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KULLANMA KILAVUZU
ÖNEMLİ: OUTDOORCHEF LPG’li barbekünüzü kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzu tamamen okuyun.

GÜVENLİĞİNİZ İÇİN ÖNEMLİ
Barbeküyü kullanan herkes doğru ateşleme işlemini bilip buna uymalıdır. Çocuklar barbeküyü kullanmamalıdır. Montaj kılavuzundaki montaj 
talimatlarına tamamen uyulmalıdır. Tekniğine uygunsuz bir montaj işlemi tehlikeli sonuçlara yok açabilir. Alev alabilir sıvıları ve materyalleri ya  
da yedek LPG tüplerini barbekünün yakınına koymayın. Barbeküyü ya da LPG tüpünü/tüplerini kesinlikle havalandırmasız alanlara koymayın.
LPG’li kettle barbekünüzü kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzu tamamen okuyun. Barbekü sadece açık alanda kullanılabilir ve yanıcı 
nesnelere en az 1,5 m’lik bir güvenlik mesafesi tutulmalıdır.

LPG TÜPLERİ
• Zemin plakasına maksimum 11 kg’lik dolum ağırlığına sahip LGP tüpleri koyulabilir. LPG tüpünü bunun için belirtilen yere koyun (res. 2A).
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• Vanaların sızdırmamasına dikkat edin. 
• Kullanım öncesinde ve her LPG tüpü değişiminden sonra SIZDIRMAZLIK YÖNÜNDEN KONTROL gerçekleştirin.
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Maks Ø 310 mm

ÖNEMLİ:
İlk olarak LPG’li kettle barbekünüzün seri numarasını bu kullanma kılavuzunun arka kısmına not 
edin. Barbekü modeline göre numarayı, veri etiketinde olmak üzere ya barbekü şasisinde ya 
da zemin plakasında bulabilirsiniz.

LPG’li kettle barbekünüzün ürün numarası ve tanımı, doküman dosyasına iliştirilen  
hoş geldiniz kartındadır.

Seri numarası ve ürün numarası soru durumlarında, 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.
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• LPG tüpleri 50°C üzerinde bir sıcaklığa maruz bırakılmamalıdır ve hiçbir zaman kapalı bir alanda ya da bir kilerde depolanmamalıdır. 
• Kullanılan LPG tüpleri üzerine not edilen güvenlik talimatlarını dikkate alıp bunlara uyun.
• BİLGİ: Basınç regülatörüne ve LPG tüplerine ülkenizde uygun kullanım için izin verilip verilmediğini kontrol edin. Sadece ülke standardına 

uygun LPG tüpleri kullanın. Farklı conta sistemlerinden dolayı basınç regülatörü ve LPG tüpü sistemlerinde uyumsuzluk olması durumunda 
gaz sızıntısı oluşabilir. Bu sızıntı, dışarı sızan gazın doğrudan açık ateş veya kıvılcımlarla tutuşmasına neden olabilir. Satışa sunulan LPG’li 
barbekülerin güvenlik ve sorumluluk nedenlerinden dolayı mutlaka kontrol etmenizi ve gerekirse basınç regülatörünü ve gaz hortumunu ülke 
talimatlarına uygun hale getirmenizi ya da getirtmenizi öneriyoruz.

GÜVENLİK BİLGİLERİ
Kullanma kılavuzu kullanıcı tarafından muhafaza edilip her daim erişilebilir durumda olmalıdır.

Barbeküyü “ATEŞLEME TALİMATI”na göre çalıştırın.

• “Sadece açık alanda kullanın”
• “Cihazı kullanmaya başlamadan önce kullanım kılavuzunu okuyun”
• “DİKKAT: Erişilebilir parçalar çok sıcak olabilir. Çocukları uzak tutun”
• “Kullanım esnasında cihaz yanıcı materyallerden uzak tutulmalıdır”
• “Kullanım esnasında cihazı hareket ettirmeyin”
• “Kullandıktan sonra LPG tüpünü kapatın”
• Barbeküyü hiçbir zaman bir tente altında kullanmayın.
• Tekerlekli cihazları pürüzlü zeminler ya da çıkıntılar üzerinden itmeyin.
• Sıcak parçalara dokunurken koruyucu eldiven kullanın.
• Barbekü sonrasında kumanda düğmesini daima  konuma LPG tüpünü kapatın.
• LPG tüpünü değiştirirken kumanda düğmesinin  konumunda olmasına dikkat edin.  

ÖNEMLİ: Yakında tutuşma kaynakları bulunmamalıdır.
• Yeni bir LPG tüpünün bağlanmasından sonra bağlantı parçalarını SIZDIRMAZLIK YÖNÜNDEN KONTROL kılavuzu uyarınca kontrol edin.
• Sızdıran parçalar konusunda şüphe duyuluyorsa kumanda düğmesini  konumuna alın ve LPG tüpündeki LPG tüp regülatörünü kapatın.  

Gaz ileten parçaları bir LPG tüp bayisinde kontrol ettirin.
• LPG tüpü hasar ya da aşınma belirtileri sergiliyorsa hemen değiştirilmelidir. Hortum bükülmemelidir ve üzerinde herhangi bir çatlak 

olmamalıdır. Hortumu çıkarmadan önce kumanda düğmesini ve LPG tüp regülatörünü kapatmayı unutmayın.
• Hortumu ve gaz basıncı regülatörünü satın alma tarihinden itibaren 3 yıllık bir kullanım süresinden sonra değiştirin. Gaz basıncı regülatörünün 

ve hortumun ilgili EN standartlarına uymasına dikkat edin (gaz basıncı regülatörü EN 16129 / LPG tüpü EN 16436).
• Gaz hortumunun tavsiye edilen uzunluğu 90 cm’dir ve 150 cm’yi aşmamalıdır.
• Havzanın zeminindeki büyük yuvarlak hava emme deliğini ya da kapaktaki hava kanalını bloke etmeyin. LPG tüpü alanlarının havalandırma 

delikleri kesinlikle kapatılmamalıdır ya da üzeri örtülmemelidir. 
• “Cihaz üzerinde değişiklik yapmayın”. Hatalı işlev şüphesi söz konusuysa bir uzmana danışın.
• Barbekü gaz basınç regülatörü dahil uygun gaz hortumu ile birlikte teslim edilir. Gaz hortumu mutlaka barbekünün sıcak yüzeylerinden  

uzak tutulmalıdır. Hortum bükülmemelidir. Hortum, hortum kılavuzuna sahip barbekü modellerinde mutlaka bu kılavuza sabitlenmelidir. 
• Hortum ve regülatör ilgili ülke talimatlarına ve EN standartlarına uygundur (gaz basıncı regülatörü EN 16129 / LPG tüpü EN 16436).
• Tam performans elde edilmezse ve LPG tüp regülatörünün tıkandığından şüphe duyuluyorsa bir LGP tüp bayisine başvurun.
• Barbeküyü sadece sıkı ve sabit bir zemin üzerinde kullanın. Barbeküyü işletim sırasında kesinlikle ahşap zemin üzerine ya da başka yanıcı 

yüzeylere koymayın. Barbeküyü yanıcı materyallerden uzak tutun.
• Barbeküyü yanıcı sıvıların ya da materyallerin yakınında depolamayın.
• Barbekü kışı bir odada geçirecekse LPG tüpü mutlaka çıkarılmalıdır. Daima çocukların erişemeyeceği açık ve iyi havalandırmalı  

bir alanda depolanmalıdır.
• Barbeküyü kullanmadan önce mümkün olduğunca rüzgara karşı korunacak bir şekilde konumlandırın.
• Barbekü kullanılmayacaksa, tamamen soğuduktan sonra bir koruyucu kılıf aracılığıyla çevre etkilerine karşı korunmalıdır.  

