
Cc0063
BQ/5588

SAFARI CHEF
MODEL 6544NF
MODEL 6550F

INSTRUCTION MANUAL

G
B

SAFARI CHEF
MODELLO 6544NF

MANUALE DI ISTRUZIONE

IT

SAFARI CHEF
MODEL 6544NF

HANDLEIDING

N
L

SAFARI CHEF
MODEL 6544NF

MANUEL D'INSTRUCTION

FR

SAFARI CHEF
TYP 6544NF

BEDIENUNGSANLEITUNG

D
E

SAFARI CHEF
MODELO 6544NF

MANUAL DE INSTRUCCIÓN

ES

SAFARI CHEF
MODEL 6544NF

Brugsanvisning

D
K



Waarschuwing
Verschaf ruime ventilatie. Dit gastoestel verbruikt de lucht (de zuurstof). Gebruik dit toestel niet in een geventileerde ruimte om uw leven

niet in gevaar te brengen. Als nog meer gastoestel en/of apparaten die gas gebruiken aan de ruimte worden toegevoegd, de extra
ventilatie moet worden verschaft..

Lees zorgvuldig die handleiding om je met het toestel v r het gebruik vertrouwd te maken.
Behoud die handleiding voor de toekomstige verwijzing

Belangrijk
óó

1. Inleiding

2. Veiligheidsaanwijzingen

3.

4. Toestelgebruik
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Alleen voor gebruik buitenshuis

Dit toestel voldoet aan BS EN 521:1998.
Toestelkategorie:  dampspanning - propaan/butaan-mengsel.

Nominale belasting: 2,37 kw - Nominaal verbruik: 170 gram per uur.
Dit product is voorzien van een nr. 0325 Cadac sproeier.
Gasapparaten in geventileerde ruimten gebruiken voor een optimale werking en om de veiligheid van gebruiker en anderen te waarborgen.

.

Controleer of de afdichting (P)  aanwezig en niet beschadigd is voordat u de gasfles aansluit. (zie fig. 1).
Gebruik het toestel niet als de afdichtingen beschadigd of versleten zijn.
Gebruik geen toestel dat lekt, beschadigd is of niet goed werkt.
Gebruik dit toestel alleen op een stevig en plat oppervlak.
Zorg ervoor dat het toestel niet in de nabijheid van brandbare materialen wordt gebruikt. De minimale veiligheidsafstanden zijn:  boven het toestel 1,2 m;
aan de achterzijde en aan de zijkanten: 600 mm.
Zorg ervoor dat de gasfles (S) wordt aangesloten of verwisseld in een goed geventileerde ruimte, bij voorkeur buiten, en niet in de nabijheid van
ontstekingsbronnen, zoals open vlammen, aansteekbranders, elektrische kachels, en van personen.
Als uw toestel lekt (gasgeur), neem het dan onmiddellijk naar een goed geventileerde vlamvrije ruimte, waar het lek kan worden vastgesteld en gedicht.
Als u wilt controleren of uw toestel lekt, doe dit dan buiten. Probeer geen lekkages op te sporen met een vlam; gebruik zeepwater.
Wanneer de vlam terugslaat (en ontvlamt bij de inspuiter), metten de gastoever dichtdraaien. Nadat de vlam is gedoofd, het apparat opnieuw aansteken
zoals onder punt 4 wordt weergegeven. Indien de vlam wederom erugslaat, het apparat terugbrengen naar Uw dealer.

