο καπάκι (3) απο μέσα 
χρησιμοποιώντας βίδας M4x10 , Ø4xØ8 ροδέλες 
και παξιμάδια M4 .

5. Σφίξτε το δοχείο συλλογής στάχτης (14) στο 
στήριγμα του δοχείου (10) μεταξύ των ποδιών 
(9 + 15).

6. Τοποθετήστε τη σχάρα κάρβουνων  (6) και τη 
σχάρα ψησίματος (5) στο τμήμα καύσης7). Αν 
κριεί απαραίτητο, τοποθετήστε το διαχωριστικό 
κάρβουνων  (16) στη σχάρα κάρβουνων  (6). 
 
 
 
 

 
Παρακαλώ δώστε προσοχή και στις οδηγίες που 
βρίσκονται στις παρακάτω σελίδες.

 WARNING!
Το μπάρμπεκιου  πρέπει να τοποθετήτε σε 
σταθερή και ασφαλής επιφάνεια κατά τη χρήση 
του
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Άμεσο Ψήσιμο

Η πιο γνωστή και η πιο απλή μέθοδος 
Στο άμεσο ψήσιμο θα πρέπει να τοποθετήσετε το φαγητό να 
ψηθεί στην επίπεδη σχάρα και κοντά στην πηγή θερμότητας 
(στα κάρβουνα ,  ηλεκτρικό θερμαντικό στοιχείο). Με αυτή 
την παραδοσιακή μέθοδο η επίδραση της ακτινοβολίας της 
θερμότητας στο τρόφιμο  είναι  ισχυρότερη και κρατά το 
χρόνο μαγειρέματος σύντομο (γρήγορο ψήσιμο).
"Κλειστά" μπάρμπεκιου  λειτουργούν μέσω της χρήσης του 
καπακιού και των δίσκων εξαερισμού στο καπάκι και των 
κάρβουνων .Με κλειστό καπάκι κα τους δίσκους εξαερισμού 
σε ανοιχτή θέση το ψήσιμο μπορεί να γίνει πιο γρήγορο και 
ταυτοχρονα το "άρωμα" του κάρβουνου γίνεται πιο έντονο.

ΕΜΜΕΣΟ ΨΗΣΙΜΟ

Για να προετοιμάσετε το δοχείο καύσης για έμμεσο ψήσιμο 
τοποθετήστε στη σχάρα τα λεγόμενα διαχωριστικά 
κάρβουνων ) Με αυτόν τον τρόπο το δοχείο καύσης 
θα διαιρεθεί σε τρεις ζώνες: Ζώνες 1 και 3 αποτελούν 
τα ενδιάμεσα διαστήματα μεταξύ των διαιρετών των 
κάρβουνων και του πλευρικού τοιχώματος του δοχείου 
καυσίμου.

Ζώνη 2 είναι ο χώρος μεταξύ των διαχωριστικών 
κάρβουνου. Ο χώρος αυτός πρέπει να παραμένει διαυγές. 
.Οι  Ζώνες 1 και 3 θα γεμίσουν  με καύσιμα και ανάβουν 
σύμφωνα με τις οδηγίες ανάμματος. Μόλις επιτευχθούν οι 
βέλτιστες συνθήκες θερμότητας, το έμμεσο  ψήσιμο στη 
σχάρα μπορεί να αρχίσει.
Η σχάρα πάνω από τη φωτιά είναι συνήθως κατασκευασμένη 

Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια του  
απροστάτευτο, άμεσου ψησίματος στη σχάρα  υπάρχει 
πάντα η πιθανότητα ότι  το λίπος  μπορεί να στάξει από το 
φαγητό στη σχάρα στην πηγή θερμότητας και να κάψει.Κατά 
το μαγείρεμα με πολύ λιπαρά ή μαριναρισμένα τρόφιμα 
συνιστάται να χρησιμοποιήσετε μια πλάκα ψησίματος από 
αλουμίνιο ή ακόμα καλύτερα  μια μαντεμένια  πλάκα.

