BARBEKÜ KULLANIM KILAVUZU

AROSA 570 G

·
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KULLANMA KILAVUZU
ÖNEMLİ: OUTDOORCHEF gazlı barbekünüzü çalıştırmadan önce bu kılavuzu tamamen okuyun.

0063

ÖNEMLİ:
İlk olarak LPG’li barbekünüzün seri numarasını kullanma kılavuzunun arka
kısmına not edin. Barbekü seri numarasını, ya barbekünün şasesinde ya
da tüp haznesindeki tip plakasında bulabilirsiniz.

Gazlı barbekünüzün ürün numarası ve tanımı, hoş geldiniz kartındadır.

Seri numarası ve ürün numarası sorulması halinde, yedek parça siparişlerinde ve olası bir garanti hizmeti
talebinde sorunsuz işlemler için önemlidir. Kullanma kılavuzunu güvenli bir yerde muhafaza edin.
Güvenlik, işletim ve bakım ile ilgili önemli bilgiler içermektedir.

GÜVENLİĞİNİZ İÇİN ÖNEMLİ
Barbeküyü kullanan herkes ateşleme talimatında belirtilen hususlara uymalıdır. Çocuklar kesinlikle barbeküyü
kullanmamalıdır.
Montaj kılavuzundaki belirtilen montaj esaslarına tamamen uyulmalıdır. Uygun yapılmayan bir montaj işlemi tehlikeli
sonuçlara yok açabilir.
Alev alabilir sıvı ve malzemeleri ya da yedek LPG tüplerini barbekünün yakınında bulundurmayın. Barbeküyü ya da LPG
tüpü/tüplerini kesinlikle iyi havalandırılan alanlarda kullanın.
LPG’li barbekünüzü çalıştırmadan önce bu kılavuzu tamamen okuyun. Barbekü sadece açık alanda kullanılabilir ve yanıcı
nesnelere en az 1,5 m'lik bir güvenlik mesafesinde olmalıdır.

·
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LPG TÜPLERİ
Tüp haznesine maksimum 12 kg' lık LPG kapasitesine sahip uzun ev tüpleri konulabilir. LPG tüplerini belirtilen yere
koyun, bkz. MONTAJ KILAVUZU.
Kullanım öncesinde ve her LPG tüpü değişiminden sonra SABUN KÖPÜĞÜ İLE TÜPÜN GAZ BAĞLANTISININ
SIZDIRMAZLIK KONTROLÜNÜ gerçekleştirin.
LPG tüpleri 50 °C üzerinde bir sıcaklığa maruz bırakılmamalıdır ve kapalı bir alanda ya da bir depoda kesinlikle
bulundurulmamalıdır.

Maks 590 mm

LPG tüpleri üzerindeki güvenlik talimatını dikkatli okuyup talimatta belirtilen hususlara uyunuz.

BİLGİ: Barbekünüz için Ülkenizin standardına uygun LPG tüpünü ve regülatörünü kullanın. Uygun olmayan regülatör ve
LPG tüpü kullanımı halinde doğru ve güvenli bir bağlantı sağlanamaz. Bu durum bağlantılarda gaz sızıntısına sebebiyet
verebilir. Bu sızıntı, açık ateş veya kıvılcımlarla tutuşmasına neden olabilir. Hortum ve regülatörünüzü size en yakın
AYGAZ bayisinden temin edebilirsiniz.

·
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GÜVENLİK BİLGİLERİ
·

Kullanma kılavuzu kullanıcı tarafından saklanmalı, her daim erişilebilir durumda olmalıdır.

·

“Cihazı çalıştırmadan önce mutlaka kullanma kılavuzunu okuyun”

·

Barbeküyü ATEŞLEME TALİMATI’ ndaki esaslara göre devreye alın.

·

“Sadece açık alanda kullanın”

·

“DİKKAT: Erişilebilir parçalar çok sıcak olabilir. Çocukları bu sıcak malzemelerden uzak tutun”

·

“Barbekü kullanılırken her türlü yanıcı materyallerden uzak tutulmalıdır”

·

“Barbeküyü kullanırken hareket ettirmeyin”

·

“Kullandıktan sonra tüpün gaz vanasını kapatın ve regülatörünüzü tüpten çıkartın.”

·

Barbeküyü hiçbir zaman bir tente altında kullanmayın.

·

Tekerlekli barbeküleri pürüzlü zeminler ya da çıkıntılar üzerinde itmeyin.

·

Sıcak parçalara dokunurken koruyucu eldiven kullanın.

·

Kullanım sonrasında gaz ayar düğmesini daima

·

LPG tüpünü değiştirirken gaz ayar düğmesinin
konumunda olmasına ve regülatörün LPG tüpüne bağlı olmasına
dikkat edin. ÖNEMLİ: Barbekü yakınında tutuşma kaynakları bulunmamalıdır.

·

Yeni bir LPG tüpünün bağlanmasından sonra kullanma kılavuzu uyarınca bağlantı parçalarının sızdırmazlık
kontrolünü yapın.

