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MANUAL DO UTILIZADOR
IMPORTANTE: Por favor leia atentamente este manual antes de usar o seu barbecue OUTDOORCHEF

• (ver Fig. 2A) .  
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Typ: LUGANO 570 G

PIN 0063 BP 3505
Outdoorchef AG
Eggbühlstrasse 28, 8050 Zürich0063 2019

Serial No.: 

Article No.: 18.128.23

Made in China

Butane / Propane
G30 / G31 30/37 mbarCat.I

3B/P3+
Cat.I DISTRIBUTION

Outdoorchef Deutschland GmbH
Ochsenmattstr. 10 | 79618 Rheinfelden | Germany

large kettle burner    Qn=8.5 )kW     (602g/h

Total rate overall    SQn=18.50kW (1320g/h)
steak house burner  Qn=5.6kW     (400g/h)

Typ: AUSTRALIA 455 G

PIN 0063 BT 3628
DKB Household Switzerland AG
Eggbühlstrasse 28, 8052 Zürich0063 2018

Serial No.: 

Made in China

50 mbar
DISTRIBUTION
DKB Household Germany GmbH
Ochsenmattstr. 10 | 79618 Rheinfelden | Germany

Butane / Propane
G30 / G31
Cat.I

3 B/P

Side burner )Qn=4.2kW(280g/h
one main burner Qn= )4.2kW(298g/h

Total rate overall SQn=22.8kW(1586g/h)Sear burner Qn=6.0kW(412g/h)

Typ: LUGANO 570 G

PIN 0063 BP 3505
Outdoorchef AG
Eggbühlstrasse 28, 8050 Zürich0063 2019

Serial No.: 

Article No.: 18.128.24

Made in China

Butane / Propane
G30 / G31
Cat.I

3B/P
DISTRIBUTION
Outdoorchef Deutschland GmbH
Ochsenmattstr. 10 | 79618 Rheinfelden | Germany

50 mbar
small kettle burner   Qn=1 ).2kW     (90g/h

side burner               )Qn=3.2kW     (228g/h
large kettle burner    Qn=8.5 )kW     (602g/h

Total rate overall    SQn=18.50kW (1320g/h)
steak house burner  Qn=5.6kW     (400g/h)

small kettle burner   Qn=1 ).2kW     (90g/h

IMPORTANTE:
Comece por tomar nota do número de série do barbecue na contracapa deste manual. 
Dependendo do modelo de barbecue poderá encontrar este número no autocolante com 
as características técnicas afixado ou à estrutura do barbecue, ou à placa base.

Poderá encontrar tanto o número de artigo, quanto a designação do seu barbecue no
Welcome Card, entregue na pasta de documentação.

Tanto o número de série, quanto o número de artigo são importantes para um processamento correto em caso de dúvidas, para a encomenda 
de peças sobressalentes e eventuais reivindicações de garantia. Guarde este manual num lugar seguro. Este contém informações relativas 
à segurança, ao funcionamento e à manutenção.

pt

IMPORTANTE PARA A SUA SEGURANÇA
Todas as pessoas responsáveis pela utilização do barbecue devem conhecer e seguir com exatidão o respetivo processo de ignição. Mantenha o 
barbecue afastado do alcance das crianças. As instruções de montagem incluídas no manual correspondente devem ser rigorosamente cumpridas. 
Uma montagem incorreta pode ter consequências perigosas.  
Não coloque líquidos, materiais inflamáveis ou botijas de gás suplentes junto ao barbecue. Nunca coloque o barbecue ou a(s) botija(s) de gás 
dentro de espaços fechados sem ventilação.
Leia com atenção estas instruções antes de utilizar o barbecue a gás. O barbecue apenas deve ser utilizado ao ar livre e deve ser mantido a uma
distância de segurança de, pelo menos, 1.5 m de objetos infamáveis.

BOTIJAS DE GÁS
Na placa de fundo apenas devem ser colocadas botijas de gás com peso liquido de 11kg. Posicione a botija no local indicado

Certifique-se de que o redutor está corretamente colocado na botija de gás
Antes de cada colocação em funcionamento e após cada substituição da botija de gás efetue um TESTE DE ESTANQUEIDADE .
As botijas de gás não devem ser expostas a uma temperatura superior a 50° C nem devem ser guardadas num espaço fechado ou numa cave. 
Tenha em atenção e siga as normas de segurança que se encontram assinaladas nas botijas de gás.
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Verifique se o redutor e a botija de gás estão aprovados para uso no seu país. Use apenas botijas de gás que estejam em conformidade
com as normas nacionais. O uso de material não adequado poderá resultar numa fuga, que pode então ser inflamada por uma chama ou por
uma faísca. Por razões de segurança e responsabilidade, em todos os casos recomendamos a verificação do material a ser usado no barbecue,
para que esteja de acordo com os regulamentos nacionais.

INDICAÇÕES DE SEGURANÇA
Este manual do utilizador deve ser guardado pelo proprietário e deve estar sempre acessível.
Coloque o barbecue em funcionamento tal como descrito na secção INSTRUÇÕES PARA ACENDER.

