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Tafel gas-barbecue 

Crosby 11995 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WAARSCHUWING! 

• ALLEEN BUITENSHUIS GEBRUIKEN. 

• LEES DE GEBRUIKSAANWIJZING VOOR U DIT TOESTEL GAAT GEBRUIKEN. 
• BEPAALDE TOEGANKELIJKE ONDERDELEN KUNNEN ZEER WARM ZIJN. 

 
Bij de ontwikkeling van dit product hebben we aandacht besteed aan het wegwerken van alle snijdende randen. Wees 
echter voorzichtig bij de hantering van de onderdelen om verwondingen te voorkomen. 
 
Verwijder zorgvuldig alle verpakkingen en hou deze buitenbereik van kinderen.  
 
Bewaar deze montage-instructies samen met de veiligheidsinstructies om ze later te kunnen raadplegen. 
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De instructies in deze gebruikershandleiding beschrijven 

de installatie van twee mogelijke opties voor 

brandstofbronnen: butaangasbusjes voor eenmalig 

gebruik (1) en grotere navulbare propaangasflessen (2). 

De barbecue die u hebt aangeschaft, is geschikt voor één 

van deze twee opties. Volg de instructies voor het 

aansluiten van de gasbron voor uw type barbecue. 

 

TIPS VOOR VEILIGE HANTERING VAN 

GASBUSJES EN GASFLESSEN 

 

Er zijn diverse richtlijnen en veiligheidsfactoren die u in 

acht dient te nemen bij gebruik van propaangas. Lees 

deze instructies zorgvuldig door voordat u uw Weber®- 

gasbarbecue gebruikt. 

 

Tips voor zowel gasbusjes als gasflessen 

• Gebruik geen beschadigde gasbusjes/gasflessen. 

Gedeukte of roestige gasbusjes/gasflessen of 

gasbusjes/gasflessen met een beschadigde gasafsluiter 

kunnen gevaarlijk zijn en dienen direct te worden 

vervangen door een nieuw exemplaar.  

• Behandel “legeˮ gasbusjes/gasflessen met dezelfde zorg 

als volle gasbusjes/gasflessen. Zelfs wanneer een 

gasbusje/gasfles geen vloeistof meer bevat, kan er nog 

altijd gas onder druk in zitten.  

• Gasbusjes/gasflessen mogen niet vallen of hardhandig 

worden gehanteerd.  

• Bewaar of vervoer gasbusjes/gasflessen nooit bij 

temperaturen hoger dan 51 °C (het busje/de fles wordt te 

heet om met de hand vast te pakken). Bijvoorbeeld: laat 

gasbusjes/gasflessen op een warme dag niet achter in de 

auto.  

• Controleer telkens wanneer u de gasdrukregelaar op een 

gasbusje/gasfles aansluit op lekkages bij de aansluiting. 

Bijvoorbeeld: voer telkens een controle uit wanneer een 

gasbusje/gasfles opnieuw wordt aangesloten. 

• Houd gasbusjes/gasflessen buiten het bereik van 

kinderen.  

• Niet aansluiten op de aardgasleiding van een woning. 

De kleppen en openingen zijn uitsluitend geschikt voor 

propaangas.  

• De ruimte rondom het gasbusje/de gastank dient vrij en 

schoon te blijven.  

• Verwissel gasbusjes/gasflessen niet in de buurt van een 

ontstekingsbron.  

 

Extra tip voor gasbusjes  

• Sluit de gaskraan op de gasdrukregelaar altijd af voordat 

u de gasdrukregelaar ontkoppelt. 

Extra tips voor gasflessen  
• Sluit de gasflesafsluiter van de gasfles altijd af 

voordat u de gasdrukregelaar ontkoppelt.  

• Gasflessen dienen rechtop te worden aangesloten, 

vervoerd en bewaard.  

 

RICHTLIJNEN VOOR OPSLAG EN 

BUITENGEBRUIKSTELLING  

Het is belangrijk om de volgende richtlijnen te volgen 

voor barbecues die gedurende langere tijd niet 

gebruikt zijn:  

• Bewaar ontkoppelde gasbusjes/gasflessen niet in 

een gebouw, garage of andere gesloten ruimte.  

• Controleer of het gebied onder de ketel en de 

uitneembare opvangpan schoon zijn. Vuil kan de 

luchttoevoer en ventilatie belemmeren.  

• Controleer de gasbarbecue vóór gebruik op 

gaslekkage en controleer of de branderbuizen niet 

verstopt zijn. 

• Controleer ook of de bescherming tegen spinnen en 

insecten schoon is.  

 

Aanvullende richtlijnen voor gasbusjes  

• Ontkoppel de gasfles als: 1) deze leeg is; 2) de 

barbecue wordt bewaard in een garage of andere 

gesloten ruimten; 3) de barbecue wordt vervoerd.  

 

Aanvullende richtlijnen voor gasflessen  
• Wanneer de gasbarbecue niet wordt gebruikt, dient 

de gastoevoer te zijn dichtgedraaid bij de gasfles. 

 

WAARSCHUWING: Zorg dat de gasflesafsluiter 
dicht is wanneer de barbecue niet wordt gebruikt.  

• Als u de gasbarbecue binnenshuis bewaart, dient u 

de gasbron buiten te ONTKOPPELEN en de gasfles 

op een goed geventileerde locatie te bewaren.  

• Als u de gasfles niet ontkoppelt van de gasbarbecue, 

dient u zowel de barbecue als de gasfles buiten op 

een goed geventileerde locatie te bewaren.  

 

VEREISTEN VOOR EN AANSLUITING VAN 

DE GASDRUKREGELAAR Vereisten voor zowel 

gasbusjes als gasflessen  
• Vermijd knikken in de slang.  

