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tr KULLANMA KILAVUZU 

 

 ÖNEMLİ: OUTDOORCHEF gazlı barbekünüzü çalıştırmadan önce bu kılavuzu tamamen okuyun 
 

 

 

0063 2019 

PIN 0063 BP 3505 

Outdoorchef AG 

Eggbühlstrasse 28, 8050 Zürich  

Typ:    Serial No.: 

Article No.:    

Made in China    

Butane / Propane 

30/3
7 
mbar 

DISTRIBUTION 

G30 / G31  Outdoorchef Deutschland GmbH 

Cat.I3+  Cat.I 

3 

B
/
P 

 Ochsenmattstr. 10 | 79618 Rheinfelden | Germany 

   

Total rate ΣQn=    

 

 

ÖNEMLİ: 

 

İlk olarak LPG’li barbekünüzün seri numarasını kullanma kılavuzunun arka kısmına 

not edin. Barbekünüzün 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. 

LPG TÜPLERİ 

· Tüp haznesine maksimum 12 kg'lik LPG kapsitesine sahip uzun ev tüpleri konulabilir. LPG tüplerini belirtilen 

yere koyun, bkz. MONTAJ KILAVUZU. 

· Tüpü sabitlemek için barbekü ile birlikte teslim verilen LPG tüp kayışlarını ya da önerilen LPG tüp tutucusunu 

kullanın. Bağlantı cıvatalarının eksik olmamasına dikkat edin. (Res. 2A) 

· 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. 

· LPG tüpleri üzerindeki güvenlik talimatını dikkatli okuyup talimatta belirtilen hususlara uyunuz. 
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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  konuma alıp, LPG tüpünü kapatın. 

· 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  ü 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. 
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SIZDIRMAZLIK KONTROLÜ 

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. 

• Gaz ayar düğmesi  konumunda olmalıdır. 

• LPG tüpünü açın ve gaz ileten tüm parçaları (LPG tüpündeki bağlantı / gaz basınç ayarı / gaz hortumu / gaz 

girişi / valfteki bağlantı) %50'si sıvı sabundan ve %50'si sudan oluşan SABUN KÖPÜĞÜ İLE KONTROL EDİN. 

Bir kaçak spreyi de kullanabilirsiniz. (Res. 2B) 

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

iyice havalandırın  

• ÖNEMLİ: Barbekü ancak tüm sızıntı noktaları giderildikten sonra kullanılabilir. 

• Mümkünse bağlantıları sıkarak sızıntı noktalarını giderin.  

• 1 ve 2 nolu adımları tekrarlayın. 

• Sızıntı noktaları giderilemiyorsa tüpünüzün gaz vanasını kapatın regülatörünüzü tüpten ayırıp Aygaz İletişim 

Hattını 444 4 999’u arayın. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

KONTROLÜNÜ gerçekleştirin. 

KUMANDA PANELİ ÜZERİNDEKİ SEMBOLLERİN AÇIKLAMASI 
 

Isı kademeleri ve ateşleme 

 

          : Kapalı konumu 
 

           : Düşük güç 

       : Orta güç 

   : Yüksek güç 

 : Ateşleme 

        : Ateşleyici 

İLK KULLANIM ÖNCESİNDE 

• Gıda maddesi ile teması olan tüm parçaları temizleyin. 
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• 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. 

• Barbeküyü yaklaşık 20-25 dakika boyunca  kademesinde yakın. 

ATEŞLEME TALİMATI 

BİLGİ: Daima tüm brülörler kullanılmak zorunda değildir. Bu, hazırlık türüne ve miktara bağlıdır. 

ANA BRÜLÖRÜN TUTUŞTURULMASI 

(AUSTRALIA 315 G / AUSTRALIA 325 G / AUSTRALIA 415 G / AUSTRALIA 425 G 

/ AUSTRALIA 455 G) 

• Gaz hortumu, regülatör ve LPG tüpü arasındaki tüm bağlantıların sızdırmazlığından emin olun (SIZDIRMAZLIK 

KONTROLÜ bölümündeki talimatlar uyarınca hareket edin). 