·

Sızdıran parçalar konusunda endişeniz varsa gaz ayarlama düğmesini
konumuna alın tüpünüzün vanasını kapatın
ve regülatörü LPG tüpünden ayırın. Aygaz İletişim Hattı 444 4 999’u arayınız.

·

LPG tüpünde bir hasar ya da sorun varsa tüp hemen değiştirilmelidir. Hortum bükülmemeli ve üzerinde herhangi bir
çatlak olmamalıdır. Hortumu değiştirmeden önce gaz ayar düğmesini, tüpün gaz vanasını ve regülatörü kapatmayı
unutmayın.

·

Hortumu satın alma tarihinden itibaren 3 yıllık bir kullanım süresinden sonra değiştirin. Regülatör değişiminin de 3
yılda bir yapılması önerilir. Hortum ve regülatörü size en yakın AYGAZ bayisinden temin edebilirsiniz. Regülatörün ve
hortumun ilgili standartlara uygun olmasına dikkat edin. Gaz hortumunun tavsiye edilen uzunluğu 90 cm'dir ve 150
cm'yi aşmamalıdır.

·

Zeminindeki büyük yuvarlak hava emme deliğini ya da kapaktaki hava kanalını kesinlikle kapatmayın. LPG tüpünün
bulunduğu alanların havalandırma delikleri kesinlikle kapatılmamalı ya da üzeri örtülmemelidir.

·

Cihaz üzerinde hiçbir değişiklik yapmayın.

·

Barbekü regülatör dahil uygun gaz hortumu ile birlikte teslim edilir. Hortum barbekünün sıcak yüzeylerinden uzak
tutulmalıdır. Hortum bükülmemeli ve burkulmamalıdır. Hortum, hortum sabitlemesine sahip barbekü modellerinde
mutlaka sabitlenmelidir.

·

Hortum ve regülatör ilgili ülke talimatlarına ve standartlarına uygundur.

·

Üründen yeterli performans elde edilemezse ve gaz beslemesinin tıkandığından şüphe duyuluyorsa Aygaz İletişim
Hattı 444 4 999’u arayın.

·

Barbeküyü sert ve düz bir zemin üzerinde kullanın. Kullanım sırasında kesinlikle ahşap zemin üzerine ya da başka
yanıcı yüzeylere barbeküyü koymayın. Barbeküyü yanıcı maddelerden uzak tutun.

·

Granit plakalı cihazlarda plakanın sıcaklık şokunu önleyin.

·

Barbeküyü yanıcı sıvıların ya da maddelerin yakınında bulundurmayın.

·

Barbekü kullanılmadığı durumlarda LPG tüpünden mutlaka ayrılmalı ve tüp iyi havalandırılan ortamlarda
depolanmalıdır.

·

Barbekü ve tüpler çocukların erişemeyeceği bir yerde, açık ve iyi havalandırmalı bir alanda depolanmalıdır.

·

Barbeküyü çalıştırmadan önce ızgarayı rüzgara karşı koruyacak bir şekilde konumlandırın.

·

Barbekü kullanılmayacaksa, tamamen soğuduktan sonra bir koruyucu kılıf aracılığıyla çevre etkilerine karşı
korunmalıdır. Koruyucu kılıfları www.keyiflibahce.com adresinden temin edebilirsiniz.

·

Nem oluşumunu önlemek için koruyucu kılıfı güçlü yağmur sonrasında çıkarın.

·

konuma alıp, LPG tüpünü kapatın.
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SIZDIRMAZLIK YÖNÜNDEN KONTROL
UYARI: Sızdırmazlık kontrolü sırasında barbekünün yakınında tutuşturma kaynakları bulunmamalıdır. Ayrıca sigara
içilmemelidir. Sızdırmazlığı hiçbir zaman kibrit ya da açık bir ateş ya da alev ile kontrol etmeyin ve bu kontrol işlemini
daima açık alanda gerçekleştirin.
1.

Gaz ayar düğmesi

konumunda olmalıdır.

2.

LPG tüpünü açın ve gaz ileten tüm parçaları (LPG tüpündeki bağlantı / gaz basınç ayarı / gaz hortumu / gaz girişi /
valfteki bağlantı) SABUN KÖPÜĞÜ İLE KONTROL EDİN. Bir sızıntı aram spreyi de kullanabilirsiniz. (Res. 2A ve 2B)

3.

Tatbik edilen sabun köpüğünde baloncuk oluşması sızıntı olduğu anlamına gelir. LPG tüpünü kapatın ve ortamı iyice
havalandırın

4.

ÖNEMLİ: Barbekü ancak tüm sızıntı noktaları giderildikten sonra kullanılabilir.

5.

Mümkünse bağlantıları sıkarak sızıntı noktalarını giderin.

6.

1 ve 2 nolu adımlarını tekrarlayın.

7.

