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Elemente de deservire

Poziţie Denumire Funcţionare

A Aprinzător 
piezoelectric 
integrat

Se aprinde gazul care cur-
ge în arzător prin regula-
torul de flacără deschis

B Regulator 
de flacără 
unitate grătar

Gazul se dirijează în 
arzătorul corespunzător al 
unităţii de grătar (se apasă 
şi se roteşte pe „Flacără 
mare” şi se ţine apăsat).

După aprindere se va regla 
la puterea de încălzire dorită 
(prin rotire) pentru latura 
corespunzătoare a arzătorului

G0 Butelia de 
gaz lichefiat

Rezervor de combustibil

G1 Robinetul 
buteliei de 
gaz lichefiat

Dispozitiv de protecţie cu rol 
de separare şi de izolare; se 
deschide conducta de gaz 
(prin rotirea la stânga, în sens 
contrar acelor de ceas) şi apoi 
se închide (prin rotirea la dre-
apta, în sensul acelor de ceas).

G2 Filetul robine-
tului buteliei 
de gaz

Legătura dintre butelia 
de gaz lichefiat şi red-
uctorul de presiune

G3 Piuliţa 
olandeză a 
reductorului 
de presiune

Se racordează reductorul 
de presiune la butelia de 
gaz (se roteşte spre stân-
ga, în sens contrar acelor 
de ceas) şi se debranşează 
(se roteşte spre dreapta, 
în sensul acelor de ceas)

G4 Reductor de 
presiune

Reducerea presiu-
nii gazului lichefiat.

G5 Racord reduc-
tor de presiune

Legătura dintre reductorul de 
presiune şi furtunul de gaz

G6 Colier pen-
tru furtun

Se fixează legătura din-
tre reductorul de presiu-
ne şi furtunul de gaz

G7 Furtun de gaz Se conduce gazul la arzător.

BB B
C
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Instrucţiuni de siguranţă

Definirea indicaţiilor utilizate
Pentru a atrage atenţia asupra potenţialelor pericole, dar şi 
asupra unor informaţii importante, se utilizează, în cadrul 
acestui manual de instrucţiuni de folosire şi de întreţinere 
următoarele pictograme şi cuvinte cu valoare de semnal:

Instrucţiuni de siguranţă

Pictograma şi 
cuvântul cu 
valoare de semnal

 Indicaţie cu privire la ...

 Pericol

... un pericol posibil, care, în cazul 
în care nu sunt luate măsurile speci-
ficate, ar putea provoca daune per-
sonale sau materiale grave.

Indicaţii privind utilizarea

Pictogramă  Indicaţie cu privire la ... 

... o funcţie avantajoasă sau un sfat 
util.

! ... Pericol de confundare, simbolul 
indică o parte marcantă a piesei.

Funcţionare

Atunci când robinetul buteliei de gaz (G1) şi regulatorul de 
flacără sunt deschise, gazul curge prin furtunul de gaz (G7) 
în arzătorul aferent regulatorului de flacără.

La apăsarea regulatorului de flacără (B) se activează un 
aprinzător piezoelectric (A) integrat şi se generează o 
scânteie la bujia arzătorului. 

Prin intermediul regulatorilor de flacără (B) se poate reg-
la debitul de gaz (=puterea calorică) către arzătorul 
corespunzător sau se poate întrerupe fluxul de gaz.

Utilizarea
Utilizarea conform destinaţiei
Acest dispozitiv este un grătar de prăjit alimente, care 
foloseşte drept combustibil gazul lichefiat şi este destinat 
exclusiv folosirii sub cerul liber. Utilizarea sa se consideră a 
fi conformă cu destinaţia, atunci când el este folosit pentru 
prepararea unor alimente care se pretează pentru prăjirea 
pe grătar şi dacă se respectă pe tot timpul folosirii sale, toa-
te instrucţiunile cuprinse în acest manual.

Grătarul este prevăzut numai pentru uz privat.

Utilizarea neconformă cu destinaţia
O altă utilizare decât cea definită mai sus, precum şi una 
care ar depăşi cadrul de folosire mai sus amintit, nu este 
admisibilă. Această interdicţie este valabilă în special pentru 
următoarele greşeli de utilizare previzibile:

• Grătarul nu are voie să fie folosit cu mangal şi nici cu 
un alt combustibil decât cu gaz lichefiat (propan/butan).

• Grătarul nu are voie să fie folosit pe post de dispozitiv 
de încălzire.

• Grătarul nu are voie să fie folosit pentru încălzirea 
oricăror obiecte sau materiale, în afara alimentelor, care 
se pretează la pregătirea prin prăjire la grătar.

