Veilig barbecueën
MD017/045
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Plaats de barbecue op een vlakke ondergrond en zorg dat spelende kinderen of huisdieren hem niet
omver kunnen lopen.
Scherm de barbecue af met een niet-brandbaar windscherm. Vooral in de buurt van tenten en droge
bosjes kunnen vonken gemakkelijk brand veroorzaken.
Gebruik geen externe aanmaakmiddelen producten om de barbecue aan te steken.
Volg de bijgevoegde gebruiksaanwijzing (MD017/070)
Pas op met licht ontvlambare kleding in de buurt van een barbecue.
Maak gebruik van vuurbestendige handschoenen.
Eenmaal de barbecue aangestoken, is het raadzaam de stekker uit het stopcontact te verwijderen.
Het is raadzaam om geen etenswaren op de grill te leggen zolang de barbecue nog opwarmt.
Niet koken alvorens het houtskool een grijs aslaagje heeft gevormd.
Gebruik steeds de hulpstukken voor het verplaatsen van het bakrooster.
OPGELET: De barbecue kan erg heet worden. Een in werking zijnde barbecue niet verplaatsen.
Gebruik de barbecue niet binnenshuis.
Loopt toch iemand een brandwond op, koel deze dan direct ten minste vijf minuten, liefst met zacht
stromend koud leidingwater.
Gebruik uitsluitend houtskool of briketten als brandstof.
Houd altijd een brandblusser of emmer water of zand bij de hand.
Dek een nog brandende barbecue na gebruik af met zand. Verplaats de barbecue niet vooraleer hij
volledig is gedoofd.

Faire du barbecue en toute sécurité
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Placer le barbecue sur une surface plane.
Ne pas laisser le barbecue à la portée des enfants es des animaux domestiques.
Écran le barbecue avec un pare-brise non inflammable.
Ne pas utiliser des moyens externes pour allumer le feu.
Suivez le mode d’emploi (MD017/070).
Soyez prudent avec les vêtements inflammables à proximité un barbecue.
Porter des gants résistant au feu.
Une fois allumé le barbecue, il est conseillé de retirer la fiche d’alimentation de la prise.
Il est conseillé de n’avoir aucune nourriture à mettre sur le gril, aussi longtemps que le gril chauffe.
Avant de commencer la cuisson, attendre qu’une couche de cendres recouvre le combustible.
Utilisez toujours les outils accessoirs pour le déplacement du gril.
ATTENTION! Ce barbecue va devenir très chaud. Ne pas le déplacer pendant son utilisation.
Ne pas utiliser dans les locaux fermés.
Utilisez uniquement les briquettes ou le charbon comme combustible..
Toujours garder un extincteur ou un seau d’eau ou de sable à portée de main.