Utilizar apenas no exterior.
Consultar o manual de instruções antes da utilização.
ATENÇÃO: existem partes acessíveis que podem estar quentes. Afastar as crianças.
Este aparelho deve estar afastado dos materiais inflamáveis durante a utilização.
Não deslocar o aparelho durante a utilização.
Fechar o redutor de gás depois do uso.
Nunca utilize o barbecue sob um alpendre.
Não manobre os aparelhos que estejam equipados com rodízios sobre pavimentos desnivelados ou degraus.
Use luvas de proteção para tocar nas peças quentes.
De acordo com o modelo do barbecue, coloque sempre o botão de regulação na posição  e feche o redutor de gás na botija de gás.
Ao substituir a botija de gás, certifique-se de que o botão de regulação do gás se encontra na posição  e de que o redutor de gás 
está fechado na botija de gás. IMPORTANTE: Não devem encontrar-se fontes de ignição nas proximidades.
Após a ligação de uma botija de gás nova efetue um controlo das peças de ligação conforme a instrução TESTE DE ESTANQUEIDADE .
Se existir a suspeita de peças com fugas, coloque então o botão de regulação do gás na posição  e feche o redutor de gás na botija 
de gás. As peças condutoras de gás devem ser inspecionadas por uma loja especializada em aparelhos a gás.
Se o tubo de gás apresentar danos ou marcas de desgaste, o mesmo deve ser substituído imediatamente. O tubo não deve apresentar dobras 
nem fissuras. Não se esqueça de fechar o botão de regulação do gás e o redutor de gás, antes de remover o tubo.
Substitua o tubo e o regulador da pressão de gás após um período de utilização de 3 anos a partir da data de compra. Certifique-se de que o 
regulador da pressão de gás e o tubo estão em conformidade com as respetivas normas EN.
O comprimento recomendado do tubo de gás é de 90cm, não devendo exceder os 150 cm.
Nunca obstrua o orifício de admissão de ar grande redondo no fundo da base ou as ranhuras de ventilação na tampa. As aberturas de 
ventilação para a câmara da botija de gás não devem, independentemente das circunstâncias, ser fechadas nem cobertas. 
„Não modificar o aparelho“
Não efetue quaisquer alterações à torneira do gás, ao dispositivo de segurança contra ignição, ao queimador ou a outras partes do barbecue. 
Se existir a suspeita de uma avaria, entre em contacto com um técnico qualificado.
O barbecue é fornecido com o respetivo tubo de gás, incluindo o regulador da pressão de gás. É imprescindível que o tubo de gás seja 
afastado das superfícies exteriores quentes do barbecue. O tubo não deve ser dobrado. Nos modelos de barbecue com uma guia de tubos, é 
obrigatório que o tubo seja fixado na mesma. 
O tubo e o regulador estão em conformidade com a respetiva legislação do país e as normas EN.
Se a potência total não for alcançada e houver uma suspeita de obstrução da passagem de gás, entre em contacto com uma loja especializada 
em aparelhos a gás .
Apenas utilize o barbecue sobre uma base fixa e segura. Durante o funcionamento do barbecue, não coloque o mesmo sobre um pavimento 
de madeira ou outras superfícies inflamáveis. Mantenha o barbecue afastado de materiais inflamáveis!
Não guarde o barbecue nas proximidades de líquidos ou materiais facilmente inflamáveis.
Se o barbecue for mantido num espaço fechado durante os meses de inverno, é imprescindível que a botija de gás seja removida. O mesmo 
deve ser sempre guardado ao ar livre, num local bem ventilado, sem qualquer possibilidade de acesso por parte das crianças.
Antes de colocar o barbecue em funcionamento, proteja-o o melhor possível contra o vento.
Se não pretender usar novamente o barbecue, o mesmo, após o seu arrefecimento, deve ser protegido com uma capa protetora contra as 
influências climatéricas. As capas protetoras podem ser adquiridas junto do distribuidor de barbecues.
Remova a capa protetora após uma forte chuva para evitar a acumulação de humidade.

• 

 
• 

• 
 

 
• 

Nunca deixe o barbecue sem supervisão durante o funcionamento.
O barbecue permanece quente durante algum tempo depois de ter sido desligado. Certifique-se de que não se queima ou coloca objetos no
barbecue devido ao perigo de queimaduras.
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 Fig. 2A Fig. 2B

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA PARA APARELHOS COM LIGAÇÃO ELÉTRICA
Utilize o aparelho apenas se o cabo de alimentação, a tomada e a própria ficha não estiverem danificados. Verifique antes de cada uso.
Ligue o aparelho apenas a uma tomada com ligação à terra.
Desligue a ficha após cada uso ou em caso de falha. CUIDADO: Puxe a ficha, não o cabo de alimentação.
Mantenha o cabo de alimentação afastado das peças quentes.
Não toque na ficha com as mãos molhadas.

De preferência, use uma extensão curta e nunca combine 2 ou mais extensões. 
Não passe o cabo elétrico pelos caminhos de passagem de pessoas.

Não use o barbecue à chuva ou neve, porque este inclui componentes elétricos.
Se for necessário usar uma extensão, ele deve ter ligação à terra e adequado para uma corrente de pelo menos 10 A / 230 V, e o cabo ter
pelo menos 1,5 mm de espessura. Certifique-se de que o cabo não representa um risco de fazer tropeçar ou a queda do aparelho.

TESTE DE ESTANQUEIDADE
AVISO: Durante o teste de estanquidade não devem existir fontes de ignição nas proximidades. Também é proibido fumar. Nunca verifque a 
estanqueidade com um fósforo aceso nem com chamas, e faça-o sempre ao ar livre.

1. O botão de regulação do gás tem de estar na posição .
2. Abra o redutor de gás na botija e, utilizando uma solução de sabão constituída por 50 % de sabão líquido e 50 % de água, pincele 

todas as peças condutoras de gás (a ligação na botija de gás / o regulador da pressão de gás / o tubo de gás / a entrada de gás / a ligação 
na válvula). Também é possível utilizar um spray detetor de fugas. 

3. A formação de bolhas da solução saponácea indica pontos de fuga. IMPORTANTE: O barbecue apenas deve ser utilizado se todos os 
 pontos de fuga tiverem sido eliminados. Feche a alimentação de gás na botija de gás.

4. Elimine os pontos de fuga, mediante o aperto das ligações, se tal for possível, ou substitua as peças com defeito.
5. Repita os passos 1 e 2.
6. Se não for possível eliminar os pontos de fuga, entre em contacto com o distribuidor de gás.

NOTA: Efetue o TESTE DE ESTANQUEIDADE  após cada ligação ou substituição da botija de gás, assim como também no início da época 
dos grelhados.

(see Fig. 2A and 2B).

ILUSTRAÇÃO ESPECÍFICA BARBECUE LUGANO 570G



OUTDOORCHEF.COM

24 06

SISTEMA DE QUEIMADORES
BARBECUE OVAL

Sistema de barbecue com dois queimadores circulares

QUEIMADOR STEAKHOUSE

 

 : 

 : 

 : 

 : Máximo

 : 

 : 

Níveis de aquecimento e ignição

EXPLICAÇÃO DOS SÍMBOLOS NO PAINEL DE COMANDOS

Potência mínima

Potência média

Ignição

Botão de ignição

Off

O queimador circular grande alcança a potência máxima no nível  e a potência mínima no nível . Este está concebido para utilizações 
num intervalo de temperaturas médias a elevadas.
O queimador circular pequeno está concebido para cozinhar a baixas temperaturas e apenas pode ser regulado ligeiramente.  A diferença entre 

 e  não é perceptível nas chamas. O queimador circular pequeno alcança temperaturas entre aprox. 100 e 120° C.

Sistema de queimador do grelhador adicional do LUGANO 570 G

O queimador circular grande alcança a potência máxima no nível  e a potência mínima no nível . Este está concebido para utilizações 
num intervalo de temperaturas médias a elevadas.
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1. 