Sızıntı noktaları giderilemiyorsa tüpünüzün gaz vanasını kapatın regülatörünüzü tüpten ayırıp Aygaz İletişim Hattını
444 4 999 arayınız.

BİLGİ: LPG tüpünün her değişim işleminden sonra ya da barbekü sezonu başlangıcında SIZDIRMAZLIK KONTROLÜNÜ
gerçekleştirin.

AROSA 570 G ÖZEL GÖSTERİM

Res. 2A

·

Res. 2B
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KUMANDA KONSOLU ÜZERİNDEKİ SEMBOLLERİN AÇIKLAMASI
Isı kademeleri ve ateşleme
: Kapalı konumu
: Düşük güç
: Orta güç
: Yüksek güç
: Ateşleme

BRÜLÖR SİSTEMLERİ
İki halkalı brülörlü barbekü sistemleri

Büyük halkalı brülör
kademesinde en yüksek performansa ve
ila yüksek sıcaklık alanındaki kullanımlar için tasarlanmıştır.

kademesinde en düşük performansa ulaşır. Orta

Küçük halkalı brülör
kademesinde en yüksek performansa ve
ila yüksek sıcaklık alanındaki kullanımlar için tasarlanmıştır.

kademesinde en düşük performansa ulaşır. Orta

YAN PİŞİRME YERİ (SADECE YAN PİŞİRME YERİNE SAHİP MODELLER İÇİN
GEÇERLİDİR)
Ek yan pişirme yerinin brülör sistemi

Brülör

·

kademesinde en yüksek performansa ve

kademesinde en düşük performansa ulaşır.
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İLK KULLANIM ÖNCESİNDE
1.

Gıda maddesi ile temas eden tüm parçaları temizleyin.

2.

Gaz ileten tüm parçaları SIZDIRMAZLIK KONTROLÜ bölümünde tanımlandığı gibi kontrol edin. LPG’li barbekünüz
satıcı tarafından monte edilmiş bir şekilde teslim edilmişse de bu işlemi gerçekleştirin.

3.

Barbeküyü yaklaşık 20-25 dakika boyunca

kademesinde yakın.

ATEŞLEME TALİMATI
1.

Gaz hortumu, regülatör ve LPG tüpü arasındaki tüm bağlantıların sızdırmazlığından emin olun (SIZDIRMAZLIK
KONTROLÜ bölümündeki talimatlar uyarınca hareket edin).

2.

Barbekü kapağını açın. DİKKAT: Barbeküyü hiçbir zaman kapak kapalıyken ateşlemeyin.

3.

LPG tüpüne bağlı regülatörü açın.

4.

İstenen halkalı brülörün gaz ayar düğmesine basın ve bunu saat yönü tersinde
Brülörler yanana kadar ayarlama düğmesini basılı tutun.

5.

Gaz 3 saniye içerisinde alev almazsa gaz ayarlama düğmesini
dakika bekleyin. Daha sonra 4. noktayı tekrarlayın.

6.

Barbeküyü 3 deneme sonrasında işletime almak mümkün değilse sebeplerini arayın (HATA GİDERME bölümünde
tanımlandığı gibi).

kademesine çevirin.

konumuna alın. Yanmayan gazın uçması için 2

YAN PİŞİRME YERİ (SADECE YAN PİŞİRME YERİNE SAHİP MODELLER İÇİN
GEÇERLİDİR)
1.

Gaz hortumu, regülatör ve LPG tüpü arasındaki tüm bağlantıların sızdırmazlığından emin olun (SIZDIRMAZLIK
KONTROLÜ bölümündeki talimatlar uyarınca hareket edin).

2.

Barbekü kapağını açın. DİKKAT: Barbeküyü hiçbir zaman kapak kapalıyken ateşlemeyin.

LPG tüpüne bağlı regülatörü açın. Yan pişirme brülörün gaz ayar düğmesine basın ve bunu saat yönü tersinde
kademesine çevirin. Gaz yanana kadar gaz ayarlama düğmesini basılı tutun.

·
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3.

Brülör 3 saniye içerisinde alev almazsa gaz ayarlama düğmesini
dakika bekleyin. Daha sonra 4. maddeyi tekrarlayın.

konumuna alın. Yanmayan gazın uçması için 2

4.

Barbeküyü 3 deneme sonrasında işletime almak mümkün değilse sebeplerini araştırın (HATA GİDERME bölümünde
tanımlandığı gibi).

GAZ EMNİYET SİSTEMİ (GSS)
Tüm AROSA modelleri aşağıdaki özellikleri içeren yenilikçi GAZ EMNİYET SİSTEMİ (GSS) ile donatılmıştır:

ALEV KORUMASI
ALEV KORUMASINDA ateşleme ve kıvılcımdan oluşan kapalı bir sistem söz konusudur. Gaz vanası açıldıktan ve ateşlemeye basıldıktan sonra
bu sistem yanar. ALEV KORUMASI kıvılcımı güçlü rüzgar gibi hava koşullarına karşı korur ve brülörlerin sönmesi durumunda tekrar
kendiliğinden yanmasını sağlar. Ateşlenen brülörler farklı hava koşulları (ör. rüzgar) altında güvenilir bir şekilde çalışır.
Avantajları:

·

Ateşlenen brülörler hava koşullarına karşı en iyi şekilde korunmaktadır.