Koruyucu kılıfları barbekü satıcınızdan temin edebilirsiniz.
• Nem oluşumunu önlemek için koruyucu kılıfları güçlü yağmur sonrasında çıkarın.
• Kullanım esnasında barbeküyü kesinlikle gözetimsiz bırakmayın.
• Barbekü kapatıldıktan sonra da uzun süre sıcak kalır. Kendinizi yakmamaya ve barbekünün üzerine herhangi bir nesne koymamaya dikkat 

edin, yangın tehlikesi söz konusudur.
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AKIM BAĞLANTILI CİHAZLAR İÇİN ÖZEL GÜVENLİK BİLGİLERİ
• Cihazı sadece şebeke kablosu, priz ve cihazda hasar yoksa kullanın. Her kullanım öncesinde kontrol edin.
• Cihazı sadece topraklı prizlere bağlayın.
• Fişi her kullanım sonrasında veya hata durumunda çıkarın. DİKKAT: Fişten çekin şebeke kablosundan değil.
• Şebeke kablosunu sıcak parçalardan uzak tutun.
• Şebeke fişine ıslak ellerle dokunmayın.
• Barbekü elektrikli bileşenlere sahip olduğundan barbeküyü yağmur veya kar durumunda kullanmayın.
• Gerekirse min. 10A (230V) akım gücü için sadece topraklı uzatma kabloları kullanın (kablo çapraz kesiti min. 1,5 mm) ve kabloların cihaza 

dolaşmamasına ve cihazı düşürebilecek bir konumda olmamasına dikkat edin.
• Mümkün olduğunca kısa bir uzatma kablosu kullanın, kesinlikle 2 veya daha fazla uzatma kablosunu aynı anda kullanmayın.
• Şebeke kablosunu yolların üzerine döşemeyin.

SIZDIRMAZLIK YÖNÜNDEN KONTROL
UYARI: Sızdırmazlık yönünden kontrol sırasında yakında tutuşma kaynakları bulunmamalıdır. Bu sigara içmek için de geçerlidir. Sızdırmazlığı hiçbir 
zaman yanıcı kibrit ya da açık bir ateş ile kontrol etmeyin ve bu kontrol işlemini daima açık alanda gerçekleştirin.

1. Kumanda düğmesi  konumunda olmalıdır.
2. LPG tüpündeki LPG tüp regülatörünü 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 bir sabun çözeltisi ile fırçalayın. Bir sızıntı tespit spreyi de kullanabilirsiniz. 
(Bkz. res. 2A ve 2B)

3. Sabun çözeltisinde baloncuk oluşması sızıntı olduğu anlamına gelir. ÖNEMLİ: Barbekü ancak tüm sızıntı noktaları giderildikten sonra 
kullanılabilir. LPG tüpündeki LPG tüp regülatörünü kapatın.

4. Mümkünse bağlantıları sıkarak sızıntı noktalarını giderin ya da arızalı parçaları değiştirin.
5. 1. ve 2. adımlarını tekrarlayın.
6. Sızıntı noktaları giderilemiyorsa bir LPG tüp bayisine başvurun.

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

LUGANO 570G EVO ÖZEL GÖSTERİMİ

Res. 2A Res. 2B
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KUMANDA PANELİ ÜZERİNDEKİ SEMBOLLERİN AÇIKLAMASI

BRÜLÖR SİSTEMLERİ
KETTLE GÖVDE

İki halkalı brülörlü barbekü sistemleri

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

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

STEAKHOUSE BRÜLÖRÜ

LUGANO 570 G EVO modelindeki ilave brülör sistemi

Brülör  kademesinde en yüksek performansa ve  kademesinde en düşük performansa ulaşır. Orta ila yüksek sıcaklık alanındaki 
kullanımlar için tasarlanmıştır.

Isı kademeleri ve ateşleme

 

: Kapalı konumu
: Düşük güç

: Orta güç

: Yüksek güç

: Ateşleme

: Ateşleyici
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YAN PİŞİRME YERİ

LUGANO 570 G EVO modelindeki ilave yan pişirme yerinin brülör sistemi

Brülör  kademesinde en yüksek performansa ve  kademesinde en düşük performansa ulaşır. Orta ila yüksek sıcaklık alanındaki 
kullanımlar için tasarlanmıştır.

GURME BRÜLÖR TEKNOLOJİSİ (GBT)

360° 
80°

LUGANO 570 G EVO modeli size 80 – 360 derecelik tam ve boşluksuz bir sıcaklık aralığından faydalanmanıza izin veren en yeni brülör jeneras-
yonuna sahiptir. Tüm sıcaklık aralıklarında barbekü, pişirme veya kızartma yapabileceğinizden barbekünüz ile alakalı komple yeni imkanlar sunar.

Sıcaklık aralıkları / kullanım:

SICAKLIK KÜÇÜK BRÜLÖR BÜYÜK BRÜLÖR

Min. Yakl. 80*

Min. Yakl. 120*  

Maks. Yakl. 170*   

Min. Yakl. 170*

Min. Yakl. 240*  

Maks. Yakl. 300*   

Mutlak maks. Yakl. 360*     

* Hava koşullarına bağlı etkenler olmadan referans değerler
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İPUÇLARI VE PÜF NOKTALARI:

Hafif pişirme (80 – 130 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).

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

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

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.

Yüksek sıcaklık (220 – 360 derece):

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

GAZ EMNİYET SİSTEMİ (GSS)

LUGANO 570 G EVO modeli 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 önleyin.

* ÖNEMLİ: Brülörlerin aşırı hava koşullarında sönmeyeceğine dair yüzde yüz bir kesinlik söz konusu değildir. Gaz kullanılırken barbekünün 
kesinlikle gözetimsiz bir şekilde kullanılmamasına dikkat edilmelidir. Tüm testler laboratuvar koşulları uyarınca gerçekleştirilmiştir.

EMNİYET IŞIĞI

Kumanda düğmesi  konumundan saat yönü tersinde  yönüne çevrilir ve böylece LPG tüp regülatörü açılırsa LUGANO 570 G 
EVO ürününüzün EMNİYET IŞIĞI etkinleşir.