2. 
3. 
4. 
5. 

6. 

7. 

FOGÃO LATERAL

Sistema de queimador do fogão lateral do LUGANO 570 G

O queimador circular grande alcança a potência máxima no nível  e a potência mínima no nível . Este está concebido para utilizações 
num intervalo de temperaturas médias a elevadas.

ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO
1. Limpe todas as peças que possam entrar em contacto com os alimentos.
2. Verifique todas as peças condutoras de gás, conforme descrito no capítulo TESTE DE ESTANQUIDADE . Faça também isto se o barbecue 

tiver sido entregue pré-montado pelo comerciante.
3. Ligue o barbecue durante aprox. 20–25 minutos no nível .

INSTRUÇÕES PARA ACENDER
ACENDER O BARBECUE OVAL

Verifique todas as ligações entre o tubo de gás, o regulador da pressão de gás e a botija de gás quanto ao aperto firme. (proceda de acordo 
com as instruções no capítulo TESTE DE ESTANQUEIDADE )

Abra a tampa do barbecue. ATENÇÃO: Nunca acenda o barbecue com a tampa fechada.
Abra o redutor na botija de gás.

Ligue o interruptor principal no painel elétrico (a luz vermelha de verificação acende).

Prima o botão de regulação do gás para o queimador circular grande e rode-o no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para o nívell . 
Prima o botão de ignição e mantenha-o premido, até a faísca produzida incendiar o gás e acender o queimador.  
Ou prima o botão de regulação do gás para o queimador circular pequeno (botão esquerdo) e rode-o no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio 
para o nívell . Prima o botão de ignição e mantenha-o premido, até a faísca produzida incendiar o gás e acender o queimador. 

Se o gás não acender dentro de 3 segundos, coloque o botão da regulação de gás em . Aguarde 2 minutos para que o gás não queimado 
possa volatilizar-se. A seguir, repita o ponto 5.
Se, após 3 tentativas, não for possível colocar o barbecue em funcionamento, verifique as causas (conforme descrito na secção  
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS).
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ACENDER O QUEIMADOR STEAKHOUSE

1. 

2. 
3. 

4. 
5. 

 

6. 

7. 
8. 

1. 

2. 
3. 

4. 
5. 

Verifique todas as ligações entre o tubo de gás, o regulador da pressão de gás e a botija de gás quanto ao aperto firme. (proceda de acordo 
com as instruções no capítulo TESTE DE ESTANQUEIDADE )

ATENÇÃO: Nunca acenda o barbecue com a                                                     colocada.

Ligue o interruptor principal no painel elétrico (a luz vermelha de verificação acende).

Abra o redutor na botija de gás.

Retire a tampa de plástico da superfície da grelha adicional, que também serve como uma tábua de cortar ("XXL Chopping Board Lugano").
"XXL Chopping Board Lugano"

Prima o botão de regulação do gás do queimador steakhouse e rode-o no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para o nível
Prima o botão de ignição e mantenha-o premido, até a faísca produzida incendiar o gás e acender o queimador.

Se o gás não acender dentro de 3 segundos, coloque o botão da regulação de gás em 
possa volatilizar-se. A seguir, repita o ponto 5.

. Aguarde 2 minutos para que o gás não queimado 

Se, após 3 tentativas, não for possível acender o queimador steakhouse, verifque as causas (consultar
 

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS).
Não cubra a superfície da grelha adicional com a                                                     até que o barbecue tenha arrefecido completamente."XXL Chopping Board Lugano"

ACENDER O FOGÃO LATERAL

 

Verifique todas as ligações entre o tubo de gás, o regulador da pressão de gás e a botija de gás quanto ao aperto firme. (proceda de acordo 
com as instruções no capítulo TESTE DE ESTANQUEIDADE )

ATENÇÃO: Nunca acenda o barbecue com a                                                     colocada.

Ligue o interruptor principal no painel elétrico (a luz vermelha de verificação acende).

Abra o redutor na botija de gás.

Retire a tampa de plástico da superfície da grelha adicional, que também serve como uma tábua de cortar ("XXL Chopping Board Lugano").
"XXL Chopping Board Lugano"

Prima o botão de regulação do gás do queimador do fogão lateral e rode-o no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para o nível
Prima o botão de ignição e mantenha-o premido, até a faísca produzida incendiar o gás e acender o queimador.

6. 

7. 
8. 

Se o gás não acender dentro de 3 segundos, coloque o botão da regulação de gás em 
possa volatilizar-se. A seguir, repita o ponto 5.

. Aguarde 2 minutos para que o gás não queimado 

Se, após 3 tentativas, não for possível acender o queimador do fogão lateral, verifque as causas (consultar RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS).
Não cubra a superfície da grelha adicional com a                                                     até que o barbecue tenha arrefecido completamente."XXL Chopping Board Lugano"
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AAA

AAA

AA

AA

AA

AA

O painel elétrico inclui:
• 4 pilhas recerregáveis Ni-MH rechargeable batteries (tipo AA, 1.2 V/2400 mAh) para o Sistema Luminoso Segurança (SLS) (1)
• (2)
• 1 interruptor geral para desligar a corrente para os componentes e evitar que as pilhas recarregáveis descarreguem.
• 1 unidade carregamento de pilhas (3)

o interruptor geral é ligado. Durante o carregamento, os diodos na unidade de carregamento ficam continuamente acesos em laranja
(tempo aproximado de carregamento - até 12 horas).

SAFETY LIGHT SYSTEM (SLS)

 – 

 

).

NOTA: 

PAINEL ELÉTRICO E IGNIÇÃO ELÉTRICA

2 pilhas (tipo AAA, 1.5 V) para a ignição elétrica

: pode ser ligada a uma tomada de parede usando o cabo de alimentação incluído e a tomada na parte
traseira do barbecue. Quando o cabo de alimentação está ligado, as 4 pilhas recarregáveis integradas são carregadas automaticamente quando

ATENÇÃO:
de pilhas integrada. Estas pilhas          devem ser substituídas por pilhas normais não recarregáveis. Se colocar pilhas não recarregáveis e ligar o barbecueNÃO

As pilhas recarregáveis incluídas no barbecue LUGANO 570 G podem ser recarregadas no painel elétrico graças à unidade de carregamento

a uma tomada elétrica usando o cabo de alimentação, o dispositivo irá tentar recarregar as pilhas não recarregáveis. Isto pode resultar em danos graves e
até provocar fogo!

