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De vervangingswaarde
van deze
gebruiksaanwijzing
is € 1,-

Barbecue XL op gas
Wij bedanken je voor het huren van onze spullen. Graag willen wij je wijzen op de
hieronder staande punten:
Je hebt geleverd gekregen:
1 barbecue 60 x 110 cm, een fles propaangas (optie).

Op al onze werkzaamheden zijn algemene voorwaarden van toepassing. Deze worden u op verzoek toegezonden.

Hoe te installeren:
Plaats de barbecue op een stabiele ondergrond. Zorg ervoor dat de lavastenen gelijk verdeeld zijn over het onder rooster, deze zorgen namelijk voor de warmteverdeling en het vasthouden van warmte. Vervolgens kun je de gasslang met drukregelaar aansluiten op de gasfles. Let op dat met het aansluiten van de drukregelaar op de gasfles, het schroefdraad niet
rechtsom, maar linksom werkt. Draai de drukregelaar handvast op de gasfles. (dus niet met
een tang)
Gebruiksaanwijzing:
Je kunt nu de hoofdkraan van de gasfles open draaien. De barbecue
kun je ontsteken door de draaiknop helemaal naar rechts te draaien en
vervolgens in te drukken en naar de maximumstand te draaien (de grote vlam). Blijf de knop indrukken en druk enkele malen op de ontstekingsknop. Blijf nu de knop nog maximaal 10 seconden ingedrukt houden. De barbecue heeft drie branders die je, naar eigen wens, apart
van elkaar regelbaar zijn. Wanneer je een brander hebt gedoofd (knop
helemaal naar rechts) moet je 10 minuten wachten voor je de brander opnieuw aansteekt.
Na het doven van de barbecue de hoofdkraan van de gasfles ook altijd dicht draaien.
Laat de branders eerst +/- 10 minuten branden alvorens je vlees op de barbecue legt. Zo
geef je de lavastenen de kans om te verwarmen en de warmte weer door te geven aan het
boven rooster.
Graag willen wij je erop wijzen dat de goederen compleet, schoon en gelijk aan hoe ze geleverd zijn retour gebracht moeten worden. Als dit niet het geval is, kunnen er schoonmaak–
en/of schadevergoedingen in rekening gebracht worden.

Wij wensen je veel plezier met de gehuurde artikelen. Mochten er toch nog problemen zijn,
aarzel dan niet om ons te bellen, zodat wij je snel van dienst kunnen zijn.
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