Revendicări în cadrul 
garanţiei şi garanţia

Grătarul Landmann a părăsit uzina ca un produs de calitate, 
într-o stare impecabilă din punct de vedere tehnic.

Din acest motiv, dincolo de cerinţele legale de garanţie fir-
ma Landmann acordă o garanţie extinsă la 5 ani pentru cali-
tate şi de rezistenţă la găurire prin coroziune a arzătorului 
din oţel superior.

Drepturile legate de garanţie sunt anulate în cazul utilizării 
neconforme cu destinaţie cât şi la utilizarea unor combu-
stibili care nu au fost aprobaţi. Colorările, depunerile de 
rugină sau deformările minore a pieselor expuse direct la 
flăcări (grătar pentru alimente, placă grătar, arzător, capac 
arzător) nu afectează funcţionarea şi astfel nu pot constitui 
motive de reclamaţii.

Păstraţi documentele plăţii pentru o eventuală apelare la 
garanţie.



6 Rexon PTS 3.1

Pericole reziduale

Pericol: „Suprafeţe şi piese componente 
fierbinţi“

În timpul funcţionării grătarului, unele dintre piesele 
sale componente, în speciale cele aflate în imediata 
apropiere a unităţii de grătar, devin foarte fierbinţi.

Urmările posibile:

• Arsuri grave în urma atingerii unor piese aflate în 
apropierea unităţii de grătar.

• Incendiu cu foc deschis sau mocnit, atunci când în 
apropierea nemijlocită a grătarului se află materiale 
combustibile.

Măsuri de protecţie înaintea începerii preparării 
alimentelor pe grătar:

• Locul pentru amplasarea grătarului în vederea folo-
sirii sale se va alege în aşa fel, încât

• să nu fie materiale sau substanţe combustibile în 
apropierea grătarului şi că asemenea materiale şi 
substanţe nici nu pot ajunge acolo ulterior. Distanţa 
minimă faţă de materiale sau substanţe combustibi-
le trebuie să fie de: 2 m deasupra şi de 1 m lateral. 
Distanţa faţă de materiale sau substanţe greu infla-
mabile, de exemplu pereţii unor clădiri, trebuie să fie 
de minimum 0,25 m.

 – căgrătarul să fie aşezat într-o poziţie sigură 
pe o suprafaţă suficient de mare. În timpul 
funcţionării, grătarul nu trebuie să mai fie mişcat 
din loc.

Măsuri de protecţie în timpul prăjirii alimentelor 
pe grătar:

• Se vor purta mânuşi speciale pentru grătar.

• Grătarul nu se lasă niciodată fără supraveghere. 
Aveţi grijă în special ca să ţineţi copii sau animale 
domestice la distanţă de grătar.

Instrucţiuni generale de siguranţă
Nerespectarea măsurilor de siguranţă fundamentale 
următoare poate duce la daune umane şi materiale grave:

• Grătarul se va folosi numai conform destinaţiei. .

• Grătarul nu se va pune niciodată în funcţiune dacă 
prezintă daune detectabile.

• În nici un caz nu se vor efectua modificări tehnice la 
grătar. Numai Se vor folosi numai piese originale Land-
mann.

• Se vor folosi numai accesorii care sunt admise în mod 
expres pentru a fi folosite împreună cu acest grătar con-
cret (vezi capitolul „Accesorii”; în cazurile în care veţi 
avea dubii în această privinţă, adresaţi-vă serviciului de 
clienţi al producătorului).

• Grătarul se va folosi numai sub cerul liber şi numai la 
nivelul cel puţin al zonei înconjurătoare a solului (adică 
niciodată în zone aflate mai jos decât restul suprafeţei 
terenului înconjurător).

• În timpul funcţionării nu lăsaţi niciodată nesupravegheat 
grătarul. Aveţi grijă în special ca să ţineţi copii sau perso-
ane cu dizabilităţi fizice sau psihice la distanţă de grătar. 
Aceste persoane nu pot recunoaşte întotdeauna corect 
pericolele posibile.

• Pentru operarea grătarului folosiţi întotdeauna mănuşi 
de grătar.

• Înghiţirea pieselor mici poate constitui pericol de moar-
te. Aveţi grijă ca acoperirea căilor respiratorii cu folia de 
ambalaj prezintă pericol de asfixiere.
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Pericol: Gazul se aprinde foarte uşor

Gazul lichefiat este extrem de uşor inflamabil şi arde în 
mod exploziv

Urmările posibile:

• Daune personale sau materiale grave, dacă gazul 
scăpat sau acumulat se aprinde în mod necontrolat.

