
Fotoğraflar bire bir boyutta değildir. 
Teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. 

için Montaj ve Kullanım Talimatları  
 Outback® Ranger 3  

 
 
 
 
 
 

UYARI 

 Sadece açık alanlarda kullanım içindir. Ticari kullanım için değildir. 

 Cihazı kullanmadan önce talimatları okuyun. Talimatlara uymamak ölüm, ciddi 
yaralanma ve/veya mal kaybına neden olabilir. 

 UYARI: açıkta kalan kısımlar çok sıcak olabilir. Çocuklardan ve evcil hayvanlardan uzak 
tutun. 

 Cihazı kullanım sırasında hareket ettirmeyin. 

 Kullandıktan sonra gaz tüpünden gazı kesin. 

 Cihazda herhangi bir değişiklik yapmak, yanlış kullanmak ya da kullanım talimatlarına 
uymamak tehlikeli olabilir ve garantinizi geçersiz kılar. Bu durum kanuni haklarınızı 
etkilemez. 

 İleride tekrar faydalanmak üzere bu talimatları saklayın. 

 1 yıldan fazla tüp değiştirmediyseniz de sızıntı testi yapın. Hortum bağlantılarının sıkı 
olduğuna emin olun ve gaz tüpünü her bağladığınızda sızıntı testi yapın. 

 Alevlenme Kontrolü için bu kılavuzun ‘KULLANIM’ bölümüne bakın. 

GÜVENLİĞİNİZ İÇİN 
  

Gaz kokusu alırsanız: 
1. Cihaza giden gazı, tüp üzerindeki valfden / 

regülatörden kapatarak kesin. 
2. Açık alev varsa söndürün. 
3. Barbekünün kapağını açın. 
4. Koku devam ediyorsa hemen yetkili servisi 

arayın. 

GÜVENLİĞİNİZ İÇİN 
  

1. Bu veya başka bir cihazın bulunduğu ortamlarda 
benzin ya da diğer yanıcı gazlar ve sıvılar 
kullanmayın veya saklamayın. Elektrikli hiçbir 
cihaz çalıştırmayın. 

2. Kullanılmak üzere takılı olmayan yedek gaz tüpleri 
bu veya başka cihazların bulunduğu ortamda 
saklanmamalıdır. 
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1. Parça Listesi 
Parça sayıları, satın alınan modele göre farklılık gösterebilir. Teknik özellikler önceden haber verilmeksizin 
değiştirilebilir. Donanım ile ilgili ayrıntılı bilgi için, lütfen ilgili 'Donanım Referans Şeması’na bakın. 

 KOD PARÇA MİKTAR Ranger 3 

Kapak 

A1 Kapak (Gövdeye Önceden Takılı) 1  

A2 Kapak Tutamağı 1  

A3 Isı Göstergesi  1  

A4 Isıtma Haznesi 1  

 

Gövde 

B1 Pişirme Izgarası  2  

B2 Lav Taşı  2  

B3 Sepetteki lav taşı  2  

B4 Barbekü Gövdesi 1  

B5 Düğme 3  

B6 Kontrol Paneli 1  

B7 Brülör 3  

B8 Yağ Çekmecesi Tutamağı  1  

B9 Yağ Çekmecesi 1  

B10 Yağ Çekmecesi Sol Braket 1  

B11 Yağ Çekmecesi Sağ Braket 1  

 

Servis Masası   

C1 Yan Brülör Rafı 1  

C2 Montajlı yan ocak 1  

C3 Yan Brülör Izgarası 1  

C4 Yan Raf 1  

C5 Alet Destek Çengeli  1  

C6 Alet Kancası 3  

C7 Sol Ön Ayak 1  

C8 Sol Arka Ayak 1  

C9 Sağ Ön Ayak 1  

C10 Sağ Arka Ayak 1  

C11 Şişe Açacağı  1  

C12 Ön ekran  1  

C13 Araba Tabanı  1  

C14 Aks 1  

C15 Tekerlek 2  

C16 Göbek Kapağı 2  

 

DONANIM 

D1 M5x15 Cıvata 4  

D2 Pul  4  

D3 M5 Somun 4  

D4 M6x95 Cıvata 8  

D5 Pul 8  

D6 1/4-20UNCx25 Cıvata 16  

D7 1/4-20UNCx12 Cıvata 16  

D8 M6x10 Cıvata 2  

D9 M6x15 Cıvata 4  

D10 M6 Somun 4  

D11 M4 Saplama Civata  2  

D12 Kilitli somun 2  

  Önceden Monte Edilmiş Parça  
  Miktar satın alınan modele göre değişebilir  
 Görünüm, boyutlar ve yapı, satın alınan modele göre değişebilir  
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2. Parça Şeması  
Parça sayıları, satın alınan modele göre farklılık gösterebilir. Teknik özellikler önceden haber verilmeksizin 
değiştirilebilir. Donanım ile ilgili ayrıntılı bilgi için, lütfen ilgili 'Donanım Referans Şeması’na bakın.  

B1 

A4 

C7 C8 

A1 

C12 

B4 

A3 

A2 

B2 

B3 

B5 

B6 

B7 

B8 

B9 

B10 B11 C4 

C9 

C16 

C1 

C2 

C3 

C11 

C5 

C6 

C10 

C15 

D12 

C14 

C13 
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3. Donanım Referans Şeması  
Teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. 

D1,D2,D3 

D4,D5 

D6 

D7 

D7 
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2 

4. Montaj 
  

ÖNEMLİ! 
 MONTAJ İÇİN GEREKLİ ALETLER: Orta boy düz tornavida veya yıldız/çapraz uçlu tornavida, 

ayarlanabilir somun anahtarı veya metrik somun anahtarı takımı.  
 Bu barbekünün montajı için 2 kişi gereklidir.  
 Barbekü gövdesinden iç bileşenleri veya ambalajı çıkartın.  
 Ürünün üretimi sırasında her türlü özen gösterilmiş olsa da, montaj sırasında olası sivri uçlara karşı 

dikkat edilmelidir. 
 Barbekünüzü monte etmeden ve kullanmadan önce lütfen Önemli Bilgiler bölümünü dikkatlice 

okuyun. 

