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Mini-BBQ

Kullanım Talimatları

Kullanım Talimatları 
Cihazı kullanmadan önce talimatları 
okuyunuz.

• Pişirme ızgarasının zarar görmesini
önlemek için metal barbekü aletleri dikkatle 
kullanılmalıdır. 

• Pişirmeden önce hazırlık – Yiyeceklerin   
pişirme ızgarasına yapışmasını önlemek için 
her barbeküden önce lütfen ince bir katman 
bitkisel bazlı bir yağı fırça yardımıyla sürün. 

• Gaz kartuşunu takmadan önce gaz 
contalarının yerinde ve iyi durumda 
olduğunu kontrol edin. 

• 400 gram propan kartuşla kullanım içindir. 

Mini Barbeküyü Yakma
1. LPG Tüpünüzün bağlantısını 1 m kadar 

olan LPG hortumu ve 30 mbar lık bir 
regülatör ile yapın. Bu cihaz ayarlı 
regülatörler için uygun değildir.

2. Kontrol butonunu bastırarak yavaşça   
konumuna çevirin. Bu sırada alev almalıdır. 
Yanmazsa tekrar deneyin. 

3. Alevin yanmaya devam etmesini sağlamak 
için kontrol butonuna en az 10 saniye basılı 
tutun. 

4. 10 saniye boyunca denemenize rağmen 
alev yanmadığı veya 10 saniye içinde 
söndüğü takdirde kontrol butonunu 
kapalı (OFF) konumuna getirin, 1 dakika 
bekledikten sonra tekrar deneyin. Bu sırada 
kontrol butonunu sürekli basılı tutmayın zira 
bu durum gaz birikmesine yol açabilir.

5. Hava rüzgarlı ise, kolay ateşleme için 
esintiyi engelleyin. 

6. İhtiyaca göre yakmak için kontrol 
butonunu ayarlayın. 

Pişirme İşi Bittikten Sonra 
Her pişirme işi tamamlandığında Mini 
Barbekünün kontrol butonunu en yüksek 
konuma çevirin ve 10 dakika yakmaya 
devam edin. Bu işlem, yiyecek kalıntılarının 
yanıp kaybolmasını sağlayacak, daha sonra 
temizlemeyi kolaylaştıracaktır.

Mini Barbeküyü Kapatma 
1. Dedantörü kapatın, alev söndükten sonra 

kontrol düğmesini kapalı konumuna getirin. 
2. Gaz kartuşunu bağlantısından çıkarın. 

Yerleştirme Talimatları 
• Bu Mini Barbekü, SADECE DIŞ MEKANDA 

KULLANIM AMAÇLIDIR ve iyi 
havalandırılmış bir alana yerleştirilmelidir. 

• Alev alabilecek hiçbir yüzeyin ALTINA 
yerleştirmemeye dikkat ediniz. 

• Mini Barbekünün yanları herhangi bir alev 
alabilir yüzeye ASLA 1 metreden yakın 
olmamalıdır. 

• Bu cihaz, kullanım sırasında alev alabilecek 
malzemelerden uzak tutulmalıdır. 

• Önemli – Mini Barbekünün gövdesindeki 
havalandırma açıklıklarının kapanmamasını 
sağlayınız. 

• Gaz kartuşunu değiştirmeniz gerektiğinde 
Mini Barbekünün kapalı olduğunu kontrol 
ediniz. 

• LPG tüpü, başka kişilerden, ayrıca 
açık alev, pilot alevi, elektrikli ısıtıcı 
gibi kaynaklardan uzakta açık havada 
değiştirilmelidir. 

Cihazınızda bir gaz kaçağı (gaz kokusu) 
olması durumunda önce gaz vanası ve/veya 
regülatörünüzü kapatın ve sızıntıyı tespit 
edip durdurabileceğiniz alev olmayan bir yere 
götürün. Sızıntıları açık alevle tespit etmeye 
çalışmayın. Gaz kaçağının tespiti için yalnızca 
sabun köpüğü kullanın.