Voor een optimale werking tijdenf het gebruik beschermen tegen wind.
Verplaats het toestel niet als deze nog heet is. Het gebruik van handschoenen wordt aanbevolen.
WAARSCHUWING: toegankelijke delen kunnen zeer heet worden. Zorg ervoor dat er zich geen jonge kinderen in de nabijheid bevinden.
Laat het toestel afkoelen voordat u het opbergt. Plaats het toestel nadat u het heeft schoongemaakt in de beschermende draagtas en de gasfles in de
daarvoor bestemde ruimte aan de zijkant.
Bewaar het toestel in de beschermende draagtas zolang u het niet gebruikt. Hierdoor wordt het binnendringen van vuil of insekten, die de gasstroom
nadelig kunnen beïnvloeden, voorkomen.
Ontsteek het toestel met behulp van een lucifer of een barbecue-aansteker. Draai de regelknop linksom (J) om de gastoevoer vrij te geven en ontsteek de
toestelbrander (H).
Gebruik de bedieningsknop om de vlam op de gewenste hoogte te draaien door de knop met de klok mee te draaien voor een lagere vlam en tegen de klok
in voor een hogere vlam (zie fig. 2).
Als de vlammen flikkeren, controleer dan eerst of de luchtgaten in de venturibuis (M) niet zijn geblokkeerd.(zie fig.1). Vlammen kunnen ook ontstaan als
voedsel met een hoog vetgehalte bij een te hoge stand wordt bereid. Verlaag in dat geval de stand met behulp van de regelknop.

Werkt met 445- en 220-grams inschroefbare, verzegelbare gaspatronen (Modellen CA445 en CA220) of soortgelijke patronen die voldoen aan EN417.

Monteer de handgrepen (A1) aan de Dome/Wok (A)  door de handgrepen over de handgreep beugels (A2) te duwen en deze bevestigen gebruikmakend
van de schroeven en moeren die meegeleverd zijn (Zie Fig. 1)
Om de poten uit te klappen, het toestel onderste boven draaien  en de poten naar beneden gerdrukt houden  terwijl de poot clip (L) vrijgegeven wordt.
WAARSCHUWING: De poten staan onder veerspanning en zullen open springen op het moment dat de kam clip vrijgegeven is.  De poten naar beneden
gedrukt houden en deze op een beheerste manier loslaten om persoonlijk letsel of schade aan uw Safari Chef te voorkomen.
Om de gastank te plaatsen, eerst controleren of de kraan (O) van het toestel in de stand uit  (off) staat door de knop (J) met de wijzers van de klok mee naar
zijn aanslag te draaien (Zie Fig. 2).
Er voor zorgend dat de gasfles rechtop gehouden wordt, de tank aan de kraan (O) draaien met de wijzers van de klok mee totdat hij volledig is gekoppeld,
alleen handvast draaien. Als de tank te vast aangedraaid wordt, kan het de kraan van de tank beschadigen.
Als er een lek in uw toestel zit (gaslucht), neem hem onmiddelijk mee naar buiten naar een  plaats vrije van vuur waar het lek opgespoord en gedicht kan
worden.
Als u uw toestel op lekkages wilt controleren, doe dit buitenshuis. Probeer geen lekkages op te sporen met een vlam, gebruik zeepwater.
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Installeringsaanwijzingen
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A. KAP J. REGELKNOP
A1. HANDVAT KOEPELDEKSEL K. POOT
A2. KLAMP VOOR HANDVAT L. CLIP VAN POOT
B. GRILLPLAAT M. VENTURIBUIS
C. ROOSTER N. SPROEIER
D. O.
E. ONDERSTE DEFLECTORPLAAT P. AFDICHTING
F. LICHAAM
G. PANHOUDER
H. BRANDER

BOVENSTE DEFLECTORPLAAT (TOESTEL) VENTIEL



5. Vervangen van de gasfles

6. Bereidingswijzen
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Vervang de gasfles buitenshuis en niet in de nabijheid van personen.
Controleer of de brander (H) is gedoofd voordat u de gasfles demonteert.
Schroef de gasfles van het toestelventiel.
Controleer de afdichting (P) voordat u de gasfles vervangt.
Om een eerder gebruikte gasfles opnieuw te monteren volg de aanwijzingen in 5 (boven). Wees net zo zorgvuldig en pas dezelfde procedures toe als bij het
monteren van een nieuwe gasfles.