Kumanda düğmesinin etrafındaki ışıklı halka size uzun mesafeden de bir ya da daha fazla brülörde LPG tüp regülatörünün açık olduğunu gösterir.

EMNİYET IŞIĞININ enerji beslemesi birlikte verilen 4 akü bataryası üzerinden sağlanır. Akü bataryalarının şarjı yakl. % 20 L’lik bir kapasiteye 
düşerse EMNİYET IŞIĞI yanıp sönmeye başlar ve akü bataryaları şarj edilmeden EMNİYET IŞIĞI göstergesinin yakında söneceğini gösterir.

Kumanda düğmesi, akü bataryaları boşken de çalışır.
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LUGANO 570 G EVO takılı bir akü şarj cihazına sahiptir (bkz. Bölüm ELEKTRİK KUTUSU VE ELEKTRİKLİ ATEŞLEME KUTUSU).

Kumanda panelinde bir ışık sensörü vardır. Bu sensör çevredeki ışık yoğunluğunu ölçer ve EMNİYET IŞIĞININ ışık gücünü buna uyarlar. 
BİLGİ: Bu işlevin sağlanabilmesi için sensörün üzerindeki cam temiz ve boş olmalıdır.

Avantaj:
• Emniyet ışığı size valfin hala açık olduğunu ve gaz aktığını hatırlatır.*

* ÖNEMLİ: Barbekü sonrasında LPG tüpündeki LPG tüp regülatörünü ve gaz vanasını kapatmayı unutmayın.

İLK KULLANIM ÖNCESİNDE
1. Gıda maddesi ile temas eden tüm parçaları temizleyin.
2. Gaz ileten tüm parçaları SIZDIRMAZLIK YÖNÜNDEN KONTROL bölümünde tanımlandığı gibi kontrol edin.  

LUGANO 570 G EVO ürününüz satıcı tarafından monte edili bir şekilde teslim edilmişse de bu işlemi gerçekleştirin.
3. Barbeküyü yakl. 20-25 dakika boyunca  kademesinde yakın.

ATEŞLEME TALİMATI
LGP’Lİ KETTLE

1. Gaz hortumu, gaz basıncı regülatörü ve LPG tüpü arasındaki tüm bağlantıların iyi vidalandığından emin olun (SIZDIRMAZLIK YÖNÜNDEN 
KONTROL bölümündeki talimatlar uyarınca hareket edin).

2. Elektrik kutusundaki ana şalteri açın (ON = Ana şalterin kırmızı kontrol lambası yanar).
3. Barbekü kapağını açın. DİKKAT: Barbeküyü hiçbir zaman kapak kapalıyken ateşlemeyin.
4. LPG tüpündeki LPG tüp regülatörünü açın.
5. Büyük halkalı brülörün kumanda düğmesine basın ve bunu saat yönü tersinde  kademesine çevirin. Çakmak butonuna basın ve 

pilot alevi çıkana ve gaz yanana kadar basılı tutun. Ya da küçük halkalı brülörün kumanda düğmesine (sol düğme) basın ve bunu saat yönü 
tersinde  kademesine çevirin. Çakmak butonuna basın ve pilot alevi çıkana ve gaz yanana kadar basılı tutun.

6. Gaz 3 saniye içerisinde yanmazsa kumanda düğmesini  konumuna alın. Yanmayan gazın uçması için 2 dakika bekleyin.  
Daha sonra 5. noktayı tekrarlayın.

7. Barbeküyü 3 deneme sonrasında çalıştıramıyorsanız sebeplerini arayın (Barbeküyü çalıştıramıyorsanız SORUN GİDERME bölümünü 
inceleyin).
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STEAKHOUSE BRÜLÖRÜ

1. Gaz hortumu, gaz basıncı regülatörü ve LPG tüpü arasındaki tüm bağlantıların iyi vidalandığından emin olun (SIZDIRMAZLIK YÖNÜNDEN 
KONTROL bölümündeki talimatlar uyarınca hareket edin).

2. Elektrik kutusundaki ana şalteri açın (ON = Ana şalterin kırmızı kontrol lambası yanar).
3. Kesme tahtası olarak da kullanabilen ek barbekü yüzeyinin plastik kapağını çıkarın (aşağıda XXL kesme tahtası Lugano olarak 

adlandırılmıştır). DİKKAT: Barbeküyü XXL kesme tahtası Lugano ile örtülüyse kesinlikle yakmayın.
4. LPG tüpündeki LPG tüp regülatörünü açın.
5. Steakhose brülörün kumanda düğmesine basın ve bunu saat yönü tersinde  kademesine çevirin. Çakmak butonuna basın ve pilot 

alevi çıkana ve gaz yanana kadar basılı tutun.

6. Gaz 3 saniye içerisinde yanmazsa kumanda düğmesini  konumuna alın. Yanmayan gazın uçması için 2 dakika bekleyin. Daha sonra 5. 
noktayı tekrarlayın.

7. Steakhouse brülörü 3 deneme sonrasında çalıştıramıyorsanız sebeplerini arayın (Barbekünzü çalıştıramıyorsanız SORUN GİDERME 
bölümünü inceleyin).

8. İlave barbekü yüzeyinin üzerini ancak XXL kesme tahtası Lugano (kapak) ile tamamen soğuduktan sonra örtün.

YAN PİŞİRME YERİ

1. Gaz hortumu, gaz basıncı regülatörü ve LPG tüpü arasındaki tüm bağlantıların iyi vidalandığından emin olun (SIZDIRMAZLIK YÖNÜNDEN 
KONTROL bölümündeki talimatlar uyarınca hareket edin).

2. Elektrik kutusundaki ana şalteri açın (ON = Ana şalterin kırmızı kontrol lambası yanar).
3. Kesme tahtası olarak da kullanabilen ek barbekü yüzeyinin plastik kapağını çıkarın (aşağıda XXL kesme tahtası Lugano olarak 

adlandırılmıştır). DİKKAT: Barbeküyü XXL kesme tahtası Lugano ile örtülüyse kesinlikle yakmayın.
4. LPG tüpündeki LPG tüp regülatörünü açın.
5. Yan pişirme yerinin kumanda düğmesine basın ve bunu saat yönü tersinde  kademesine çevirin. Çakmak butonuna basın ve pilot 

alevi çıkana ve gaz yanana kadar basılı tutun.

6. Gaz 3 saniye içerisinde yanmazsa kumanda düğmesini  konumuna alın. Yanmayan gazın uçması için 2 dakika bekleyin.  
Daha sonra 5. noktayı tekrarlayın.

7. Yan pişirme yerinin brülörünü 3 deneme sonrasında çalıştıramıyorsanız sebeplerini arayın (Barbekünüzü çalıştıramıyorsanız SORUN 
GİDERME bölümünü inceleyin).