·

Rüzgarlı havada bile 80 dereceden çok düşük sıcaklıklarda barbekü.

·

Dışarı çıkan, yanmayan gazları önler.

ÖNEMLİ: Brülörlerin aşırı hava koşullarında sönmeyeceğine dair yüzde yüz bir kesinlik söz konusu değildir. Gaz kullanılırken barbekünün
kesinlikle yanından ayrılmamalıdır. Tüm testler laboratuvar koşulları uyarınca gerçekleştirilmiştir.

EMNİYET IŞIĞI
Yanan kanıtlanmış güvenlik. Gaz ayar düğmesi

konumundan saat yönü tersinde

yönüne çevrilir ve böylece gaz beslemesi

açılırsa AROSA 570 G ürününüzün EMNİYET IŞIĞI etkinleşir. İlgili ayar düğmelerinde LED bulunmaktadır. EMNİYET IŞIĞININ enerji beslemesi
birlikte verilen AAA bataryaları üzerinden sağlanır.
Avantaj:
Emniyet ışığı size valfin hala açık olduğunu ve gaz aktığını hatırlatır.*
ÖNEMLİ: Barbe sonrasında gaz şişesindeki gaz beslemesini ve gaz vanasını kapatmayı unutmayın.

·
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GURME BRÜLÖR TEKNOLOJİSİ (GBT)

Tüm AROSA modelleri size 80 – 360 derecelik tam ve boşluksuz bir sıcaklık aralığından faydalanmanıza izin veren en yeni brülör jenerasyonuna
sahiptir. Tüm sıcaklık aralıklarında barbekü, pişirme veya kızartma yapabileceğinizden barbekünüz ile alakalı komple yeni imkanlar sunar.
Sıcaklık aralıkları / kullanım:

SICAKLIK

Min.

Yakl. 80*

Min.

Yakl. 120*

Maks.

Yakl. 170*

Min.

Yakl. 170*

Min.

Yakl. 240*

Maks.

Yakl. 300*

Mutlak maks.

Yakl. 360*

KÜÇÜK BRÜLÖR

BÜYÜK BRÜLÖR

* Hava koşullarına bağlı etkenler olmadan referans değerler

İPUÇLARI VE PÜF NOKTALARI:
·
·

Hafif pişirme (80 – 130 derece):

·

110 – 130 derecelik sıcaklık aralığında biftek, gibi barbekü klasikleri kusursuz bir şekilde hazırlanır (standart
konumlu huni).

·
·

Barbekü, pişirme, kızartma (130 – 220 derece):

·
·

Yüksek sıcaklık (220 – 360 derece):

·

Barbekünüzü 80 derecelik bir sıcaklığa ayarlayın, et veya balığı 80 derecede hafif pişirmek veya yiyecekleri sıcak
tutmak için mükemmel koşullar yaratın (standart konumlu huni).

130 – 220 derece arasındaki sıcaklık aralığında et, balık vb. en iyi şekilde eşit olarak pişirilebilir (standart konumlu
huni). Özellikle büyük et parçaları için uygundur. Bu sıcaklık aralığı pişirme veya kızartma için de çok uygundur.

360 dereceye kadar çıkan maksimum ısı ile muhteşem kabarık biftekler ve hafif kızarmış ürünler elde edilebilir.
Maksimum ısı ayrıca çıtır pizza veya tart gibi yiyeceklerin hazırlanması için kusursuz uygunluktadır (standart
konumlu huni).
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EŞSİZ HUNİ SİSTEMİ
·

Barbekünüzdeki eşsiz OUTDOORCHEF huni sistemi standart konumda (Dolaylı Pişirme) pişirme gövdesi içerisinde
eşit bir ısı dağılımı sağlar ve brülörler komple izole olduğundan zararlı yağ alev parlamalarını önler.

·

Yere damlayan yağ yanmaz, porselen emaye huni boyunca bilye altındaki toplama kabına akar. Çevirme yapılması
gerekmediğinden barbekü spesiyaliteleri iyi bir şekilde pişerken siz de ev sahibi olarak rahat bir şekilde
misafirlerinizi ağırlayabilirsiniz.

·

Et, balık, sebze vb. oldukça sulu, yumuşak ve gevrek kalır. Huniye denk gelen yağ ve et suyunun bir kısmı
buharlaştığından et, balık ve sebze eşsiz bir barbekü aromasını içine çeker.

·

360 dereceye kadar taş fırın kalitesinde pizza, tart veya ekmek pişirilebilir. Küçük brülör kullanıldığında barbekü
ürünü yaklaşık 80 derece gibi düşük sıcaklıklarda yanmadan pişirilebilir. Biftek veya Antrikot gibi yağlı XL et
parçaları için en iyi koşulu sunar.