SISTEMA LUMINOSO SEGURANÇA - 
O Sistema Luminoso Segurança (SLS) do barbecue LUGANO 570 G é ativado quando roda o botão de regulação do gás no sentido contrário ao dos
ponteiros do relógio da posição       em direção a                      abrindo assim a passagem do gás.

O circulo de luz em redor do botão de regulação do gás e o LED no centro       também permitem ver se a passagem de gás para um ou vários
 queimadores é ativada.

A função de regulação de gás funcionará mesmo que as pilhas recarregáveis fiquem gastas.
começa a piscar para indicar que o visor do SLS irá desligar-se em breve, a menos que as pilhas sejam recarregadas.
As 4 pilhas recarregáveis incluídas fornecem energia para o SLS. Se a capacidade das pilhas recarregáveis descer para cerca de 20%, o SLS

PAINEL ELÉTRICO E IGNIÇÃO ELÉTRICAO LUGANO 570 G possui um carregador de pilhas incorporado ( consultar

O painel de comandos está equipada com um sensor de luz. O sensor mede a intensidade da luz ambiente e adapta a luminosidade do SLS. 
O vidro acima do sensor deve estar desimpedido e limpo para que o sensor funcione corretamente.
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CALOR INDIRETO

CALOR DIRETO

O ENGENHOSO FUNNEL SYSTEM - SISTEMA FUNIL
O sistema de barbecue oval a gás da OUTDOORCHEF pode fazer muito mais do que um barbecue a gás convencional.

Este sistema permite que altere rapidamente a distribuição de calor de forma indireta para direta, girando o funil. Isto permite ajustar o barbecue para se 
adequar perfeitamente ao tipo de comida que irá cozinhar.

Os queimadores estão bem protegidos pelos funis, tanto durante o uso direto como indireto. Isto evita chamas altas porque a gordura não entra em
contacto com os queimadores. Também reduz a quantidade de fumo produzido - ideal para uma comida saudável e saborosa!

Outra grande vantagem sobre outros barbecues a gás é que o interior deste permanece limpo durante o uso. Isto ocorre porque a gordura só cai no funil
e é direcionada para uma bandeja abaixo que retem a gordura.

Dica: para limpar o funil, recomendamos que aqueça o barbecue no nível mais alto por 10 minutos (posição do funil indireto). Depois pode simplesmente
escovar o funil usando uma escova com pontas de latão - recomendamos a escova de funil OUTDOORCHEF.

O funil de porcelana esmaltada e a bandeja que retem as gorduras são fáceis de limpar - assim, o barbecue fica pronto a ser usado novamente num instante.

Mais informações sobre os nossos acessórios estão disponíveis em: WWW.OUTDOORCHEF.COM

Na posição indireta, ao grelhar e assar, o calor circula uniformemente ao redor da comida e
transforma o barbecue num sistema de grelha de ar circulante único.

A circulação perfeita de calor no barbecue garante alimentos cozinhados uniformemente. Por 
exemplo, este método é ideal para grandes pedaços de carne, como lombo, filetes grandes ou um 

O uso indireto também é adequado para cozinhar a vapor legumes, assar pão, pizza e muito mais.

frango inteiro, porque a carne fica maravilhosamente suculenta.

Ao grelhar e cozinhar indiretamente, o calor é concentrado e direcionado para cima e por isso é ideal 
para uso dos acessórios OUTDOORCHEF, como o Conjunto Gourmet, o Wok de Barbecue ou a Placa 
de Ferro Fundido - ou seja, sempre que for necessário calor elevado e concentrado por baixo.

INFO: como o barbecue LUGANO 570 G tem o Queimador Steakhouse que é um grelhador que foi 
aperfeiçoado para grelhar carnes de forma direta, recomendamos que use maioritariamente o funil na 
posição de calor direto com os acessórios correspondentes. Para grelhar diretamente a carne
recomendamos o uso do Queimador Steakhouse.
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1.  
 

NOTA: Para grelhar diretamente no nivel  deixe a tampa aberta. A tampa pode ser fechada no nivel  – ao grelhar diretamente.
2. Escolha os acessórios apropriados, se necessário.
3. 
4.  – 
5. 
6.  A gordura quente recolhida na bandeja pode causar queimaduras. Deixe a gordura areefecer completamente  

antes de remover a bandeja. A bandeja deve ser sempre removida com a ajuda da pega incluída (ver Fig. 3) !
7. Depois de utilizar, deixe o barbecue arrefecer completamente antes de o mudar, mover ou limpar.

1.

2.

3. 
4. 

 

6. 

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO PARA O QUEIMADOR STEAKHOUSE -GRELHADOR ADICIONAL

Coloque o funil na posição desejada.
ATENÇÃO:Use luvas resistentes ao calor se quiser mudar a posição do funil durante o funcionamento.

Pré aqueça o barbecue, com a tampa fechada, durante 10 - 15 minutos no nivel             .
Coloque a comida na grelha do barbecue e controle livremente a temperatura entre                     como desejar.
Depois de grelhar, coloque o botão de regulação do gas na posição     . Depois feche o redutor na botija de gas.
ATENÇÃO:

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO PARA O BARBECUE OVAL

 
  – Coloque a comida na grelha do grelhador e controle livremente a temperatura entre                     como desejar.

Depois de grelhar, coloque o botão de regulação do gas na posição     . Depois feche o redutor na botija de gas.
 A gordura quente recolhida na bandeja pode causar queimaduras. Deixe a gordura areefecer completamente 
antes de remover a bandeja. A bandeja deve ser sempre removida com a ajuda da pega incluída (ver Fig. 3) !
Depois de utilizar, deixe o barbecue arrefecer completamente antes de o mudar, mover ou limpar.

ATENÇÃO:5.

Antes de usar o barbecue, retire a  "XXL Chopping Board Lugano", que também serve como cobertura para a superfície de grelha, pois 
pode ser danificada pelo calor.

protege o barbecue dos sapicos de gordura.
Coloque a proteção contra vento e salpicos na superfície da grelha. Isto garante que o grelhador não perde calor devido ao vento e 
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1. 

2. 
3.  

OUTDOORCHEF

4.  – 
5. 
6. 
7. 

8. 

Fig. 3

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO PARA O FOGÃO LATERAL
pode ser danificada pelo calor.
Antes de usar o fogão lateral, coloque o suporte de utensilio fornecido.