Uw Safari Grilltoestel kan voor de volgende 5 bereidingswijzen worden gebruikt:

Voor deze manier van voorbereiding wordt de barbecue-methodeaanbevolen. Plaats de onderste leiplaat (E) precies bovenop de buitenste ring van het
steunvlak voor de pot (G) en zorg ervoor dat die goed past.Zet dan de bovenste leiplaat (D) en de draadrooster (C) in de uitsparing die daarvoor is gemaakt
in de binnenrand van de onderste leiplaat (zie Fig.5) Deze optie is zeer geschikt voor het bereiden van karbonade, spiezen, kip, varkensvlees etc. dat een
hoog vetgehalte bezit. De temperatuur kan eenvoudig worden ingesteld door regelknop (J) inde gewenste stand te draaien.

Hiervoor wordt de grillrooster (B) op de onderste leiplaat (E) gezet, met de geribbelde kant naar boven (zie Fig.5). Let erop, dat de bovenste leiplaat (D) is
verwijderd en dat de roosterplaat (B) stevig vastzit in de uitsparing van de onderste leiplaat (E) Deze optie is zeer geschikt voor het bereiden van steaks en
ander dun, plat vlees. Voor een optimaal resultaat zorg ervoor dat de grill goed is voorverwarmd (draai de regelknop (J) helemaal naar links). Vlees dat op
deze manier is bereid, heeft de typische zwarte lijnen die ook bij professioneel gegrillde steaks zichtbaar zijn. Grill het vlees aan beide zijden gedurende
slechts enkele minuten. Kies de tijd en temperatuur overeenkomstig uw persoonlijke voorkeur(halfrauw, medium of goed doorbakken).

Kies voor deze bereidingswijze dezelfde opzet als beschreven bij Grillen, maar keer Grillplaat (B) om met de gladde kant naar boven. Deze optie is zeer
geschikt voor het bakken van eieren, spek, etc. Omdat de gebruikte pan niet erg diep is, is deze optie niet geschikt voor frituren. Het oppervlak is
gemakkelijk schoon te maken, waardoor slechts weinig vet voor gezond koken nodig is.

Deze manier vraagt om het stuk (F), samen met het draagvlak voor de pot (G). De ovenkoepel (A) kan als braad-of kookpot gebruikt worden. Wil men een
échte pot gebruiken, dan moet die tenminste een doorsnee van 15 cm hebben, maar hij mag níét meer dan 25 cm in beslag nemen op het draagvlak voor de
pot. Een liter water behoort na ongeveer 6 minuten (afhangend van de grootte van de pot en de omstandigheden waaronder gewerkt wordt) te koken

Barbecuen

Grille

Bakken

(Water) Koken

Gebruik van de Koepel-/Wokdeksel
De koepel kan worden gebruikt als een wok, als een deksel die van de barbecue een oven maakt, en als een pan voor het maken van sausen enz.
Voor koken-met-een-wok: zet de Deksel/Wok (A) direct op de Potstaander (G) en alles is gereed voor roerbakken, het maken van mie- en pastagerechten,
én van paella's!
De ovendeksel! Zet de Deksel (A) over de gerechten die volgens de warmtestuwende Barbecue-methode worden verhit.
Ideaal voor het roosteren van kip, lamsvlees, biefstuk of varkenslapjes.
De sauspan! Ja, de deksel kan ook gebruikt worden voor het maken van sausen, het koken van water, het verhitten van rijst,  pasta enz. Zet de
Deksel/Sauspan (A) direct bovenop de Potstaander (G)