8. İlave barbekü yüzeyinin üzerini ancak XXL kesme tahtası Lugano (kapak) ile tamamen soğuduktan sonra örtün.
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ELEKTRİK KUTUSU VE ELEKTRİKLİ ATEŞLEME KUTUSU

AAA

AAA

AA

AA

AA

AA

Elektrik kutusu aşağıdakileri içerir:
• Emniyet ışığı (1) için 4 NiMH akü bataryası (tip AA, 1,2 V/2400 mAh) 
• Elektrikli ateşleme (2) için 2 batarya (tip AAA, 1,5 V)
• Münferit yapı parçalarına giden akım beslemesini kesmek ve akü bataryalarının deşarj olmasını önlemek için 1 ana şalter
• 1 akü şarj istasyonu (3): Akü şarj istasyonu birlikte verilen şebeke kablosu aracılığıyla arka duvardaki bağlantı kutusu üzerinden bir priz 

ile bağlanabilir. Birlikte verilen şebeke kablosu bağlanırken, ana şalter açıksa, takılı 4 akü bataryası otomatik olarak şarj edilir. Akü şarj 
istasyonundaki diyot şarj işlemi sırasında sürekli turuncu renkte yanar (ortalama şarj süresi yaklaşık 12 saat).

DİKKAT: LUGANO 570 G EVO barbekünüz için birlikte verilen akü bataryaları, elektrik kutusunda takılı akü şarj istasyonu aracılığıyla şarj 
edilebilir. Bunlar klasik, şarj edilemeyen bataryalarla DEĞİŞTİRİLMEMELİDİR. Yine de şarj edilemeyen batarya yerleştirip aynı zamanda 
barbeküyü şebeke kablosu üzerinden akım bağlantısına bağlarsanız cihaz, şarj edilemeyen bataryaları şarj etmeye çalışacaktır. Bu da ağır 
hasarlara ve yangınlara neden olabilir!
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EŞSİZ HUNİ SİSTEMİ
Barbekü, pişirme ya da kızartma eşsiz OUTDOORCHEF huni sistemi standart konumda gövde içerisinde eşit bir ısı dağılımı sağlar ve brülörler 
komple izole olduğundan zararlı yağ ateşini önler.

Yere damlayan yağ yanmaz, porselen emaye huni boyunca gövde 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, tarte veya ekmek pişirilebilir. Küçük brülör kullanıldığında barbekü ürünü yaklaşık 80 derece gibi 
düşük sıcaklıklarda son derece korunarak pişirilir - yağlı et parçaları için en iyi koşullar.

Huni volkan konumuna çevrildiğinde alttan çok yüksek, konsantrasyonlu bir ısı yayılır (500 dereceye kadar), barbekü Wok, aroma tavası veya 
döküm plaka gibi OUTDOORCHEF aksesuarları için kusursuz. 

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

İPUCU: Huninin temizlenmesi için barbekünün en yüksek kademede 10 dakika ısıtılmasını tavsiye ediyoruz (standart konum). Ardından huniyi bir 
pirinç fırça ile kolayca fırçalayabilirsiniz. Bu işlem için OUTDOORCHEF huni fırçasını tavsiye ediyoruz.

Aksesuarlarımız ile ilgili daha fazla bilgi için yektiki satıcımıza başvurabilirsiniz. 

STANDART KONUM

VOLKAN KONUMU

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

Standart konum her tür et, hafif ızgara balık, üstü kızartılan ürünler, çıtır sebze ve pizza, tarte veya 
ekmek pişirilmesi için uygundur.

Huni volkan konumuna çevrildiğinde alttan çok yüksek, konsantrasyonlu bir ısı yayılır, barbekü 
Wok, aroma tavası veya döküm plaka gibi OUTDOORCHEF aksesuarları için kusursuz.

Volkan konumu böylece Ton balığı bifteği, tarak veya Wok sebzeleri gibi az kızaran yiyecekler için 
kusursuz uygunluktadır.



12 13

 

LPG’Lİ KETTLE BARBEKÜ İÇİN KULLANMA KILAVUZU
1. Huniyi istenen konuma alın (standart konum veya volkan konumu). DİKKAT: Barbekü sırasında huni konumunu sadece ısıya dayanıklı 

eldivenlerle değiştirin. BİLGİ:  kademesinde, volkan konumunda barbekü ve pişirme işleminde kapağı açık bırakın. Sadece  –  
kademesinde doğrudan barbeküde kapak kapalıyken çalışılabilir.

2. Gerekirse ilgili aksesuarı seçin.
3. Barbeküyü yakl. 10-15 dakika boyunca kapak kapalı bir şekilde  kademesinde ısıtın.
4. Barbekü sıcaklığını istediğiniz gibi kademesiz bir şekilde  –  arasında ayarlayın.
5. Kullanım sonrasında kumanda düğmesini daima  konumuna alın. Daha sonra LPG tüpünü kapatın. Tüpler boşken de vanalar kapatılmalıdır.
6. DİKKAT: Yağ toplama kabında toplanan sıcak yağ, yanıklara neden olabilir. Yağ toplama kabını çıkarmadan önce yağın tamamen soğumasını 

bekleyin. Yağ toplama kabı sadece birlikte verilen sap ile çıkarılabilir (bkz. res. 3)!
7. Barbeküyü pişirme sonrasında kaydırmadan, hareket ettirmeden veya temizlemeden önce barbekünün tamamen soğumasını bekleyin.

STEAKHOUSE BRÜLÖR İÇİN KULLANMA KILAVUZU (EK BARBEKÜ YÜZEYİ)
1. Barbeküyü kullanmaya başlamadan önce, yüzeyinde kapak olarak kullanabilen XXL kesme tahtası Lugano’yu çıkarın. Ürün ısı nedeniyle 

hasar görebilir.
2. Birlikte verilen rüzgar ve sıçrama koruyucuyu barbekü yüzeyine oturtun. Bu ürünler barbekü yüzeyinin rüzgar nedeniyle ısısını kaybetmemesini 

sağlar ve barbeküyü yağ sıçramalarına karşı korur.

3. Barbekü sıcaklığını istediğiniz gibi kademesiz bir şekilde  –  arasında ayarlayın.
4. Kullanım sonrasında kumanda düğmesini daima  konumuna alın. Daha sonra LPG tüpünü kapatın. Tüpler boşken de vanalar kapatılmalıdır.
5. Yağ toplama kabını tamamen soğuduktan sonra çıkarın. Yağ toplama kabı sadece birlikte verilen sap ile çıkarılabilir (bkz. res. 3)!
6. Barbeküyü pişirme sonrasında kaydırmadan, hareket ettirmeden veya temizlemeden önce barbekünün tamamen soğumasını bekleyin.
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STEAKHOUSE BRÜLÖRE YÖNELİK KAPAĞIN KULLANIM KILAVUZU
Steakhouse brülöre yönelik kapak birlikte verilen barbekü ızgarası kaldırıcısı ile kolay bir şekilde kullanılabilir.