• Barbekü kapağını açın. DİKKAT: Barbeküyü hiçbir zaman kapak kapalıyken ateşleme yapmayın. 

• LPG tüpüne bağlı regülatörü açın. 

• Gaz ayar düğmesine basın ve bunu saat yönü tersinde  kademesine çevirin. Siyah ateşleme 

düğmesine basın ve kıvılcım çıkana ve brülör yanana kadar basılı tutun. (Res. 1C) 

• Gaz 3 saniye içerisinde alev almazsa gaz ayarlama düğmesini  konumuna alın. Yanmayan gazın tahliyesi 

için 2 dakika bekleyin. Daha sonra 2 ile 4.  maddeyi tekrarlayın. 

• Barbeküyü 3 deneme sonrasında devreye almak mümkün değilse sebeplerini kontrol edin (HATA GİDERME 

bölümünde tanımlandığı gibi). 

• Brülörler soldan sağa doğru ateşlenerek çalıştırılmalıdır. 

YAN BRÜLÖRÜN TUTUŞTURULMASI 

(AUSTRALIA 325 G / AUSTRALIA 425 G / AUSTRALIA 455 G) 

• Gaz hortumu, basınç regülatörü ve LPG tüpü arasındaki tüm bağlantıların sıkılmış olduğundan emin olun. 

(SIZDIRMAZLIK KONTROLÜ bölümünde tanımlandığı gibi hareket edin). 

• Yan brülörün AUSTRALIA 455 G modelindeki granit kapağı çıkarın ve bunu sağ yan gözün altında bunun için 

öngörülen tutucuya yerleştirin ya da AUSTRALIA 325 G veya AUSTRALIA 425 G modelinin yan brülöründe 

örtme plakasını açın. 

• DİKKAT: Barbeküyü hiçbir zaman granit kapak ya da örtme plakası kapalıyken ateşlemeyin. 

• LPG tüpündeki gaz beslemesini açın. 

• SIDE BURNER yazılı gaz ayarlama düğmesine basıp saat yönü tersinde  kademesine çevirin. Ateşleme 

düğmesine basın ve kıvılcım çıkana ve brülör yanana kadar basılı tutun. 

• Gaz 3 saniye içerisinde alev almazsa gaz ayarlama düğmesini  konumuna alın. Yanmayan gazın uçması için 

2 dakika bekleyin. Daha sonra 2 ila 4. Maddeyi tekrarlayın. 

• Yan brülörü 3 deneme sonrasında işletime almak mümkün değilse sebeplerini arayın (HATA GİDERME 

bölümünde tanımlandığı gibi). 

• Yan brülörü ancak granit kapak ile tamamen soğutma sonrasında örtün (sadece AUSTRALIA 455 G modelinde) 

ya da örtme plakasını kapa-tın (AUSTRALIA 325 G ya da AUSTRALIA 425 G modelinde). 
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KIZILÖTESİ BRÜLÖRÜN TUTUŞTURULMASI   

(AUSTRALIA 455 G MODELINE AIT POWER BURNER) 

DİKKAT: Kızılötesi brülörü kapak kapalıyken çalıştırmak yasaktır. 

• Gaz hortumu, basınç regülatörü ve LPG tüpü arasındaki tüm bağlantıların sıkı olduğundan emin olun. 

(SIZDIRMAZLIK KONTROLÜ bölümünde tanımlandığı gibi hareket edin). 

• Barbekü kapağını açın. DİKKAT: Barbeküyü hiçbir zaman kapak kapalıyken tutuşturmayın ya da kızıl ötesi 

brülör üzerinden barbekü plakasını tutuşturmayın. Bu kapakta renk bozulmalarına ve barbekü ızgarasının 

deforme olmasına neden olabilir. 

