
Totti

Gebruiksaanwijzing   NL
Mode d’emploi   FR



2

Gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe barbecue! Dank 
u dat u voor ons product heeft gekozen; wij zijn er zeker van 
dat u plezier zult hebben van uw aankoop. Wij zijn erg trots 
op ons product en we streven ernaar u altijd zo goed mogelijk 
van dienst te zijn. De tevredenheid van onze klanten is onze 
hoogste prioriteit. Lees deze handleiding zorgvuldig door. Er 
staat belangrijke informatie in over het onderhoud van uw nieuwe 
barbecue.

Wij wensen u veel plezier!

Boretti

Lees en bewaar deze handleiding zorgvuldig!
Deze handleiding bevat specifieke instructies voor de bediening van 
uw barbecue. Gebruik de barbecue uitsluitend zoals aangegeven 
in deze handleiding. Deze handleiding is niet bedoeld om bij 

alle denkbare omstandigheden uitkomst te bieden. 

Gezond verstand en voorzichtigheid zijn 
geboden bij het monteren, bedienen en 
onderhouden van elk apparaat.

VOORWOORD
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Algemene Veiligheidsvoorschriften

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE
•  Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de barbecue gebruikt, om brand,

brandwonden en andere verwondingen te voorkomen.
•  Door de hoge temperaturen die dit apparaat kan bereiken is uiterste zorgvuldigheid geboden

bij het gebruik ervan.

• Houd brandbaar materiaal, benzine, en andere brandbare gassen en vloeistoffen uit de
buurt van dit apparaat. Laat brandbare stoffen niet in contact komen met het rooster of
hete oppervlakken.

•  Alleen voor gebruik buitenshuis. Zorg voor voldoende ventilatie om het vrijkomen van
koolmonoxide te voorkomen aangezien dit kan leiden tot letsel of overlijden.

• Repareer of vervang NOOIT zelf onderdelen van dit apparaat tenzij dit nadrukkelijk wordt
aangeraden in deze handleiding.

•  Houd uw gezicht en lichaam zo ver mogelijk bij de barbecue vandaan tijdens het aansteken
om brandwonden te voorkomen.

LAAT KINDEREN NIET ZONDER TOEZICHT IN DE BUURT VAN DE 
BARBECUE KOMEN ALS DEZE AANSTAAT

INSTALLEREN
Gelieve deze instructies achter te laten bij de eigenaar 

voor toekomstig gebruik.
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Algemene Veiligheidsvoorschriften

MONTAGE
• Wees voorzichtig tijdens de montage  het gebruik van de barbecue.

• Zorg voor juiste afvoer van het verpakkingsmateriaal.
• Wees voorzichtig bij het verplaatsen of optillen van de  barbecue. Dit om

verwondingen te voorkomen.

PLAATS VAN GEBRUIK
• Uitsluitend voor gebruik buitenshuis.Gebruik de barbecue nooit binnenshuis of in een gesloten

of niet-geventileerde ruimte.
• Uitsluitend voor huishoudelijk gebruik. Gebruik deze barbecue alleen voor het bereiden van

eten.
•  Gebruik de barbecue niet op een houten of ontvlambare ondergrond. Gebruik de barbecue

alleen op een harde, stabiele ondergrond, die het gewicht van de barbecue kan dragen.
• Houd 3 meter speling tussen de  barbecue en alle brandbare materialen als de

barbecue in gebruik is ( struiken, heesters, bomen, bladeren, gras, houten vloeren
of hekken, gebouwen, enz.).
Houd de barbecue uit de buurt van benzine en/of andere brandbare vloeistoffen,
brandbare  gassen, brandbare dampen, of gebieden waar deze aanwezig kunnen zijn.
Bewaar of gebruik de barbecue nooit in deze gebieden.

• In winderige omstandigheden, plaats de barbecue op een plaats die beschut  tegen de
wind.

• Houdt de barbecue uit de buurt van kinderen of huisdieren.
• Bij het verplaatsen of optillen van barbecue wees dan voorzichtig om verwondingen te

voorkomen.
• Verplaats de barbecue niet tijdens gebruik.
• Houdt de barbecue buiten bereik van kinderen als deze niet wordt gebruikt.