1 

Ayakları (C7, C8, C9, C10), gösterildiği gibi 1/4-20UNCx12 civataları (D7x8pcs) kullanarak 
arabanın tabanına (C13) takın.  
Ön ekranın takılması için ön bacaklardaki deliklerin mangalın iç tarafına baktığından emin 
olun. 

C7 

C8 

C9 

C10 

C13 

D7 

Aksın (C14) her iki ucundan Kilitli somunların (D12x2 adet) vidalarını çıkarın. Aksı sol 
bacaklardaki karşılık gelen deliklerden geçirin. Tekerlekleri (C15) aksın her bir ucuna doğru 
kaydırın. Kilitli somunlar ile tekerlekleri yerlerine oturtun. Tekerlek göbeği kapaklarını (C16) 
tekerleklerin üzerine yerleştirin. 

C16 C15 

D12 C14 
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4 

3 

Ön Ekranı (C12),  ön sağ/ ön sol ayaklara gösterildiği gibi 1/4-20UCNx12 Cıvataları (D7x6pcs) 
kullanarak takın.  

Arka görünüm  

C12 

D7 

M6x95 civataları (D4x8pcs) arabanın ayaklarından, pullardan (D5x8pcs) takın ve civataların ucunu 
pulların içinde tutun. Mangal gövdesini konumlandırırken (2 kişi gereklidir) civataları gösterildiği 
gibi mangal gövdesine vidalayın.  
DİKKAT! Yere konduğunda kapağın beklenmedik bir şekilde açılmaması ve zarar 
görmemesi için dikkatli olunmalıdır.  

D5 D4 
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6 

5 

Yağ damla tepsisi sol desteğini (B10), M5x15 cıvatalarını (D1x2 adet), fikstürleri (D2x2pcs) ve M5 
Somunlarını kullanarak gösterildiği gibi gövdeye monte edin. Damla tablası sağ desteği (B11) için 
yukarıdaki işlemi tekrarlayın. 
Not: Damla tepsisini durduran desteklerin büyük çıkıntılarının barbekünün önüne 
yerleştirildiğinden emin olun.  

Ön 

Arka 

Damlama tepsisi tutamağından (B8) tutma cıvatalarını çıkarın ve tespit cıvatalarını kullanarak 
damla Tablasına (B9) takın.   
 
Yağ Çekmecesini gövdenin altına doğru kaydırarak yerleştirin.  

B8 

B9 

B10 D1 D2 D3 
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Şişe açacağını (C11) sağ ön ayağa 1/4-20UNCx12 cıvataları (D7x2pcs) kullanarak takın.  
 
Alet kancalarını (C6) gösterildiği gibi alet kanca desteğine (C5) takın, her alet kancasının yönünün 
dışa baktığından emin olun. Alet kanca montajını M6x10 cıvataları (D8x2pcs) kullanarak kenar 
rafına (C4) yapın.  

8 

7 

C11 C5 C6 C4 

D8 

D7 

Yan rafı ve alet kancası takımını, gösterildiği gibi ¼-20UCNx25 cıvataları (D6x8pcs) kullanarak 
sağ ön/sağ arka ayaklara tutturun.  

D6 
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10 

9 

Yan ocak rafını (C1) sol ön ve sol arka ayaklara gösterildiği gibi 1/4-20UNCx25 cıvataları 
(D6x8pcs) kullanarak takın.  

Yan ocağı (C2) yan brülör rafına dikkatle yatırın ve yatay olduğundan emin olun. Yan ocağı M6x16 
cıvataları (D9x4pcs) ve M6 somunları (D10x4pcs) kullanarak sabitleyin. Ahşap brülör kapağının ısı 
hasarından korunması için yan brülör kapağının geriye doğru eğilmesini kısıtlamak için, M4 
saplama cıvatalarını (D11x2pcs) kullanın. Yan yanma Izgarasını (C3) yan ocak rafına yerleştirin.  
Not: Yan brülörde sadece taban çapı 150 mm ile 220 mm arasında olan tencere kullanınız. 

C1 

D6 

C2 

C3 

D9 

Adım① Adım②

Adım③ Adım④ 

D10 

D11 
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11 

Lav taşlarını (B2) plastik ambalajından çıkarın ve sonra lav taşı sepetine (B3) düzgün bir kat 
yerleştirin. Lav taşını gövdeye dikkatlice yerleştirin, böylece gövde içinde düz durur. Pişirme 
ızgarasını (B1) yerine koyun.   
Not:  Lav taşının doğrudan ızgaraların altında durduğuna emin olun.  

B1 

B2 

B3 

Isıtma rafını (A4) gösterildiği gibi barbekü gövdesine (B4) takın.  

A4 

12 
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Gaz hortumu adaptörlerini takma talimatları  

Gaz hortumunun adaptörlerini gösterildiği gibi barbekü ve yan ocağa bağlayın.  
 
Bağlantıyı oluşturan yüzeylerin temiz ve hasarlı olmadığından emin olun.  
Bağlantıda bant, macun ya da sıvı yapıştırıcı kullanmayın. Somun, bir anahtar 
yardımıyla sıkılmalıdır. Montaja zarar verebilecek kuvvetler kullanmayın  
 
UYARI: 
Her iki adaptör de monte edildikten sonra kaçak testi yapın.  
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Kaçak kontrol diyagramı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÇALIŞTIRMA VE BAKIMLA İLGİLİ TALİMATLAR İÇİN SONRAKİ SAYFAYA GEÇİN. 
BARBEKÜ KULLANILMADAN ÖNCE TÜM PARÇA VE BAĞLANTILARA KAÇAK TESTİ 

YAPILMALIDIR. 
BARBEKÜ KULLANILMADAN ÖNCE TÜM PARÇA VE BAĞLANTILARA SIZINTI TESTİ 

YAPILMALIDIR.  
1 yıldan fazla tüp değiştirmediyseniz de sızıntı testi yapın. 

1. Maksimum çap veya genişlik 320mm'dir. 
2. Maksimum yükseklik (regülatör dahil) 700mm'dir. 

2 

1 

GAZ KAÇAK KONTROLÜ 
 

Gaz kaçağı kontrolünü daima iyi havalandırılan bir yerde gerçekleştirin.   
  