Măsuri de protecţie:

• Grătarul se va folosi numai în aer liber şi numai cu o 
aerisire suficientă.

• Butelia de gaz, cât şi conducta de gaz trebuie ferite 
de radiaţiile solare directe şi de alte surse de căldură 
(temperatura maxim admisibilă este de 50°C). 
Îndeosebi conducta de gaz trebuie să fie ferită de 
contactul direct cu piesele fierbinţi ale grătarului.

• Imediat după încheierea folosirii grătarului trebuie 
să se închidă robinetul buteliei de gaz lichefiat.

• În timpul executării operaţiilor de racordare a bute-
liei de gaz lichefiat trebuie să fie asigurat un perime-
tru cu o rază de 5 metri în care să nu existe nici o 
posibilă sursă de aprindere.

• Îndeosebi: se va evita folosirea unei flăcări deschise, 
nu se va fuma şi nu se vor conecta sau comuta con-
sumatori electrici (aparate, lămpi, sonerii, etc.) (fiind 
posibilă producerea de scântei electrice).

• Înaintea fiecărei puneri în funcţiune trebuie să se 
verifice toate legăturile sistemului conductor de gaz 
la etanşeitate şi stare tehnică ireproşabilă.

• Aveţi grijă şi schimbaţi eventual furtunul de gaz dacă 
acest lucru este prevăzut de prevederile naţionale 
aplicabile.

În cazul în care oricare dintre elementele 
conducătoare de gaz este poros sau prezintă alt 
fel de defecte, grătarul nu are voie să fie pus în 
funcţiune. Această interdicţie este valabilă şi pen-
tru situaţia în care, de exemplu, furtunurile sau 
armăturile sunt înfundate ca urmare a prezenţei în 
interiorul lor a unor insecte, întrucât în asemenea 
cazuri există riscul acut al unei întoarceri a flăcării, 
care este deosebit de periculoasă.

• La aprinderea flăcării de gaz nu se va apleca deasu-
pra grătarului, deoarece pot apărea bubuituri dacă 
se acumulează gaz în cuva de combustie.

Din acest motiv: dacă flacăra se stinge în mod acci-
dental, aceasta nu se reaprinde ci:

 – pentru întreruperea fluxului de gaz regulatorul 
de flacără (3 x B + C) se roteşte în poziţia „Off“.

 – Aşteptaţi 3 minute pentru a vă asigura ca o 
eventuală acumulare de gaz să se evapore.

 – Arzătorul se va reaprinde abia după aceasta (vezi 
capitolul „Operare”). 

Pericol: „Gazul dislocă oxigenului din aer“

Gazul lichefiat este mai greu decât oxigenul. Din 
această cauză se adună în imediata apropiere a solului, 
dislocând oxigenul de acolo.

Urmările posibile:

• Sufocare ca urmare a lipsei oxigenului, în cazul în 
care se formează o concentraţie de gaz suficient de 
mare.

Măsuri de protecţie:

• Grătarul se va folosi numai sub cerul liber şi numai 
la nivelul cel puţin al zonei înconjurătoare a solului 
(adică niciodată în zone aflate mai jos decât restul 
suprafeţei terenului înconjurător).

• Imediat după încheierea folosirii grătarului trebuie 
să se închidă robinetul buteliei de gaz lichefiat.

• În cazul unui repaus mai îndelungat, butelia de gaz 
lichefiat trebuie debranşată şi depozitată în mod 
corespunzător:

 – Robinetul buteliei de gaz lichefiat va fi prevăzut 
cu piuliţă de închidere şi cu capac de protecţie.

 – Butelia de gaz lichefiat nu trebuie să fie depozitată 
în încăperi aflate sub nivelul solului înconjurător, 
în casele scărilor, în coridoare, în gangurile de 
poartă ale unor clădiri sau în imediata apropiere 
a acestora.

 – Buteliile de gaz lichefiat - chiar şi cele goale - 
trebuie să fie depozitate întotdeauna în poziţie 
verticală!
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Montajul
Pentru a vă permite să reuşiţi să vă montaţi rapid, eficient şi 
corect grătarul, iată câteva indicaţii:

• Controlaţi volumul de livrare şi aşezaţi piesele compo-
nente ordonat pe o masă goală (ne rezervăm dreptul 
de a opera modificări tehnice de mai redusă amploare).

• În cazul în care, în ciuda unui control riguros, efectuat în 
întreprinderea producătoare, veţi constata lipsa vreunei 
piese, contactaţi imediat serviciul de clienţi (vezi ultima 
pagină). Vă vom ajuta imediat.