·

Huni doğrudan pişirme konumuna çevrildiğinde alttan çok yüksek bir ısı gelir (500 dereceye kadar), barbekü Wok,
aroma tavası veya döküm plaka gibi OUTDOORCHEF aksesuarları için kusursuz bir deneyim sağlar.

·

LPG’li barbekünün iç kısmı huni sayesinde temiz kaldığından temizlik de zahmetsizdir.

·

İPUCU: Huninin temizlenmesi için standat konumda barbekünün en yüksek kademede 10 dakika ısıtılmasını tavsiye
ediyoruz Ardından huniyi bir pirinç fırça ile kolayca fırçalayabilirsiniz. Bu işlem için OUTDOORCHEF huni fırçasını
tavsiye edilir. Aksesuarlarımız ile ilgili daha fazla bilgi için: www.keyiflibahce.com

DOLAYLI PİŞİRME

Dolaylı pişirme çoğu barbekü uygulamaları için
optimum huni konumu olup pişirme haznesinde eşsiz
ısı sirkülasyonu sağlar. Yiyecekler pişirilecek olan
ürünün çevrilmesi gerekmeden eşit olarak pişirilir. Et,
balık, sebze vb. oldukça sulu, yumuşak ve gevrek
kalır.

·

Dolaylı pişirme her tür et, hafif ızgara balık, üstü
kızartılan ürünler, çıtır sebze ve pizza, tart veya
ekmek pişirilmesi için uygundur.

·
DOĞRUDAN PİŞİRME

Huni doğrudan pişirme konumuna çevrildiğinde alttan
çok yüksek bir ısı gelir.
Doğrudan pişirme konumu Ton balığı bifteği, biftek
veya Wok sebzeleri gibi az kızaran yiyecekler için
uygundur.

·
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LPG’li BARBEKÜ İÇİN KULLANMA KILAVUZU
1.

EASY FLIP huniyi istenilen konuma alın.

2.

DİKKAT: Barbekü sırasında huni konumunu sadece ısıya dayanıklı eldivenlerle değiştirin.

3.

BİLGİ:
kademesinde doğrudan pişirme esnasında kapağı açık bırakın. Sadece
doğrudan pişirme kapak kapalıyken çalışılabilir.

4.

Gerekirse ilgili aksesuarı seçin.

5.

Barbeküyü yaklaşık. 10-15 dakika boyunca kapak kapalı bir şekilde

6.

Izgarası yapılacak ürünü barbekü ızgarasına koyup sıcaklığı istediğiniz gibi kademeli bir şekilde
ayarlayın.

7.

Barbekü işlemi sonrasında gaz ayarlama düğmesini daima
konumuna alın. Daha sonra gaz beslemesini LPG
tüpündeki regülatörden kesin. LPG’li tüpler boşken de regülatörden kapatılmalıdır.

8.

DİKKAT: Yağ toplama kabında toplanan sıcak yağ yanıklara neden olabilir. Yağ toplama kabını çıkarmadan önce
yağın tamamen soğumasını bekleyin.

9.

Barbeküyü pişirme sonrasında kaydırmadan, hareket ettirmeden veya temizlemeden önce barbekünün tamamen
soğumasını bekleyin.

–

kademesinde

kademesinde ısıtın.
-

arasında

YAN PİŞİRME YERİ İÇİN KULLANMA KILAVUZU (SADECE YAN PİŞİRME YERİNE SAHİP
MODELLER İÇİN GEÇERLİDİR)
1.

Yan pişirme bölümünü çalıştırmadan önce birlikte verilen pişirme/tava başlığını oturtun.

2.

Uygun aksesuar veya tavayı seçip pişirme/tava başlığının üzerine konumlandırın. OUTDOORCHEF BBQ WOK (ayrıca
aksesuar olarak temin edilebilir) kullanımı öncesinde lütfen birlikte verilen WOK tutucusunu kullanın.

3.

Sıcaklığı kademeli bir şekilde isteğinize göre

4.

Aksesuarı veya tavayı kısaca ısıttıktan sonra yiyecekleri ekleyip hazırlayın.

5.

Barbekü işlemi sonrasında gaz ayarlama düğmesini daima
konumuna alın. Daha sonra gaz tüpünüzün vanasını
ve regülatörünüzü kapatın. LPG’li tüpler boşken de tüpünüzün gaz vanası ve regülatör kapatılmalıdır.

6.

Barbeküyü pişirme sonrasında kaydırmadan, hareket ettirmeden veya temizlemeden önce barbekünün tamamen
soğumasını bekleyin.

·

-

arasında ayarlayın.
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PİŞİRME / TAVA BAŞLIĞI
KULLANIM
Pişirme/tava başlığına barbekü üzerinde kullanırken sadece barbekü eldivenleri ile dokunun. Pişirme/tava başlığını sıcak durumdayken
yanıcı veya ısıya karşı duyarlı yüzeylere koymayın.