HET AANSTEKEN VAN DE BARBECUE
•  Gebruik geen benzine, kerosine, of alcohol om het houtskool aan te steken. Het gebruik van

een van deze producten (of vergelijkbare producten) kan leiden tot een steekvlam, brand of
explosie. Ernstig lichamelijk letsel zou het gevolg kunnen zijn.

• Bij gebruik van een brandbare vloeistof om vuur aan te maken, moet u de deksel open laten
tot de briketten zijn verast en de vloeistof is opgebrand. Het te snel sluiten van kap kan
leiden tot het ophopen van rook van de brandbare vloeistof in de barbecue. Dit kan leiden tot
een steekvlam of een explosie wanneer de kap wordt geopend.

•  Voeg geen brandbare vloeistof toe aan warme of hete kolen. Een steekvlam kan dan leiden
tot lichamelijk letsel of materiële schade.

•  Pas op met bijvullen van houtskool (briketten) aan een bestaand vuur. Een steekvlam
kan leiden tot lichamelijk letsel of materiële schade.

• Gebruik de BB  niet, als de uitschuifbare aslade mist of van zijn plaats is.
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Aslade legen 
Het is noodzakelijk dat u de aslade leeg maakt nadat zowel de barbecue als de as compleet zijn 
afgekoeld. Als as nat wordt, kan er loog worden gevormd en omdat dat erg agressief is, kan dat 
roest veroorzaken .

Reiniging van het bakrooster. 
Het is aan te raden om het emaille gecoate rooster direct te reinigen na het bakken. Na het borstelen, 
laat u het rooster (en de barbecue) afkoelen. Voor een grondigere reiniging, gebruikt u het best een 
sponsje voorzien van zeep. Druk niet te hard op de spons zodat er geen krassen komen op de coating. Na het 
reinigen het rooster afspoelen en afdrogen. 

Aansteken en beheersen van het vuur.
Open de kap van uw barbecue en zet alle vlinderkleppen open. Verwijder de bakroosters. Leg houtskool 
op het kolenrooster. Leg niet meer dan 3 kilo houtskool of briketten op het kolenrooster.

Gebruik aanmaakblokjes of barbecue start vloeistof om het vuur aan te steken, volg vervolgens de 
gebruiksaanwijzing van de fabrikant van het aansteekmiddel.
Geef de houtskool voldoende tijd om door te warmen en wacht tot het aanmaak middel helemaal 
verbrand is. Indien u al gaat bakken voor het aanmaakmiddel helemaal verbrand is, kan uw eten er naar 
gaan smaken. Als de houtskool goed brand, verspreid het dan tot een enkele laag over het kolenrooster 
met behulp van een tang met lange steel. 
Schoorsteen starters, elektrische starters of andere voor het aanmaken van houtskool geschikte middelen 
kunnen gebruikt worden om de barbecue aan te steken in plaats van aanmaakblokjes of startvloeistof. 
Gebruik deze altijd in overeenstemming met de instructies van de fabrikant.

Combineer nooit een kolenstarter met aanmaakblokjes of startvloeistof! 

Controleren van het vuur 
Neem voldoende tijd voor het opbouwen van een mooi vuur en geef de barbecue tijd om warm te worden 
voordat u deze gaat gebruiken. U krijgt nooit een goed gerecht als u op een te koude barbecue probeert te 
bakken en als u al aan het bakken bent, kunt u geen goed verdeeld vuur opbouwen. Beide verdienen uw volle 
aandacht! Zodra de barbecue goed brand, is met weinig aandacht het vuur goed te controleren. U zult blij 
verrast zijn als u merkt hoelang uw barbecue brandt op maar weinig houtskool. 

De warme lucht zal opstijgen en de barbecue verlaten waarbij er van onderen af nieuwe, 
zuurstofhoudende lucht wordt aangezogen door de vlinderkleppen. Door de kleppen verder te openen of 
juist te sluiten, kunt u de hitte van uw vuur controleren. Opmerking: De kleppen kunnen erg warm worden 
als uw barbecue brandt. Gebruik daarom altijd handschoenen bij het instellen. 