• Pentru montaj veţi avea nevoie numai de o şurubelniţă 
de dimensiuni medii.

• Folosiţi numai scule aflate într-o stare ireproşabilă şi 
potrivite. Dacă folosiţi scule uzate sau nepotrivite, există 
pe de o parte riscul să nu puteţi strânge şuruburile în 
suficientă măsură, iar pe de altă parte acela de a le ava-
ria în aşa fel, încât ulterior să nu mai poată fi deşurubate.

• Montaţi întotdeauna toate elementele de asamblare 
(şuruburi, piuliţe, etc.) în modul arătat în ilustraţii. În 
cazul în care un element de asamblare s-a pierdut, faceţi 
rost de o piesă de schimb adecvată. Numai în acest fel 
este asigurată o construcţie stabilă şi sigură.

• Este neapărat necesar să executaţi întotdeauna operaţiile 
de lucru aşa cum sunt descrise şi în ordinea în care sunt 
enumerate! 

• Chiar dacă nu sunteţi foarte versat ca bricoler, montajul 
nu vă va lua, de regulă, cu mult mai mult decât o oră.

• 

 Imaginile cu paşii de montaj veţi găsi la sfârşitul manu-
alului.

Racordarea şi debranşarea 
buteliei de gaz lichefiat

Piesele şi sculele necesare
• Cheie pentru şurub de 17 (cheie fixă cu deschidere de 17)

• Butelia de gaz lichefiat

Butelie din comerţ, uzuală, având o capacitate de ump-
lere de 11,5 kg (de exemplu o butelie pentru camping 
având culoarea gri, umplută cu propan). O asemenea 
butelie o puteţi cumpăra dintr-un magazin specializat de 
materiale de construcţie sau de la un comerciant speci-
alizat în desfacerea gazelor lichefiate.

Mijloc pentru depistarea neetanşeităţilor în sisteme de 
gaz.

• Cu un mijloc de depistare a neetanşeităţilor puteţi 
depista eventualele neetanşeităţi din sistemul de gaz. 
Un astfel de mijloc se poate cumpăra dintr-un maga-
zin de materiale de construcţie sau de la un comerciant 
specializat în desfacerea gazelor lichefiate. Vă rugăm 
să respectaţi neapărat instrucţiunile de folosire, livrate 
împreună cu articolul respectiv.

Următoarele elemente sunt cuprinse în volumul de livrare. 
Ele corespund normelor naţionale, valabile în ţara în care 
este livrat grătarul în cauză de către producătorul său, firma 
LANDMANN.

Furtun de gaz (premontat)

Furtun de legătură, admis pentru utilizare, având o 
lungime suficientă (max. 1,5 m) care să permită o mon-
tarea fără răsfrângeri.

• Reductor de presiune (premontat la furtunul de gaz)

Reductor de presiune, de max. 1,5 kg/h, admis pentru 
folosire şi reglat din fabricaţie la o presiune de lucru 
fixă de 30 mbar, potrivit pentru butelia de gaz lichefiat 
utilizată.

Mărimile admisibile ale buteliei de gaz

11,5 kg: Ø 270 mm × 690 mm
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Debranşarea buteliei de gaz lichefiat
1. Închideţi (prin rotirea G1 la dreapta, în sensul acelor de 

ceas) robinetul buteliei de gaz lichefiat.

2. Rotiţi piuliţa olandeză (G3) a reductorului de presiune cu 
mâna în sensul acelor de ceas, deşurubând-o, şi scoateţi 
reductorul de presiune (G4) de pe filetul robinetului 
buteliei de gaz lichefiat (G2).

3. Depozitaţi reductorul de presiune (G4) împreună cu 
furtunul de gaz (G7) sub grătar. Se va acorda atenţie 
necesităţii de a nu se frânge sau răsuci furtunul de gaz.

4. Depozitaţi butelia de gaz lichefiat în mod regulamentar:

 – Robinetul buteliei de gaz lichefiat va fi prevăzut cu 
piuliţă de închidere şi cu capac de protecţie.
Butelia de gaz lichefiat nu trebuie să fie depozitată 
în încăperi aflate sub nivelul solului înconjurător, în 
casele scărilor, în coridoare, în gangurile de poartă 
ale unor clădiri sau în imediata apropiere a acestora.

Buteliile de gaz lichefiat - chiar şi cele goale - trebuie 
să fie depozitate întotdeauna în poziţie verticală!

Racordarea buteliei de gaz lichefiat
1. Înşurubaţi piuliţa olandeză (G3) a reductorului de presi-

une pe filetul robinetului buteliei (G2) şi strângeţi apoi 
piuliţa olandeză (G3) cu mâna, rotind-o de la dreapta la 
stânga.