με τέτοιο τρόπο ώστε παραμένει πάνω απο τις Ζώνες 1 
και 3 αρκετός χώρος για άμεσο ψήσιμο, έτσι ώστε οι δύο 
παραλλαγές να  μπορούν να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα. 
Για  αργό και ήπιο έμμεσο ψήσιμο στη σχάρα ένα καπάκι 
είναι πάντα απαραίτητο. Αυτό θα χρησιμοποιηθεί για να 
καλύψει το δοχείο καύσης και έτσι να δημιουργήσει ένα 
κλειστό χώρο μαγειρέματος.
Oι βαλβίδες εξαερισμού στο κάτω μέρος του δοχείου 
καύσης και στην επάνω πλευρά του καπακιού πρέπει 
να ανοίγουν κατά τη διάρκεια έμμεσου ψησίματος στη 
σχάρα για να επιτραπεί η ροή διαμέσου του οξυγόνου. 
Με τον τρόπο αυτό ο χώρος ψησίματος θα λειτουργεί 
κατ 'αρχήν σαν ένα φούρνο θερμοπομπό. Οι χρόνοι 
μαγειρέματος χρησιμοποιώντας έμμεσο ψήσιμο στη σχάρα 
είναι φυσικά πολύ περισσότερο από το άμεσο ψήσιμο.Το 
αναποδογύρισμα των τροφίμων και το συχνό άνοιγμα του 
καπακιού είναι περιττό, καθώς το φαγητό θερμαίνεται από 
όλες τις κατευθύνσεις.
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Ανάβωντας το καύσιμο 

 WARNING - Κίνδυνος εγκαύματος!
Όταν υγρά καύσιμα ή νέφτι αναφλέξουν 
When petrol or white spirits are ignited 
ανεξέλεγκτη θερμότητα μπορεί να αναπτυχθεί 
ως αποτέλεσμα της ανάφλεξης. Ως εκ 
τούτου, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε μόνο 
αβλαβή καυσίμων, όπως προσανάμματα. Το 
μπάρμπεκιου πρέπει να τοποθετείται σε μία 
σταθερή και ασφαλή επιφάνεια όταν είναι σε 
χρήση.

1. Χρησιμοποείστε ποιοτικά προϊόντα 
της  LANDMANN, όπως κάρβουνο 
LANDMANN ,μπρικέτες LANDMANN 
και στερεά προσανάμματα LANDMANN .

2. Στοιβάξτε μερικά κάρβουνα ή μπρικέτες στη 
σχάρα κάρβουνων . Στο έμμεσο ψήσιμο γεμίστε 
το χώρο μεταξύ του διαιρέτη κάρβουνο και του 
τοιχώματος του δοχείου καυσης με καύσιμο. 
Κατά τη διάρκεια του έμμεσου ψησίματος στη 
σχάρα το διάστημα μεταξύ των διαχωριστικών 
άνθρακα πρέπει να παραμείνει κενό.

3. Αναφλέξτε ένα ή δύο στερεά προσανάμματα 
χρησιμοποιώντας ένα μακρύ σπίρτο. 
Τοποθετήστε αυτά τα προσανάμματα πάνω από 
το στρώμα κάρβουνων ή μπρικετών.

4. Αφήστε τα στερεά προσανάμματα να καούν για 
2 έως 4 λεπτά. Στη συνέχεια γεμίστε το δοχείο 
καύσης αργά με κάρβουνα ή μπρικέτες.

5. Ξεκινήστε το ψήσιμο όταν το καύσιμο είναι 
επικαλυμμένη με ένα στρώμα στάχτης! 
Αυτό υποδεικνύει ότι η βέλτιστη κατάσταση 
ψησίματος έχει επιτευχθεί. Μοιράστε  το 
καύσιμο ομοιόμορφα στο δοχείο καύσης  
χρησιμοποιώντας ένα κατάλληλο μεταλλικό 
εργαλείο .