LET OP: Als u de vlinderkleppen onder en boven gedurende langere tijd open laat staan, 
zullen de kolen dusdanig heet worden dat de coating van de barbecue beschadigd kan raken!
Nadat u de barbecue is aangestoken en het vuur goed brandt, kunt u de kleppen verder open zetten, 
om het vuur heter te maken of juist sluiten om een beheerst vuur te creëren. Gebruik de thermometer 
voor een nauwkeurige instelling van de temperatuur bij gesloten kap. 

Onderhoud van uw houtskool barbecue
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Het deels openen van de bovenste vlinderklep en onderste vlinderklep  geeft een convectie 
effect in de barbecue wanneer de kap gesloten is. Dit zal zorgen voor langere kooktijden bij het 
barbecueën. 

Toevoegen van extra houtskool
Als er gedurende lange tijd wordt gebarbecued of als u genoeg hotdogs en hamburgers wilt 
klaar maken om een leger te voeden, kan er extra houtskool worden toegevoegd. Voeg met de 
tang extra houtskool toe. 

Gebruik nooit aanmaakblokjes of aanmaakvloeistof bij het toevoegen van extra houtskool! 
Dit kan gevaarlijk zijn en een steekvlam veroorzaken. Bovendien zal het een vieze smaak geven 
aan uw vlees.  
Leeg de aslade pas NADAT alle as en houtskoolresten zijn afgekoeld.

Onderhoud van uw houtskool barbecue
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C3arantie & Voorwaarden 

1 De termijn 
Gedurende een termijn van twee jaar na 
aankoopdatum geeft Boretti b.v. volledige garantie 
op materiaal, voorrijkosten en arbeidsloon, mits de 
datum van fabricage binnen twee jaar voor de datum 
van aankoop ligt.  

2 De termijn & dekking 
Boretti verplicht zich fouten, optredend binnen twee 
jaar na aanschafdatum, aan het toestel gratis te 
llatenl repareren. 
Reparatie omvat onderdelen, arbeidsloon en 
voorrijdkosten (m.u.v. kranenl. 

3 De voorwaarden 
De reparaties aan de apparatuur moeten verricht 
worden door de servicedienst van BORETII. De 
reparaties aan de apparatuur worden in de regel aan 
huis uitgevoerd. De reparatiekosten omvatten de 
voorrijdkosten, arbeidsloon en kosten van benodigde 
onderdelen inclusief BTW. In voorkomend geval 
gaan de onderdelen bij reparatie en de apparatuur 
bij vervanging over in eigendom van BORETII. De 
BORETII apparaten zijn door een erkend installateur 
geïnstalleerd en in geval van vijf jaar volledige 
(M-Systeml garantie in één keuken in Nederland 
aanwezig. Te allen tijde dient bij reparatie de originele 
aankoopnota te worden overlegd. 

4 De bijzondere bepalingen 
A Niet gratis worden gerepareerd defecten c.q.
verlies en beschadiging van het apparaat als gevolg 
van:  
- Het niet handelen volgens de bepalingen van de

gebruiksaanwijzing en installatievoorschriften;
- Oneigenlijk gebruik of abnormaal gebruik van het

apparaat;
- Professioneel gebruik van voor huishoudelijk gebruik

vervaardigde apparatuur;
- Beschadiging door de gebruiker of derden;
- Storingen als gevolg van inbouw- en aansluitfouten;
- Storingen als gevolg van gebeurtenissen die buiten

het normale gebruik van het apparaat vallen.
B Verder zijn van gratis reparatie en / of vervanging 

uitgesloten: 

Normale gebruiksslijtage; 
- Gebreken die de werking of de waarde van het

apparaat niet noemenswaardig beïnvloeden;
- Glasbreuk, krassen op glas, gloeilampen en losse

accessrnres;
- Defecten aan, verlies en beschadiging van

het apparaat als gevolg van een gebeurtenis
die gewoonlijk verzekerd is onder de
inboedelverzekering;

- Kunststof- en / of rubberdelen;
- Defecten en gevolgschaden veroorzaakt door

sterke verontreiniging of verkeerd onderhoud;
- Beschadigingen die niet uit de apparatuur zelf

voorkomen; krassen, schrammen en deuken.
C Als de servicemonteur de storing aan de hand van 

de omschrijving niet kan vaststellen en nadere 
inspectie ook geen andere storingen aan het licht 
brengt, zullen de voorrijdkosten en een half uur 
arbeidsloon volgens, op dat moment, geldende 
tarieven in rekening worden gebracht. 