2. Nu folosiţi, pentru strângerea piuliţei olandeze nici o 
sculă, întrucât, în caz contrar aţi putea provoca dete-
riorarea garniturii de etanşare a robinetului buteliei, 
compromiţând în acest fel etanşeitatea.

3. Controlaţi legătura dinte racordul reductorului de presi-
une (G5) şi furtunul de alimentare cu gaz (G7), pentru a 
constata dacă este fermă.

4. Verificaţi legătura dintre furtunul de gaz (G7) - elementul 
de reglare respectiv legătura furtunului de gaz (G7) - ca 
acestea să fie ferme.

Fiţi atent ca furtunul de gaz să nu fie răsfrânt sau să 
nu stea sub tensiune.

5. Deschideţi robinetul buteliei de gaz lichefiat (G1 - 
prin rotirea de la stânga, în sensul acelor de ceas) şi 
controlaţi, cu ajutorul unui dispozitiv uzual pentru depi-
starea neetanşeităţilor în sisteme conductoare de gaze, 
toate elementele de legătură şi de racord, convingându-
vă că toate sunt perfect etanşe.

Înainte de a începe

• Alegeţi un loc potrivit de amplasare pentru grătar, pe cât 
posibil ferit de vânt. Asiguraţi-vă ca...

 – să nu fie materiale sau substanţe combustibile în 
apropierea grătarului şi că asemenea materiale şi 
substanţe nici nu pot ajunge acolo ulterior. Distanţa 
minimă faţă de materiale sau substanţe combustibile 
este pe înălţime de 2 m respectiv lateral de 1 m; iar 
distanţa minimă dintre grătar şi substanţa sau mate-
riale greu inflamabile este de minimum 0,25 m.

 – grătarul să fie aşezat într-o poziţie sigură pe o 
suprafaţă suficient de mare. În timpul funcţionării, 
grătarul nu trebuie să mai fie mişcat din loc.

 – Aşezaţi butelia de gaz pe fundul căruciorului, sub 
grătar.

 – Butelia de gaz lichefiat nu trebuie să fie aşezată 
niciodată în poziţia culcat.

 – Furtunul de gaz nu are voie să fie îndoit şi nici ten-
sionat.

• Verificaţi prezenţa şi starea ireproşabilă a garniturii de 
etanşare a reductorului de presiune (G4). Nu utilizaţi 
garnituri de etanşare suplimentare.

• În timpul executării operaţiilor de racordare a buteliei de 
gaz lichefiat, trebuie să fie asigurat un perimetru cu o 
rază de 5 metri, în care să nu existe nici o posibilă sursă 
de aprindere. Îndeosebi se va evita folosirea unei flăcări 
deschise, nu se va fuma şi nu se vor conecta sau comuta 
consumatori electrici (aparate, lămpi, sonerii, etc.) (fiind 
posibilă producerea de scântei electrice). 

 – Trebuie să respectaţi instrucţiunile de folosire ale 
mijlocului de depistare a neetanşeităţilor!  Este cu 
desăvârşire interzisă verificarea etanşeităţii cu aju-
torul unei flăcări deschise. Verificarea etanşeităţii 
sistemului după auz este extrem de nesigură.

 – Dacă există în mod evident o neetanşeitate, robine-
tul buteliei de gaz lichefiat se va închide numaidecât 
(prin rotirea G1 la dreapta, în sensul acelor de ceas), 
racordul neetanş etanşându-se imediat prin re-
strângere respectiv se va proceda la înlocuirea piesei 
neetanşe. Apoi repetaţi verificarea etanşeităţii.

6. Închideţi (prin rotirea G1 de la dreapta în sensul acelor 
de ceas) robinetul buteliei de gaz lichefiat, dacă nu 
intenţionaţi să prăjiţi alimente nemijlocit după închei-
erea verificării etanşeităţii.
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Aprinderea arzătorului

Pericol: Bubuirea gazului la aprindere

Dacă se acumulează gaz nears, la aprindere apar bubu-
ituri.

Urmările posibile:

• Daune umane şi materiale grave.

Măsuri de protecţie:

• La aprinderea flăcării nu se va apleca deasupra 
grătarului.

• Dacă flacăra se stinge în mod accidental, aceasta nu 
se reaprinde ci:

 – pentru întreruperea fluxului de gaz regulatorul 
de flacără (3 x B+C) se roteşte în poziţia „Off“.

 – Aşteptaţi 3 minute pentru a vă asigura ca o 
eventuală acumulare de gaz să se evapore.