Kapağın avantajları aşağıda listelenmiştir:

• Barbekü yüzeyinin ve döküm ızgaranın daha hızlı ısıtılması
• Rüzgar gibi hava koşullarına karşı daha iyi koruma
• Pişirilecek ürünün üzerinin kızartılması için kusursuz uygunluk (ör. Burger üzerinde peynir eritme)
• Yağ sıçramalarına karşı ek koruma

BİLGİ: Kapak Lugano barbekü plakası ile bağlantılı olarak da kullanılabilir (ayrıca aksesuar olarak temin edilebilir). 

DİKKAT:
• Kapak çok ısınır (yanma tehlikesi), kapağı sadece birlikte verilen barbekü ızgarası kaldırıcısı ile kullanın ve bunu kesinlikle materyale hasar 

verebilecek plastik veya ahşap gibi duyarlı malzemelerin üzerine koymayın.
• Kapağı sadece Steakhouse brülör için kullanın, kapak yan pişirme yerine (Steakhouse brülörün arkasında) konulmamalıdır.

YAN PİŞİRME YERİ İÇİN KULLANMA KILAVUZU
1. Barbeküyü kullanmaya başlamadan önce, yüzeyinde kapak olarak kullanabilen XXL kesme tahtası Lugano’yu çıkarın. Ürün ısı nedeniyle 

hasar görebilir.
2. Yan pişirme yerini kullanmaya başlamadan önce birlikte verilen pişirme/tava başlığını oturtun.
3. 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.

4. Sıcaklığı kademesiz bir şekilde isteğinize göre  –  arasında ayarlayın.
5. Aksesuarı veya tavayı kısaca ısıttıktan sonra yiyecekleri ekleyip hazırlayın.
6. Pişirme işlemi sonrasında kumanda düğmesini daima  konumuna alın. Daha sonra LPG tüpünü kapatın. Tüpler boşken de vanalar kapatılmalıdır.
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7. DİKKAT: Yağ toplama kabında toplanan sıcak yağ, yanıklara neden olabilir. Yağ toplama kabını çıkarmadan önce yağın tamamen soğumasını 
bekleyin. Yağ toplama kabı sadece birlikte verilen sap ile çıkarılabilir (bkz. res. 3)!

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

Res. 3

DÖKÜM BARBEKÜ IZGARASI
KULLANIM

Döküm barbekü ızgarasını ilk kullanım öncesinde su ile temizleyin. Izgaraları 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 yakl. 10 dakika soğuması için barbekünün üzerinde bırakın
• Pirinç telli bir fırça kullanın (çelik tel uygun değildir)
• Izgarayı veya fırçayı tamamen soğutun
• Güçlü kir durumlarında: OUTDOORCHEF BARBEKÜ TEMİZLEYİCİSİNİ kapsamlı temizlik işlemi için kullanın
• Izgarayı temizlik işlemi sonrasında yağ ile hafif yağlayın.

PİŞİRME / TAVA BAŞLIĞI
KULLANIM

Barbekü üzerinde kullanırken pişirme/tava başlığına 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. Güçlü kirlerde OUTDOORCHEF BARBEKÜ TEMİZLEYİCİSİ kullanılabilir.

DİKKAT

Kapak olarak kullanabilen XXL kesme tahtası Lugano’yu kesinlikle sıcak ızgara (Steakhouse brülör) veya sıcak pişirme/tava başlığına 
(yan pişirme yeri) koymayın. Barbekü ızgarası veya pişirme/tava başlığı tamamen soğumuş olmalıdır.
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XXL KESME TAHASI LUGANO / KAPAK EK BARBEKÜ YÜZEYİ
Birlikte verilen XXL kesme tahtası Lugano, kesme tahtası olarak kullanılmasının yanı sıra, Steakhouse brülör için kapak olarak da kullanabilir.

KESME TAHTASI OLARAK KULLANIM

Adından da anlaşıldığı gibi XXL kesme tahtası Lugano öncelikle boyutuyla etkileyicidir. Bu yüksek kaliteli plastik kesme tahtası üzerinde en büyük 
et parçaları bile kullanılabilir. Eşsiz özsu kanalı, pişirilecek ürün kesildiğinde et suyunun temiz bir şekilde toplanmasını ve hiçbir şeyin taşmamasını 
sağlar.

Bilgi: XXL kesme tahtası Lugano ayrıca aksesuar ürünü olarak temin edilebilir.

KAPAK OLARAK KULLANIM

XXL kesme tahtası Lugano, Steakhouse brülör kullanıldıktan sonra kapak olarak kullanılır ve barbekü yüzeyini toza ve diğer dış etkenlere karşı 
korur. Kesme tahtasının yanındaki düğmeler tahtanın, ek barbekü yüzeyinde doğru konumda tutulmasını sağlar. Bunun için tahta, düğmeler örtme 
plakası ve barbekü yüzeyi arasındaki boşlukta olacak şekilde ek barbekü yüzeyine konumlandırılır.

DİKKAT: Barbekü yüzeyinin tamamen soğumasını bekleyin ve Steakhouse brülörü örtmeden önce birlikte verilen rüzgar koruyucuyu çıkarın.
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LUGANO 570 G EVO’NUN DEPOLAMA ALANI

LUGANO 570 G EVO, durdurma sistemli eşsiz bir depolama alanına sahiptir. Sol büyük çekmeceye, ek olarak teslim edilen barbekü ızgarasının 
yanı sıra ör. pizza taşı gibi diğer OUTDOORCHEF aksesuarlarının da yer kaplamayacak ve dikey bir şekilde depolanabildiği çıkarılabilir bir tertibat 
entegre edilmiştir.

Bilgi: Pizza taşı teslimat kapsamına dahil değildir ve ayrı olarak temin edilebilir.

Aksesuarlarımız ile ilgili daha fazla bilgi için yektiki satıcımıza başvurabilirsiniz. 

İPUÇLARI VE PÜF NOKTALARI
LPG’Lİ KETTLE İLE BARBEKÜ

Standart konum

Daha büyük et parçaları (ör. fileto, antrikot, kaburga veya bütün tavuk): Eşsiz huni sistemi sayesinde et parçaları barbekü sırasında artık çevrilmek 
zorunda değildir. Gaz brülörünün ısısı barbekü gövdesinin iç kısımlarında yukarı doğru çıkar ve tüm kürede eşit olarak dağılır. Barbekünüzü 
önceden ısıtın, ardından pişirmek istediğiniz et parçasını ızgara üzerine koyup kapağı kapatın. Her bir et parçası arasında daima biraz mesafe 
bırakın. Kapağın kapatılmasıyla pişirilecek olan ürünün her tarafı kızartılır ve suyu ette kalır.

Daha büyük parçalarda hiçbir şeyi şansa bırakmamak için sıcaklık ölçüm cihazlarımızı tavsiye ediyoruz, ör. OUTDOORCHEF GOURMET 
CHECK PRO – kusursuz sonuçlar için ana sıcaklık ölçüm cihazı, resmi OUTDOORCHEF uygulaması üzerinden kolay kumanda edilebilir.

