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VOORZICHTIG

Zorg voor voldoende ventilatie. Dit gastoestel verbruikt lucht (zuurstof). Gebruik dit toestel alleen in de open lucht.

BELANGRIJK

Lees deze instructies goed door om vertrouwd te raken met het toestel voordat het toestel aangesloten wordt op de gas�es.

Bewaar deze instructies voor toekomstige referentie.



1. Algemeen

• Deze gasbarbecue voldoet aan de normen BS EN 498:2012 en BS EN 484:1998

• Deze gasbarbecue mag alleen gebruikt worden met een goedgekeurde gasslang en drukregelaar.

• De gascartridge / hervulbare gas�es mogen alleen in de rechtopstaande positie gebruikt worden.

• Gasbarbecues hebben ventilatie nodig voor een ef�ciënte werking, omdat de barbecue zuurstof verbruikt. 

• Alleen te gebruiken met een gas�es die niet hoger is dan 50 cm (inclusief drukregelaar) en niet breder dan 40 cm.

• Alleen buitenshuis gebruiken.

2. Veiligheidsinformatie

 Gasslang

•  De gasslang moet vóór elk gebruik en vóór het aansluiten op de gas�es gecontroleerd worden op slijtage of beschadiging.

•  Gebruik dit toestel niet als de gasslang beschadigd of versleten is. 

•  Gebruik geen toestel wat een lek heeft, beschadigd is of dat niet goed werkt.

•  De minimale lengte van de gasslang moet 1 m zijn. Voor een optimale performance van de barbecue raden wij een maximale lengte 

van 1,5 m aan.

 Gas�es

•  Zorg ervoor dat de gas�es buiten aangesloten of vervangen wordt, uit de buurt van ontstekingsbronnen zoals open vuur, waakvlammen, 

elektrische kachels en uit de buurt van anderen.

•  Houd gas�essen uit de buurt van hitte en vlammen. 

•  Hervulbare gas�essen mogen alleen rechtopstaand gebruikt worden om verzekerd te zijn van een goede werking. Het niet in acht 

nemen hiervan kan uitstoot van vloeibaar gas veroorzaken uit de gas�es, waardoor er een gevaarlijke situatie ontstaat.

•  Verplaats de gas�es niet wanneer deze in gebruik is!

•  De gas�es moet na gebruik en tijdens opslag losgekoppeld worden van het toestel.

•  Niet geschikt voor gebruik met een externe gasvoorziening.

5650

Land van gebruik DK, FI, NO, NL, SE, AT, 

DE, SI

BE, ES, FR, IE, IT, PT, 

GB, CH

PL AT, DE

Categorieën van toestel I3B/P (30) I3+ (28-30/37) I3B/P (37) I3B/P (50)

Toegestane gassoorten en 

bedrijfsdruk

G30-Butaan bij 

28-30 mbar

G31-Propaan bij 

28-30 mbar

G30-Butaan/

G31-propaan mengsels 

bij 28-30 mbar (Z. Afrika 

- LPG bij 2,8 kPa)

G30-Butaan bij 

28-30 mbar

G31-Propaan bij 37 

mbar

G30-Butaan bij 37 mbar

G31-Propaan bij 

37 mbar

G30-Butaan/

G31-propaan mengsels 

bij 37 mbar

G30-Butaan bij 50 mbar

G31-Propaan bij 

50 mbar

G30-Butaan/

G31-propaan mengsels 

bij 50 mbar

Nominaal verbruik Butaan - 218 gram/uur Butaan - 218 gram/uur Butaan - 218 gram/uur Butaan - 218 gram/uur

Bruto nom. warmte-inbreng 3 kW 3 kW 3 kW 3 kW

Gaspit nummer 85 81 74

Gastoevoerbronnen:

a) Een hervulbare gas�es niet zwaarder dan 11 kg die voldoet aan de plaatselijke regelgeving.

b) CADAC gascartridge CA445 / CA500 of andere gascartridge met EN417 aansluiting.

Afkortingen landen

AT=Austria DK=Denmark GB=UnitedKingdom NO=Norway

BE=Belgium ES=Spain IE=Ireland PL=Poland

CH=Switzerland FI=Finland IT=Italy PT=Portugal

DE=Germany FR=France NL=Netherlands SE=Sweden

SI=Slovenia
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 Aansluiting en gebruik

•  De barbecue alleen gebruiken op een stevige, vlakke ondergrond.

•  De barbecue tijdens gebruik niet verplaatsen.

•  Gebruik de barbecue op voldoende afstand van brandbare materialen. Minimaal veilige 

afstanden: 1,2 m boven en 0,6 m rondom de barbecue.

•  Bepaalde onderdelen, zoals kookoppervlakken, kunnen erg heet zijn. Het gebruik van een 

ovenwant wordt daarom aanbevolen.