Adım 1 - Bütün kontrol düğmelerinin kapalı konumda olduğundan emin olun. 
Adım 2 - Gazı açın / Gaz tüpü veya regülatör üzerindeki gaz kontrol valfini açın. 
Adım 3 - Tüm valf, gaz ve regülatör bağlantıları dahil tüm gaz sistemi bağlantılarına ½ su, ½ sıvı 
deterjan/sabun solüsyonu sürerek tüp valf bağlantıları, hortum bağlantıları ve regülatör bağlantıları 
da dahil olmak üzere tüm gaz sistemi bağlantıları.  
Adım 4 -  Sızıntı olup olmadığını test etmek için ASLA AÇIK ALEV KULLANMAYIN. 
Adım 5 - Bağlantıların herhangi birinde kabarcıklar oluşuyorsa sızıntı var demektir. 

 Gaz tüpünü kapatın 

 Bütün bağlantıları sıkın 

 Testi tekrarlayın 

 Kabarcıklar tekrar oluşursa barbeküyü kullanmayın ve yardım için en yakın AYGAZ bayisine 
başvurun. 

  
Sızdırma testini bitirince bağlantı noktalarındaki su ve deterjan karışımını bez ile her zaman siliniz. 
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5. Önemli Bilgiler 
  

Montaj ve kullanımdan önce bu talimatları 
dikkatlice okuyun. 
  

 İleride tekrar faydalanmak üzere bu 

talimatları saklayın. 

 Bu ürün sadece açık alanlarda kullanım 

içindir. Kapalı mekanlarda kullanmayın.  

 Barbeküyü zemin seviyesinin altında 

kullanmayın ve gaz tüplerini zemin 

seviyesinin altında saklamayın. LPG 

havadan daha ağırdır, bu yüzden sızıntı 

durumunda gaz alçak seviyede birikir ve 

alev ya da kıvılcıma maruz kalırsa 

tutuşabilir. 

 Sadece LPG tüpleriyle kullanılabilir. Bütan, 

propan ve karışımlar için uygun bir regülatör 

kullanılmalıdır. 

 Yakmadan önce her bölmedeki plastik 

sargıları çıkarın. 

 Barbeküyü yanıcı her türlü yapı ya da 

yüzeyin 1 metre yakınında kullanmayın! 

Barbeküyü yanıcı bir yüzeyin altında 

kullanmayın. 

 LP gaz tüpleri asla barbekünün direk altına 

konmamalıdır. 

 LP gaz tüpleri asla yanları üzerinde, yatay 

pozisyonda saklanmamalı ve 

kullanılmamalıdır. Sızıntı çok ciddi sorun 

yaratabilir ve sıvı, gaz hattına sızarak ciddi 

sonuçlar doğurabilir. 

 Gaz tüplerini asla kapalı mekânlarda 

saklamayın. 

 Yakmadan önce barbekünün kapağını açın. 

 Barbeküyü yakılıp kullanıldıktan sonra 

tamamen soğumadan hareket ettirmeyin.  

 Yanan barbekünün başından asla 

ayrılmayın. 

 Kapak çok fazla ısınabilir. Sapı sadece orta 

kısmından tutun. Pişirme ya da barbeküye 

malzeme taşıma esnasında her zaman fırın 

eldiveni kullanın. 

 Uzun, ısıya dayanıklı sapları olan barbekü 

için tasarlanmış barbekü aletleri kullanın. 

 İçerideki sıcak buhar kapağı açtığınızda 

serbest kalacağından, kapağı açarken 

dikkatli olun. 

 Barbekünün parçaları çok fazla ısınır – 

özellikle çocuklar, yaşlılar ve ev 

hayvanlarının yanındayken dikkatli 

olunmalıdır. 

 Kullandıktan sonra gaz tüpünden gazı kesin. 

 Tamamen soğuyana kadar barbekünün 

üstünü asla kapatmayın. 

 Barbeküyü sadece sabit, düz bir yüzeyde 

kullanın. 

 Barbekünüzü kullanmadan önce sızıntı testi 

uygulayın. Montajdan sonra parça ve 

bağlantılardaki olası bir gaz sızıntısını tespit 

etmenin tek güvenli ve kesin yolu budur. 

 1 yıldan fazla tüp değiştirmediyseniz de 
sızıntı testi yapın. 

 Barbekünün yakınında yanıcı maddeler 
tutmayın. 

 Barbekünün yakınında aerosol kullanmayın. 

 Kullanım talimatlarını uygulamamak ciddi 
yaralanma veya zarara neden olabilir. 

 Üretici veya aracısı tarafından mühürlenen 
parçalar kullanıcı tarafından 
değiştirilmemelidir. 

 Barbeküde değişiklik yapmak tehlikeli 
olabilir, değişikliğe izin verilmemektedir ve 
değişiklik her türlü garantiyi geçersiz kılar. 

 Talimatlar hakkındaki sorularınız için yerel 
bayiinizle irtibata geçebilirsiniz. 

  
6. GAZ, REGÜLATÖR VE 
HORTUM 
 

Bu barbekü propan, bütan veya propan/bütan 
karışımı LPG (sıvı petrol gazı) tüp gazı 
kullanabilir. Propan tüpleri tüm yıl boyunca, 
soğuk kış günlerinde dahi gaz sağlar. Bütan 
tüpleri yaz aylarında yeterli gazı sağlayacaktır, 
ancak bu, barbekünün performansını 
etkileyebilir ve brülörlerden çıkan ısı verimini 
özellikle gaz sıcaklığı 10 derecenin altına 
düşmeye başladığında etkileyebilir. Gaz 
tüplerini değiştirmek için somun anahtarı 
gerekebilir. Barbekünüz için doğru gaz tüpüne 
ve regülatöre sahip olduğunuzdan emin olun.  
  
 Hortum serbest gaz akışını engelleyecek 

kıvrılma, bükülme, gerilme, katlanma ya da 
düğümlenme olmadan serbest bir biçimde 
durmalı. Kullanmadan önce hortumu kesik, 
çatlak ya da aşırı yıpranmalara karşı kontrol 
ediniz. 

