
 

 
 

 

Bakplaat op gas 65 x 54 CM 
 
Algemene instructies: 

• Gebruik alleen de bijgeleverde drukregelaar. 

• Het toestel is alleen voor propaangas geschikt. 

• Zorg dat de gasslang niet geknikt is. 

• De bakplaat is uitsluitend geschikt voor gebruik buitenshuis. 

• Houdt de bakplaat weg bij licht ontvlambare materialen. 

• Verplaats de bakplaat niet tijdens gebruik. 

• Draai de kraan op de gasfles altijd dicht als u de bakplaat niet meer gebruikt.  

• Het aanbrengen van modificaties aan de apparatuur is gevaarlijk en niet toegestaan.  

• De bakplaat dient zoveel mogelijk waterpas te staan. 
 
Sommige delen van de apparatuur kunnen warm heet worden. Houd kinderen weg bij de bakplaat.  

 
Aansluiten van de gasfles: 

• Bevestig de drukregelaar aan de gasfles met de grote messing moer. Denk erom dat de rubber afdichtingring 
in de moer aanwezig is. Draai de moer goed vast. Let op dit is een linkse schroefdraad. Controleer de 
verbindingen met zeepsop om eventuele lekken op te sporen.  

 
Ontsteken van de bakplaat: 

• Plaats het boven rooster op de bakplaat 

• Draai de knop op de stand “normaal”. Blijf de knop indrukken en druk enkele malen op de ontstekingsknop 
tot de branders volledig vlam geven. Blijf de knop circa 10 seconden ingedrukt houden. De brander zal nu 
blijven branden.  

 
Doven van de bakplaat: 

• Draai de knop geheel naar rechts.  
 

• Let op! Na het boven circa 10 minuten wachten alvorens de branders opnieuw te ontsteken.  

• Na het doven van de branders altijd de hoofdkraan van de gasfles dichtdraaien!    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
Onderhoud: 
Na elk gebruik:  

• Boven rooster goed reinigen. 

• Roestvrijstalen brander bak reinigen.    
 

Storing Mogelijke oorzaak Storing Mogelijk oorzaak  

 
 
Brander wil niet 
aanspringen  

Ontsteker defect  
 
Brander brandt niet 
volledig  

Gasfles (bijna) leeg 

Thermokoppel defect Slang geknikt  

Bougie vuil Kraan op gasfles niet 
helemaal open  

Drukregelaar defect  Hoofdsproeier 
verstopt  

Gasfles leeg Gaskraan defect  

Gasslang geknipt   

Sproeier verstopt   

 
Let op: 
Het is aan te raden na 3 tot 4 jaar de gasslang te vangen door een exemplaar dat door de fabrikant geleverd is (zie de 
datum op de slang), deze wordt op den duur poreus.  
Vervang de drukregelaar alleen door een exemplaar dat door de fabrikant geleverd is.  
Raadpleeg ook de plaatselijke geldende normen, deze kunnen afwijken. 
Gasflessen, ook lege; altijd rechtop bewaren 
 

• Eerste keer gebruiken: 

• Verwijder de roosters en plaats de bakplaat boven de branders 

• Besprenkel de pan royaal met zout (ongewenste stoffen zoals water en vuil zullen in het zout trekken) 

• Giet een laagje olie in de pan en verhit de pan tot de binnenzijde rookt en donker kleurt 

• Reinig de pan met keukenpapier. De pan is nu gereed voor gebruik.  
 
Let op! Houdt de bakplaat te allen tijde licht ingevet om oxidatie te voorkomen.  
 
Belangrijk!  
Indien de 1/1GN bakplaat gebruikt dient u de vet opvangbak en onder- en boven rooster beslist te verwijderen. 
Wanneer u dit niet doet, ontstaat er een warmtestuwing waardoor de apparatuur beschadigd wordt.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
Reserve onderdelen: 
 

Artikelnummer Omschrijving  

145647-322673 Brander 

152195-302408 Thermokoppel 220mm  

145654-330136 Bougie met draad 190mm 

153178-306970 Ontsteker compleet met moer 

145753-302705 Gasslang 80cm 

145661-302941 Gaskraan .30 

 
Overige informatie: 

• Bewaar de bakplaat op een droog locatie die niet aan vorst blootgesteld wordt.  

• De diameter van de inspuiter is 1,00 mm.  

• De gasslang (type MDK6 SL. 1/4L-Blx6/8-ERM) mag niet langer dan 1,50m. Zorg er bij het monteren van de 
gasslang voor dat het niet knikt, tordeert, en niet in aanraking komt met hete onderdelen.  

• Vervanging van de (lege) gasfles nooit uitvoeren in de buurt van mogelijke ontstekingsbronnen.  

• Als er een gaslek geconstateerd wordt, draai dan direct de gaskraan dicht.  

• Let op, dat onderdelen van de bakplaat zeer heet kunnen worden. Draag beschermende kleding 
(handschoenen) als u deze toch aan moet raken.  

• Door de fabrikant verzegelde onderdelen van de bakplaat mogen alleen aanhouden worden door de 
fabrikant, of door de fabrikant goedgekeurde derde. Niet naleving hiervan kan gevaarlijke situaties 
opleveren, en doet de garantie vervallen.  

 

 

 