Een bijkomende voor het roosteren van groente en pluimvee is óók beschikbaar

Roosterpan
Roosterpan

FIG. 5



7. Ondeerhoud van de grillplaat

8. Schoonmaken van de barbecue unit.

9. Schoonmaken van het apparaat/poten

10. Onderhoud

11. Reserveonderdelen en accessoires

12. Terugbrengen van het toestel voor reparatie of onderhoud
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De grillplaat (B) is bedekt met een duurzame niet-klevende deklaag van een materiaal dat overal ter wereld met groot welslagen voor de beste
keukentoerusting wordt gebruikt. Een beetje verzorging levert echter extra jaren van gezond, gemakkelijk en kleefvrij koken op! Hier een paar tips:
Voor het eerste gebruik de plaat lichtjes met olie inwrijven en daarna de Safari Chef op een middelgrote vlam 2 of 3 minuten verwarmen. Na afkoeling
spoelen, in warm water met een klein sopje.
Gebruik alleen de lage en middelmatige stand om waardevolle voedingsstoffen te behouden en levensduur van de grillplaat te verlengen.
De kleefvrije deklaag is weliswaar zeer duurzaam, maar keukengerei van hout of kunststof wordt aanbevolen, aangezien metaal de deklaag kan
beschadigen
De grillplaat niet oververhitten en altijd het oppervlak voor gebruik invetten met olie.
De grillplaat laten afkoelen voordat U deze in water dompelt.
Keukentoerusting met een kleefvrije deklaag kan zonder meer in de afwasmachine worden gestopt, maar het oppervlak is zó gemakkelijk schoon te
maken, dat een sopje en een spons al voldoende zijn. Het gebruik van schurende reinigingsmiddelen wordt afgeraden, aangezien deze het oppervlak van de
kleefvrije deklaag blijvend kunnen beschadigen Als door verkeerd gebruik aangebrand vet of etensresten op het oppervlak aankoeken kunnen deze
verwijderd worden door een mix van 3 eetlepels bleek en 1 eetlepel vloeibare zeep en 1 kopje water. Deze met een spons of kunststof schuurpad
aanbrengen.
Na het schoonmaken, de plaat lichtjes met olie inwrijven.

Reinig de deflector platen en het grillrooster (C) in warm water met een niet schurend middel(gebruik b.v. Cadac Clean), vooraf overtollige resten van de
plaat.
Om de kap (A) schoon te maken, was in warm water met een niet-schurend schoonmaakmiddel.
Gebruik geen schurende middelen, dit geeft beschadiging aan de oppervlakken  van de onderdelen.
Deze onderdelen kunnen gemakkelijk in de vaatwasser gereinigd worden na verwijdering van overtollige resten.

Deze kunt U het beste reinigen met een zachte doek en een niet schurend middel. Niet geschikt voor de vaatwasser omdat dan water in de gaskraan of
brander komt waardoor het onbruikbaar wordt.

Uw Cadac Safari Grill is voorzien van een Cadac Nr. 0325 sproeier waarmee de juiste gashoeveelheid kan worden ingesteld.(zie fig.1). Als de sproeier
verstopt raakt, moet deze worden vervangen. Probeer niet de sproeier schoon te maken omdat daarbij de opening kan worden beschadigd.
Schroef om de sproeier (N) te vervangen de brander (H) los en verwijder de borgmoer. Het toestelventiel (O) en de venturibuis(M) zullen nu loskomen van
het toestellichaam (F). Schroef het venturi-afstandstuk los van het toestelventiel om bij de sproeier te kunnen komen. Schroef het spruitstuk los met een
passende moersleutel Gebruik voor het verwijderen van de sproeier geen tang omdat de sproeier daarbij kan worden beschadigd en vervolgens niet meer
gebruikt of niet meer van het toestelventiel kan worden losgemaakt.
Voor het monteren van een nieuwe sproeier (N) ga in omgekeerde volgorde te werk. Draai de sproeier niet te strak vast.
Om de afdichting (P) in het toestelventiel (O) te vervangen verwijder de oude afdichting door deze voorzichtig uit de
houder onderin het ventiel te lichten. Zorg ervoor dat de plek waar de afdichting zich bevindt schoon en niet beschadigd is en breng de nieuwe afdichting
aan.(zie fig.1).

Reservesproeiers en afdichtingen zijn verkrijgbaar bij uw Cadac-leverancier.
Gebruik uitsluitend originele Cadac-onderdelen en -accessoires.

Breng geen wijzigingen aan het toestel aan.
Als u een storing niet met behulp van deze aanwijzingen kunt verhelpen, neem dan contact op met uw plaatselijke Cadac-leverancier voor nadere
informatie over het terugbrengen van het product.

(Dit hier leservestukken zitten niet bedangen)
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