 Bağlantı noktası dışında, hortumun hiçbir 
kısmı barbekünün sıcak parçalarına temas 
etmemeli. Hortumda hasar belirtisi 
görülürse, LPG (likit petrol gazı) ile 
kullanmaya uygun ve EN standartlarında 
hortumla değiştirilmelidir.   

 EN16436-1'e veya yerel yönetmeliğe 
uygun bir hortum kullanılmalı ve uzunluğu 
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1,5 metreyi geçmemelidir. 
  
Bu barbekü ile birlikte EN16129 ile uyumlu bir 
regülatör kullanılmalıdır. BARBEKÜNÜN 
GÜVENLİ VE VERİMLİ BİR BİÇİMDE 
ÇALIŞMASI İÇİN DOĞRU REGÜLATÖR VE 
TÜPE SAHİP OLMALISINIZ. YANLIŞ YA DA 
HATALI BİR REGÜLATÖR OR GAS BOTTLE 
KULLANIMI TEHLİKELİDİR VE HER TÜR 
GARANTİYİ GEÇERSİZ KILAR. Orijinal 
hortumunuzu ve regülatörünüzü değiştirirken, 
lütfen en uygun regülatör ve tüp için yerel 
AYGAZ bayisine danışın.  
  

7. Kurulum 
  

7,1 Yer Seçimi 
Bu barbekü sadece açık alanlarda kullanım 
içindir. İyi havalandırılan bir yerde, güvenli ve 
dengeli bir yüzeye konulmalıdır. Barbekünüzü 
asla zemin seviyesinin altına koymayın. Yanıcı 
bir yüzeyin ALTINA konulmadığından emin 
olun. Barbekünün yanları ASLA ağaçlar ve çitler 
dâhil, yanıcı yüzeylere 1 metreden fazla 
yaklaştırılmamalıdır ve barbekünün yakınında 
ısı kaynakları olmamalıdır (sigara, açık alev, 
kıvılcım vb.). Barbeküyü yanıcı maddelerden 
uzak tutun! 

  
7,2 
Barbekünün gövdesindeki havalandırma 
deliklerini örtmeyin.  
  
Gaz tüpünü barbekünün yanına düz bir zemine 
ve ısı kaynaklarından güvenli bir uzaklığa 
yerleştirin. 
  
Gaz tüpünü monte etmeniz ya da değiştirmeniz 
gerektiğinde devam etmeden önce barbekünün 
kapatıldığından ve yakında kıvılcım kaynağı 
(sigara, açık alev, kıvılcım, vs.) olmadığından 
emin olun.  

  
7,3 Gaz Hortumunun Barbeküye Bağlanması 
Gaz hortumunu barbeküdeki gaz girişine 
bağlayın.  Çok fazla sıkmayın. Bağlantıda bant, 
macun ya da sıvı yapıştırıcı kullanmayın. 

  
7,4 Regülâtörün Gaz Tüpe Sabitlenmesi 
Bütün kontrol düğmelerinin kapalı konumda 
olduğundan emin olun. Regülatörü, regülatör ve 
tüp bayiinizin talimatlarına uygun şekilde gaz 
tüpüne bağlayın. 

  

8. Kullanım 

  

8,1 UYARI 

 Devam etmeden önce bu elkitabındaki 
ÖNEMLİ BİLGİLER bölümünü 
anladığınızdan emin olun. 

 Barbekünüzün pişirme yüzeyinin %50 
sinden fazlasını dolu ızgara veya düz 
pişiriciler veya düz tepsi ile kapatmayınız. 
Tamamen kapatmak aşırı ısınmaya neden 
olarak barbekünüze zarar verir. Bu durum 
garanti kapsamında değildir. 

  
8,2 Pişirmeden Önce Hazırlık 
Yiyeceklerin pişirme ızgarasına yapışmalarını 
önlemek için, uzun saplı bir fırça kullanarak 
her kullanımdan önce bitkisel yağla ızgarayı 
yağlayın. (Not: İlk defa pişirirken boya renkleri 
hafifçe değişebilir. Bu normaldir ve olması 
beklenmelidir.)  

  
Yağ çekmecesine alüminyum folyo 
yerleştirip çekmeceye muntazam bir şekilde 
6-8mm derinliğinde kuru, temiz kum dökün. 
Kum fazla yağı emecek ve böylece temizlikte 
kolaylık sağlayacaktır.  

  
8,3 Barbekünün Yakılması  

 Yakmadan önce barbekünün kapağını açın. 
Barbekünüzü asla kapağı kapalıyken 
ateşlemeyin.  

 Bütün düğmelerin kapalı konumda 
olduğundan emin olun. Gaz tüpü veya 
regülatör üzerindeki gaz kontrol valfini açın. 

 Ateşlemek istediğiniz brülörün kontrol 
düğmesine basın ve çevirme işleminde 
zorlanma hissedene kadar saat yönünün 
tersine doğru çevirin. 4 saniye bekleyin ve 
kontrol düğmesini bir klik sesi duyulana 
kadar çevirmeye devam edin ve brülör 
yanmış olacaktır. Bir önceki adımı 4-5 defa 
brülör yanana kadar tekrarlayın.  

 Kalan diğer brülörleri de istediğiniz sırayla 
ateşleyin. Diğer bir brülörü ateşlemeden 
önce her bir brülörün yanmış olduğuna emin 
olun.  

 Yukarıdaki işlemleri gerçekleştirdikten sonra 
brülör ateşleme yapamazsa bütün düğmeleri 
kapalı konuma getirin. Gaz tüpündeki valfı 
kapatın. 5 dakika bekleyin. Yukarıdaki tüm 
adımları tekrarlayın. Barbekü hala 
yanmıyorsa aşağıdaki bölümde yer alan 
manuel yakma talimatlarına bakın. 

 Ateşlemeden sonra, barbeküyü önceden 
ısıtmak için brülörleri 3-5 dakikalığına 
yüksek seviyeye getirin. Bu, barbekünün her 
kullanımından önce yapılmalıdır. Isıtma 



15 

sırasında kapak açık olmalıdır. 
 Ön ısıtma tamamlandıktan sonra, en iyi 

pişirme sonucunu elde etmek için tüm 
brülörleri düşük seviyeye getirin. 