• Vervang de flexibele slang wanneer dit vereist is 

volgens lokale voorschriften.  

• Onderdelen die zijn verzegeld door de fabrikant, 

mogen niet worden veranderd door de gebruiker.  

• Aanpassingen aan het toestel kunnen gevaarlijk zijn. 
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WAARSCHUWINGEN EN VEILIGHEIDSMAATREGELEN! 

 
Lees aandachtig de gebruikershandleiding om vertrouwd te raken met alle functies van uw elektrische barbecue. 
Wanneer u de instructies naleeft, kunt u dit toestel in alle veiligheid gebruiken. Dit toestel beantwoordt aan hoge 
veiligheidsstandaarden. U moet echter bepaalde instructies naleven om het risico op verwondingen te voorkomen. 
 
1. Verwijder de verpakking en controleer of het product in goede staat is allen buitenshuis gebruiken. 
2. Laat kinderen NIET met de verpakking spelen, zoals bijvoorbeeld met plastic zakken. 
3. Dit product is warm tijdens het gebruik. Raak het rooster of de bakplaat NIET aan en verplaats het product NIET 

tijdens het gebruik om brandwonden te voorkomen. 
4. Controleer de opvangbak en de onderzijde van de barbecue op overtollig vet voor elk gebruik. Verwijder overtollig 

vet om brand onderin de barbecue te voorkomen. 
5. Gebruik het product NIET in zones waar benzine, verf of andere ontvlambare stoffen in de buurt zijn. 
6. Gebruik de barbecue NIET op minder dan 1 meter afstand van ontvlambare structuren of oppervlakken (zoals 

parasols, gordijnen, meubels, etc).  
7. Laat het toestel NIET zonder toezicht achter tijdens het gebruik, zeker wanneer er kinderen in de buurt zijn.  
8. Dit product is niet bedoeld voor personen (kinderen inbegrepen) met een lichamelijke, zintuiglijke of psychische 

beperking of personen zonder enige ervaring of kennis, tenzij ze worden begeleid door een verantwoordelijke 
persoon tijdens het gebruik van het toestel. 

9. Houd kinderen in de gaten en zorg dat ze niet met het toestel spelen. 
10. Dit product moet op een effen oppervlak worden geplaatst. 
11. Gebruik nooit briketten of andere brandstoffen in combinatie met dit apparaat. 
12. Koppel het apparaat los voordat u het gaat reinigen en zorg dat het goed droog is voordat u het opnieuw gebruikt. 
13. De toegankelijke onderdelen kunnen zeer warm zijn wanneer het toestel is ingeschakeld. 
14. Deze barbecue mag alleen gebruikt worden om te bakken, niet gebruiken als verwarming. 
15. Plaats het toestel nooit op een wankel oppervlak of op recreatieve voertuigen zoals boten of caravans. 
16. Gebruik de barbecue niet in drukke looppaden. 
17. Koppel het toestel los voor u het reinigt. 
18. Dompel de barbecue niet onder in water tijdens het reinigen. 
19. Gebruik tijdens het bakken warmtebestendige handschoenen of keukengerei met een lange steel voor 

krasgevoelige materialen. 
20. Raadpleeg altijd een specialist wanneer het toestel niet goed werkt. 
21. Laat het toestel nooit zonder toezicht achter wanneer het ingeschakeld is. 
22. Verplaats het toestel niet wanneer het is ingeschakeld en houd kinderen en dieren uit de buurt. 
23. Laat het apparaat afkoelen voordat u dit verplaatst of opbergt. 
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Aanvullende vereisten voor gasflessen 

 
• In het Verenigd Koninkrijk dient dit toestel te zijn voorzien van een gasdrukregelaar met een nominale  uitvoer 

van 37 millibar conform BS 3016. 

• De slang mag niet langer zijn dan 1,5 meter. 

• Alleen een nationaal goedgekeurde lagedrukslang en gasdrukregelaar mogen worden gebruikt. 

• Gebruik uitsluitend vervangende gasdrukregelaars en slangeenheden die zijn goedgekeurd door de fabrikant van het 

buitenkooktoestel op gas. 

GASDRUKREGELAAR AANSLUITEN OP DE GASFLES  
Gebruik alleen gasflessen met een capaciteit van minimaal 2,5 kg en maximaal 13 kg. A) Verbind de gasdrukregelaar 

met de gasfles. 

 

WAARSCHUWING: Controleer of de gasflesafsluiter of gasdrukregelaar gesloten is. Bepaalde gasdrukregelaars 

dient u aan te drukken om deze aan te sluiten en los te trekken om deze te ontkoppelen. Andere gasdrukregelaars zijn 

voorzien van linksdraaiend schroefdraad om de gasdrukregelaar op de gasflesafsluiter aan te sluiten.  
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2x Inklapbaar zijpaneel 

1x 2-delig gietijzeren grill rooster  

1x vet opvangbakje  

1x gasslang  

1x gasdrukregelaar  

1x BBQ behuizing 
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2. REINIGING EN ONDERHOUD 

 Wacht tot het volledig is afgekoeld. 

 Reinig de bakplaat (B) en de vetopvangbak (E) met warm water en zeep. Gebruik geen ijzersponzen noch 
schuurmaterialen/-middelen. 

 Droog de kuip van het toestel (C) met een vochtige doek af. Verwijder de vetspatten met een zacht reinigend 
product. 

 
Opmerking: 
 

 Reinig de bakplaat met een afwasborsteltje met borstelharen uit kunststof. Scherm het toestel af van vuil en stof 
indien u het voor een lange periode niet gebruikt. Berg het toestel op in een droge ruimte. 

 

 
 