• LPG tüpüne bağlı olan regülatörü açın. 

• POWER BURNER yazılı gaz ayarlama düğmesine basın ve bunu saat yönü tersinde  kademesine 

çevirin. Çakmak 

• düğmesine basın ve kıvılcım çıkana ve brülör yanana kadar basılı tutun. 

• Gaz 3 saniye içerisinde alev almazsa gaz ayar düğmesini  konumuna alın. Yanmayan gazın tahliyesi için 2 

dakika bekleyin. Daha sonra 4. maddeyi tekrarlayın. 

• Kızılötesi brülörü 3 deneme sonrasında işletime almak mümkün değilse sebeplerini araştırın (HATA GİDERME 

bölümünde tanımlandığı gibi). 

AVUSTRALYA BARBEKÜ SİSTEMİ 

Avustralya büyük barbeküleri ile tanınmaktadır. OUTDOORCHEF firmasına ait gaz dağıtıcı grubu da aynı şekilde 

büyüktür. Yüksek kaliteli ve güvenilir ürünler sunmaktadır. 

 

Sağlam, iyi manevra kabiliyetli bir şasi üzerinde çok fazla çalışma yüzeyi vardır. Dayanıklı döküm demir brülörler 

ısıyı alıp, barbekü haznesinde eşit olarak dağıtır. Entegre termometre sayesinde sıcaklık her daim kontrol edilebilir 

ve bu barbekü sistemi için özel olarak geliştirilmiş alev çatıları barbekü ürününü yağ kaynaklı parlamalara karşı 

korur. 

 

DOĞRUDAN ISI DOLAYLI ISI 
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Doğrudan barbekü ve pişirme için:  Dolaylı barbekü, pişirme ve kızartma için: 

Barbekü ürünlerini kapak açık   Barbekü ürününü ortaya koyun, kapağı 

       konumdayken yerleştirin.   kapatın ve sadece dış iki brülörü tutuşturun. 
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LPG’li AVUSTURYA BARBEKÜ İÇİN KULLANMA KILAVUZU 

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

• Izgarası yapılacak ürünü barbekü ızgarasına ya da barbekü plakasına koyup sıcaklığı istediğiniz gibi ayarlayın       

•  –  

• TAVSİYE: Izgara yapılacak ürün az ise, sadece bir brülör kullanın. Kapalı kapakla barbekü işlemi barbekü 

süresini ve gaz tüketimini azaltır.                                                                                                              

• Barbekü işlemi sonrasında gaz ayar düğmesini daima  konumuna alın. Daha sonra LPG tüp vanasını ve 

regülatörü kapatın LPG’li tüpler boşken de tüp vanası ve regülatörden kapatılmalıdır. 

KIZILÖTESİ BRÜLÖR İLE BARBEKÜ 

1. Barbeküyü yaklaşık 5 dakika boyunca KAPAK AÇIKKEN  kademesinde çalıştırın. 

2. Izgarası yapılacak ürünü barbekü ızgarasına koyun. Kızıl ötesi brülör hızlı kızartma ya da kısa süre kızartma için uygundur. 

3. DİKKAT: Kızıl ötesi brülörü kapak kapalıyken çalıştırmak ve kızıl ötesi brülör üzerinden barbekü plakasını konumlandırmak 

yasaktır. Bu kapakta renk bozulmalarına ve barbekü ızgarasının deforme olmasına neden olabilir. 

4. Barbekü işlemi sonrasında gaz ayar düğmesini daima  konumuna alın. Daha sonra LPG tüp vanasını ve regülatörü 

kapatın.                                                                                                                                

 

                                                                                                                                    

BARBEKÜ SONRASINDA 

1. Her brülörün gaz ayar düğmesini  olarak ayarlayın. 

2. LPG tüpünü regülatörden kapatın. 

3. LPG tüpünün vanasını kapatın 

5. Barbeküyü soğutup temizleyin. 

4. Barbeküyü koruma kılıfı ile örtün. 

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). 
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OUTDOORCHEF BARBECUE CLEANER KULLANIMI 

ÖNEMLİ: Barbekü kullanımı sırasında OUTDOORCHEF BARBECUE CLEANER kullanılmamalıdır. 