  
8.4 Manuel ateşleme talimatı  

 Ateşlemeden önce barbekü ve yan ocak 
kapağını açın. Barbekünüzü asla kapağı 
veya yan ocak kapalıyken ateşlemeyin.  

 Bütün düğmelerin kapalı konumda 
olduğundan emin olun. Gaz tüpü veya 
regülatör üzerindeki gaz kontrol valfini açın. 

 Uzun, yanan bir kibriti barbekü gövdesinin 
altındaki kibritle yakma deliğinden içeri 
sokun ve en sağdaki brülör hava deliğinin 
yanına koyun. 

 Kendinizi alevlerden korumaya dikkat 
ederek, sağ kontrol düğmesini iterek saatin 
tersi yönünde yüksek konuma çevirin. 

 Sağ brülör yandığında, sağdan sola, kalan 
diğer brülörleri yakın. 

 Bir sonraki brülörü yakmadan önce bir 
önceki brülörün yandığından emin olun. 

 Brülör ateşleme yapamazsa, yardım için 
yetkili satıcınıza başvurun. 

 Ateşlemeden sonra, barbeküyü önceden 
ısıtmak için brülörleri 3-5 dakikalığına 
yüksek seviyeye getirin. Bu, barbekünün her 
kullanımından önce yapılmalıdır. Isıtma 
sırasında kapak açık olmalıdır.  

 Ön ısıtma tamamlandıktan sonra, en iyi 
pişirme sonuçlarını elde etmek tüm brülörleri 
düşük konuma getirin.  

  
8.5 Yan ocağın yakılması   
Yan ocak kapağını kaldırın. En sağdaki yan 
brülor kumanda düğmesini itin ve saatin tersi 
yönde yüksek konuma çevirin. Çakmak 
düğmesine yan brülör yanana kadar ard arda 4-
5 kez basınız. Yan brülör yanmazsa açma/
kapama düğmesini KAPALI (OFF) konumuna 
getirin ve yukarıdaki işlemden sonra tekrar 
yakmaya çalışmadan önce beş dakika bekleyin. 
Yan brülör hala yanmazsa açma / kapama 
düğmesini kapatın, beş dakika bekleyip kibritle 
yakın. 
  
Yan brülör kullanılırken tencerenin haznenin 
tam ortasında durduğundan emin olunmalıdır. 
  
8,6 Izgarada Pişirme 
Brülörler ızgaranın altındaki lav taşlarını ısıtır, 
onlar da ızgaradaki yiyeceği ısıtır. Pişirme 
sırasında oluşan doğal yiyecek suları alttaki 
sıcak lav taşının ve buharlaşır. Ardından 
yükselen duman yiyecekten geçerek, benzersiz 

barbekü lezzetini verir.  
  
8,7 Kızartma Kapağında Pişirme 
Kızartma Kapağı bulunan barbeküler, et parçası 
ya da bütün tavuk gibi yemekleri kızartmak ya 
da kabartmak için fırın seçeneği sunar. 
Barbeküyü kapağı aşağıda olacak şekilde 
kullanarak yiyeceğin daha dengeli pişirilmesi 
sağlanabilir. Bu yalnızca brülörler düşük 
seviyedeyken yapılmalıdır.   
  

En iyi sonucu elde etmek için kızartmak ya da 
kabartmak istediğiniz yiyeceği metal bir 
kabartma tepsisi üzerine koyun ve pişirme 
ızgarasının bir yanına yerleştirin.  
  

Doğrudan yiyeceğin altındaki brülörleri 
'OFF' (kapalı) konuma, diğer tüm brülörleri 
'LOW' (düşük) ya da 'MEDIUM' (Orta) konuma 
getirin.  
  
Yiyeceğin 'dolaylı olarak' pişmesi için kapağı 
kapayın. Kapak her açıldığında ısı kaybı 
olduğundan, kapağı gereksiz yere kaldırmaktan 
kaçının. Pişirme sırasında yiyeceğin durumunu 
kontrol etmek için kapağı açarsanız, lütfen 
barbekünün sıcaklığını geri kazanması için 
fazladan pişirme süresi ayırın. Barbekünün 
ısısını kontrol etmek için varsa ısı sayacını 
kullanın. 
  
İç sıcaklık çok yükselirse, brülörleri düşük 
konuma getirin. Kapak kapalı olduğunda bütün 
brülörlerin yüksek konumda yakılması gerekli 
değildir ve tavsiye edilmez. 
  
BARBEKÜNÜZÜN AŞIRI ISINMASINA İZİN 
VERMEYİN. Be careful of hot steam when 
opening the hood. 
  
8,8 Isıtma Haznesi 
Isıtma hazneleri, pişirilen yiyeceği sıcak tutmak 
ya da ekmek somunlarını ısıtmak için klasik bir 
yöntemdir. Yiyecek yağ ve sularının 
barbekünüzün arka kısmına akmasını önlemek 
için yiyecekleri (özellikle yağlı yiyecekleri) ısıtma 
rafının ön kısmına koymanız önerilir. 
Kullanmadan önce daima ısıtma haznenizin 
doğru takılıp takılmadığını kontrol edin. 
  

8,9 Alevlenme Kontrolü                        
*** Çok Önemli Not *** 
Barbeküde et pişirilirken alevlenmeler olur ve 
etin yağ ve suları sıcak alev lav taşlarının 
üstüne damlar. Oluşan duman etin tadına 
barbekü lezzeti katabilir fakat en iyisi yiyeceğin 
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aşırı yanmasını engellemektir. Yuksek yagli 
etlerin pisirme isleminden once cihazinizi etleri 
yerlestirmeden yuksek isida calistirdiktan sonra 
lav taslari uzerine tuz serperek alevlenmeyi 
kontrol altina alabilirsiniz. Pişirme sırasında 
barbekünüzü mümkün olduğunca yüksek 
konumda çalıştırmayınız.  
  