5 Algemene bepalingen 
De voldoening aan onze garantie geldt als enige 
algehele schadevergoeding. Elke andere vordering 
tot schadevergoeding is uitgesloten, tenzij de schade 
het gevolg is van grove schuld en/of opzet onzerzijds. 
Indien wij desondanks tot vergoeding van schade zijn 
gehouden, zal deze geacht worden ten hoogste gelijk 
te zijn aan de factuurprijs van het gebrekkige deel 
dat de schade heeft veroorzaakt. 

De BORETTI garantie is uitsluitend van toepassing 
conform bovengenoemde bepalingen en met 
inachtneming van de algemene voorwaarden zoals 
gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal 
Gelderland en zijn desgewenst bij BORETTI kosteloos 
opvraagbaar. 

BORETTI is hèt synoniem voor Cooking in Style. 
BORETTI producten worden met grote zorg 
gefabriceerd en na een vakkundige plaatsing en 
installatie kunt u jarenlang van een BORETTI product 
genieten. 

Heeft u nog vragen of heeft u reserveonderdelen 
nodig? Neem dan contact met ons op. 
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Mocht u om wat voor reden dan ook het apparaat willen afdanken, houdt u zich dan aan 
het volgende: 
Bezorg het apparaat bij het plaatselijk bevoegde bedrijf voor het inzamelen van 
afgedankte huishoudelijke apparaten. Met een correcte verwerking kunnen waardevolle 
materialen op intelligente wijze gerecycled worden. Dit apparaat is voorzien van het 
merkteken conform de Europese richtlijn 2002/96EG betreffende afgedankte apparatuur. 
De richtlijn bepaalt de normen voor het inzamelen en recyclen van de afgedankte 
apparatuur welke gelden voor het gehele territorium van de Europese Unie. 

-
Milierichtlijn

15

Bienvenue et félicitations! 

Félicitations pour l'achat de votre nouveau barbecue! Merci 
d'avoir choisi notre produit ; nous sommes sûrs que votre achat 
vous donnera satisfaction. 
Nous sommes très fiers de notre produit et nous nous efforçons 
de vous servir Ie mieux possible. La satisfaction de nos clients 
est notre plus haute priorité. 
Prenez Ie temps de lire cemanuel attentivement. Il contient des 
informations importantes pour l'entretien de votre nouveau 
barbecue. 

Baretti 

Lisez et canservez saigneusement ce manuel ! 
Ce manuel contient des consignes spécifiques pour Ie maniement 
de votre barbecue. Utilisez Ie barbecue uniquement comme il est 
indiqué dans ce manuel. L'objet de ce manuel n'est pas d'offrir 
une solution dans toutes les circonstances concevables. Le bon 
sens et la prudence s'indiquent dans Ie montage, Ie maniement 
et l'entretien de tout appareil. Notez ei-dessous Ie modèle et Ie 
numéro de série et conservez-les pour plus tard. Vous trouverez 
ces informations sur Ie coté intérieur de la porte de votre 
barbecue. 
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Consignes de sécurité générales 

INFORMATIONS IMPORTANTES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ 
• Lisez attentivement ce manuel avant d'utiliser Ie barbecue, en vue de prévenir Ie feu, les

brûlures et autres blessures.
• En raison des températures élevées que eet appareil peut atteindre, on recommande un

soin extrême lors de son utilisation.

NE LAISSEZ PAS DES ENFANTS SANS SURVEILLANCE 
S'APPROCHER DU BARBECUE OUAND CELUI-CI EST ALLUMÉ. 