6. Εισάγεται τη σχάρα και ξεκινήστε το ψήσιμο.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ-ΦΡΟΝΤΙΔΑ

 WARNING - κίνδυνος εγκαυμάτων!
Αφήστε το μπάρμπεκιου να κρυωσει  πριν το 
καθαρίσετε .Ποτέ μην χρησιμοποιήσετε νερό 
για να σβήσετε το μπάρμπεκιου .Αυτό μπορεί 
να προκαλέσει εγκαύματα ή κάψιμο 

Ο περιστασιακός καθαρισμός έιναι απαραίτητος για να 
διατηρήστε το μπάρμπεκιού σας σε καλή κατάσταση .  
Μην χρησιμοποείται λειαντικά . 
1. Καθαρίστε το μπάρμπεκιου με απορρυπαντικό 

οικιακής χρήσης και ένα σφουγγαράκι κατά της 
σκουριάς . .

2. Για πολύ λερωμένα εμαγιέ μέρη, χρησιμοποιήστε 
ένα πρότυπο καθαριστικό για εμαγιέ 
(καθαριστικό φούρνου). Τηρείτε τις οδηγίες του 
κατασκευαστή για τον παράγοντα καθαρισμού 
που πρέπει να εφαρμόζονται.

3.     Για σωστό καθάρισμα, χρειάζεστε ένα πανί και                                                                  
λίγο νεράκι με απορρυπαντικό οικιακής χρήσης.

Προστασία Πριβάλλοντος και  Απόρριψη 
Χρησιμοποιήστε το μπάρμπεκιου και απορρίψτε το 
σε  απόβλητα με ένα καθαρό και ασφαλές τρόπο. Ως 
θέμα αρχής κανόνα, διαθέτετε μόνο σε απόβλητα με 
καθορισμένο μέταλλο ή με μη εύφλεκτα δοχεία.
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ΕΓΓΥΗΣΗ

Το προϊόν καλύπτεται από την εγγύηση μας  για το 
χρονικό διάστημα των 2 ετών από την ημέρα που 
αγοράστηκε . Η εγγύηση ισχύει με την προσκόμιση της 
απόδειξης αγοράς και καλύπτει το παραπάνω χρονικό 
διάστημα από την ημέρα αγοράς του προϊόντος . Σε 
περίπτωση που δεν υπάρχει η απόδειξη αγοράς η 
εγγύηση δεν έχει ισχύ . 
 Η εγγύηση καλύπτει κατασκευαστικά ελαττώματα και 
τα ελαττωματικά μέρη, καθώς και την αντικατάσταση 
αυτών των εξαρτημάτων.
Το κόστος της μεταφοράς,  της  συναρμολόγησης, 
της  αντικατάστασης των φθαρμένων τμημάτων, και 
άλλα παρόμοια έξοδα δεν καλύπτονται από αυτή την 
εγγύηση  . 
Η εγγύηση παύει να ισχύει και κάθε ευθύνη πρέπει να 
περάσει στο χρήστη  σε περίπτωση  που : 
-  η ψησταριά δεν χρησιμοποιείται με τον κατάλληλο 
τρόπο
-  τεθεί σε λειτουργία παρά την ύπαρξη εμφανών 
ζημιών ή όχι πλήρως συναρμολογημένη
-  το μπάρμπεκιου έχει υποστεί  οποιεσδήποτε τεχνικές 
αλλαγές που δεν είναι σύμφωνες με τις προδιαγραφές 
αυτού 
 - χρησιμοποιηθούν αξεσουάρ (π.χ. ηφαιστειακές 
πέτρες ) που δεν έχουν εγκριθεί ρητά για αυτή τη 
ψησταριά (σε περίπτωση αμφιβολιών ρωτήστε το 
τμήμα εξυπηρέτησης πελατών ) 
- δεν  χρησιμοποιούνται  γνήσια ανταλλακτικά της 
εταιρίας LANDMANN GmbH & Co. Handels-KG  . 
.