Alevlenmeler genellikle lav taşlarının üstüne 
doğrudan kabartma tozu veya tuz dökülerek 
söndürülebilir. Barbekünün pişirme yüzeyi 
yakınındaki herhangi bir şeyi kullanacağınızda 
daima ellerinizi koruyun ve kendinizi alevlerden 
koruyun.  
  
Eğer yağ yanığı oluşursa lütfen aşağıdaki 
talimatlara uyun. 

  
8,10 Yağ Alevi 
Her pişirme işleminden sonra yiyecek artıklarını 
ve yağ damla tepsisini boşaltın ve temizleyin.  
Eğer barbekü uzun süre kullanılacaksa, 
barbeküyü her iki saatte bir kapatıp soğutmak 
ve yağ çekmecesindeki (ve varsa folyodaki) 
yemek kırıntılarını temizlemek gerekir. (Eğer 
barbekü ile uzun saatler boyunca pişirme 
yapacaksanız iki saatte bir barbeküyü 
kapatarak soğutunuz ve yağ kabını yemek 
artıklarından arındırınız.)  Biriken asiri yaglar 
yag yanginina sebep olabilir. 
  
8,11 Biriken asiri yaglar yag yanginina sebep 
olabilir. 

 Eğer güvenli ise tüm kontrol düğmelerini 
'off' (kapalı) duruma getirin. 

 Gaz tüpünü kapatın. 
 Herkesi barbeküden güvenli bir mesafeye 

uzaklaştırın ve ateşin yanıp tükenmesini 
bekleyin.  

 Barbekünün kapağını kapatmayın.   
 BARBEKÜNÜN ÜZERİNE ASLA SU 

DÖKMEYİN. YANGIN SÖNDÜRÜCÜ 
KULLANILACAKSA, TOZ TİPİ  OLMALIDIR. 

 DAMLALIK ÇEKMECESİNİ ÇIKARMAYIN. 
 Yangın azalıyor gibi görünmüyorsa ya da 

kötüye gittiği görülüyorsa, yardım için 
bölgenizdeki itfaiyeyi arayın. 

  
8,12 Pişirme İşleminin Sonu 
Her pişirme işinden sonra barbekünün 
brülörünü yüksek konuma getirerek 5 dakika 
boyunca yakın. Bu işlem pişirme artıklarını 
yakarak temizlemeyi kolaylaştıracaktır. Bu işlem 
sırasında kapağın açık olmasına dikkat edin.  
 
8,13 Barbekünüzün Kapatılması 
Barbekünüzü kullandıktan sonra bütün kontrol 

valflarını saat yönünde tamamen kapalı konuma 
çevirin ve gazı girişini tüpten kapatın.  
  
Kapağını kapatmadan önce barbekünün yeteri 
kadar soğumasını bekleyin. 

  

9. BAKIM VE MUHAFAZA 
  

Kullanımlar arasında düzenli olarak ve özellikle 
de uzun depolama süreçlerinden sonra 
barbekünüzü temizleyin. Temizlemeden önce 
barbekünün ve parçalarının yeteri kadar soğuk 
olduğundan emin olun. Barbeküyü doğa 
koşullarına maruz bırakmayın ya da rutubetli ve 
nemli yerlerde saklamayın. 

 Sıcak parçaları asla çıplak elle tutmayın. 

 Yüzeyleri sıcakken barbeküye su temas 
ettirmeyin. 

  
Barbekünüzün ömrünü uzatmak ve sağlıklı 
çalışmasını sağlamak için, herhangi bir 
süreliğine dışarıda bırakıldığında, ünitenin 
üzerinin özellikle kış aylarında kapatılmasını 
şiddetle tavsiye ederiz. Heavy-duty barbekü 
kılıfları ve diğer aksesuarlarını yerel Aygaz 
bayiinizde bulabilirsiniz.  
  
Barbekünüzün üstü korunmak üzere kaplanmış 
olsa da, üzerinde nem ya da buğu oluşup 
barbekünüze zarar verebileceğinden düzenli 
aralıklarla kontrol edilmelidir. Barbekünün iç 
kısmının kurulanması gerekebilir. Barbekünün 
yağ kalan kısımlarında küf oluşabilir. Bu küf düz 
yüzeylerden sıcak sabunlu su ile 
temizlenmelidir. 
  
Yiyecek ile temas etmeyen pas bulunursa pas 
engelleyici kullanılmalı ve barbekü, barbekü 
boyası ya da ısıya dayanıklı boya ile 
boyanmalıdır.  
  
9,1 Pişirme yüzeyleri & Isıtma Rafı  
Sabunlu sıcak suyla temizleyin. Yiyecek 
artıklarını temizlemek için yumuşak bir krem 
temizleyici ya da aşındırmayan bir bez kullanın.  
Boyaya kalıcı şekilde zarar verebileceğinden, 
ovalama süngeri ya da tozu kullanmayın. İyi 
durulayın ve iyice kurulayın. Porselen, gerekirse 
sıcak sabunlu suyla ya da yumuşak bir macun 
veya krem temizleyiciyle temizlenebilir. 
  
Pişirme yüzeyinde gıdayla temas eden pas 
görüldüğünde değiştirilmelidir.   
  
9,2 Brülör  
Brulorleri pisirme islemi sonrasi yemek 
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artiklarindan yakarak temizleyebilirsiniz.  
  
Brülörler yılda bir kez ya da ağır birikim 
olduğunda çıkarılıp temizlenmeli. Brülör 
havalandırma deliklerinde ya da brülörlerin ana 
hava girişlerinde blokaj (kırıntı, haşere) 
olmadığından emin olunmalıdır. Tıkanıklıkları 
temizlemek için bir boru temizleyici kullanın.  
  
Brülörleri geri takarken brülörün boyun kısmının 
valf çıkışına uyduğundan emin olun.  
  
Brülör yüzeyinde pas oluşumu beklenen bir 
durumdur. Cihaz kullanım dışıyken paslanma 
oluşmuşsa uygun bir (mümkünse pirinç telli) 
fırça ile brülör yüzeyi temizlenmelidir. 
  