Mini Barbekü yatay bir yüzeye 
yerleştirilmelidir.
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Teknik Bilgiler ve Servis 
Prosedürü 
Bu cihaz sadece LPG tüpü ile dış mekanda 
kullanım için tasarlanmıştır ve arıza 
durumunda Aygaz İletişim Hattı’nı 444 4 999 
arayın. Lütfen sağlanan tüm belgeleri dikkatle 
okuyun.

Model No: Mini-BBQ
Teknik veriler:
Isı üretimi (ΣQn): 2,5 kW
Enjektör Ölçüsü: 0,75 mm
Gaz Kategorisi: I3B/P(30)
Gaz Akışı: 190 g/s
TR

UYARILAR
• Esnek hortumun bükülmesini önleyin. 
• Sadece dış mekanlarda kullanın.
• İç mekanlarda, kapalı bir alanda veya 

zemin seviyesinin altında (bodrum) ASLA 
kullanmayın.

• Bu Mini Barbekü sadece LPG tüpü ile 
kullanılmalıdır. 

• Bu talimatların okunmaması ve 
uygulanmaması ciddi yaralanmalara veya 
maddi hasara yol açabilir.

• Bu ürün kullanım sırasında çok ısınacaktır; 
bu nedenle dokunurken dikkatli olun ve 
özellikle sıcak parçaları kullanırken koruyucu 
eldiven takın.

• Çocukları ve evcil hayvanları kullanım 
sırasında cihaza güvenli bir mesafede tutun.

• Kullanım sırasında cihazı HAREKET 
ETTİRMEYİN.

• Cihaz kullanıldıktan sonra LPG tüpünüzü 
gaz vanasından ve/veya regülatörden 
kapatın.

• Bu Mini Barbeküde yapılacak her türlü 
değişiklik tehlikeli olabilir.

• Kullanım sırasında cihazı kendi haline 
BIRAKMAYIN.

• Mini Barbeküyü sert rüzgarlı hava koşullarında 
kullanmaktan KAÇININ.

• Cihazı alev alabilecek malzeme veya yapılardan 
en az 1 metre uzakta konumlandırdığınızdan 
emin olun.

• Bu Mini Barbekü kömür veya başka yakıtlarla 
kullanılmamalıdır. 

• Cihaza her LPG tüpü değişiminde sızdırmazlık 
testi uygulayın.

• Mini Barbekü veya LPG tüpünüzü 
depolayacağınız zaman alev alabilecek 
malzemelerden veya sıvılardan uzakta muhafaza 
edildiklerinden emin olun.

• Daima bakım ve onarım talimatlarını uygulayın 
ve Mini Barbekünüze düzenli bakım yapın. 

• YANGIN RİSKİ - Mini Barbekünün içinde veya 
üstünde  yağ veya yiyecek kalıntıları birikmesine 
İZİN VERMEYİN.

• Aşınan parçaları mutlaka değiştirin ve sızıntı, 
aşınma veya hasar tespit ederseniz Mini 
Barbeküyü kullanmayın. Aygaz İletişim Hattı’nı 
444 4 999 arayın.

• Izgaraya asla alabileceğinden fazla yiyecek 
koymayın. 

• Mini Barbekü tamamıyla soğuyana kadar 
ÜZERİNİ KAPATMAYIN ve DEPOLAMAYIN. 

• UYARI: Temas edilen parçalar çok sıcak olabilir. 
Küçük çocukları cihazdan uzak tutun.

• Cihazın ısınırken parlayabileceğini lütfen dikkate 
alın. Isınma yaklaşık 20 dakika sürebilir.

• Sızdıran, hasar görmüş veya düzgün çalışmayan 
cihazı kullanmayın. Aygaz İletişim Hattı’nı 444 4 
999 arayın.

• Hortum hasarlıysa LPG ile kullanıma ve 
yürürlükteki standartlara uygun bir hortumla 
değiştirilmelidir. Hortum 1 metreden uzun 
olmamalıdır.