TEMİZLİK
Pişirme/tava başlığı kolayca bulaşık makinesinde yıkanabilir.

AROSA 570 G’NİN DEPOLAMA ALANI
Tüm AROSA 570 G modellerinde, yedek ızgaraların depolanması için, barbekünün iç kısmında bir tutucu vardır (ikisi de teslimat
kapsamına dahil değildir).
BİLGİ: Elmas döküm ızgara ve pizza taşı gibi diğer aksesuarları www.keyiflibahce.com internet sayfanızda veya satıcıda
bulabilirsiniz.

TEKSTİL KAPLAMALI MODELLERİN DEPOLAMA ALANI (SADECE TEKSTİL KAPLAMALI
MODELLER İÇİNDİR)
Yukarıda belirtilen aksesuarlar ile donatma işlemi barbekünün açık arka kısmı üzerinden gerçekleşir.
LPG tüpüne ve yağ toplama kabına kolay bir şekilde ulaşabilmeniz için Arosa 570 G modelindeki ürününüzün sol tarafında fermuarlı
bir giriş bulunmaktadır.
Bu giriş gaz beslemesini kolay bir şekilde açıp kapatmanızı sağlar. Ayrıca yağ toplama kabı temizlik işlemi için kolay bir şekilde yandan
çıkarılabilir.

·
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İPUÇLARI VE PÜF NOKTALARI
Dolaylı pişirme ile;
Daha büyük et parçaları (ör. fileto, antrikot, favoriler veya bütün tavuk): EASY FLIP hunisi sayesinde et parçaları barbekü sırasında
artık çevrilmek zorunda değil. Gaz brülörünün ısısı barbekü küresinin iç kısımlarında yukarı doğru çıkar ve eşit olarak dağılır. Izgara
yapılacak ürünleri önceden ısıtılmış barbekü ızgarasının üzerine koyup kapağı kapatın. Her bir et parçası arasında biraz mesafe
bırakın. Kapağın kapatılmasıyla barbekü ürünü her kısımdan eşit olarak kızarır ve sulu kalır.

Daha büyük parçalarda işi şansa bırakmamak ve kusursuz sonuçlar için, OUTDOORCHEF GOURMET CHECK– ana sıcaklık
ölçüm cihazını kullanmanızı tavsiye ediyoruz
Standart konumda da çok iyi pişirme sonuçları elde edilebilir, ailenizi ve arkadaşlarınızı ör. Barbekü gövdesine tam
oturan OUTDOORCHEF pizza taşımız ile kendiniz yapacağınız pizza ile şaşırtın. Pizzayı pişirmeden önce pizza taşını 20
dakika en yüksek kademede ısıtın – tıpkı İtalyanlar gibi çıtır bir pizza tabanı ile ödüllendirileceksiniz.

OUTDOORCHEF barbekünüzü doğru aksesuar ile kullanmanız halinde barbekü daha zevkli bir hal alacaktır.
Barbekünüz için tüm aksesuar parçalarını www.keyiflibahce.com adresinden temin edebilirsiniz

Doğrudan pişirme ile;
Biftek, pirzola ve sosis gibi daha küçük et parçaları önceden ısıtılmış barbekü ızgarası üzerinde ortalı olarak
konumlandırılır ve kapak açıkken kısa bir süre kızartılır. Daha sonra barbekü ürünlerini dışa doğru koyun, ısıyı
olarak azaltıp kapak kapalıyken kızartma işlemini sonlandırın.
Kısa süreli kızartmalarda iyi bir sonuç elde etmek için OUTDOORCHEF dökme demir plakayı tavsiye ediyoruz.
OUTDOORCHEF ürününüz, doğru aksesuar kullanılması durumunda en iyi sonucu verir.
Barbekünüz için tüm aksesuar parçalarını www.keyiflibahce.com adresinden temin edebilirsiniz.

YAN PİŞİRME YERİNDE PİŞİRME (SADECE YAN PİŞİRME YERİNE SAHİP MODELLER
İÇİN GEÇERLİDİR)
Yan pişirme yeri ör. zeytin yağında sarımsaklı karides gibi farklı mezelerin, kızarmış sebze gibi garnitürlerin veya
barbekü sırasında sosların hazırlanması için kusursuz uygunluktadır.
Barbekünüz için tüm aksesuar parçalarını www.keyiflibahce.com adresinden temin edebilirsiniz.

·
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BARBEKÜ SONRASINDA
1.

Her brülörün gaz ayar düğmesini

2.

LPG tüpünü regülatörden kapatın.

3.

LPG tüpünün vanasını kapatın

4.

Barbeküyü soğutup temizleyin.

5.

Barbeküyü koruma kılıfı ile örtün.

olarak ayarlayın.