Standart konumda da çok iyi pişirme sonuçları elde edilebilir, ailenizi ve arkadaşlarınızı ör. kettle gövdeye 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 barbeküyü doğru aksesuar ile kullanmanız halinde barbekü daha zevkli bir hal alacaktır. Barbekü, pişirme ya da kızartma: 
Yaratıcılığınızı ve deneme isteğinizi çalıştırın.

Geniş aksesuar yelpazemiz veya uygulamamız hakkında daha fazla bilgi için bir yetkili satıcımıza başvurabilirsiniz. 

Volkan konumu
Konsantrasyonlu bir şekilde ör. OUTDOORCHEF döküm plaka veya OUTDOORCHEF barbekü Wok gibi aksesuarlara verilen, alttan gelen ısının 
söz konusu olduğu OUTDOORCHEF kullanımı için kusursuz uygunluktadır.

STEAKHOUSE BRÜLÖR İLE BARBEKÜ

OUTDOORCHEF LUGANO 570 G EVO ürününüz güçlü ek barbekü yüzeyi olarak STEAKHOUSE BRÜLÖR ile donatılmıştır. STEAKHOUSE 
BRÜLÖRÜN avantajları, LPG’li kettle’in avantajlarını mükemmel bir şekilde tamamlar.

STEAKHOUSE BRÜLÖR alttan gelen ısı ile doğrudan ve klasik barbekü işlemi için geliştirilmiş olup bu yüzden biftek, sosis pişirme veya ör. acı 
biber, kabak ya da patlıcan gibi sebze ızgaraları için uygundur (soğuk meze hazırlığı içindir). 

STEAKHOUSE BRÜLÖR ile mümkün olan yüksek sıcaklıklar sayesinde istediğiniz zaman harika kavrulmuş aromalar ve mükemmel bir barbekü 
modeli oluşturabilirsiniz.
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LEZZET İPUÇLARI: LUGANO 570 G EVO, STEAKHOUSE BRÜLÖR ve LPG’li kettle gövdenin kombinasyonu sayesinde doğrudan ve klasik 
barbekünün avantajlarını, LPG’li kettle gövde üzerinde dolaylı barbekü işleminin eşsiz avantajları ile en iyi şekilde birleştirmenizi sağlar.

Böylece yiyeceklerinizi ör. küçük ve büyük et parçalarını kettle gövde üzerinde korumalı ve düşük sıcaklıklarda tamamen pişirmeden önce güçlü 
kavrulmuş aromalarla ve barbekü modeli ile donatabilirsiniz.

Sosisleri de önce hafif kızartıp ardından kettle gövdede de tamamen pişirebilirsiniz - kusursuz sonuçlar.

YAN PİŞİRME YERİNDE PİŞİRME

LUGANO 570 G EVO’daki yan pişirme yeri LPG’li kettle gövdenin işlevini (dolaylı barbekü) veya STEAKHOUSE BRÜLÖR işlevini (doğrudan 
barbekü) başka bir pişirme işlevi (pişirme) ile tamamlar. Bu nedenle imkanlar için sınır yoktur, LUGANO 570 G EVO eksiksiz bir mutfağın yerini alır.

Yan pişirme yeri ör. zeytin yağında sarımsaklı karides gibi farklı mezelerin, kızarmış sebze gibi garnitürlerin veya barbekü sırasında sosların 
hazırlanması için kusursuz uygunluktadır. Bu yüzden aksesuar olarak OUTDOORCHEF aroma tavasını tavsiye ediyoruz, bu ürünle her 
yemeğinizden başarılı sonuçlar elde edebilirsiniz.

Geniş aksesuar yelpazemiz hakkında daha fazla bilgiiçin bir yetkili satıcımıza başvurabilirsiniz. 

BARBEKÜ KULLANIMI SONRASINDA
1. Her brülörün kumdanda düğmesini  olarak ayarlayın.
2. a) LPG tüpündeki LPG tüp regülatörünü kapatın.

b) Elektrik kutusunun ana şalterini kapatın.
3. Barbeküyü soğutup temizleyin.
4. Rüzgar koruyucuyu çıkarın.
5. Tava başlığını çıkarın.
6. Barbeküyü uygun koruyucu kılıf ile örtün.

TEMİZLİK
Çoğu yağ ya buharlaştığından ya da toplama kabına iletildiğinden barbekü işlemleri arasında ufak bir temizlik işlemi gereklidir. Daha güçlü kirlerde 
barbeküyü yaklaşık 10 dakika tam güç ile ısıtın. Huni ve ızgarayı temizlemek için pirinç telli bir barbekü fırçası kullanın (çelik tel uygun değildir).
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).

LUGANO 570 G EVO MODELİNDEKİ İLAVE BARBEKÜ YÜZEYİNİN TEMİZLİĞİ
Çoğu yağ ya buharlaştığından ya da toplama kabına iletildiğinden barbekü işlemleri arasında ufak bir temizlik işlemi gereklidir. Barbekü ızgarasının 
ve barbekü plakasının temizliği için pirinç telli bir barbekü fırçası kullanın (çelik tel uygun değildir). Sonunda toplama kabını dışarı çekip temizleye-
bilirsiniz

ÖNEMLİ: Temizlik maddesi kullanırsanız barbeküyü temizlik sonrasında tamamen kurutmalısınız. Kurutma işlemini hızlandırmak için barbeküyü 
çalıştırıp en yüksek kademede bir dakika boyunca çalıştırabilirsiniz.
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OUTDOORCHEF BARBEKÜ TEMİZLEYİCİNİN KULLANIMI
ÖNEMLİ: Barbekü, OUTDOORCHEF BARBEKÜ TEMİZLEYİCİ kullanımı sırasında işletimde olmamalıdır.
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. 

DİKKAT: OUTDOORCHEF BARBEKÜ TEMİZLEYİVİ toz kaplamalı yüzeylerde kullanılmamalıdır.

OUTDOORCHEF ŞEF TEMİZLEYİCİNİN KULLANIMI
ÖNEMLİ: Barbekü OUTDOORCHEF ŞEF TEMİZLEYİCİ kullanılırken işletimde olmamalıdır.
Korunmak için eldiven ve gözlük kullanın. Barbeküye veya aksesuarlara hafif sıcak durumdayken püskürtün ve köpük çözülene kadar 10 dakika 
etki etmesini bekleyin.
Gerekirse uygun bir barbekü fırçası veya naylon sünger ile temizleyin. Ardından tamamen su ile durulayıp kurulayın. 

DİKKAT: OUTDOORCHEF ŞEF TEMİZLEYİVİ toz kaplamalı yüzeylerde kullanılmamalıdır. 