9,3 Lav Taşı  
Lav taşlarını temizlemenize gerek yoktur. 
Pişirme sonrası; kapak açık olarak, artıkları 3-5 
dakika yakmak yeterli olacaktır. Fazla dolmuş 
lav taşları ters çevrilmelidir. Böylece kirli kısım 
brülörlere dönük olup artıklar yakılacaktır. 
Yedek lav taşlarını yerel AYGAZ bayiinizden 
edinebilirsiniz.  
  
9,4 Yağ Çekmecesi  
Her kullanımdan sonra yağ çekmecesini (ve 
varsa folyoyu) boşaltıp gerekirse plastik ya da 
ahşap bir kazıyıcı kullanarak temizleyin ve yağ 
ve yemek parçalarından arındırın.  
  
Yağdanlık temiz tutulmaz ise bir yağ yangını 
oluşabilir ki böyle bir durumda barbekünüz 
büyük zarar görebilir. Bu durum barbekünüze 
büyük zarar verebilir. Bu barbekünün arızası 
değildir, dolayısıyla garanti kapsamında 
değildir. Gerekirse, tepsi ve folyo tepsi sıcak 
sabunlu suda yıkanabilir. 
  
9,5 Barbekü Gövdesi 
Barbekü gövdesindeki fazla yağı sabunlu, sıcak 
sulu bir bezle düzenli olarak temizleyip iyice 
kurulayın. Gövde içindeki fazla yağ ve yemek 
kırıntıları yumuşak plastik ya da ahşap bir 
kazıyıcı ile çıkarılabilir. Gövdeden bütün gresi 
temizlemeye gerek yoktur. Tam olarak 
temizlemeniz gerekiyorsa, sıcak sabunlu su ve 
bir bez veya yalnızca naylon kıllı fırça kullanın. 
Aşındırıcı madde kullanmayın. Tam 
temizlemeden önce pişirme yüzeylerini ve 
brülörleri çıkarın. Gaz kontrollerini ve manifoldu 
suya batırmayın. Brülörü dikkatle gövdeye 
taktıktan sonra çalışmasını kontrol edin. 
  
9,6 Barbekü Kapağı  
Sıcak sabunlu suyla yıkayın. Boyaya kalıcı 

şekilde zarar verebileceğinden, ovalama 
süngeri ya da tozu kullanmayın. 
  
9,7 Sehpa 
Sıcak sabunlu suya batırılmış bir bezle silin ve 
kurulayın.  
  
Barbekünüzün yapımında kullanılan ahşap, will 
naturally weather and change its appearance. 
Ahşabın yüzeyinde küçük çatlaklar oluşması 
normaldir. Güneşe veya yağmura doğrudan 
maruz bırakmayın. Ahşap düzenli olarak kontrol 
edilmelidir ve değişime uğramış ya da zarar 
görmüş yüzeyler kumla kaplanmalı ve hemen 
sert ahşap bahçe mobilyası cilası ya da boyası 
ile hazırlama ve kullanımda imalatçının 
talimatlarına uyularak yeniden kaplanmalıdır. 
  
9,8 Bağlantılar 
Tüm vidalar, Cıvatalar vs.nin düzenli olarak 
kontrol edilmesi ve sıkılması gereklidir. 
  
9,9 Muhafaza 
Kapağını kapatmadan ya da barbekünüzü 
saklamadan önce yeterince soğuduğundan 
emin olun. Barbekünüzü serin ve kuru yerde 
saklayın.  
  
Brülör deliklerini, böcek ve toz girmesini 
önlemek için alüminyum folyo ile kaplayın.  
  
Barbekü kapalı mekanda saklanacaksa gaz 
tüpü çıkarılmalı ve dışarıda bırakılmalıdır. Gaz 
tüpü her zaman dışarıda, kuru, iyi 
havalandırılan bir ortamda ısı veya ateş 
kaynaklarından uzakta saklanmalıdır. 
Çocukların tüple oynamasına izin vermeyin. 
  
Barbeküyü uzun süre beklettikten sonra 
kullanacağınız zaman temizleme prosedürlerini 
uygulayın.  



18 

10. Teknik Özellikler 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. 

  

NOTLAR: 

 
CE 

Onayı 
Isı 

Gücü Brülörler Enjektör 

Ebadı Gaz / Basınç 

  
Ranger 3 

Gaz BBQ 

0359 
359BR665  

12,96 
kW 3 

1.02mm 
  

1.02mm 

 Bütan: 28-30mbar 
Propan: 37mbar 

LPG: 30mbar 

Yan Brülör 0359 
359BR665  

2,68 
kW 1 

0.8mm 
  

0.8mm 

 Bütan: 28-30mbar 
Propan: 37mbar 

LPG: 30mbar 

Gaz Tüketimi:  Ranger 3 Gaz BBQ: 943g/hr 
Gaz Tüketimi:  Yan Brülör 195g/hr  

Kullanılacağı Ülkeler: 
I3+ (28-30/37)  BE, CH, CY, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LT, LU, LV, PT, SK, SI 
I3B/P(30)   BE, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, HU, IT, LT, NL, NO, SE, SI, SK,RO, 

HR, TR, BG, IS, LU, MT 

Üretici: 
TPA Industrial (DG) Co. Ltd. 
Xingguang Rd., Huangjiang, Dongguan 
Guangdong, China 523768 
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Sorun   Olası Neden   Çözüm 

Brülör çakmak sistemi ile 
yanmıyor  

 LPG tüpü boş   Dolu Aygaz tüpü ile değiştirin 

 Regülâtör arızalı   Regülâtörü kontrol ettirin ya da 

değiştirin 

 Brülörde tıkanma var   Brülörü temizleyin 

 Gaz memelerinde ya da gaz 

hortumunda tıkanma var 
  Memeleri ve gaz hortumunu temizleyin 

 Elektrot ya da ateşleme düğmesi 

kablosu çok gevşek ya da elektrot 

ya da ateşleme ünitesine bağlı 

değil 

  Kabloyu yeniden bağlayın 

 Elektrot ya da kablo hasar görmüş   Elektrotu ve kabloyu değiştirin 

 Dahili çakmak arızalı   Çakmağı değiştirin 

 Yanlış elektrot aralığı   Elektrodun ucu ile ocağın bek deliği 
arasında 3-4 mm'lik bir boşluk olmalı 
ve ocak ile aynı hizada olması gerekir. 
Elektrotu gerektiği gibi yeniden hi-
zalayın.  

