
HOUTSKOOL 
TAFELBARBECUE
HANDLEIDING BBQ-ONE



Pannenhouder: pannen (geschikt voor vuur) kunnen erop worden geplaatst

om voedsel te koken en te braden.

Bakplaat met anti-aanbaklaag: kan worden gebruikt voor het grillen van

vlees, vis etc.

Olie opvangbak: vangt de druipende olie van de bakplaat op en vermindert

de rookproductie.

Kolenhouder: doe hier de houtskool in.

Aansteekschaal: doe hier de ontbrandingsmaterialen op zoals

aanmaakblokjes of firegel (EN 1860-3).

Hitte verdeler disc: op de opening bodem plaatsen. 

Container: voor eventueel in aluminiumfolie opgerolde aardappelen, mais,

aubergines, etc.

Aan-/uitschakelaar: draai hem met de klok mee, de vuurkracht zal

toenemen.

Type-C poort: gebruik een powerbank om elektriciteit te leveren.

Batterijdoos: plaats hier alkaline batterijen voor stroomvoorziening.

ONDERDELEN BESCHRIJVING

Controleer aan de hand van de onderdelenlijst en de tekening of de
verpakkingsinhoud compleet is.

V O O R B E R E I D I N G



LET OP! Gebruik geen spiritus, benzine om aan te steken of te herontsteken!
Gebruik alleen ontstekers die voldoen aan de EN 1860-3!
Houdt kinderen en huisdieren uit de buurt van de barbecue!
Draag handschoenen als u het hete grillrooster aanraakt.
Vervang de batterijen alleen als de barbecue volledig afgekoeld is.
Laat de barbecue voor reiniging volledig afkoelen. 
Giet geen water in de kolenhouder om de kooltjes te blussen.
De barbecue moet voor gebruik op een vlakke, stabiele ondergrond geplaatst
worden.
Gebruik tijdens het barbecueën een grilltang. 
Laat de hete barbecue nooit zonder toezicht achter. 
Bij gebruik van vet vlees, raden we u aan de uitneembare binnenschaal
regelmatig schoon te maken.
Vervang lege batterijen niet terwijl de barbecue ingeschakeld is.
Deze barbecue is bedoeld voor het barbecueën op houtskool.
Deze barbecue mag niet in gesloten ruimten worden gebruikt.

Gebruik alleen in de handel verkrijgbare AA-batterijen.
Zorg voor een reglementaire verwijdering van de batterijen.
De lege batterijen moeten conform de wettelijke bepalingen van de lokale
batterijrichtlijn (wet inzake het op de markt brengen, terugnemen en
milieuvriendelijk verwijderen van batterijen) worden verwijderd, d.w.z. dat zij
moeten worden ingeleverd bij de beschikbaar gestelde verzamelpunten. 
De lege batterijen mogen niet via het huisvuil worden verwijderd

De batterijen dienen veilig te worden gebruikt en verwijderd. 
Let voor een veilig gebruik van de batterijen op het volgende:

Houtskool veilig verwijderen
Verwijder de opgebrande houtskool alleen in hiervoor bestemde containers van
metaal of andere niet-brandbare materialen. Doe de houtskool niet in kunststoffen
of andere containers van brandbaar materiaal. 

Afgedankt apparaat milieuvriendelijk verwijderen
Verwijder uw afgedankte apparaat apart van het huisvuil. U dient
het in te leveren bij de hiervoor bestemde verzamelpunten. 

Lees voor gebruik van de houtskool tafelbarbecue de handleiding in zijn geheel
zorgvuldig door. Bewaar de handleiding voor referentiedoeleinden en geef deze
ook door aan elke volgende gebruiker.

V O O R W O O R D

V O O R Z O R G S M A A T R E G E L E N

V E I L I G H E I D S I N S T R U C T I E S

BELANGRIJKE INSTRUCTIES

Gebruik de barbecue niet in een besloten en/of
bewoonbare ruimte, zoals een huis, tent, caravan,
camper of boot. Risico op koolmonoxidevergiftiging
met de dood als gevolg.



MONTAGE

Op het houtskoolreservoir kunnen productie gerelateerde olieresten zitten die alleen
bij het eerste gebruik tot een lichte rookontwikkeling kunnen leiden.

De BBQ-ONE kan met batterijen of met een powerbank worden gebruikt (beide niet
meegeleverd). Zodra de USB stekker in de grill wordt gestoken, wordt het
batterijgedeelte ontkoppeld.

E E R S T E  G E B R U I K

M O N T A G E  S T A P P E N

D E M O N T A G E  S T A P P E N

G E B R U I K  V A N  P O W E R B A N K

Het grillrooster en de binnenste schaal kunnen in de vaatwasmachine of met de
hand met afwasmiddel worden gereinigd.
De buitenste schaal met de elektronische unit kan met een vochtige doek worden
gereinigd.
De kolenhouder mag alleen droog worden gereinigd met bijvoorbeeld een borstel.
Wanneer de barbecue gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, moeten de
batterijen uit het apparaat worden gehaald.
Eventuele slijtage, roestvorming, vervorming en verkleuring van de onderdelen
die direct met het vuur in aanraking komen, zijn normaal en worden in geen enkel
geval als een productiefout beschouwd, zij zijn het logische gevolg van het
gebruik van de barbecue.

O N D E R H O U D  E N  O P S L A G