Ellerinizin zarar görmemesi için eldiven ve mümkünse gözlük kullanın. Barbeküye ya da aksesuarlara hafif sıcak 

durumdayken püskürtün ve 15-30 dakika etki etmesini bekleyin. Kirli yüzeylere tekrar püskürtün, tamamen su ile 

durulayıp kurutun. DIKKAT: OUTDOORCHEF BARBECUE CLEANER toz kaplamalı yüzeylerde kullanılmamalıdır. 

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 veya engebeli bir yüzeyde itilerek kullanılmışsa, tüm cıvataların sıkı olup 

olmadığını kontrol edilmelidir. 

· Barbeküyü uzun bir süre kullanmamanız durumunda tekrar kullanım öncesinde SIZDIRMAZLIK KONTROLÜNÜ 

yapmalısınız. Herhangi bir şüpheniz varsa lütfen Aygaz İletişim Hattı 444 4 999’ u 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. Bu çatlak oluşumlarını önler. 

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

· Nem oluşmasını önlemek için kılıfı yağmur sonrasında çıkarın. Koruyucu kılıfları www.keyiflibahce.com adresinden 

temin edebilirsiniz. 

HATA GİDERME 

Brülör yanmıyor 

· LPG tüplerinin gaz beslemesinin açık olup olmadığını regülatörden kontrol edin. 

· LPG tüpünde yeterli gaz olduğundan emin olun. 

· Ateşleme düğmesine basarak bujiden brülöre kıvılcım sıçrayıp sıçramadığını kontrol edin. 

· Kıvılcım yok: 

· Bataryanın 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 AA, LR02, 1,5 Volt) yerleştirin (elektrikli ateşlemeli barbekülerde). 

· Barbeküyü yukarıda belirtilen tedbirler aracılığıyla çalıştırılamıyorsa Aygaz İletişim Hattı 444 4 999’u arayın.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.keyiflibahce.com/
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GARANTİ İLE İLGİLİ DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER 

 

AYGAZ tarafından verilen bu garanti barbekünün normalin dışında kullanılmasından doğacak arızaların giderilmesini kapsamadığı  

gibi aşağıdaki durumlarda garanti dışıdır. 

1. Kullanıcı hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar, 

2. Ürünün müşteriye tesliminden sonraki yükleme,boşaltma ve taşıma sırasında oluşan hasar ve arızalar, 

3. Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı, hatalı elektrik tesisatı;ürünün etiketinde yazılı olan voltajdan farklı voltajda 

kullanma nedenlerinden meydana gelecek hasar ve arızalar. 

4. Yangın ve yıldırım düşmesi ile meydana gelen arızalar ve hasarlar, 

5. Ürünün kullanma kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar. 

Yukarıda belirtilen arızaların giderilmesi ücret karşılığında yapılır. 

6. Garanti,2 yıl süreyleve yalnızca üründe meydana gelecek arızalar için geçerli olup, bunun dışında,garanti 

belgesine dayanılarak, herhangi bir isim altında hak ve tazminat talep edilemez.  

7. Garanti belgesinin onaylanarak tüketiciye verilmesi sorumluluğu,tüketicinin malı satın aldığı satıcı, bayi, acenta 

ya da temsilciliklere aittir.Garanti belgesi üzerinde tahrifat yapıldığı,ürün üzerindeki orijinal seri numarası 

kaldırıldığı veya tahrif edildiği takdirde ürün garanti kapsamında değerlendirilemez. 