Brülör kibritle yanmıyor   LPG tüpü boş   Dolu Aygaz tüpü ile değiştirin 

 Regülâtör arızalı   Regülâtörü kontrol ettirin ya da 

değiştirin 

 Brülörde tıkanma var   Brülörü temizleyin 

 Gaz memelerinde ya da gaz 

hortumunda tıkanma var 
  Memeleri ve gaz hortumunu temizleyin 

Düşük alev ya da ters alev 
(brülör tüpünde alev - 
tıslama ya da gürleme sesi 
duyulabilir)  

 LPG tüpü çok küçük   Daha büyük bir gaz tüpü kullanın 

 Brülörde tıkanma var   Brülörü temizleyin 

 Gaz memelerinde ya da gaz 

hortumunda tıkanma var 
  Memeleri ve gaz hortumunu temizleyin 

 Rüzgarlı hava   Barbeküyü daha korunaklı bir yerde 

kullanın 

 Dâhili çakmak sistemi arızalı   Gaz valfini değiştirin Gaz valfı düğmesi zor 
çevriliyor  

 Gaz valfı tıkalı   Gaz valfini değiştirin 

11. Sorun Giderme  

Referans veya yazışma için seri numaranızı 
buraya kaydedin. 
(Barbekü gövdesinin yanındaki etikete bakın.) 

Seri No.________________ 
Bu numara yedek parça veya aksesuar siparişi 
verirken gerekli olabilir. Parça referans numarası 
da gerekebilir. 

Basım Eylül 2017  
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Garanti ile ilgili olarak 

MÜŞTERİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR 
 

AYGAZ tarafından verilen bu garanti ısıtıcının normalin dışında kullanılmasından doğacak arızaların giderilmesini 
kapsamadığı gibi aşağıdaki durumlarda garanti dışıdır.  
 

1. Kullanma hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar, 
2. Ürünün müşteriye tesliminden sonraki yükleme,boşaltma ve taşıma sırasında oluşan hasar ve arızalar, 
3. Yangın ve yıldırım düşmesi ile meydana gelen arızalar ve hasarlar, 
4. Ürünün kullanma kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar. 
 
Yukarıda belirtilen arızaların giderilmesi ücret karşılığında yapılır.   
 

Ürünün kullanma yerine nakliyesi ürün fiyatına dahil değildir. 
  

Garanti, yalnızca üründe meydana gelecek arızalar için geçerli olup,bunun dışında,garanti belgesine dayanılarak,herhangi 
bir isim altında hak ve tazminat talep edilemez. 
 

Garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu,tüketicinin malı satın aldığı satıcı,bayi,acenta ya 
da temsilciliklere aittir. 
Garanti belgesi üzerinde tahrifat yapıldığı,ürün üzerindeki orjinal seri numarası kaldırıldığı veya tahrif edildiği taktirde bu 
garanti geçersizdir.  

 

                                                                     Hizmet Hattımız          

                                                                     444 4 999  
   

 MERKEZ : AYGAZ A.S Büyükdere Cad.145/1 Aygaz Han 80300 Zincirlikuyu/İSTANBUL  
 FABRİKA : Gaz Aletleri Üretim Tesisleri Gebze Organize Sanayi Bölgesi PK.73 41480 Gebze/KOCAELİ 

 

                                                                              Hizmet Hattı  

 
Değerli                 Dostu  
 

40 yılı aşkın bir süredir.LPG sektöründe faaliyet gösteren                 A.S  müşteri 
beklentilerini en iyi şekilde karşılamayı  her zaman kendisine hedef seçmiş ve 
müşteri odaklı çalışmayı prensip edinmiştir. 
                sizlere iyi ürün vermek kadar, iyi hizmet vermenin önemine 
inanmaktadır.Bu amaca yönelik olarak  ücretsiz   
                Hizmet Hattı siz değerli müşterilerimizin öneri ,şikayet ve dileklerinizi 
değerlendirip yanıtlamak için hergün 24 saat hizmetinizdedir.  

 
Bunun dışında www.aygaz.com.tr web sayfamızdanda bizlere ulaşabilirsiniz.Yazılı başvurular için adresimiz :AYGAZ 

Müşteri Hizmetleri, Büyükdere cad. 145/1 Aygaz Han 80300 Zincirlikuyu/İSTANBUL. 
 
Aşağıdaki  önerilere uymanızı rica ederiz. 
1. Ürününüzü aldığınızda Garanti Belgesini yetkili satıcınıza onaylattırınız . 
2. Ürününüzü kullanma kılavuzu esaslarına gore kullanınız. 
3. Tüpünüzü yetkili AYGAZ bayisinden alınız. 
4. Tüpünüzü cihaza yetkili abone servis görevlisinin takmasını talep ediniz. 
5. Abone servis görevlisinin gaz kaçak kontrolü  yapmasını isteyiniz . 
6. Ürününüzle ilgili  hizmet talebiniz olduğunda size en yakın Arçelik Yetkili Servisi’ne başvurunuz (444 0 888). 
7. Hizmet için gelen teknisyene “teknisyen kimlik kartı “nı sorunuz. 
8. İşiniz bittiğinde servis teknisyeninden  “HİZMET FİŞİ” istemeyi unutmayınız.Alacağınız hizmet fişi , ileride ürününüzde 

meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar sağlayacaktır. 
9. Kullanım ömrü;10 yıldır .(Ürünü fonksiyonu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça süresi.)   

 
Her türlü teknik destek için 444 0 888 numaralı Arçelik Hizmet Hattı üzerinden yetkili servislere ulaşabilirsiniz.  
  
İTHALATÇI FİRMA 
AYGAZ A.Ş.  
Büyükdere Cad. No: 145/1 Aygaz Han,        ÜRETİCİ FİRMA 
34394 Zincirlikuyu – İstanbul          Outback Asia 
Telefon: 0212 – 354 15 15  Fax: 0 212 288 29 63  www.outbackasia.com 

        HİZMET HATTI  

 444 4 999  

E-mail: 
aygazhizmethattı@aygaz.com.tr  