 – Arzătorul se va reaprinde abia după aceasta.

1. Deschideţi capacul unităţii de prăjire.

La efectuarea paşilor următori, păstraţi o distanţă cât se 
poate de mare faţă de unitatea de prăjire.

2. Apăsaţi regulatorul de flacără corespunzător (B) şi rotiţi-l 
în sens contrar acelor de ceas în poziţia HIGH („flacără 
mare”). Menţineţi apăsat în această poziţie regulatorul. 
Între timp la aprinzătorul piezoelectric se aude un poc-
net şi aprinzătorul aprinde flacăra.

3. Aprindeţi arzătorul celălalt al unităţii de grătar. Pentru 
aceasta repetaţi paşii 2 şi 3.

4. Închideţi capacul unităţii de prăjire şi lăsaţi grătarul să se 
încălzească la treapta maximă.

Cu ocazia primei puneri în funcţiune, grătarul fără ali-
mente de preparat trebuie încălzit la maximum timp de 
aproximativ 20 de minute, pentru ca stratul de lac, admis 
pentru folosirea în contact cu alimente, să se întărească 
complet (aşa cum se întâmplă şi la prima punere în 
funcţiune a oricărui cuptor de bucătărie). 

Atunci când grătarul s-a încălzit, rotiţi regulatorul de 
flacără (B) încet pe puterea de încălzire (mărimea flăcării) 
dorită.

7. De acum puteţi să aşezaţi alimentele pe grătarul pentru 
alimente. În timpul acestei operaţii fie mânuşi speciale 
pentru grătar, fie alte mânuşi cu efect termoizolant.

Pentru oprirea arzătorului (stingerea flăcării) apăsaţi 
şi rotiţi regulatorul de flacără (B) în sensul acelor de 
ceas pe "OFF".

Alimentarea cu gaz se întrerupe numai când toate 
regulatoarele de flacără sunt în poziţia "OFF".

Aprinderea arzătorului unităţii de prăjire

Operare

Punerea în funcţiune a grătarului
1. Controlaţi, pentru a constata dacă ...

 – să nu fie materiale sau substanţe combustibile în 
apropierea grătarului şi că asemenea materiale şi 
substanţe nici nu pot ajunge acolo ulterior. Distanţa 
minimă faţă de materiale sau substanţe combustibile 
este pe înălţime de 2 m respectiv lateral de 1 m; iar 
distanţa minimă dintre aparat şi substanţa sau mate-
riale greu inflamabile este de minimum 0,25 m.

 – grătarul să fie aşezat într-o poziţie sigură pe o 
suprafaţă suficient de mare. În timpul funcţionării, 
grătarul nu trebuie să mai fie mişcat din loc.

 – grătarul este complet montat şi nu prezintă nici o 
defecţiune sau deficienţă funcţională vizibilă.

2. Deschideţi capacul unităţii de prăjire, evitând astfel acu-
mularea gazului sub acesta.

3. Deschideţi robinetul buteliei de gaz lichefiat (prin rotirea 
G1 la stânga, în sens contrar acelor de ceas).

4. Controlaţi dacă sistemul de alimentare cu gaz este 
etanş. În caz contrar închideţi imediat (prin rotirea G1 
la dreapta, în sensul acelor de ceas) robinetul buteliei de 
gaz lichefiat.

5. Împingeţi din tava de captare a grăsimii în suportul de 
depunere a unităţii de grătar.

 Atenţiune:

Respectaţi greutatea de aşezare maximă 
admisibilă a mesei de depunere (vezi datele teh-
nice). Aşezarea unor sarcini mari poate deteriora 
grătarul.
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Scoaterea din funcţiune a grătarului
1. Închideţi (prin rotirea G1 la dreapta, în sensul acelor de 

ceas) robinetul buteliei de gaz lichefiat.

2. Apăsaţi şi rotiţi regulatorul de flacără (B+C) în sensul 
acelor de ceas în poziţia „OFF”.

3. Aşteptaţi până ce toate elementele componente ale 
grătarului s-au răcit la o temperatură acceptabilă şi 
procedaţi de abia atunci la curăţirea tuturor pieselor 
componente murdare (vezi capitolul curăţare).

4. Închideţi capacul unităţii de prăjire.

5. Dacă urmează să nu fie folosit pentru o perioadă de 
timp mai îndelungată:

 – Debranşaţi butelia de gaz lichefiat (vezi în acest sens 
capitolul "Debranşarea buteliei de gaz lichefiat")

 – Depozitaţi grătarul într-un loc uscat.

Curăţare

Grătar

 Pericol: Pericol de arsuri la curăţarea 
grătarului fierbinte

Unele componente ale grătarului pot deveni foar-
te fierbinţi. Înainte de curăţare, lăsaţi grătarul să se 
răcească. Purtaţi mănuşi de protecţie.

Atenţie: "Bujia de aprindere de la arzător 
se poate deforma prin îndoire"

Există riscul ca în timpul curăţării zonei arzătorului să 
deformaţi sau chiar să rupeţi bujia de aprindere de 
la arzător. În acest gaz gazul nu se va mai aprinde în 
arzător. De aceea curăţaţi zona din jurul arzătorului cu 
o atenţie deosebită.

Pentru a vă putea bucura o perioadă cât mai îndelungată de 
timp de grătarul dumneavoastră, este necesar ca, în urma 
fiecărei utilizări - de îndată ce piesele sale componente s-au 
răcit suficient - să-i curăţaţi toate elementele componen-
te temeinic, şi anume cu ajutorul unei perii, a unei cârpe 
şi a unui detergent uzual, folosit la spălarea vaselor. Dacă 
nu faceţi această operaţie la timp şi murdăria se întăreşte, 
efortul necesar pentru curăţare va fi mult mai mare.

Sistemul de alimentare cu gaz

Duzele de ieşire a gazului combustibil de pe elementele de 
reglare (sub obturatorul frontal) se pot curăţa, în caz de 
nevoie, cu ajutorul unor ace de grosime corespunzătoare.

Pericol: Pericol de incendiu şi de explozie

Toate celelalte piese ce conduc gazul se vor curăţa în 
exclusivitate de un specialist.

În nici un caz să nu demontaţi elementul de reglare!
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Întreţinere

Grătarul nu necesită întreţinere. Totuşi este necesar să 
executaţi un control amănunţit la intervale regulate. Lungi-
mea acestor intervale se va orienta după frecvenţa utilizării 
precum şi după condiţiile concrete de mediu ambiant, la 
care grătarul este expus.

Grătar

• Verificaţi arzătorul la impurităţi şi înfundări. Verificaţi în 
mod special orificiile de admisia aerului la fiecare ţeavă 
de arzător, ca acestea să fie libere. Dacă este necesar, 
curăţaţi aceste găuri, de exemplu cu un mijloc pentru 
curăţarea pipelor.

• Un arzător cu impurităţi reduce puterea grătarului şi 
poate duce la aprinderea periculoasă a gazului în afara 
arzătorului.

• Verificaţi dacă toate elementele componente ale 
grătarului sunt prezente şi montate corect la locurile lor 
(verificare vizuală).

• Controlaţi dacă toate elementele de asamblare şi 
racordurile prevăzute sunt prezente şi strânse în mod 
corespunzător, strângându-le de fiecare dată, când 
acest lucru este necesar.

Sistemul de alimentare cu gaz de combustie
Sistemul de alimentare cu gaz de combustie trebuie să fie 
verificat de fiecare dată, când se racordează o nouă bute-
lie de gaz lichefiat la grătar (vezi de asemenea şi capitolul 
"Racordarea şi debranşarea buteliei de gaz lichefiat la şi de 
la grătar").

Aveţi grijă şi schimbaţi eventual furtunul, dacă acest lucru 
este prevăzut de prevederile naţionale aplicabile.

Indicaţii privind protecţia mediului şi 
măsurile de dispunere
La manipularea grătarului atenţie la curăţenie.

Pentru a vă debarasa de grătarul devenit inutilizabil, este 
necesar ca în prealabil să-l dezasamblaţi. Predaţi apoi piese-
le metalice, ca şi cele confecţionate din materiale sintetice, 
unor sisteme de reciclare adecvate.

Respectaţi reglementările locale.
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Depistarea şi remedierea cauzelor unor defecţiuni şi deficienţe funcţionale

Dacă în ciuda precauţiei suficiente în timpul folosirii şi unei îngrijiri corespunzătoare, se va produce totuşi o defecţiune sau 
o deficienţă funcţională, acest capitol vă poate ajuta să depistaţi cauza şi s-o remediaţi.

Defecţiune Cauza posibilă Remediere

Apare miros de gaz Neetanşeitate în sistemul de alimen-
tare cu gaz de combustie

1. Închiderea imediată (prin rotirea G1 la dre-
apta, în sensul acelor de ceas) a robinetului 
buteliei de gaz lichefiat.

2. Asiguraţi imposibilitatea formării flăcărilor 
şi scânteilor (se va evita comutarea unor 
aparate electrice).

3. Strângeţi temeinic toate elementele de 
racord ale sistemului de alimentare cu gaz 
de combustie.

4. Toate elementele componente, care con-
duc gaz de combustie, se vor verifica la 
avarii vizibile exterioare, iar toate elemen-
tele defecte se vor înlocui imediat cu piese 
de schimb originale.

5. Etanşeitatea se va controla cu ajutorul unui 
mijloc uzual de depistare a neetanşeităţilor

Aprinzătorul nu mai aprinde 
gazul.

Butelia de gaz lichefiat este goală Se va înlocui butelia de gaz lichefiat

Robinetul buteliei de gaz lichefiat este 
închis

Deschideţi robinetul buteliei de gaz lichefiat 
(prin rotirea G1 la stânga, în sensul acelor de 
ceas).

Duza elementului de reglare (în spatele 
capacului frontal) nu este introdusă în 
ţeava arzătorului.

Control vizual şi în caz de nevoie ajustarea 
duzei şi ţevii de racordare.

Cablul aprinzătorului nu se conectează 
la aprinzătorul piezoelectric

Verificare vizuală, respectiv păsare

Distanţa dintre bujia de aprindere şi 
orificiile de ieşire a gazului din arzător 
nu este corectă

Verificare vizuală şi corectare, dacă este cazul

Duza organului de reglare este 
înfundată (sub placa frontală)

Duza organului de reglare se va curăţa cu aju-
torul unui ac

Restul sistemului de alimentare cu gaz 
de combustie este înfundat

Întregul sistem de alimentare cu gaz de com-
bustie va fi încredinţat în vederea curăţirii unui 
specialist

Temperatura la grătar este prea 
mică

Timpul de preîncălzire a fost prea scurt Capacul unitate grătar se va închide şi se vor 
aduce regulatoarele de flacără în poziţia Max

Orificiul de ieşire al gazului la arzător 
este înfundat

Se vor remedia înfundările la arzător

Producerea unor flăcări bruşte 
şi puternice

Alimentele preparate pe grătar sunt 
foarte grase

Îndepărtaţi excesul de grăsime încă înainte de 
începerea prăjirii sau aşezaţi alimentele grase 
pe o tăviţă de grătar, respectiv reduceţi tempe-
ratura de prăjire

Se produce o deflagraţie sau se 
pot auzi zgomote neobişnuite, 
de genul bolboroselilor

Întoarcerea flăcării ca urmare a unei 
înfundări produse la arzător.

1. Închiderea imediată (prin rotirea G1 la dre-
apta, în sensul acelor de ceas) a robinetului 
buteliei de gaz lichefiat.

2. Aşteptaţi 3 minute şi apoi 
repuneţi în funcţiune grătarul

3. Dacă defecţiunea mai sus amintită se 
produce din nou, arzătorul trebuie să fie 
demontat şi curăţat.
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Date tehnice

Omologări

TÜV Rheinland Numărul de control  - 1008 CR 3058

Grătar

Categoria de aparat I3B/P conform DIN EN 498

Masă 36,8 kg

Dimensiunile (Lungime x Înălţime x Lăţime) aproximativ134,5 × 120 × 52,5 cm

Suprafaţa grătarului pentru prăjit alimente (Lungime x Lăţime) aproximativ65,5 × 40 cm

Greutate aşezată masă de depozitare laterală max. 8 kg

Sistemul de alimentare cu gaz de combustie

Capacitate termică arzător principal 3 x 3,65 + 3,0 kw = 13,95 kW

Valoarea debitului (debit masic) G30: 1014 g/h G31: 996 g/h 

Felul gazului Gaz lichefiat (propan/butan)

Reductor de presiune Reductor de presiune cu valoarea de reglare fixă şi  atestat pentru folosinţă

Debitul max. 1,5 kg/h

Presiune de funcţionare 30 mbar

Butelia de gaz lichefiat Butelie de gaz lichefiat uzuală, din comerţ, cu greutatea de umplere de 11,5 kg

Furtun de gaz - furtun atestat pentru utilizare (max. 1,5 m)

Reglarea flăcării continuă, între 0 şi valoarea maximă

Diametru duză arzător principal 0,92 mm / 0,84 mm

Accesorii (opţional)

Pentru grătarul dvs. sunt disponibile următoarele accesorii:

Husă de protecţie împotriva intemperiilor

15707

• Protecţie optimă împotriva umidităţii, îngheţului (până la -15°C) şi radiaţiilor solare

• Permite respiraţia 

• asigură o depozitare uscată

• Material: Poliester 600 D, rezistent la rupere

În caz de interese adresaţi-vă serviciului nostru de clienţi sau vizitaţi-ne la adresa www.landmann.com
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