 

Aşağıdaki önerilere uymanızı rica ederiz: 

1. Ürününüzü aldığınızda Garanti Belgesini yetkili satıcınıza onaylattırınız. 

2. Ürününüzü kullanma kılavuzu esaslarına göre kullanınız. 

3. Tüpünüzü ve regülatörünüzü yetkili AYGAZ bayisinden alınız. 

4. Tüpünüzü cihaza yetkili abone servis görevlisinin takmasını talep ediniz. 

5. Abone servis görevlisinin gaz kaçak kontrolü yapmasını isteyiniz . 

6. Tüp değişimlerinde “Hizmet Fişi” almayı unutmayınız. 

7. Ürününüzle ilgili hizmet talebiniz olduğunda 4440888 no’lu Arçelik Hizmet Hattı’nıarayınız. 

8. Hizmet için gelen teknisyene “teknisyen kimlik kartı “nı sorunuz. 

9. İşiniz bittiğinde servis teknisyeninden “HİZMET FİŞİ” istemeyi unutmayınız.Alacağınız hizmet fişi, ileride ürününüzde meydana 

gelebilecekherhangi bir sorunda size yarar sağlayacaktır. 

10. Ürünün kullanım ömrü10 yıldır. 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:aygazhizmethatti@aygaz.com.tr


 

13 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

14 

 

TEKNİK BİLGİLER 

AUSTRALIA 315 G / AUSTRALIA 325 G 

CE 0063 

Gaz LPG 30 mBar 

Toplam güç 11,7 kW 

Meme ( 30 mBar)  0,78 mm / işaret: BD 

Gaz basıncı       30mbar 

 

Maxımum izin verilen gaz tüpü ağırlığı : 12 kg 

 

AUSTRALIA 415 G / AUSTRALIA 425 G 
 

CE 0063 

Gaz LPG 30 mBar 

Toplam güç 16,80 kW / 21,0 kW 

Meme ( 30 mbar) 0,98 mm / işaret: BK 

Gaz basıncı 30mbar 

 

Maxımum izin verilen gaz tüpü ağırlığı : 12 kg 

 

 

AUSTRALIA 455 G 

 

CE 0063 

Gaz                                            LPG 30 mBar 

Toplam güç 22,8 kW 

Meme ( 30 mBar)  0,98 mm / işaret: BK 

Gaz basıncı 30mbar 

 

Maxımum izin verilen gaz tüpü ağırlığı : 12 kg 

 

 

YAN BRÜLÖR 

 

(AUSTRALIA 325 G / AUSTRALIA 425 G / AUSTRALIA 

455 G) 

CE 0063 

Gaz LPG 30 mBar  

Güç 4,20 kW 

Meme ( 30 mBar)  0,98 mm / işaret: BK 

Gaz basıncı 30mbar 

 

 

KIZILÖTESİ BRÜLÖR (AUSTRALIA 455 G) 

 

CE 0063 

Gaz                                            LPG 30 mBar 

Güç 6,0 kW 

Meme(30mBar)  1,16 mm / işaret: BP 

 
 

Gaz basıncı 30mbar 

 

 

 

KATEGORİLER 

I3
B/P (30 mbar)       I3B/P(30) 

 

ELEKTRİKLİ ATEŞLEME 

 

Elektrikli ateşleme işletimi için bir bataryaya ihtiyacınız var 

(tip AA, LR02, 1,5 Volt). 

 

SICAKLIK GÖSTERGESİ İÇİN BİLGİ 

Termometrenin gösterge sapması +/- %10 

olabilir. 

 

WEB SAYFASI 
 

OUTDOORCHEF ürünleri ile ilgili diğer bilgileri, ipuçlarını ve 

püf noktalarını, reçeteleri ve bilinmeye değer her şeyi 

KEYIFLIBAHCE.COM ADRESI ALTINDA BULABILIRSINIZ. 
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NOTLAR:  
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www.keyiflibahce.com 