TEMİZLİK
Çoğu yağ ya buharlaştığından ya da toplama kabına iletildiğinden barbekü için ufak bir temizlik işlemi gereklidir.
Daha güçlü kirlerde barbeküyü yaklaşık 10 dakika tam güç ile ısıtın. Huni ve ızgara temizliği için pirinç kıllı bir barbekü
fırçası kullanın (çelik kıl olmaz). Daha detaylı bir temizlik için OUTDOORCHEF BARBEKÜ TEMİZLEYİCİYİ kullanın. Tüm
kalıntıları gidermek için isteğe göre naylondan oluşan bir tava süngeri ve sabunlu su kullanabilirsiniz.
ÖNEMLİ: Barbeküyü her temizlik işlemi sonrasında

kademesinde kurutun (söndürün).

DÖKÜM BARBEKÜ IZGARASI (TESLİMAT KAPSAMINA DAHİL DEĞİLDİR, AYRICA TEMİN EDİLEBİLİR)

KULLANIM
Döküm barbekü ızgarasını ilk kullanım öncesinde su ile temizleyin. Izgaralara barbekü üzerinde kullanırken sadece
barbekü eldivenleri ile dokunun. Döküm barbekü ızgaralarını sıcak durumdayken yanıcı veya ısıya karşı duyarlı yüzeylere
koymayın.
Döküm barbekü ızgaralarını daha kolay çıkarmak için ızgara kaldırıcısını kullanabilirsiniz.

TEMİZLİK

·

Döküm barbekü ızgarasını yaklaşık 10 dakika soğuması için barbekünün üzerinde bırakın

·

Pirinç kıllı bir fırça kullanın (çelik kıl uygun değildir)

·

Izgarayı veya fırçayı tamamen soğutun

·

Izgarayı temizlik işlemi sonrasında yağ ile hafif yağlayın.

·
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TEKSTİL KAPLAMA İLE İLGİLİ KORUYUCU BAKIM BİLGİLERİ (SADECE TEKSTİL
KAPLAMALI MODELLER İÇİN GEÇERLİDİR)

HAVA KOŞULLARINA KARŞI DAYANIKLILIK
Arosa 570 G modelinin tekstil kaplaması açık alanda kullanım için geliştirilmiş olan bir Outdoor dokudan oluşmaktadır.
Bu doku UV ışınlarına ve hava koşullarına karşı dayanıklıdır.
Tekstil kaplamanın maksimum ölçüde uzun ömürlü olması için her kullanım sonrasında Arosa 570 G modelinizi uygun
OUTDOORCHEF koruyucu kılıf ile hava koşullarına, kire ve polen tozuna karşı korumanızı tavsiye ediyoruz.

NEM
Tekstil kaplama bir defa ıslanırsa barbekü koruyucu kılıfı ile örtmeden önce kaplamanın tamamen kurutulmasını tavsiye
ediyoruz. Hava koşullarına karşı olan dayanıklılığa rağmen nem tutulduğunda, su basmasına ve küf oluşumuna neden
olabilir.

UZUN SÜRE KULLANMAMA
Barbekü uzun süre kullanılmayacaksa (> 2 ay) tekstil kaplamanın çıkarılıp ayrı olarak kuru ve karanlık bir yerde
muhafaza edilmesini tavsiye ediyoruz.

KORUYUCU BAKIM VE TEMİZLİK
Kir durumlarında AROSA 570 G modelinizin tekstil kaplamasını kolayca ılık su ve kir ve yağ çözücü hafif bir temizlik
maddesi ile temizleyebilirsiniz (ör. piyasada bulunan, zararsız durulama maddesi).
Bu işlem için yardımcı araç olarak bir sünger veya yumuşak bir fırça kullanın (metal fırça, sert plastik fırça olmaz). Renk
değişikliklerini önlemek için temizlik maddesi ile temizlik işlemi uygulamadan önce ürünün ilk önce görünmeyen bir
yerde test edilmesini tavsiye ediyoruz.
DİKKAT: Özel bir doku söz konusu olduğundan çamaşır makinesinde yıkanamaz. Çamaşır makinesi UV korumasına zarar
verir.

·
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BAKIM

Barbekünüze düzenli bakım yapılması haline kusursuz bir işlev garanti edilir.

·

Gaz ileten tüm parçaları en az yılda iki defa ve her uzun depolama işlemi sonrasında kontrol edin. Örümcekler ve
diğer böcekler tıkanmalara neden olabilir.

·

Barbekü tekerlekleri pürüzlü bir alanda itilerek kullanılmışsa, tüm cıvataların sıkı olup olmadığını kontrol edilmelidir.

·

Barbeküyü uzun bir süre kullanmamanız durumunda tekrar kullanım öncesinde SIZDIRMAZLIK KONTROLÜNÜ
gerçekleştirmelisiniz. Herhangi bir şüpheniz varsa lütfen Aygaz İletişim Hattı 444 4 999’ ı arayınız.

·

Korozyon hasarlarını önlemek için uzun bir depolama öncesinde tüm metal parçaları yağlayın.