LUGANO 570 G EVO STEAKHOUSE BRÜLÖRÜN BAKIMI
Brülör böcekler nedeniyle tıkanabilir. Bu da gücün azalmasına veya alevin geri tepmesine neden olabilir. Brülörü kontrol etmek ve düzenli 
aralıklarla temizlemek için aşağıdaki adımları dikkate almalısınız:

1. İlk önce döküm barbekü ızgaralarını ve alev çatısını LUGANO 570 G EVO’dan çıkarın.
2. a) Ardından brülör sabitlemesinin emniyet pimlerini çıkarın.

b) Daha sonra brülörü yukarı doğru yanma bölmesinden kaldırın.
3. Brülörü ince bir şişe temizlik fırçası veya tel ile temizleyin.
4. Başarılı temizlik işlemi sonrasında münferit yapı parçaları ters sırada tekrar yanma bölmesine takılı ve “STEAKHOUSE BRÜLÖRÜN 

YAKILMASI“ bölümü uyarınca işletime alınır.

ÖNEMLİ: Temizlik işlemi için temizlik maddesi kullanırsanız barbeküyü temizlik sonrasında tamamen kurutmalısınız. Kurutma işlemini hızlandırmak 
için barbeküyü çalıştırıp  kademesinde bir kaç dakika kapak açıkken yakabilirsiniz.

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 kullanım 
öncesinde giderilmesi gereken tıkanmalara neden olabilir.

• Barbekü düzenli olarak pürüzlü bir alanda itilirse zaman zaman tüm cıvataların sıkı olup olmadığını kontrol edin.
• Barbeküyü uzun bir süre kullanmamanız durumunda tekrar kullanım öncesinde SIZDIRMAZLIK YÖNÜNDEN KONTROL 

gerçekleştirmelisiniz. Herhangi bir şüpheniz varsa lütfen LPG tüp tedarikçinize ya da satış noktasına başvurun.
• 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 OUTDOORCHEF koruyucu kılıf ile çevre etkilerine karşı koruyun.
• Nem oluşmasını önlemek için koruyucu kılıfı yağmur sonrasında çıkarın. Koruyucu kılıfları barbekü satıcınızdan temin edebilirsiniz.
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SORUN GİDERME
Brülör tutuşmuyor:

• LPG tüpünün regülatörünün açık olduğuna emin olun.
• LPG tüpünde yeterli gaz olduğundan emin olun.
• Bujiden brülöre kıvılcım sıçrayıp sıçramadığını kontrol edin.  

DİKKAT: Bu kontrol sadece LPG tüp regülatörü kapalıyken yapılabilir!

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 iki yeni batarya (tip AAA, LR03, 1,5 Volt) yerleştirin.

EMNİYET IŞIĞI çalışmıyor:

• Kumanda düğmesindeki LPG tüp regülatörünün açık olup olmadığını kontrol edin. (LPG tüpü valfi kapalıyken).
• EMNİYET IŞIĞINA yönelik akü bataryalarının doğru yerleştirildiğinden emin olun.
• Akü bataryaları boşsa şarj işlemini etkinleştirmek için birlikte verilen şebeke kablosunu takabilirsiniz.

Barbeküyü yukarıda belirtilen tedbirler aracılığıyla işletime alamıyorsanız satış noktası ile iletişime geçin.

TÜKETİCİ GARANTİSİ
1. Alıcının garanti ve şartlara yönelik diğer hakları

Bir tüketici olarak OUTDOORCHEF ürününü satış yetkisi olan bir satıcıdan almakla, size Outdoorchef AG (”OC”) tarafından bir üretici garantisi verilir. 

Bu anlaşmaya göre üretici garantisi size garanti verene karşı garanti talep etmenizi sağlar. Bununla beraber garanti talepleri diğer akdi veya yasal 
haklarınızın yanında devam eder. Söz konusu diğer haklar bu garanti nedeniyle hariç tutulmaz veya kısıtlanmaz. Bu nedenle diğer sözleşme veya 
yasal taleplerinizi yükümlü olan kişiye karşı geçerli hale getirebilirsiniz. Ürün sorumluluğu kanununa göre bu garanti sayesinde örneğin taleplere 
dokunulmaz. 
Bir alıcı olarak satıcınıza karşı özellikle sözleşme teminat taleplerini geçerli hale getirme imkanına sahipsiniz. Olası bir satış sözleşmesi iptali bu 
garanti kapsamında OC’ye karşı değil, sadece satıcıya karşı izlenebilir.

2. Katılımcılar ve garanti koşulları

Garanti veren OC’dir. Yetkili satıcıdan özel amaçlar uğruna yeni bir ürünün edinilmesine yönelik her tüketicinin garanti hakkı vardır. Edinme, 
satın alma makbuzunun ibraz edilmesiyle gerçekleşir. Ürün bir gerçek kişi tarafından ağırlıklı olarak ne mesleki ne de serbest meslek işine dahil 
edilemeyen amaçlar için talep ediliyorsa özel amaçlar için bir edinme mevcuttur.
Bir garanti durumu fark edildiğinde, garanti taleplerini iki ay içerisinde garanti veren vasıtasıyla geçerli hale getirmelisiniz. Aksi taktirde garanti 
talepleriniz geçersiz kılınır. Bilinen özürler için bu ıskat edici müddet ürünün ele geçmesiyle başlar. OC ürünün ele geçmesinden hemen sonra 
özürlere yönelik kontrol edilmesini önerir. 

3. Kapsam

Bölüm 4 uyarınca ıskat edici bir durum bulunmuyorsa, garantisi alındığı tarihten itibaren geçerlidir ve aşağıda belirtilen durumlarda sağlanır:
• Emayeli tabakada 3 yıl (taban ve kapak) paslanarak delinmeye karşı.
• Emayeli ızgara telinde 3 yıl paslanarak delinmeye veya yanmaya karşı.
• Bütün paslanmaz çelik parçalarında 3 yıl paslanarak delinmeye veya yanmaya karşı. 
• İlk kullanımdan önce emaye hatası.
• Diğer tüm üretim / malzeme hatalarında 2 yıl.

Emayenin işlevselliği açısından önemsiz ve siz müşteriler için beklenen pürüzler, renk farklılıkları veya üretim kaynaklı alt kapak kenarında veya 
askılarda bulunan destek noktaları özür olarak sayılamaz.
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Bir garanti hizmeti söz konusu olduğunda OC kendi tercihi üzerine hasarlı veya özürlü parçaları ya da ürünü tamamen değiştirir veya yerine bir 
başkasını koyar. Siz müşterilerin talebi üzerine karşılaştırılabilir bir model daha yeni bir modelle değiştirilebilir, örneğin bir üst modelle. Hasar 
nedeniyle ürünün işlevselliğinde bir kısıtlanma yoksa, siz müşterilerin talebi üzerine tamir yerine uygun bir maddi denkleştirme önerisi yapılabilir.
Garantinin işleme süresi için (kontrol ve olası bir değiştirme) OC’ye karşı ikame bir ürün veya zararın başka şekilde ödenmesini talep etme hakkı 
bulunmamaktadır. Garanti hizmetinin yerine getirilmesi, ne sürenin uzatılmasını ne de garanti süresinin yeniden başlatılmasını sağlar. Değiştirilen 
parçalar OC’nin mülkiyetine geçer. Sadece ürün değişiminde garanti süresi yeniden başlar. 
Garanti verene karşı devam eden iddialar bu garanti tarafından neden gösterilemez. Yasal haklara yönelik diğer talepleriniz bundan dolayı hariç 
tutulamaz veya kısıtlanamaz (bkz. ayrıca yukarı 1.). 