•  Houd kinderen uit de buurt van de barbecue!

• Alleen buitenshuis gebruiken!
 Vlamterugslag

• In het geval van een vlamterugslag (wanneer de vlam terugslaat en ontsteekt binnenin de 

brander of behuizing), de gastoevoer onmiddellijk afsluiten door eerst de regelkraan op 

de gas� es dicht te draaien en dan de regelkraan van de barbecue. Nadat de vlam gedoofd 

is, verwijder dan de regelaar en controleer de staat van de pakking; bij twijfel de pakking 

vervangen.

• Mocht de vlam aanhoudend terugslaan, neem dan contact op met uw CADAC dealer of de 

klantenservice van CADAC.

 Lekkage

•  Als u de barbecue op lekkage wilt controleren doe dat dan buiten. Draai direct de gas� es dicht 

bij constatering van een lek (gaslucht). 

•  Probeer nooit een lek op te sporen met behulp van een vlam! De juiste manier is het insmeren 

van de koppeling met zeepwater. Wanneer er zich bellen vormen dan is er sprake van een 

gaslek. Sluit dan onmiddellijk de gastoevoer af door eerst de kraan op de gas� es dicht te 

draaien en vervolgens de regelknop van de barbecue uit te draaien.

•  Controleer altijd of alle verbindingen goed aangesloten zijn.

•  Neem contact op met uw CADAC dealer of de klantenservice van CADAC wanneer er gas blijft 

lekken.



6. Het apparaat aansteken

 Voorzorgsmaatregelen bij het aansteken.

• Als het apparaat langere tijd niet is gebruikt, controleer dan de luchttoevoeropeningen van de 

barbecue op insecten, stof en ander vuil die de gastoevoer kunnen belemmeren. Controleer dit 

tevens bij de venturi. Plaats na controle alle onderdelen weer op de juiste manier terug.

• Gebruik het apparaat alleen op een stevige, vlakke ondergrond.

 Gebruik van de regelknop

 De regelknop is uitgerust met twee stopposities, één bij Laag en één bij Aansteken/Hoog. De vlam 

kan tussen deze twee punten worden afgesteld.

 Aansteken met behulp van de piëzo-ontsteking

• Als u het apparaat wilt aansteken met de piëzo-ontsteking, drukt u de regelknop in en draait u die 

linksom totdat u een klik hoort. Als het gas niet bij de eerste vonk ontbrandt, drukt u de regelknop 

in en draait u deze volledig naar rechts. Probeer het opnieuw door de regelknop in te drukken en 

deze naar links te draaien totdat u een klik hoort. Als het gas niet binnen twee of drie seconden 

ontbrandt, druk dan de regelknop weer in en draai volledig naar rechts. Wacht ongeveer dertig 

seconden om het gas dat zich in de branderbak heeft verzameld, te laten ontsnappen. Herhaal 

zo nodig de bovenstaande procedure totdat de vlam ontbrandt. De vlam moet binnen een of twee 

seconden ontbranden.

 Aansteken met behulp van een barbecueaansteker

• Bij koud starten kan het apparaat aan de bovenzijde worden aangestoken voordat het rooster 

geplaatst wordt op  de vetopvangbak. Als het apparaat heet is wanneer u het aansteekt, is het 

beter de barbecueaansteker door een van de ventilatiegaten aan de onderkant van de brander te 

steken tot naast de brander (steek de barbecueaansteker NIET door de grote opening direct onder 

de brander). Druk, terwijl de aansteker aan is, de regelknop in en draai deze naar rechts om de 

brander aan te steken.

 Algemeen

• Nadat het apparaat is aangestoken, kan de vlamintensiteit worden aangepast. Draai de regelknop naar links voor een lagere vlam of naar 

rechts voor een hogere vlam.

• De volledig gesloten positie bevindt zich uiterst rechts. Als u het ventiel uit de volledig gesloten positie wilt draaien, moet u de knop eerst ver 

genoeg indrukken om de vergrendeling op te heffen. Houd de knop ingedrukt en draai die naar links. Wanneer de vergrendeling eenmaal is 

opgeheven, hoeft u de regelknop niet meer ingedrukt te houden en kunt u die naar de gewenste vlaminstelling draaien.

• De vlam kan worden gecontroleerd via de inspectieopening die hiervoor is aangebracht aan de zijkant van de vetopvangbak.

• Bij het bereiden van voedsel met een hoog vetgehalte kan de vlam oplaaien als de geselecteerde hitte-instelling te hoog is. Als dit gebeurt, 

draait u de vlam lager totdat deze niet meer oplaait. 

• Verplaats het apparaat niet wanneer het in gebruik is. Dit is niet alleen gevaarlijk, maar kan ook het oplaaien van de vlam veroorzaken.

• Draai na gebruik eerst het ventiel op de gas� es dicht (indien van toepassing). Wanneer de vlam gedoofd is, sluit u het ventiel van het 

apparaat door de regelknop in te drukken en deze helemaal naar rechts te draaien.
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4. Aansluiten en verwisselen van de gas� es

• Sluit na gebruik de regelkraan van de gas� es en draai vervolgens de regelknop op het toestel uit (“•” – helemaal rechtsom draaien).

• Zorg ervoor dat de gas� es aangesloten of vervangen wordt op een goed geventileerde locatie uit de buurt van alle ontstekingsbronnen, 

zoals open vuur en uit de buurt van anderen.

• Niet roken tijdens het vervangen van de gas� es.

• Wanneer de lege gas� es vervangen moet worden, zorg er dan voor dat de gastoevoer bij de regelkraan van de gas� es dichtgedraaid is.

• Verwijder de regelaar van de lege gas� es.

• Voorkom verdraaiing van de gasslang tijdens het aansluiten van de drukregelaar op de nieuwe/vervangende gas� es. 

• Blaas alle stof weg uit de opening van de gas� es om mogelijke blokkering van de gaspit te voorkomen.

• Koppel de drukregelaar aan de gas� es.

• Zorg ervoor dat er een volledig gasafdichting gemaakt is (controleer op de geur van gas bij de aansluit verbinding). Controleer nooit op 

lekkage met een vlam. Gebruik alleen zeepwater, wat aangebracht wordt op de verbindingen en aansluitingen van het toestel. Wanneer 

er sprake is van gaslekkage, ontstaan er bellen bij de lekkage plek. Bij twijfel, graag contact opnemen met uw CADAC dealer of de 

klantenservice van CADAC.

5. Schoonmaken

• Laat het toestel afkoelen voordat u deze schoonmaakt.

• Gebruik een vochtige doek om de buitenkant van de barbecue en de gas� es schoon te maken.

• Het grillrooster heeft een duurzame non-stick coating. Bij juist gebruik en goed onderhoud heeft deze een lange levensduur. 

• Hoewel de coating zeer duurzaam is, kan het gemakkelijk beschadigen door het gebruik van metalen barbecue gereedschap. Het wordt 

daarom aangeraden bij het koken alleen plastic of houten barbecue gereedschap te gebruiken.

• Laat de grillplaat altijd afkoelen voordat deze in water ondergedompeld wordt.

• Zorg ervoor dat er geen water in de branders komt. De barbecue helemaal goed afdrogen na het schoonmaken.

• Geen schuurmiddelen gebruiken omdat deze het oppervlak kunnen beschadigen.

• Gebruik geen hogedruk stoom apparatuur of waterstraal om het toestel schoon te maken.

• Verwijder het vet uit het vetopvangbakje van de vetpan.

• Opmerking: Voor hardnekkige vlekken, kan de Cadac cleaner gebruikt worden.



6. Combinaties
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8. Opbergen

•  Verwijder altijd de gas� es wanneer de barbecue opgeborgen wordt. Draai eerst de gastoevoer van de gas� es dicht en koppel deze 

daarna pas los.

•  Laat de barbecue altijd geheel afkoelen voordat deze opgeborgen wordt.

•  Berg de barbecue altijd op in de meegeleverde draag- en opbergtas(sen), in een droge omgeving en van de grond. Dit is vooral 

belangrijk voor de branderpan, om te voorkomen dat er vuil of insecten inkomen die de gastoevoer kunnen blokkeren.

•  Berg de gas� es buitenshuis op in een goed geventileerde ruimte, uit de buurt van brandbaar materiaal.

9. Retourneren van het toestel voor reparatie en garantie

• Breng geen verandering aan op het toestel. Dit kan het toestel onveilig maken. Door verandering op of aan het gastoestel zal de CADAC 

garantie komen te vervallen.

• Wanneer u een fout niet kunt herstellen door het opvolgen van deze instructies, neem dan contact op met uw CADAC dealer.

• Wij raden u aan alle betalingsbewijzen en eventuele installatie certi� caten te bewaren voor garantie doeleinden. Alleen op vertoon van 

deze bewijsstukken kunt u eventuele garantie claimen.

• De kwaliteit van deze barbecue wordt door CADAC gegarandeerd voor een periode van 2 jaar tegen fabrieksfouten. 

7. Onderhoud

• Wanneer de barbecue na elk gebruik schoongemaakt en onderhouden wordt, zal de levensduur van het toestel verlengd worden.

In het geval van een spetterende vlam of een verstopping in de gaspit:
• Maak de gaspit uitgangen schoon in het geval van overlopen. 

• CADAC raad aan de gaspitten elke zes (6) maanden schoon te maken om te zorgen voor een continu ef� ciënte werking van uw toestel. 

• Dit kan gedaan worden door verwijdering van de gaspit met gewoon gereedschap en het wegblazen van vuil uit de gaspit, u kunt 

nieuwe gaspitten kopen bij uw CADAC dealer of via www.cadacservice.com. Probeer de gaspit niet mechanisch schoon te maken.

Service intervallen en onderhoud:

• CADAC adviseert het onderhoud van het toestel elke twaalf (12) maanden te laten doen door een servicetechnicus om te zorgen voor 

een continu ef� ciënte werking.

• Opmerking: Alle technische werkzaamheden aan het toestel mogen alleen gedaan worden door een gekwali� ceerde technicus.

• Controleer de gasslang en aansluitingen voor ieder gebruik op beschadigingen en lekkage.

• Mocht het toestel abnormaal functioneren nadat het opgeborgen is geweest en alle controles het probleem niet opgelost hebben, kan 

de venturi geblokkeerd zijn. Een geblokkeerde venturi wordt aangegeven door een zwakkere geelachtige vlam of in extreme gevallen 

helemaal geen vlam. Onder deze omstandigheden is het nodig om de brander te verwijderen en de venturi te controleren en grondig 

alle vuil eruit te halen dat zich in de venturi verzameld heeft.



10. Onderdelen en accessoires

Gebruik altijd originele CADAC onderdelen aangezien deze ontworpen zijn voor een optimale prestatie.

8600-220 A

5650-SP003 G

5610-200 D

8600-210 B

8610-300 E

8600-200 C

8600-100 F

98368
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11. Garantie

 CADAC (Pty) Ltd garandeert bij deze aan de OORSPRONKELIJKE KOPER van dit CADAC gastoestel, dat het zonder gebreken in 

materiaal en vakmanschap zal zijn vanaf de datum van aankoop 2 jaar

 Deze garantie is alleen van toepassing als het apparaat samengesteld is en bediend wordt overeenkomstig deze gebruiksaanwijzing.

 CADAC mag redelijk bewijs eisen van uw aankoopdatum. Bewaar daarom altijd de kassabon of faktuur.

 Deze garantie is beperkt tot de reparatie of vervanging van defecte onderdelen, bij normaal gebruik en onderhoud. Voordat u 

onderdelen retourneert dient u contact op te nemen met uw CADAC dealer of de klantenservice van CADAC. Indien het defect wordt 

bevestigd en de claim goedgekeurd, zal CADAC de defecte onderdelen kosteloos vervangen.

 Deze beperkte garantie dekt geen gebreken of problemen met de werking ten gevolge van een ongeluk, misbruik, verkeerd gebruik, 

wijziging, verkeerd gebruik, vandalisme, onjuiste installatie of onjuist onderhoud of service, of verzuim in het uitvoeren van normaal en 

routinematig onderhoud, inclusief maar niet gelimiteerd tot schade veroorzaakt door insecten in de brander buizen, zoals uiteengezet 

in deze gebruikershandleiding.

 Aantasting of schade ten gevolge van barre weersomstandigheden zoals hagel, orkanen, aardbevingen of tornado’s, verkleuring ten 

gevolge van blootstelling aan chemische stoffen hetzij rechtstreeks of in de atmosfeer, wordt niet gedekt door deze beperkte garantie.

 Er zijn geen andere uitdrukkelijke garanties behalve zoals hierin uiteengezet en alle geldende impliciete garanties van 

verhandelbaarheid en geschiktheid zijn in duur gelimiteerd tot de periode van dekking van deze uitdrukkelijk schriftelijke beperkte 

garantie. Sommige regio’s staan geen beperking toe met betrekking tot hoe lang een expliciete garantie duurt, dus deze beperking is 

mogelijk niet op u van toepassing.

 CADAC is voor geen enkele speciale, indirecte of gevolgschade aansprakelijk. Sommige regio’s staan geen uitsluiting of beperking toe 

van incidentele of gevolgschades, dus deze beperking is mogelijk niet op u van toepassing.

 CADAC autoriseert geen enkel persoon of bedrijf tot het aannemen van enige verplichting of aansprakelijkheid in verband met de 

verkoop, installatie, gebruik, verwijdering, retournering, of vervanging van zijn apparatuur; en geen van dergelijke vertegenwoordigingen 

zijn bindend voor CADAC.

 Deze garantie is alleen van toepassing op producten die verkocht worden in de detailhandel of de CADAC Brandshop.

 Om te genieten van een lange levensduur van uw CADAC product, graag de paragraaf schoonmaken en onderhoud van de 

gebruikershandleiding naleven.