Antes de usar o fogão, retire a                                                     que também serve como cobertura para a superfície de grelha, pois "XXL Chopping Board Lugano",

Selecione o acessório apropriado ou panela e coloque-o no suporte.
Para usar o Wok de barbecue                               (vendido separadamente), use o suporte de wok fornecido.

Controle livremente a temperatura entre                     como desejar.
Deixe aquecer o acessório ou panela antes de lhe colocar a comida.

 A gordura quente recolhida na bandeja pode causar queimaduras. Deixe a gordura areefecer completamente  
antes de remover a bandeja. A bandeja deve ser sempre removida com a ajuda da pega incluída (ver Fig. 3) !
Depois de utilizar, deixe o barbecue arrefecer completamente antes de o mudar, mover ou limpar.

Depois de cozinhar, coloque o botão de regulação do gas na posição     . Depois feche o redutor na botija de gas.
ATENÇÃO:
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SUPORTE DE UTENSILIOS / PANELA

para uma limpeza mais eficaz.

PLACA DE CORTE XXL LUGANO / COBERTURA DA SUPERFICIE DE GRELHA ADICIONAL
A Placa de Corte XXL Lugano (incluida) serve tanto de placa de corte como também de cobertura para o Queimador Steakhouse e F         L

USAR COMO TÁBUA DE CORTE

Como o nome sugere, a placa de corte XXL Lugano proporciona uma área impressionante para preparar os alimentos. Há espaço para cortar até 
mesmo os maiores pedaços de carne nesta placa de plástico de alta qualidade. O grande canal de escoar os liquidos garante que todo os liquidos

Info:

GRELHAS EM FERRO FUNDIDO DO BARBECUE
UTILIZAÇÃO

LIMPEZA

UTILIZAÇÃO

LIMPEZA

ATENÇÃO

Limpe a grelha de ferro fundido com água antes de a usar pela primeira vez. Use sempre luvas resistentes ao calor quando mexer na grelha 
enquanto usa o barbecue. Nunca pouse a grelha de ferro fundido quente em superfícies inflamáveis ou sensíveis ao calor.

A pega da grelha pode ser usada para facilitar a remoção da grelha de ferro fundido.

Depois de escovar, deixe a grelha e a escova arrefecer completamente.

Deixe a grelha de ferro fundido aquecer no barbecue na potência máxima por cerca de 10 minutos.

No caso de alguma sujidade mais persistente, use o Líquido de Limpeza                               para uma limpeza mais eficaz. 
Após a limpeza, lubrifique levemente a grelha com um óleo de cozinha.

Use uma escova de limpeza com pontas de latão. (Não com pontas de aço)

OUTDOORCHEF

Use sempre luvas resistentes ao calor quando mexer nos utensilios ou panela enquanto estiverem a ser usados no barbecue.
Nunca pouse os utensilios quentes em superfícies inflamáveis ou sensíveis ao calor.

Os utensilios podem ser limpos na máquina de lavar louça. No caso de alguma sujidade mais persistente, use o Líquido de Limpeza OUTDOORCHEF

Nunca coloque a Placa de Corte XXL Lugano, que também serve de cobertura, sobre grelha ou fogão lateral ainda quentes. 
Antes disso, deixe a grelha e o fogão lateral arrefecer por completo.

ogão   ateral

A Placa de Corte XXL Lugano está também disponivel separadamente como acessório.

e molhos da carne são escoados ao preparar a comida para que não se espalhem pelo barbecue.
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OUTDOOR CHEF
para poupar espaço.

Info: 

: WWW.OUTDOORCHEF.COM

UTILIZAÇÃO COMO COBERTURA

Depois de usar o barbecue, a placa de corte XXL Lugano também serve como uma prática cobertura que protege a superfície de grelhar contra 
o pó e outras influências externas. As saliencias nas laterais da placa servem para segurá-la na superfície de grelha adicional. Para este propósito, 
a placa é posicionada na superfície de grelha adicional de modo que as aliencias fiquem no espaço entre a grelha e o topo.  

 ATENÇÃO:Antes de cobrir o queimador steakhouse, deixe-o arrefecer e remova a proteção contra vento e salpicos.

ARRUMAÇÃO DENTRO DO LUGANO 570 G

O LUGANO 570 G inclui um compartimento com um generoso espaço para arrumação. Tem ainda um dispositivo amovivel integrado na gaveta 
que assim como a grelha do barbecue, pode ser usado verticalmente para guardar outros acessórios                               , como a Pedra de Piza,

A Pedra de Pizza não está incluida e pode ser adquirida separadamente.

Mais Informação sobre os nossos acessórios em

SUGESTÕES E TRUQUES

Com o Calor Indireto
Porção grande de carne para assar ou frango inteiro: Graças ao funil EASY FLIP deixa de ser necessário virar as porções maiores 
de carne durante o respetivo tempo de cozedura. O calor do queimador a gás aumenta nos lados interiores do barbecue oval, distri-
buindo-se uniformemente pelo mesmo. Coloque os alimentos sobre a grelha pré-aquecida e feche a tampa. Deixe sempre alguma 
distância entre cada uma das porções de carne. Ao fechar a tampa, os alimentos são cozinhados uniformemente por todos os lados 
e os liquidos permanecem no assado.
Para não deixar que as porções maiores sejam cozinhadas ao acaso, recomendamos a utilização do aparelho de medição da tem-
peratura central, OUTDOORCHEF CHECK DUAL BT , para obter resultados perfeitos e este dispositivo pode ser facilmente
controlado através da app oficial                                 .OUTDOORCHEF

BARBECUE OVAL
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O Calor Indireto também é ideal para assar e assim deliciar amigos e familiares - por exemplo, com uma ótima pizza caseira usando a Pedra de
CHEF

 
Pizza OUTDOOR           , que é feita mesmo à medida do barbecue. Deixe a pedra aquecer por 10 minutos no nivel máximo antes de colocar a
pizza e irá ser recompensado com uma deliciosa base de pizza estaladiça, mesmo como as originais italianas.

Este método, em que calor elevado é direcionado de baixo e centrado, é ideal para o uso de acessórios OUTDOORCHEF , tais como a
 Grelha de Ferro fundido e o Wok de Barbecue.

Como o LUGANO 570 G OUTDOORCHEF
que use o barbecue oval para grelha direta com acessórios. O QUEIMADOR STEAKHOUSE é perfeito para grelhar diretamente carne e também
salsichas - saiba mais em “Grelhar no Queimador Steakhouse”.

GRELHAR NO QUEIMADOR STEAKHOUSE

 Ao combinar o QUEIMADOR STEAKHOUSE com o Barbecue Oval, o LUGANO 570 G permite juntar de forma ideal os benefícios
da grelha directa e tradicional com as vantagens únicas do cozimento indirecto no barbecue oval a gás.

suavemente no barbecue a gás em temperaturas mais baixas.

-

-
sucesso.

APÓS UTILIZAR O BARBECUE
1. 
2. a) Desligue o redutor na botija de gás.  

b) Desligue o interruptor geral no painel elétrico.
3. Deixe o barbecue arrefer totalmente e depois limpe-o.
4. 
5. 
6. 

WWW.OUTDOORCHEF.COMMais informações sobre a vasta gama de acessórios e a app estão disponíveis em:

Com Calor Direto

Com o acessório certo é possível tirar mais partido do seu barbecue OUTDOORCHEF. Grelhar, cozinhar ou assar: Dê asas à sua criatividade e
faça novas experiências culinárias.

tem uma potente superficie de grelha adicional (QUEIMADOR STEAKHOUSE), recomendamos

O LUGANO 570 G OUTDOORCHEF está equipado com uma potente superficie de grelha adicional o QUEIMADOR STEAKHOUSE).
As vantagens do QUEIMADOR STEAKHOUSE complementam na perfeição as do barbecue oval.

O QUEIMADOR STEAKHOUSE foi especialmente desenvolvido para grelhar de forma direta, tradicional, com o calor partir de baixo e é, portanto,
particularmente adequado para carne grelhada (como bifes) e também para grelhar salsichas e legumes, por ex. pimentos, courgettes ou beringelas.

Graças às altas temperaturas que são possíveis atingir com o QUEIMADOR STEAKHOUSE, permite-lhe juntar os deliciosos aromas a churrasco 
ao mesmo tempo que adiciona um padrão grelhado perfeito à sua comida.

INFORMAÇÃO:

COZINHAR NO FOGÃO LATERAL

Isto significa que pode dar tanto aos pedaços menores e maiores de carne fortes aromas de churrasco e um bom padrão grelhado e depois terminá-los  

Pode também selar as salsichas e depois finalizar de as cozinhar no barbecue oval para obter resultados perfeitos.

O fogão lateral ateral do LUGANO 570 G melhora as funções do barbecue oval a gás (grelha indirecta) e do QUEIMADOR STEAKHOUSE (grelha 
directa), adicionando uma função culinária extra. O LUGANO 570 G, portanto, substitui uma cozinha inteira - com infinitas possibilidades culinárias.
O LUGANO 570 G inclui um compartimento com um generoso espaço para arrumação. Tem ainda um dispositivo amovivel integrado na gaveta 

O fogão lateral é perfeito para cozinhar entradas, como camarões com alho em azeite, preparar pratos laterais, como vegetais fritos, e para aquecer 
molhos durante o cozimento. Para isso, recomendamos o uso do acessório OUTDOORCHEF Flavoring Pan, que faz com que cada prato seja um

WWW.OUTDOORCHEF.COMMais informações sobre a vasta gama de acessórios e a app estão disponíveis em:

Ajuste o botão de regulação do gás para cada queimador em:     .

Retire a proteção contra vento e salpicos.
Retire o suporte de utensilio fornecido.
Proteja o barbecue com a capa de proteção correspondente.
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LIMPEZA

com
OUTDOORCHEF

IMPORTANTE:

LIMPEZA DA SUPERFICIE DE GRELHA ADICIONAL DO LUGANO 570 G

IMPORTANTE:Se usar produto de limpeza, deve deixar o barbecue secar completamente após a limpeza. Para acelerar o processo pode ligar o
barbecue e deixar funcionar no nivel máximo por alguns minutos.

USAR O SPRAY DE LIMPEZA OUTDOORCHEF
IMPORTANTE: O barbecue TEM que estar desligado enquanto usa o SPRAY DE LIMPEZA OUTDOORCHEF.

produto funcionar por 15 a 30 minutos. Pulverize novamente as superfícies manchadas, enxague abundantemente com água e deixe secar.

CHEF superfícies metálicas revestidas com pintura a pó.

USAR O SPRAY CHEF DE LIMPEZA OUTDOORCHEF
IMPORTANTE: CHEF.

água e deixe secar.

O queimador pode ficar entupido por insetos. Isso pode prejudicar seu desempenho ou levar a chamas altas. Por favor, execute os seguintes passos 
para inspecionar e limpar o queimador regularmente:

1. 
2. a) Retire os pinos do encaixe do queimador.  

b) Levante o queimador da camara de queima.
3. Limpe o queimador com uma escava de garrafa fina ou um cabo.
4. Assim que esteja devidamente limpo, monte os componentes individuais na ordem inversa na camara de queima e ligue o o queimador como

 indicado em “ACENDER O QUEIMADOR STEAKHOUSE”.

Apenas é necessária uma limpeza muito pequena entre as utilizações do barbecue, porque a maior parte da gordura evapora ou cai na bandeja de
gorduras. No caso de gorduras mais dificeis, aqueça o barbecue por aproximadamente 10 minutos na potência máxima. Para limpar o funil e a grelha, 
use uma escova para barbecue         pontas de latão (não pontas de de aço).
Para uma limpeza mais completa, use o SPRAY DE LIMPEZA                              . Alternativamente, pode usar uma esponja de cozinha de nylon e água
com sabão, a fim de remover todos os resíduos soltos.

Após cada limpeza completa, deixe o barbecue a funcionar no nivel              para permitir seque completamente.

OUTDOORCHEFgorduras e limpa-la com o SPRAY DE LIMPEZA                              .

Apenas é necessária uma limpeza muito pequena entre as utilizações do barbecue, porque a maior parte da gordura evapora ou cai na bandeja de
gorduras. Para limpar a grelha o fogão, use uma escova de barbecue com pontas de latão (não pontas de aço). No final, pode retirar a bandeja de

ATENÇÃO:

ATENÇÃO:

Use luvas e oculos de proteção. Pulverize o barbecue ou os acessórios completamente enquanto ainda estiverem um pouco quentes e deixe o 

 O barbecue TEM que estar desligado enquanto usa o SPRAY CHEF DE LIMPEZA OUTDOOR

produto funcionar por 10 minutos. Se necessário, use uma escova limpreza adequada ou uma esponja de nylon. Enxague abundantemente com 
Use luvas e oculos de proteção. Pulverize o barbecue ou os acessórios completamente enquanto ainda estiverem um pouco quentes e deixe o 

Não utilize o SPRAY DE LIMPEZA OUTDOOR 

CHEF superfícies metálicas revestidas com pintura a pó.Não utilize o SPRAY DE LIMPEZA OUTDOOR 

MANUTENÇÃO DO QUEIMADOR STEAKHOUSE

Primeiro, retire as grelhas e a proteção contra vento e salpicos.

IMPORTANTE:Se usar produto de limpeza, deve deixar o barbecue secar completamente após a limpeza. Para acelerar o processo pode ligar o
barbecue e deixar funcionar no nivel máximo por alguns minutos.



OUTDOORCHEF.COM

17 37

• 
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• 

• 
• 
• 

MANUTENÇÃO
Uma manutenção regular do barbecue assegura um funcionamento perfeito. 

• Inspecione todas as peças condutoras de gás pelo menos duas vezes por ano e sempre após um armazenamento prolongado. As aranhas e 
outros insetos podem causar obstruções, que devem ser eliminadas antes de utilizar o barbecue.

• Se o barbecue for deslocado regularmente sobre um piso irregular, verifique de tempos a tempos se todos os parafusos estão apertados.
• Se não utilizar o barbecue durante um longo período de tempo, deve efetuar um TESTE DE ESTANQUEIDADE  antes de o utilizar  

novamente. Em caso de dúvidas, entre em contacto com o seu fornecedor de gás ou ponto de venda.
• Para evitar danos de corrosão, aplique óleo em todas as peças metálicas antes de um armazenamento prolongado.
• Após um armazenamento prolongado e, pelo menos, uma vez durante a época dos grelhados, deve verificar o tubo de gás quanto a fissuras, 

dobras e outros danos. O tubo de gás danificado deve ser substituído imediatamente, conforme descrito no capítulo 
INDICAÇÕES DE SEGURANÇA.

• 
• 

Uma vez por ano aplique óleo para madeira em todos os componentes de madeira – isto evita a formação de fissuras.

• 
Após o seu arrefecimento completo, cubra o barbecue com uma capa protetora OUTDOORCHEF adequada contra influências climatéricas.

 
Para evitar a acumulação de humidade, remova a capa protetora após uma forte chuva. As capas protetoras podem ser adquiridas junto do 
distribuidor de barbecues.

O queimador não acende:

• Verifique se a alimentação de gás da botija de gás está aberta.
• Certifique-se de que existe gás suficiente na botija.
• Verifique se surgem faíscas a partir do elétrodo no queimador.

ATENÇÃO: Esta verificação só deve ser feita com o gás totalmente fechado!

Sem faíscas:

• Certifique-se de que a pilha está inserida corretamente (nos barbecues com ignição elétrica).
• A distância entre o queimador e o elétrodo deve ser apenas de 5–8 mm.
• Verifique se os cabos na ignição elétrica e no elétrodo estão inseridos e apertados firmemente.
• Insira 2 pilhas novas (tipo AAA, LR03, 1.5 Volt) na ignição elétrica (nos barbecues com ignição elétrica).

Se não conseguir colocar o barbecue em funcionamento de acordo com as medidas mencionadas em cima, contacte o ponto de venda. 

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

O SISTEMA LUMINOSO SEGURANÇA (SLS) não acende:

Verifique se os botões reguladores de gás estão abertos (com o redutor do gás na botija fechado).
Assegure-se que as pilhas recerregáveis para o SLS estão corretamente inseridas e carregadas.
Se as pilhas estiverem descarregadas pode ligar o cabo da alimentação para recarrega-las.
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GARANTIA AO CONSUMIDOR
1. Garantia e relação com outros direitos do comprador

Com a compra deste produto OUTDOORCHEF junto de um distribuidor autorizado, receberá como cliente final particular (consumidor) uma 
garantia por parte do fabricante Outdoorchef AG (“OC”). 

A garantia do fabricante concede-lhe direito a reivindicações de garantia contra o emitente da garantia, em conformidade com o presente acordo.
As reivindicações de garantia são aplicáveis juntamente com outros direitos contratuais ou legais do consumidor. Tais outros direitos não são 
excluídos nem limitados por esta garantia. Portanto, o consumidor também pode fazer valer as suas outras reivindicações contratuais ou legais 
contra os respetivos devedores. Assim, por exemplo, reivindicações ao abrigo da Lei de Responsabilidade do Produto não são afetadas por esta 
garantia. Enquanto comprador, o consumidor também tem a possibilidade, em particular, de fazer reclamações de garantia contratuais contra o 
vendedor. Assim, por exemplo, uma possível rescisão do contrato de compra apenas pode ser intentada contra o vendedor, mas não contra a OC, 
no âmbito desta garantia.

2. Participantes e condições de garantia

O emitente da garantia é a OC. O benefciário da garantia é qualquer cliente fnal que adquira um novo produto num distribuidor autorizado, 
para fins privados. A aquisição é realizada mediante a apresentação do comprovativo de compra. Uma aquisição para fins privados ocorre quan-
do o produto é adquirido por uma pessoa singular para fins que essencialmente não podem estar associados à sua atividade comercial nem à 
sua atividade profissional independente. Se for reconhecido um caso de garantia, o consumidor deve fazer valer as reivindicações da garantia, 
no prazo de dois meses, junto do emitente da garantia. Caso contrário, as reivindicações de garantia serão excluídas. Para defeitos óbvios, esta 
limitação do período começa no momento de receção do produto. A OC recomenda ao consumidor que verifque o produto quanto a defeitos 
imediatamente após a sua receção. 

3. Âmbito

A garantia é válida a partir da data da compra e é concedida nos seguintes casos, desde que não existam factos de exclusão, nos termos do n.º 4:

• 3 anos para o corpo esmaltado do barbecue oval (base e tampa) contra corrusão ou queimadura.
• 3 anos para a grelha esmaltada contra corrosão ou queimadura.
• 3 anos para todas as peças de aço inoxidável contra corrosão ou queimadura. 
•  falha do esmalte antes da primeira utilização. 
• 2 anos para todas as restantes anomalias de fabrico/material.

Irregularidades que não são consideradas defeitos incluem, diferenças de cor do esmalte ou defeitos mínimos insignifcantes para o funcionamento
e razoáveis para o consumidor enquanto cliente, tais como pontos de apoio relacionados com a produção na borda inferior da tampa ou nas pegas.
Num caso de garantia, a OC substituirá, por sua própria escolha, as peças danifcadas ou defeituosas na totalidade, ou o produto. Na medida 
do razoável para o consumidor enquanto cliente, pode-se efetuar a substituição por um modelo comparável de tipo de construção mais novo, por 
exemplo, por um modelo sucessor. Se a funcionalidade do produto não for afetada por um defeito e, na medida do razoável para o consumidor 
enquanto cliente, também pode ser oferecida uma compensação financeira adequada em vez da reparação.
Durante o período de duração do processamento da garantia (verificação e eventual substituição), não há qualquer direito de reivindicar à OC
um produto de substituição ou outra compensação. A execução da garantia ativa não causa um prolongamento nem um reinício do período de 
garantia. As peças trocadas passam a ser propriedade da OC. Apenas em caso de substituição do produto, o período de garantia é reiniciado. 
Quaisquer outras reivindicações contra o emitente da garantia não são cobertas por esta garantia. No entanto, as reivindicações do consumidor 
com base noutros fundamentos jurídicos, não são excluídas nem limitadas (ver também o n.º 1 acima). 

4. Exclusão

A garantia é excluída nos seguintes casos:

• Desgaste normal sob condições normais de utilização, especialmente para peças gerais de desgaste, como funil, proteção, termómetro, 
ignição e bateria, elétrodo, cabo de ignição, mangueira de gás, regulador de pressão do gás, aquecedor, refetor, película protetora de alumínio,-
grelha barbecue ou grade de carvão, grelha de ignição e bandeja de gorduras e carvão.

• Danos no esmalte durante a utilização de utensilios, desde que se comprove que os danos não existiam antes da primeira utilização.
• Defeitos e/ou danos devido a uma utilização incorreta ou não conforme as prescrições, em particular devido à inobservância do manual de 

utilização, das instruções de segurança ou das instruções de operação/manutenção (por ex., uso de aparelhos ao ar livre em espaços fechados,
danos resultantes de instalação incorreta, limpeza inadequada da superfície esmaltada do funil ou do grelhador, pela não realização do teste de
estanqueidade, desde que recomendado nas instruções de utilização, por utilização de substâncias quimicas nocivas, por utilização abusiva, etc).

• Defeitos e/ou danos que tenham sido feitos por meio de intervenções ou reparações por pessoas não autorizadas pela OC.
• Defeitos e/ou danos causados por influências meteorológicas destrutivas (por exemplo, granizo ou relâmpagos).
• Defeitos e/ou danos devidos a atos de vandalismo ou devido a dano intencional ou negligente, desde que não sejam atribuíveis à OC.
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• Defeitos e/ou danos ocorridos durante o transporte para o comprador, nos casos em que o transporte não tenha sido providenciado pelo 
emitente da garantia.

• Defeitos e/ou danos por razões de força maior.
• Defeitos e/ou danos devido ao desgaste por utilização profissional para fins comerciais (por exemplo, utilização na hotelaria ou restauração).

5. Processamento da garantia

Em caso de garantia, entre em contato o mais breve possível connosco ou com um dos nossos distribuidores autorizados (lista de distribuidores
autorizados está disponível em www.outdoorchef.com) e, além do seu endereço, indique se possível, o produto/a peça do produto, o recibo de 
compra, o número de série e o número de artigo (ambos podem ser encontrados no autocolante com as características técnicas do seu
barbecue; para tal, consulte a primeira seção do manual de utilização). Descreva-nos o defeito incluindo também uma foto. Para verifcar o caso
de garantia, entregue o produto ao distribuidor ou à OC (garantia de entrega). Nos casos de garantia válidos, reembolsamos os custos de
transporte e envio necessários e exigidos, caso contrário, enviaremos o produto às suas custas.

A marca registada OUTDOORCHEF é representada pelo seguinte grupo empresarial 

* Encontra uma lista de distribuidores no nosso website em OUTDOORCHEF.COM.
** Poderá consultar o número de série, bem como o número de artigo, no autocolante com as características técnicas  

que está afxado ao barbecue (para tal, leia a primeira secção deste MANUAL DE UTILIZAÇÃO).

LUGANO 570 G

CE 0063 BP 3505
Gas Butano G30 / Propano G31
I3+ (28/30/37 mbar) Butano 30mbar/ Propano 37mbar
I3B/P (30 mbar) Butano / Propano 30mbar
I3B/P (50 mbar) Butano / Propano 50mbar

Consumo de Gás Total 1320 g/h

BARBECUE OVAL

- Queimador pequeno 1.20 kW
 90 g/h

- Queimador grande 8.50 kW
 602 g/h

- Bico queimador pequeno 0.55 mm/marcaçao: BF
- Bico queimador grande 1.47 mm/marcaçao: BT

0.48 mm/marcaçao: AF
1.27 mm/marcaçao: AT

3.20 kW
228 g/h

1.02 mm/marcaçao: BL
0.88 mm/marcaçao: AH

QUEIMADOR STEAKHOUSE
 5.60 kW

 400 g/h

 1.16 mm/marcaçao: BP
 1.02 mm/marcaçao: BL

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

QUEIMADOR DO FOGÃO LATERAL

Pilha (tipo AAA, LR03, 1.5 volts) é necessária para a ignição eletrica.

Potência
Consumo de gás

Bico (28–30/37 mbar) 
Bico (50 mbar) 

Ignição elétrica

Nota sobre a indicação de temperatura
A indicação do termómetro pode ter uma variação de +/– 10 %.

Mais informações assim como truques e dicas, receitas e
dicas, receitas e caracteristicas completas de outros
produtos OUTDOOR            em OUTDOORCHEF.COM CHEF

Página de Internet

 
 

 

Potência
Consumo de gás

Bico (28–30/37 mbar) 
Bico (50 mbar) 

Potência

Consumo de gás

Consumo de gás

Bico (28–30/37 mbar) 

Bico (50 mbar) 
- Bico queimador pequeno
- Bico queimador grande



Outdoorchef AG | Eggbühlstrasse 28 | Postfach |  8050 Zürich | Switzerland
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Outdoorchef Austria GmbH | Dueckegasse 15 / Top 2 F | 1220 Vienna | Austria
Outdoorchef Deutschland GmbH | Ochsenmattstr. 10 | 79618 Rheinfelden | Germany

OUTDOORCHEF.COM

Spring-It Soluções de Lazer Lda
Rua do Seixal, 90
4000-521 Porto

Portugal
Telefone/Fax: 220 967 228

Telemovel: 914 806 784
www.spring-it.pt