• Esnek hortumu bükülmeyecek şekilde yerleştirin.
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Her türlü destek talebiniz için 
www.keyiflibahce.com sitesine veya Aygaz 
İletişim Hattı 444 4 999 başvurabilirsiniz.
Aygaz İletişim Hattı çalışma saatleri: 7 gün 24 
saat Tel: 444 4 999
Aygaz İletişim Hattı: 444 4 999

BAKIM VE KORUMA  
• Mini Barbekünüzü kullanımlar arasında 

ve özellikle uzun süreli depolamadan sonra 
düzenli olarak temizleyin.

• Temizlemeden önce Mini Barbekünün ve 
parçalarının iyice soğuduğundan emin olun.

• Mini Barbeküyü hava koşullarına maruz 
bırakmayın veya nemli, ıslak alanlarda 
depolamayın.

• Sıcak parçaları kesinlikle eldivensiz olarak 
tutmayın.

• Mini Barbekünüzün ömrünü uzatmak 
ve iyi durumda tutmak için cihaz dışarıda 
bırakıldığında ve özellikle kış aylarında her 
zaman örtülü olmasını tavsiye ederiz.

• ÖNEMLİ - Bu cihaza her 100 saatlik 
kullanımdan sonra veya yılda bir (hangisi 
önce gerçekleşirse) bakım yapılmasını 
tavsiye ederiz. 

Izgarayı Temizleme
• Sıcak sabunlu suyla temizleyin.
• Yiyecek kalıntılarını çıkarmak için yumuşak 

bir krem deterjan ve aşındırıcı olmayan bir 
bez ya da sünger kullanın.

• İyice duruladıktan sonra kurulayın.

Barbekü Bakımı
• Izgara bulaşık makinesinde yıkanabilir.
• Normal kullanımın ardından kalıntıları 

yakmak brülörlerin temizlenmesini 
sağlayacaktır. 

Barbekü Gövdesi
• Mini Barbekünün gövdesindeki ve yağ 

tepsisindeki fazla yağı silikon veya tahta sıyırıcı 
ile düzenli aralarla çıkarın.

• Tam temizlik için sadece sıcak sabunlu su ve bir 
bez veya naylon kıllı bir fırça kullanın.

• Gaz kontrol butonlarını veya gaz valfini suya 
batırmayın.

Depolama
• Mini Barbekü iç mekanda muhafaza edilecekse 

LPG tüpü gaz vanasından ve/veya regülatörden 
kapatılarak, cihazdan ayrılmalıdır ve dışarıda 
bırakılmalıdır.
LPG tüpü daima dışarıda, kuru, iyi 
havalandırılmış bir alanda, ısı veya alev 
kaynaklarından uzakta depolanmalıdır.

• Çocukların LPG tüpünü ellemesine izin 
vermeyin.

GARANTİ
Mini Barbekü, en titiz kalite standartlarıyla 
üretilmiş olup şu garantiyle sunulmaktadır.
BU ÜRÜN, UYGUN VE DOĞRU KULLANIMA 
BAĞLI OLARAK 2 YIL SINIRLI GARANTİ 
KAPSAMINDADIR.
Bu garanti, kanunlardan doğan haklarınızı hiçbir 
şekilde etkilemez.

AYGAZ İLETİŞİM HATTI
444 4 999 veya www.keyiflibahce.com



Tüp sipariş etmek için:
444 4 999

1 2 3

4
Cihazınızın LPG hortumu-regülatör bağlantısını 
yapınız. Bu cihaz 30 mbar regülatör ile kullanılmalıdır.

Ürünü satın aldığınız bayiye geri götürmeyin.
Daha fazla bilgi ve yardım almak için internet sitemizi (www.aygaz.com.tr) ziyaret edebilir veya 444 4 999 

numaralı Aygaz İletişim Hattı’nı arayabilirsiniz.
Çağrı Merkezi çalışma saatleri: 7 gün 24 saat

Kilcoole Industrial Estate,
Kilcoole,
Co. Wicklow.
Ph: +353 (0) 1 2873797
Faks: 00 353 1 2873798
E-posta: info@uigroup.ie
Web: www.saharabbqs.com
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Sızdırmazlık Testi 
• Gaz sızıntısından şüpheleniyorsanız, tüm 

bağlantıları sabun köpüğü uygulayarak 
kontrol edin.