4. Geçersiz kılma

Garanti aşağıdaki durumlarda geçersiz kılınır:

• Amaca uygun kullanımda normal aşınma gibi özellikle huni, alev çatıları, meme, ısıölçer, ateşleme, batarya, buji, buji kablosu, gaz hortumu, ba-
sınç regülatörü, ısıtıcı, reflektör, alüminyum koruyucu film, barbekü ızgarası veya kömür ızgarası, tutuşturma ızgarası ve kömür damlama tepsisi 
veya genel kaynak parçaları.

• Kullanılmış aletlerde emayenin hasarlı olması, şayet ilk kullanımdan önce hasarlı olduğu belgelenmişse.
• Tekniğine uygunsuz veya amacına uygunsuz kullanım nedeniyle meydana gelen arızalar ve/veya hasarlar, özellikle 
• kullanma kılavuzunun, güvenlik talimatlarının veya işletme/bakım talimatlarının dikkate alınmaması durumunda (örneğin iç alanlarda 

dış ünitelerin kullanılması, hatalı montaj nedeniyle hasarların meydana gelmesi, huninin emayeli yüzeyinin veya ızgara telinin uygunsuz 
temizlenmesi nedeniyle, kullanma kılavuzunda önerildiği halde sızdırmazlık testinin uygulanmaması nedeniyle, zararlı kimyasal maddelerin 
kullanılması, amaç dışı kullanma vs.).

• OC tarafından yetkilendirilmiş kişilerce müdahale veya tamir edilmemiş aksaklık veya hasarlar.
• Tahrip edici hava koşulları nedeniyle meydan gelen aksaklık veya hasarlar (örneğin dolu veya yıldırım çarpması).
• Sorumluluğu OC tarafından alınmamış kasten veya tasarlayarak yapılan ya da dikkatsizlik nedeniyle meydana gelen aksaklık veya hasarlar.
• Garanti verenin neden olmadığı, müşteriye taşırken meydana gelen aksaklık veya hasarlar.
• Aşırı kaba kuvvet nedeniyle aksaklık veya hasarlar.
• Mesleki amaca yönelik profesyonel olarak kullanmadan kaynaklanan aşınma nedeniyle meydana gelen aksaklık veya hasarlar  

(örneğin otelcilik veya gastronomide kullanma).

5. Garantinin işlemesi

Lütfen garanti hizmeti almak için derhal bize veya bir yetkili satıcımıza başvurun ve adresinizin dışında mümkünse ürün/ürün parçası, satış 
makbuzu, seri numarası ve ürün numarasını bildirin (her ikisi de barbekünün üzerindeki veri etiketinde bulunur; bunun için birinci bölümdeki 
kullanma kılavuzuna bakın). Özrü bir fotoğraf çekerek de tarif edebilirsiniz. Garanti hizmeti talebinin kontrol edilmesi için ürünü satıcıya veya bize 
teslim edin (garanti kapsamında). Haklı garanti hizmeti talebi durumunda gerekli taşıma ve gönderme masraflarını karşılarız, aksi halde masrafları 
karşılamanız üzere ürünü geri göndeririz.

Tescilli marka OUTDOORCHEF aşağıdaki şirket tarafından temsil edilmektedir 
Outdoorchef AG | Eggbühlstrasse 28 | Posta kodu | 8050 Zürich-İsviçre

 
** Seri numarası ve ürün numarası ızgaranızın üzerindeki veri etiketinde yer almaktadır  

(bunun için bu KULLANMA KILAVUZUNUN birinci bölümüne bakın).
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TEKNİK BİLGİLER
LUGANO 570 G

CE 0063 BP 3505
Gaz Butan G30 / Propan G31
I3+ (28/30/37 mbar) Butan 30 mbar / Propan 37 mbar
I3B/P (30 mbar) Butan / Propan 30 mbar
I3B/P (50 mbar) Butan / Propan 50 mbar
Toplam gaz tüketimi 1320 g/s

KETTLE GÖVDE
Güç
- Küçük brülör 1,20 kW

Gaz tüketimi 90 g/s

- Büyük brülör 8,50 kW
Gaz tüketimi 602 g/s

Memeler (28–30/37 mbar)
- Küçük brülör memesi 0,55 mm / işaret: BF
- Büyük brülör memesi 1,47 mm / işaret: BT

Memeler (50 mbar)
- Küçük brülör memesi 0,48 mm / işaret: AF
- Büyük brülör memesi 1,27 mm / işaret: AT

BRÜLÖR YAN PİŞİRME YERİ
Güç 3,20 kW
Gaz tüketimi 228 g/s

Meme (28–30/37 mbar) 0,88 mm / işaret: AH
Meme (50 mbar) 0,76 mm / işaret: AK

STEAK-HOUSE BRÜLÖRÜ
Güç 5,60 kW
Gaz tüketimi 400 g/s

Meme (28–30/37 mbar) 1,16 mm / işaret: BP
Meme (50 mbar) 1,02 mm / işaret: BL

LUGANO 570 G EVO

CE 0063 BP 3505
Gaz Butan G30 / Propan G31
I3+ (28/30/37 mbar) Butan 30 mbar / Propan 37 mbar
I3B/P (30 mbar) Butan / Propan 30 mbar
I3B/P (50 mbar) Butan / Propan 50 mbar
Toplam gaz tüketimi 1314 g/s

KETTLE GÖVDE
Güç
- Küçük brülör 2,90 kW

Gaz tüketimi 210 g/s

- Büyük brülör 6,60 kW
Gaz tüketimi 476 g/s

Memeler (28–30/37 mbar)
- Küçük brülör memesi 0,78 mm / işaret: BD
- Büyük brülör memesi 1,22 mm / işaret: BG

Memeler (50 mbar)
- Küçük brülör memesi 0,68 mm / işaret: AU
- Büyük brülör memesi 1,06 mm / işaret: AI

BRÜLÖR YAN PİŞİRME YERİ
Güç 3,20 kW
Gaz tüketimi 228 g/s

Meme (28–30/37 mbar) 0,88 mm / işaret: AH
Meme (50 mbar) 0,76 mm / işaret: AK

STEAK-HOUSE BRÜLÖRÜ
Güç 5,60 kW
Gaz tüketimi 400 g/s

Meme (28–30/37 mbar) 1,16 mm / işaret: BP
Meme (50 mbar) 1,02 mm / işaret: BL

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

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