·

Uzun bir depolama sonrasında ve barbekü sezonunda en az bir defa gaz hortumu çatlak, bükülme ve diğer hasarlar
yönünden kontrol edilmelidir. Hasarlı bir gaz hortumu GÜVENLİK BİLGİLERİ bölümünde tanımlandığı gibi hemen
değiştirilmelidir.

·

Tüm ahşap yapı parçalarını yılda bir defa bir ahşap yağı ile işleyin çatlak oluşmalarını önler.

·

Barbekünüzü tamamen soğuduktan sonra uygun bir koruyucu kılıf ile çevre etkilerine karşı koruyun.

·
·

DİKKAT: Barbekü ızgaraları, barbekü ve döküm tavaları gibi sıcak nesneleri kesinlikle barbekünüzün depo alanına koymayın. Barbekünün
boyası hasar görebilir.

HATA GİDERME
Brülör yanmıyor

·

LPG tüpünün gaz vanasının ve regülatörün açık olduğundan emin olun .

·

LPG tüpünde yeterli gaz olduğundan emin olun.

·

Ateşleme düğmesine basarak bujiden brülöre kıvılcım sıçrayıp sıçramadığını kontrol edin.

·

Kıvılcım yok:

·

Bataryanıza pillerin doğru yerleştirildiğinden emin olun (elektrikli ateşlemeli barbekülerde).

·

Brülör ve buji arasında mesafe sadece 5-8 mm olmalıdır.

·

Elektrikli ateşlemedeki kablonun ve bujinin takılı olup olmadığını ve sıkı oturup oturmadığını kontrol edin.

·

Elektrikli ateşlemeye yeni bir batarya (tip AAA, LR03, 1,5 Volt) yerleştirin (elektrikli ateşlemeli barbekülerde).

EMNİYET IŞIĞI çalışmıyor:

·

Gaz ayarlama düğmesindeki gaz beslemesinin açık olup olmadığını kontrol edin. (tüpünüzün vanası kapalıyken

·

Emniyet ışığına yönelik bataryaların doğru yerleştirildiğinden emin olun.

Barbekünüz yukarıda belirtilen tedbirler aracılığıyla çalışmıyorsa satış noktası ile iletişime geçin.

·
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GARANTİ BELGESİ
Ürün kaynaklı problemler için 2 yıl süreyle garanti edilmiştir.

İTHALATÇI FİRMA
Ünvanı

: Aygaz A.Ş.

Merkez Adresi

: Büyükdere Cad. No: 145/1 Aygaz Han Zincirlikuyu –
İstanbul

Telefon

: 0212 354 15 15

Fax

: 0212 288 29 63

ÜRETİCİ FİRMA
Ünvanı ve Adresi

: Outdoorchef AG | Eggbühlstrasse 28 | Posta kodu | 8050
Zürich-İsviçre

AYGAZ İLETİŞİM HATTI

444 4 999

E mail: aygazhizmethatti@aygaz.com.tr

·
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TEKNİK BİLGİLER
BRÜLÖR YAN PİŞİRME YERİ
AROSA 570 G

Güç

3,20 kW
228 g/s

CE

0063 BP 3505

Gaz tüketimi

Gaz

LPG 30 mbar

Meme (30mbar)

I3B/P (30 mbar)

Butan/Propan

Toplam gaz tüketimi

686 g/s

0,88 mm / işaret: AH

Elektrikli ateşleme
Elektrikli ateşleme işletimi için iki bataryaya ihtiyacınız var (tip AAA,
LR03, 1,5 Volt).

PİŞİRME HAZNESİ
Güç
- Küçük brülör

2,90 kW

Gaz tüketimi

210 g/s

- Büyük brülör

6,60 kW

Gaz tüketimi

476 g/s

Sıcaklık göstergesi için bilgi
Termometrenin gösterge sapması +/- %10 olabilir.

Memeler( 30 mbar )
Web sayfası
- Küçük brülör memesi

0,78 mm/işaret: BD

- Büyük brülör memesi

1,22 mm/işaret: BG

Diğer bilgiler, ipuçları ve püf noktaları, tarifler ve her şey OUTDOORCHEF
ürünleri hakkında bilinmeye değer her şeyi aşağıdaki internet adresinde
bulabilirsiniz KEYIFLIBAHCE.COM

AROSA 570 G SB

CE

0063 BP 3505

Gaz

LPG 30 mbar

I3B/P (30 mbar)

Butan/Propan

Toplam gaz tüketimi

914 g/s

PİŞİRME HAZNESİ
Güç
- Küçük brülör

2,90 kW

Gaz tüketimi

210 g/s

- Büyük brülör

6,60 kW

Gaz tüketimi

476 g/s

Memeler (30/mbar)
- Küçük brülör memesi 0,78 mm/işaret: BD
- Büyük brülör memesi 1,22 mm/işaret: BG

·
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NOTLAR:

·
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