• Bir bağlantıda kabarcıklar oluşursa, sızıntı 
var demektir.

• LPG tüpünü gaz vanası ve/veya 
regülatörden kapatın.

• Tüm gaz bağlantılarının sıkı bir şekilde 
yapıldığından emin olun.

• Testi tekrarlayın. Yine kabarcıklar oluşursa, 
Mini Barbeküyü kullanmayın ve Aygaz 
Hizmet Hattı’na 444 4 999 başvurun.

• Sızdırmazlık testini her LPG tüpü 
değişiminde yapın.

• Bu barbekü LPG tüpü ile kullanmalıdır. 
• LPG tüpü daima dış mekanda, yer 

seviyesinden yüksekte ve iyi havalandırılan 
bir yerde saklanmalıdır.

DİKKAT
• Barbekünüzü her kullanımdan sonra düzenli 

olarak temizleyin.
• Gaz kokusu alıyorsanız, barbeküyü kapatın 

ve yanan tüm alevleri söndürün. Koku 
devam ederse, derhal Aygaz İletişim Hattı’na 
444 4 999 başvurun.

• Kontrol altına alınamayan bir yangın 
durumunda, derhal LPG tüpünü vanasından 
ve/veya regülatöründen kapatın, gaz 
valfini LPG tüpünden çıkararak yanan 
yerden uzaklaştırın ve itfaiyeye başvurun. 
KENDİNİZİ RİSKE ATMAYIN!

• Cihaz çalışır haldeyken çevresinde aerosol 
(basınçlı sprey) kullanılmadığından emin 
olun.

• Tüm ambalaj malzemelerinin ve plastik 
torbaların güvenli bir şekilde imha 
edildiğinden emin olun.

• LPG tüpünü takıp çıkartmak için 
regülatörle birlikte verilen talimatları 
uygulayın. 

• LPG tüpünü diğer kişilerden uzakta 
ve dış mekanda değiştirin. LPG tüpünü 
çıkarmadan önce brülörün söndüğünden 
emin olun. 

• Diğer tip LPG tüpünü takmaya çalışmak 
tehlikeli olabilir.

• Cihaza yeni bir LPG tüpü takmadan önce 
contaları kontrol edin.

• Cihazda modifikasyon yapmayın. 

Uyarı 
Hasarlı veya aşınmış contalar varsa cihazı 
kullanmayın. Sızdıran, hasar görmüş veya 
düzgün çalışmayan bir cihaz kullanmayın. 
Diğer tip LPG tüplerini takmaya çalışmak 
tehlikeli olabilir. Üretici tarafından monte 
edilmiş hiçbir parça değiştirilmemelidir.
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4 Adımda Mini Barbekü Kurulumu 
KURULUM, YETKİLİ SERVİS TARAFINDAN YAPILMALIDIR.

BU CİHAZIN ÜRETİMİ SIRASINDA KESKİN KENARLARIN KALMAMASI İÇİN HER TÜRLÜ ÖNLEM ALINMIŞ OLMASINA RAĞMEN KURULUM SIRASINDA METAL 
PARÇALARA AZAMİ DİKKAT GÖSTERİLMELİDİR.

Tabanı barbekünün gövdesine bağlı kutan klipsleri 
açın ve gövdeyi tabandan kaldırın. Tabanı ve gövdeyi 
sağlam, düz bir yüzeye yerleştirin.

Tepsiyi ızgaranın arkasına doğru kaydırarak yağ 
tepsisini yerine takın.

Ahşap doğrama tahtasını ızgaranın üstünden kaldırın 
ve tabanın üstüne yerleştirin.

Üretici:


