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„Bucătărie grătar cu gaz„
Instrucţiuni de montaj şi de exploatare

Citiţi înainte de punere în funcţiune!

Nerespectarea instrucţiunilor şi indicaţiilor din acest manual de instrucţiuni de folosi-
re poate avea drept urmare apariţia unor deficienţe funcţionale sau chiar avarierea grătaru-

lui, a altor valori materiale, sau vătămarea sănătăţii sau integrităţii corporale.

Din aceasta cauză este necesar ca înaintea fiecărei operaţii de montare, respectiv înaintea fiecărei puneri 
în funcţiune a grătarului, să citiţi capitolele respective din acest manual. Respectaţi succesiunea prevăzu-

tă a operaţiilor şi acordaţi permanent atenţia cuvenită indicaţiilor de siguranţă, cuprinse în manual.

Acest manual de instrucţiuni constituie o parte componentă a produsului. Păstraţi-l din această cauză nemijlocit 
în apropierea produsului şi predaţi-l odată cu acesta următorului proprietar, în cazul în care înstrăinaţi grătarul.
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Date tehnice

Omologări

TÜV Numărul de control  -  1008, Pin/Nr. 1008 CM 2533

Grătar

Categoria de aparat I3B/P conform DIN EN 498

Greutatea totală Aprox. 29 k g

Dimensiunile (Lungime x Înălţime x 
Lăţime)

cca. 1260 x 1055 x 530 mm

Suprafaţa grătarului pentru prăjit ali-
mente (Lungime x Lăţime)

2 x cca. 400 x 275 mm

Sistemul de alimentare cu gaz de combustie

Puterea calorică 3x 3,2 kW + 1x 3,2 kW (= 12,8kW)

Valoarea debitului (debit masic) 3x 228,5 g/h + 1x 228,5 g/h = 914 g/h 

Felul gazului Gaz lichefiat (Propan/Butan)

Butelia de gaz lichefiat Butelie de gaz lichefiat uzuală, din comerţ, cu greutatea de umplere de 3, 5 sau 
de 11 kg

Presiunea gazului 30 mbar

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

Aprindere Aprindere piezoelectrică

Reglarea flăcării continuă, între 0 şi valoarea maximă

Diametru duză 0,85 mm
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Desen explodat

Volumul de livrare
Poz*. Cantitate Denumire Poz. * Cantitate Denumire

1 1 Unitate grătar (premontată) 16 1 Traversă frontală

2 1 Masă laterală 17 1 Regulator arzător lateral

3 2 Traversă laterală 18 1 Rozetă arzător lateral

4 1 Perete din spate 19 1 Masă arzător lateral

5 1 Suport inferior 20 1 Aprindere cu cablu de aprindere

5a 1 Magnet 21 1 Arzător lateral

6 2 Peretele lateral 22 1 Piesă de sprijin pentru arzătorul lateral

7 1 Stativ din dreapta spate 23 2 Grătar pentru alimente

8 1 Stativ din dreapta faţă 24 3 Element de acoperire a flăcării

9 1 Uşa din dreapta 25 1 Tavă pentru captarea grăsimii

10 2 Mâner uşă 27 2 Capac de roată

11 1 Uşa din stânga A 44 Şurub M6x10 

12 2 Roată C 6 Şurub M4x10 

13 2 Ax roată D 2 Şurub M3x10 

14 1 Stativ din dreapta faţă E 2 Piuliţă M3

15 1 Stativ din dreapta spate B 2 Element de fixare

5a
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Pungă cu şuruburi
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Elemente de deservire
Poziţie Denumire Funcţionare

A Regulator de flacără În vederea aprinderii, arzătorul se va umple cu gaz (butonul 
se va apăsa, se va roti în poziţia "Flacără mare" şi se va men-
ţine apăsat).

După aprindere se va regla puterea de încălzire dorită (prin 
rotire) pentru părţile laterale cu arzător.

G0 Butelia de gaz lichefiat Rezervor de combustibil

G1 Robinetul buteliei de gaz lichefiat Dispozitiv de protecţie cu rol de separare şi de izolare; Deschi-
derea buteliei (prin rotirea de la dreapta la stânga) şi închide-
rea buteliei (prin rotirea de la stânga la dreapta).

G2 Filetul robinetului buteliei de gaz Legătura dintre butelia de gaz lichefiat şi reductorul de pre-
siune

G3 Piuliţa olandeză a reductorului de presiune Recordarea buteliei de gaz lichefiat la grătar (rotirea de la 
dreapta la stânga) şi debranşarea buteliei de gaz de la grătar 
(rotirea de la stânga la dreapta).

G4 Reductor de presiune Reducerea presiunii gazului lichefiat.

G5 Filetul de racord al reductorului de presiune Legătura dintre reductorul de presiune şi furtunul de gaz

G6 Piuliţă olandeză Legătura dintre reductorul de presiune şi furtunul de gaz

G7 Furtun de gaz Conducerea gazului la arzător.

G1 G2

G3
G4

G5 G6 G7

G0

Funcţionare
Atunci când ventilul buteliei de gaz (G1) şi regulatorul de flacără (A) sunt deschise, gazul curge prin furtunul de gaz (G7) şi 
prin elementul de reglare în arzătorul (Unitate de grătar) (1).

Prin intermediul regulatorului de flacără (A) se poate regla puterea calorică pentru părţile laterale cu arzător. 
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Utilizarea

Utilizare 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, toate instrucţiunile 
cuprinse în acest manual.

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 admisbilă. 
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 plită de gătit cu oale şi/sau tigăi.
•	 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.

Garanţia producătorului şi situaţiile, în care răspunderea producătorului este exclusă
Grătarul a fost proiectat şi fabricat în conformitate cu toate regulile tehnice, valabile şi aplicabile, recunoscute în momentul 
începerii fazei sale de proiectare, precum şi în conformitate cu cerinţele obligatorii pentru acordarea simbolului. Este 
admis la folosire şi atestat de TÜV ( Număr de control -1008). Grătarul a părăsit întreprinderea producătoare într-o stare 
ireproşabilă atât din punctul de vedere al tehnicii securităţii, cât şi din punct de vedere funcţional.

Pentru acest grătar, ne asumăm garanţia pentru o durată de doi ani calendaristici, calculaţi de la data cumpărării. Garanţia 
se acordă pentru neajunsuri de prelucrare şi piese defecte (arzător, element de acoperire arzător, grătar pentru păstrarea 
la cald a alimentelor, grătar pentru alimente), şi se limitează la înlocuirea acestor piese. Costurile pentru transport, pentru 
montare, pentru înlocuirea unor piese defecte ca urmare a uzurii normale, precum şi diverse altele, nu sunt acoperite de 
garanţia producătorului.

Obligaţiile de garanţie ale producătorului se sting şi orice răspundere trece asupra persoanei direct implicate 
şi deci responsabile, în cazurile în care:

•	 Grătarul nu este folosit conform destinaţiei.
•	 Grătarul este pus în funcţiune cu toate că nu este complet montat sau este în mod vizibil şi evident avariat sau defect.
•	 Se execută modificări tehnice la grătar.
•	 Se folosesc piese accesorii, care nu sunt admise în mod expres pentru a fi folosite împreună cu acest grătar concret (în 

cazurile în care veţi avea dubii în această privinţă, adresaţi-vă serviciului de asistenţă post sales al producătorului).
•	 Se folosesc piese de schimb, altele decât cele originale, produse de către LANDMANN- GmbH & Co. KG. 
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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 sem-
nal

 Indicaţie cu privire la ...

   Pericol

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

   Atenţie

... un pericol posibil, care, în cazul în care nu sunt luate măsurile speci-
ficate, ar putea provoca pagube materiale.

Indicaţii privind utilizarea

Pictogramă  Indicaţie cu privire la ... 

... o funcţie avantajoasă sau un sfat util.
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Pericol „Suprafeţe şi piese componente fierbinţi“
În timpul funcţionării grătarului, unele dintre piesele sale componente, în speciale cele aflate 
în imediata apropiere a cuvei de combustie, devin foarte fierbinţi.

Urmările posibile:
•	 Arsuri grave în urma atingerii unor piese aflate în apropierea cuvei de combustie.
•	 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 folosirii 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 materi-
ale sau substanţe combustibile trebuie să fie de: 2 m deasupra şi de 1 m lateral. Distanţa 
faţă de materiale sau substanţe greu inflamabile, de exemplu pereţii unor clădiri, trebuie 
să fie de minimum 0,25 m.

 – grătarul este 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.
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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 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 lichefiat ca şi conducta de gaz trebuie ferite de radiaţiile solare directe şi 

de alte surse de căldură (temperatura maxim admisibilă este de 50°C). Îndeosebi con-
ducta de gaz trebuie să fie ferită de contactul direct cu piesele fierbinţi ale grătarului.

•	 Din cauza distanţei prea mici de arzător, butelia de gaz nu se va aşeza pe su-
prafaţa de aşezare inferioară.

•	 La aprinderea flăcării nu se va apleca deasupra grătarului.
•	 Imediat după fiecare folosire a grătarului trebuie să se închidă robinetul buteliei de gaz 

lichefiat (prin rotirea robinetului său de la stânga la dreapta).
•	 Grătarul nu se lasă niciodată fără supraveghere. Dacă flacăra se va stinge în mod acciden-

tal, trebuie să se procedeze imediat fie la reaprinderea ei, fie la închiderea robinetului 
buteliei de gaz lichefiat.

•	 În timpul executării operaţiilor de racordare a buteliei de gaz lichefiat la grătar trebuie să 
fie asigurat un perimetru cu o rază de 5 metri în jurul grătarului, în care să nu existe nici 
o posibilă sursă de aprindere.

•	 Indeosebi: 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).

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

•	 În cazul în care există norme naţionale care impun acest lucru, înlocuiţi furtunul de gaz 
în conformitate cu aceste norme.
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 pentru 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.
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Pericol „Gazul dislocă oxigenului din aer“
Gazul lichefiat este mai greu decât oxigenul. Din această cauză se adună în imediata apropie-
re 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 înconju-

rătoare a solului (adică niciodată în zone aflate mai jos decât restul suprafeţei terenului 
înconjurător).

•	 Imediat după încheierea folosirii trebuie să se închidă robinetul buteliei de gaz lichefiat.
•	 Grătarul nu se lasă niciodată fără supraveghere. Dacă flacăra se va stinge în mod acciden-

tal, trebuie să se procedeze imediat fie la reaprinderea ei, fie la închiderea robinetului 
buteliei de gaz lichefiat.

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

•	 În cazul în care există norme naţionale care impun acest lucru, înlocuiţi furtunul de gaz 
în conformitate cu aceste norme.
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.
În cazul unui repaus mai lung, 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 se va depozita în încăperi aflate sub nivelul solului, 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

Înainte de a începe
Pentru a vă permite să reuşiţi să vă montaţi rapid, eficient şi corect grătarul, iată câteva indicaţii:

•	 Controlaţi volumul de livrare şi aşezaţi piesele componente ordonat pe o masă goală (ne rezervăm dreptul de a opera 
modificări tehnice  de mai redusă amploare, cum ar fi de exemplu modificarea conţinutului pungii cu piese mărunte).

•	 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.
Sortaţi cu grijă în prealabil piesele mărunte, având în vedere că, de exemplu, diferitele feluri de şuruburi se deosebesc 
doar foarte puţin între ele, fiind foarte uşor de confundat.

•	 Pentru executarea montajului aveţi nevoie numai de o singură şurubelniţă de mărime medie precum şi de chei potrivite 
pentru şuruburi (fixe, inelare sau tubulare).

•	 Pentru racordarea buteliei de gaz lichefiat aveţi nevoie de o cheie furcă de 17 (deschidere de 17).
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 avaria în aşa fel, încât 
ulterior să nu mai poată fi deşurubate.

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

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

•	 Înainte de a începe executarea respectivei operaţii, este bine să citiţi complet texul instrucţiunilor care se referă la 
aceasta, întrucât uneori diverse indicaţii utile se află în partea finală a acelor texte.

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

Faza de montaj 1

Faza de montaj 2
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Faza de montaj 3

Faza de montaj 4

5a
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Faza de montaj 5

Faza de montaj 6
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Faza de montaj 7

Faza de montaj 8
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Faza de montaj 9

Faza de montaj 10
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Faza de montaj 11

Faza de montaj 12
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Faza de montaj 13

Faza de montaj 14
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Faza de montaj 15

 

Faza de montaj 16
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Racordarea buteliei de gaz lichefiat

Pericol "Aprinderea gazului scăpat"
Gazul lichefiat este extrem de uşor inflamabil şi arde în mod exploziv

Urmările posibile:

•	 Daune personale sau materiale grave, dacă gazul scăpat se aprinde în mod necontrolat.
Măsuri de protecţie:

•	 În timpul executării operaţiilor de racordare a buteliei de gaz lichefiat la grătar, trebuie 
să fie asigurat un perimetru cu o rază de 5 metri în jurul grătarului, în care să nu existe 
nici o posibilă sursă de aprindere 

•	 Indeosebi: 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).

•	 În cazul în care există norme naţionale care impun acest lucru, înlocuiţi furtunul de gaz 
în conformitate cu aceste norme.

1. Alegeţi un loc potrivit de amplasare pentru grătar. 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 materiale greu inflamabile este de 
minimum 0,25 m.

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

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 uzuală de camping, având o capacitate de 3, 5 sau 11 kg (de exemplu o butelie de camping gri, umplută cu 
propan ). O asemenea butelie o puteţi cumpăra dintr-un magazin specializat în articole de camping, în materiale de 
construcţie sau de la un comerciant specializat în desfacerea gazelor lichefiate.
Reductor de presiune
Reductor de presiune cu valoarea de reglare fixă şi atestat pentru folosinţă, max. 1,5 kg/h, presiune de regim 30 
mbar, potrivit pentru butelia de gaz folosit. Un asemenea reductor de presiune se poate de asemenea procura şi din 
comerţul de specialitate.

•	 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 magazin 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.

Piesa care urmează este cuprinsă în volumul de livrare. Ea corespunde normelor naţionale, valabile în ţara în care este livrat 
grătarul în cauză de către producătorul său, firma LANDMANN.

Furtun de gaz

Furtun de legătură, admis pentru utilizare, având o lungime suficientă care să permită o montarea fără răsfrângeri. 
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G1 G2

G3
G4

G5 G6 G7

 

2. Aşezaţi butelia de gaz lichefiat lângă grătar
 – Butelia de gaz lichefiat nu trebuie să 

fie aşezată niciodată în poziţie culcată 
şi nici pe suprafaţa de aşezare inferioa-
ră a grătarului.

 – Furtunul de gaz nu are voie să fie îndo-
it şi nici tensionat.

3. Verificaţi prezenţa şi starea ireproşabilă a 
garniturii de etanşare a filetului robinetu-
lui buteliei (G2). Nu utilizaţi garnituri de 
etanşare suplimentare. 

4. Înşurubaţi piuliţa olandeză (G3) a reductorului de presiune pe filetul robinetului buteliei (G2) şi strângeţi apoi piuliţa 
olandeză (G3) cu mâna, rotind-o de la dreapta la stânga. Nu folosiţi, pentru strângerea piuliţei olandeze nici o sculă, 
întrucât, în caz contrar aţi putea provoca avarierea garniturii de etanşare a robinetului buteliei, compromiţând în acest 
fel etanşeitatea.

5. Controlaţi legătura dinte reductorul de presiune (G4) şi furtunul de alimentare cu gaz (G7), pentru a constata dacă este 
fermă. Rotiţi pentru aceasta piuliţa olandeză (G6) amintită cu o cheie fixă de 17 de la dreapta la stânga.

6. Controlaţi în acelaşi fel şi legătura dintre furtunul de gaz (G7) – şi organul regulator (care se află sub elementul de 
acoperire frontal).

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

 – Trebuie să respectaţi instrucţiunile de folosire ale mijlocului de depistare a neetanşeităţilor!
 – Este cu desăvârşire interzisă verificarea etanşeităţii cu ajutorul unei flăcări deschise. Verificarea etanşeităţii siste-

mului după auz este extrem de nesigură.
 – Dacă există în mod evident o neetanşeitate, robinetul buteliei de gaz lichefiat se va închide numaidecât (prin ro-

tirea de la stânga la dreapta), racordul neetanş etanşându-se imediat prin re-strângere respectiv se va proceda la 
înlocuirea piesei neetanşe. După încheierea operaţiilor de remediere, repetaţi verificarea etanşeităţii.

8. Închideţi (prin rotirea G1 de la stânga la dreapta) robinetul buteliei de gaz lichefiat, dacă nu intenţionaţi să prăjiţi 
alimente nemijlocit după încheierea verificării etanşeităţii.

Debranşarea buteliei de gaz lichefiat

G1 G2

G3
G4

G5 G6 G7

1. Închideţi (prin rotirea G1 de la stânga la dreapta) 
robinetul buteliei de gaz lichefiat.

2. Rotiţi piuliţa olandeză (G3) a reductorului de presiu-
ne cu mâna de la stânga la dreapta, 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. Procedaţi în aşa fel, încât furtunul 
să nu fie îndoit.

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!
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Operare

Punerea în funcţiune a grătarului

 Spălaţi, înaintea oricărei preparări de alimente, grătarul pentru prăjirea alimentelor (23) temeinic cu apă caldă cu săpun 
şi lăsaţi-l să se usuce bine. Ungeţi, după uscare, suprafaţa superioară cu un ulei comestibil. Prin aceasta evitaţi riscul ca 
alimentele preparate să se lipească excesiv pe grătar.

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 trebuie să fie de: 2 m 
deasupra şi de 1 m lateral. Distanţa dintre grătar şi materiale sau substanţe greu inflamabile este de: minimum 
0,25 m.

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

2. Controlaţi, pentru a constata dacă ...
 – toate	regulatoarele	de	flacără	(A)	sunt	aduse	în	poziţia	„•“	(oprit).
 – grătarul este complet montat şi nu prezintă nici o defecţiune sau deficienţă funcţională vizibilă.
 – acoperirea flăcării (24), grătarul pentru alimente (23) au fost montate.
 – capacul (unitate grătar) (1) este deschis.
 – tava de captare a grăsimii (25) este umplut cu un strat de aproximativ 10 mm grosime a unei substanţe curate, 

absorbante şi neinflamabile, care să fie capabilă de a absorbi grăsimea, care se scurge din alimentele prăjite (de 
exemplu nisip uscat, bine afânat şi curat). În caz contrar, grăsimea care se scurge din alimentele prăjite s-ar putea 
aprinde. Nu folosiţi în acest scop niciodată materiale combustibile, cum ar fi rumeguş de lemn, aşternut igienic 
pentru pisici sau altele asemănătoare.

G1 G3 G4
3. Controlaţi piuliţa olandeză (G3) a reductorului de presiune 

(G4) pentru a constata dacă este temeinic strânsă. Rotiţi 
pentru aceasta piuliţa olandeză (G3) amintită cu mâna de 
la dreapta la stânga.

4. Deschideţi robinetul buteliei de gaz lichefiat (prin rotirea 
G1 de la dreapta la stânga).

5. Controlaţi dacă sistemul de alimentare cu gaz este etanş. 
În caz contrar închideţi imediat robinetul buteliei de gaz 
lichefiat (G1) prin rotirea sa de la stânga la dreapta (în-
chidere).

În timpul executării operaţiilor descrise în cele ce urmează nu trebuie să vă aplecaţi peste suprafaţa grătaru-
lui, ci să ţineţi o oarecare distanţă faţă de acesta.

6. Apăsaţi un pic regulatorul de flacără din stânga (A) şi rotiţi-l apoi cu aproximativ ¼ de rotaţie în sens opus acelor de 
ceasornic, până ce veţi auzi un zgomot uşor, produs de către arc.

7. Menţineţi-l apăsat în această poziţie timp de aproximativ 3 până la 5 secunde, pentru ca gazul să poată ajunge în 
arzătorul din stânga.

8. Rotiţi acum regulatorul de flacără cu aproximativ o jumătate de rotaţie în sensul opus sensului acelor de ceasornic, 
până ce veţi auzi zgomotul caracteristic făcut de către aprinzător.

9. În cazul în care gazul aflat în arzător nu se aprinde, aşteptaţi timp de trei minute, înainte de a repeta operaţiile descrise 
în punctele 6 până la 8. de mai sus.

10. Rotiţi regulatorul de flacără din stânga (A) în poziţia "MAX" (corespunzând unei flăcări mari).
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11. Apăsaţi şi rotiţi regulatorul de flacără din centru (A) în poziţia "MAX" (corespunzător unei flăcări mari) şi menţineţi-l 
apăsat în această poziţie, până ce se va aprinde şi gazul aflat în arzătorul din centru. În vederea aprinderii arzătorului 
următor, din centru, este necesară o flacără suficient de mare la arzătorul din stânga.
Închideţi capacul (unitatea grătar)(1) şi lăsaţi grătarul să se încălzească la treapta maximă.
Cu ocazia primei puneri în funcţiune, grătarul fără alimente de preparat trebuie încălzit la maximum timp de aproxi-
mativ 30 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).

12. Atunci când grătarul pentru alimente s-a încălzit, rotiţi regulatorul de flacără încet pe puterea de încălzire (mă-
rimea flăcării) dorită.
Recomandăm ca grătarul să nu fie folosit prea mult timp cu puterea calorică maximă, întrucât în acest caz carcasa 
ar putea să se supraîncălzească şi să sufere deteriorări.

13. Acum puteţi aşeza alimentele, pe care doriţi să le prăjiţi, pe grătar. Recomandăm să folosiţi în timpul acestei operaţii 
fie mânuşi speciale pentru grătar, fie alte mânuşi cu efect termoizolant.

Scoaterea din funcţiune a grătarului
1. Închideţi (prin rotirea G1 de la stânga la dreapta) robinetul buteliei de gaz lichefiat.

2. Rotiţi	regulatoarele	de	flacără	(A)	în	poziţia	marcată	cu	„•“	(oprit).

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.

4. Închideţi capacul (unitatea de grătar) (1).

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.
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Curăţare

Grătar
Pentru a vă putea bucura o perioadă cât mai îndelungată de timp de grătarul dumneavoastră, este necesar ca, în urma fiecă-
rei utilizări şi de îndată ce piesele sale componente s-au răcit suficient, să-i curăţaţi toate elementele componente 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.

Atenţie "Bujia de aprindere de la arzător se poate deforma prin îndoire"
Există riscul ca în timpul curăţirii să deformaţi sau chiar să rupeţi bujia de aprindere de 
la arzător.

Urmările posibile:

•	 Aprinzătorul nu mai aprinde gazul.
Măsuri de protecţie:

•	  Curăţaţi zona din jurul arzătorului cu o atenţie deosebită.

Sistemul de alimentare cu gaz de combustie
Duza de la organul de reglare (sub placa frontală), prin care iese gazul combustibil, în caz de nevoie poate să fie curăţată cu 
ajutorul unui ac. 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. Lungimea aces-
tor intervale se va orienta după frecvenţa utilizării precum şi după condiţiile concrete de mediu ambiant, la care grătarul 
este expus.

Grătar
•	 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 butelie de 
gaz lichefiat la grătar. (vezi de asemenea şi capitolul "Racordarea şi debranşarea buteliei de gaz lichefiat la şi de la grătar") 

În cazul în care există norme naţionale care impun acest lucru, înlocuiţi furtunul de gaz în conformitate cu aceste norme.

Indicaţii privind protecţia mediului înconjurător şi măsurile de debarasare
Rest de materiale

PERICOL: Pericol de indcendiu la debarasarea resturilor fierbinţi.

Debarasaţi resturile numai după ce s-au răcit complet şi numai în recipientele prevăzute 
din metal. Respectaţi reglementările locale.

Grătar

La manipularea grătarului atenţie la curăţenie.

Pentru a vă debarasa de grătarul devenit inutilizabil, este necesar ca în prealabil să-l dezasamblaţi. Predaţi apoi piesele me-
talice, 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 a grătarului, se va produce totuşi o 
defecţiune sau o deficienţă funcţională, acest capitol vă poate ajuta să depistaţi cauza şi s-o remediaţi.

Defecţiune Cauză Remediere

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

1. Închiderea imediată (prin rotirea 
G1 de la stânga la dreapta) a robi-
netului buteliei de gaz lichefiat.

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

3. Strângeţi temeinic toate elemen-
tele de racord ale sistemului de 
alimentare cu gaz de combustie.

4. Toate elementele componente, 
care conduc gaz de combustie, se 
vor verifica la avarii vizibile exteri-
oare, iar toate elementele defecte 
se vor înlocui imediat cu piese de 
schimb originale.

5. 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

Robinetul buteliei de gaz lichefiat (G1) se 
va roti de la dreapta la stânga.

Duzele elementului de reglare (de 
sub capacul frontal) nu sunt introdu-
se în ţevile arzătorului.

Control vizual şi în caz de nevoie ajusta-
rea duzelor şi ţevilor de racordare.

Distanţa dintre bujia de aprindere şi 
orificiile de ieşire a gazului din arză-
tor (unitatea de grătar) (5) nu este 
corectă

Verificare vizuală şi corectare, dacă este 
cazul

Duza organului de reglare este înfun-
dată (sub placa frontală)

Se demontează placa frontală şi duza 
organului de reglare se curăţă cu ajutorul 
unui ac

Restul sistemului de alimentare cu 
gaz de combustie este înfundat

Întregul sistem de alimentare cu gaz de 
combustie va fi încredinţat în vederea 
curăţirii unui specialist

Temperatura la grătar este prea mică Timpul de preîncălzire a fost prea 
scurt

Se va închide capacul (unitatea grătar) 
(1) şi regulatoarele de flacără se vor adu-
ce în poziţia Max
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Defecţiune Cauză Remediere

Orificiile de ieşire a gazului la arzător 
(unitatea grătar) (1) sunt înfundate

Se vor remedia înfundările la arzător

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 
de la stânga la dreapta) a robinetu-
lui buteliei de gaz lichefiat.

2. Se va aştepta timp de trei minute şi 
apoi se va repune în funcţiune grăta-
rul

3. Dacă defecţiunea mai sus amintită 
se produce din nou, arzătorul trebu-
ie să fie demontat şi curăţat.
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(Reguli tehnice pentru gaze lichefiate, anexa A)

Instrucţiuni de utilizare pentru butelii de gaz lichefiat
Instrucţiuni de utilizare pentru instalaţii cu butelii de gaz lichefiat
(excepţie buteliile de carburant şi instalaţiile cu butelii de gaz carburant)

1. Proprietăţile gazului lichefiat
Gazul lichefiat (propan, butan şi amestecul acestora) este un gaz incolor foarte inflamabil cu un miros sesizabil. Este mai greu decât aerului şi este inflamabil deja în amestec sărac cu 
aerul ambiant. Atenţie: gazul scăpat în mod necontrolat poate bubui sau exploda.

 Gazul lichefiat din butelie stă sub presiune. Se va feri de temperaturi peste 40°C! La temperaturi mai ridicate, în special în caz de incendiu există pericolul de scăpare a 
gazului până la crăparea buteliei.

2. Comportamentul în caz de deranjamente sau neetanşeităţi:  în caz de incendiu:

(de ex. miros de gaz, sunet de scurgere): suplimentar (în clădiri / autovehicule): Anunţaţi pompierii % 112!

Închideţi imediat robinetul 
buteliei (în sensul acelor de 
ceasornic)!
Stingeţi focul deschis!
Chemaţi un specialist!

Nu fumaţi!
Nu apăsaţi nici un comutator 
electric!
Nu telefonaţi!

Se deschid ferestrele şi uşile!
Buteliile neetanşe se vor duce imediat la 
aer liber!
Părăşiţi clădirea / autovehiculul!

Se va atrage atenţia asupra existenţei butelii-
lor de gaz lichefiat!
Pe cât posibil buteliile se vor îndepărta din zo-
nele cu pericol de incendiu sau în caz de nevoie 
se vor răci cu apă.

3. Exploatarea instalaţiilor cu butelii de gaz lichefiat

 ➱ Instalaţiile cu butelii de gaz lichefiat se vor instala, se vor pune în funcţionare, modifica şi verifica exclusiv de firme de specialitate.
 ➱ În domeniul comercial instalaţiile cu butelii de gaz lichid trebuie reglate de o persoană instruită şi trebuie verificate de către un expert resp. la anumite instalaţii cu butelii de o 

persoană împuternicită de o firmă (Prevederi de prevenirea accidentelor (BGV D 34).
 ➱ Butelia trebuie să stea vertical. La buteliile legate în poziţie orizontală există pericol de explozie.
 ➱ Exploatatorul are obligaţia de a respecta instrucţiunile de deservire eventual şi cele cu privire la defecţiuni ale producătorului aparatului consumator de gaz lichid. Exploatatorul 

unei instalaţii cu butelii de gaz lichefiat trebuie să se asigure înaintea primei puneri în funcţiune sau după o modificare a instalaţiei ca starea impecabilă a instalaţiei să fie verificată 
şi certificată de o firmă de specialitate (la instalaţiile industriale de un expert competent în una dintre domeniile industriale). Certificatele referitoare la verificări trebuie păstrate 
de exploatator.

 ➱ În cazul scoaterilor din uz mai îndelungate, robinetele se vor închide - începând de la robinetul de închidere a aparatului până la robinetul buteliei. La repunerea în funcţiune 
robinetele trebuie deschise de la robinetul buteliei la robinetul de închidere a instalaţiei.

 ➱ În încăperile de amplasare a buteliilor mari şi în zonele învecinate instalaţiilor cu butelii mari sunt interzise focul deschis şi fumatul. Găurile de aerisire ale încăperii de ampla-
sare resp. a dulapului de butelii trebuie să fie libere.
 Trebuie aplicate indicatoare cu instrucţiuni de avertizare.

 ➱ Umplerea cu gazul lichefiat de către exploatator este interzisă.

4. Schimb de butelie

 ➱ În cazul schimbării buteliei, racordul regulatorului se deschide numai după ce robinetul buteliei este complet închis (în sensul acului de ceas). Regulatorul de presiune trebuie racor-
dat bine etanşat. Atenţie la inelul de etanşare existent (vezi schiţa) Atenţie filet de stânga! După fiecare schimb de butelie trebuie verificat etanşeitatea regulatorului de presiune 
cu ajutorul unui material spumant (de exemplu soluţie de săpun).

 ➱ La instalaţiile cu mai multe butelii: robinetul de închidere al conductei de racordare a buteliei se închide, comutatorul se comută pe butelia plină.

Racord regulator butelie mică
(conţinut nominal de 5 şi 11 kg)

Racord regulator butelie mică
(33kg conţinut nominal)

Flaschenventil zu
Weichdichtring im Flaschenventil

Regler von Hand anschrauben 
(Linksgewinde)

Flaschenventil zu
Regler mit Schraubenschlüssel 
festziehen (Linksgewinde)  

Dichtring (Aluminium 
oder Kunststo�  auf
der Reglerseite

Flaschenventil zu
Weichdichtring im Flaschenventil

Regler von Hand anschrauben 
(Linksgewinde)

Flaschenventil zu
Regler mit Schraubenschlüssel 
festziehen (Linksgewinde)  

Dichtring (Aluminium 
oder Kunststo�  auf
der Reglerseite

5. Supraveghere de tehnica securităţii a instalaţiilor cu butelii de gaz lichefiat

Instalaţiile cu butelii de gaz lichefiat se vor verifica în mod repetat. Verificările se vor iniţia de exploatator.
 ➱ Instalaţiile montate fix în clădiri, cu butelii cu conţinut nominal până la 11 kg: ........................................................................... la fiecare 5 ani de către o firmă de specialitate
 ➱ Instalaţiile montate fix în clădiri, cu butelii cu conţinut nominal între 22 şi 33kg:  ....................................................................... la fiecare 10 ani de către o firmă de specialitate
 ➱ În domeniul industrial conform prevederilor de prevenire a accidentelor BGV D 34 în funcţie de tipul instalaţiei:  ....................... la fiecare 4 ani / la fiecare 2 ani / anual
 ➱ instalaţii în autovehicule private sau industriale:  ......................................................................................................................... la fiecare 2 ani.
 ➱ La vase/şalupe private:  ................................................................................................................................................................ la fiecare 2 ani

Componentele instalaţiei expuse la uzură (de ex. regulator, furtunuri) trebuie schimbate în caz de nevoie.

6. Transport şi depozitare

 ➱ Pentru evitarea deteriorării robinetului şi oficiului de ieşire a gazului, buteliile pline şi goale se vor depozita şi transporta numai cu robinet închis şi acoperit (piuliţă de închidere şi 
capac).

 ➱ În cazul transportului în autovehicule se va asigura o bună aerisire a încăperii de depozitare. Buteliile trebuie asigurate împotriva modificării neaşteptate ale poziţie în timpul 
transportului.

 ➱ Buteliile se vor depozita - chiar şi cele goale - numai în încăperi bine aerisite, în poziţie verticală, deasupra nivelului solului (nu în pivniţe, puţuri), nu şi în case de scări, coridoare, 
treceri, ieşiri de urgenţă, căi de evacuare şi treceri între clădiri cât şi în apropierea nemijlocită a acestora. Întro locuinţă sunt permise cel mult două butelii mici şi numai în două 
încăperi diferite (nu şi în camera de dormit).

 Fiecare manipulare de energie prezintă pericole potenţiale.
 De aceea respectaţi prevederile acestor instrucţiuni de utilizare şi exploatare!

Robinetul buteliei de 
gaz lichefiat închis

Inel de etanşare moale în robinetul 
buteliei de gaz

Regulatorul se înşurubează cu mâna 
(filet de stânga)

Robinetul buteliei de 
gaz lichefiat închis

Regulatorul se strânge cu o 
cheie pentru şuruburi (filet de 
stânga)

Inel de etanşare (aluminiu 
sau plastic) pe partea regu-
latorului.
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Declaraţie de conformitate

DIN EN 498 (Oktober 2009)

18.10.2011
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LANDMANN GmbH & Co. Handels-KG
Am Binnenfeld 3 - 5

D - 27711 Osterholz – Scharmbeck
e-mail: ohz@landmann.de

Internet: www.landmann.com

Hotline
Lu - Jo de la ora 8:00 până la 16:45

Vi de la ora 8:00 până la 15:30
Tel.: +49 (0) 4791 – 308 - 59 oder 16

Fax: +49 (0) 4791 - 308 - 36