• Éloignez tout matériau inflammable, !'essence et autres gaz et liquides inflammables de la
proximité de eet appareil. Ne laissez pas des matériaux inflammables entrer en contact
avec la grille, Ie brûleur ou des surfaces brûlantes.

• Réservé à l'usage extérieur. Veillez à une ventilation suffisante pour empêcher les émanations
de monoxyde de carbone, ce qui peut entraîner des suites graves voire fatales.

• NE réparez ou NE remplacez JAMAIS vous-même des éléments de eet appareil à mains
que ceci ne soit expressément conseillé dans ce manuel. Tout autre entretien doit être
effectué par un monteur agréé.

• Éloignez votre visage et votre corps Ie plus loin possible du barbecue pendant l'allumage,
afin d'éviter les brûlures.

INSTALLER 
Ueuillez laisser ces instructions au propriétaire puur un usage futur. 
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Consignes de sécurité générales 
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Consignes de sécurité générales 

MONTAGE 
• Soyez prudent au cours du montage ou de la mise en service du barbecue. En particulier,
• Débarrassez-vous des emballages de façon appropriée.
• En déplaçant ou en soulevant Ie barbecue, veillez à éviter les maux de dos ou les blessures.

EMPLACEMENT 
• Pour l'usage extérieur seulement. N'utilisez pas Ie barbecue à l'intérieur ou dans un espace

clos ou non ventilé.
• Usage domestique seulement. N'utilisez pas ce barbecue pour d'autres usages que ceux

pour les quels il est prévu.
• Ne jamais utiliser Ie barbecue sur une surface en bois ou sur d'autres surfaces inflammables.

Utilisez Ie barbecue uniquement sur une surface dure, stable qui peut en supporter Ie
poids.

• Conservez un espace libre de 3 m entre Ie barbecue et tout matériel combustible quand
Ie barbecue est en service [y compris mais sans s'y limiter les buissons, les arbustes, les
arbres, les feuilles, l'herbe, les vérandas ou les clötures, les batiments, etc.J.

• Gardez Ie barbecue à l'écart de !'essence et/ou d'autres liquides inflammables, de gaz
inflammables, de vapeurs inflammables ou de secteurs ou ils peuvent se trouver. Ne
stockez pas ou n'utilisez pas Ie barbecue dans de tels endroits.

• Quand il y a du vent, placez-le dans une zone extérieure protégée du vent.
• Tenez-le hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
• Soyez prudent en déplaçant ou soulevant Ie barbecue de façon à éviter les maux de dos et

les blessures.
• N'essayez pas de déplacer ou de repositionner Ie barbecue une fois qu'il est en service.
• Entreposez-le hors de portée des enfants, lorsque vous ne l'utilisez pas.
• Ne déposez pas de marchandises de plus de 1 Okgs sur l'étagère latérale.

ALLUMER UN FEU 
• N'employez pas d'essence, de kérosène ou d'alcool pourallumer le charbon de bois. L'utilisation

de l'un de ces produits [ou de produits similaires) pourrait causer un embrasement, un jet
de flamme ou une explosion. De graves blessures corporelles pourraient en résulter.

• Si vous utilisez de l'allume-feu liquide pour démarrer Ie feu, laissez ouvert Ie capot à enrouleur
jusqu'à ce que les briquettes soient couvertes de cendres et que l'allume-feu ait fini de
brûler. Fermer Ie capot trap töt pourrait avoir pour conséquence que les fumées provenant
du liquide d'allumage s'accumulent à l'intérieur du barbecue, avec risque d'embrasement
ou d'explosion quand on ouvre Ie capot.

• N'ajoutez pas de liquide d'allumage sur des charbons chauds ou brûlants. Un jet de flamme
peut provo quer des blessures corporelles ou des dommages matériels .

• N'ajoutez pas de briquettes de charbon de bois à allumage instantané sur un feu existant.
Un jet de flamme peut provoquer des blessures corporelles ou des dommages matériels.

• N'allumez pas Ie barbecue sans mettre en place Ie cendrier amovible. 19
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