Welkom bij onze familie. Aan de slag.
GRAVITY SERIES™ 560
Digitale houtskoolgrill met roker

Montage met
twee personen
aanbevolen

Handleiding van toepassing op het (de) volgende modelnummer(s).

MB20041020
IMPORTANT | IMPORTANTE
Uw modelnummer

Fabricagedatum - serienummer

U vindt deze nummers op het typeplaatje van de grill

BELANGRIJK
NOTEER ONMIDDELLIJK DEZE INFORMATIE EN BEWAAR OP EEN
VEILIGE PLAATS VOOR LATER GEBRUIK.

UITSLUITEND VOOR GEBRUIK BUITENSHUIS. NIET VOOR COMMERCIEEL GEBRUIK.
Master it. Masterbuilt.

Code van de handleiding : 9804190195 | 210324-GH

WAARSCHUWING
• Deze handleiding bevat belangrijke informatie die u nodig hebt voor de juiste montage en het veilig
gebruik van het apparaat.
• Lees en volg alle waarschuwingen en instructies, voordat u het apparaat monteert en gebruikt.
• Bewaar deze handleiding voor later gebruik.
• WAARSCHUWING! Gebruik geen spiritus of benzine bij het aansteken of opnieuw aansteken!
Uitsluitend aanmaakblokjes gebruiken die conform EN 1860-3 zijn!
• WAARSCHUWING! Deze barbecue zal zeer warm worden. Nooit verplaatsen tijdens het gebruik ervan.
Deze instructies niet opvolgen kan leiden tot brand, ontploffing of gevaar
voor brandwonden en tot zaakschade, letsel of overlijden.

WAARSCHUWING VOOR KOOLSTOFMONOXIDEGEVAAR
• Bij het branden van houtsnippers, -brokken of -pellets, houtskool en propaan komt
koolstofmonoxide vrij. Deze stof is reukloos en kan de dood veroorzaken.
• GEEN houtsnippers, -brokken of -pellets, houtskool of propaan branden in huis of in een voertuig,
tent, garage of andere afgesloten ruimte.
• UITSLUITEND BUITEN GEBRUIKEN in een goed verluchte omgeving.
• De barbecue niet gebruiken in een gesloten en/of bewoonde ruimte, zoals een huis, tent, caravan,
motorhome of boot. Doodsgevaar door koolstofmonoxidevergiftiging.

WAARSCHUWINGEN EN BELANGRIJKE BEVEILIGINGEN

LEES ALLE INSTRUCTIES.

• De grill altijd gebruiken conform alle van toepassing zijnde plaatselijke en nationale brandcodes.
• Vóór elk gebruik moet u controleren of alle moeren, schroeven en bouten stevig vastgeschroefd zijn.
• De grill nooit gebruiken onder een brandbare overhangende constructie, zoals een dak, carport, luifel
of overstek.
• De grill is UITSLUITEND voor GEBRUIK BUITENSHUIS.
• Grill niet gebruiken binnenshuis.
• Nooit gebruiken in een afgesloten ruimte, zoals een patio, garage, gebouw of tent.
• Nooit gebruiken in of op een caravan of boot.
• Houd een afstand van ten minste 3 m van een overhangende constructie, muur, rail of andere
constructie.
• Houd ten minste 3 m vrije ruimte van brandbaar materiaal, zoals hout, droge planten, gras, borstels,
papier of doeken.
• De grill nooit gebruiken voor iets anders dan het beoogd gebruik. Deze grill is NIET voor commercieel
gebruik.
• Accessoires die niet door Masterbuilt Manufacturing, LLC zijn geleverd, zijn NIET aanbevolen en
kunnen letsel veroorzaken.
• Alcohol en geneesmiddelen, al dan niet vrij verkrijgbaar, kunnen het vermogen van de gebruiker
beperken om de grill correct te monteren of veilig te gebruiken.
• Houd altijd een brandblusser bij de hand als u aan het grillen bent.
• Als u met olie of vet kookt, moet u een BC-blusser of ABC-blusser bij de hand hebben.
• Een olie- of vetbrand niet blussen met water. Onmiddellijk de brandweer bellen. Een BC-blusser of
ABC-blusser kan in bepaalde omstandigheden het vuur onder controle houden.
• De barbecue moet, vóór gebruik, op een veilige en vlakke basis geïnstalleerd zijn.
• De grill gebruiken op een vlak, niet-brandbaar, stabiel oppervlak, zoals grond, beton, baksteen of rots.
Asfalt kan voor dit doel niet aanvaardbaar zijn.
• De grill MOET op de grond staan. De grill niet op een tafel of aanrecht plaatsen. De grill NIET
verplaatsen over niet-vlakke oppervlakten.
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WAARSCHUWINGEN EN BELANGRIJKE BEVEILIGINGEN
• De grill niet gebruiken op een houten of brandbaar oppervlak.
• De grill vrijhouden van brandbaar materiaal, zoals benzine en andere brandbare dampen en
vloeistoffen.
• De grill niet onbewaakt achterlaten.
• Kinderen en huisdieren altijd van de grill vandaan houden. Sta NIET toe dat kinderen de grill gebruiken.
Van nabij toezicht houden als de grill wordt gebruikt met kinderen of huisdieren in de nabijheid.
• NIET toestaan dat iemand activiteiten uitvoert rond de grill tijdens of na het gebruik ervan, voordat de
grill afgekoeld is.
• Nooit kookgerei van glas, kunststof of keramiek gebruiken in de grill. Nooit leeg kookgerei in de grill
plaatsen tijdens het gebruik ervan.
• De grill nooit verplaatsen wanneer in gebruik. Laat de grill helemaal afkoelen (tot onder 45 °C), voordat
u de grill verplaatst of opbergt.
• De grill niet opbergen met hete as of houtskool in de grill of laadtrechter. Uitsluitend opbergen nadat
het vuur helemaal gedoofd is en alle oppervlakken koud zijn.
• Niet koken, voordat de grill met een laag as bedekt is.
• De grill nooit gebruiken als verwarming. (LEES KOOLSTOFMONOXIDEGEVAAR.)
• De grill en de hitteschilden van de laadtrechter zijn HEET tijdens het gebruik en blijven HEET
gedurende een bepaalde tijd erna en tijdens het afkoelen. Wees VOORZICHTIG. Draag beschermende
handschoenen of ovenwanten.
• Wees voorzichtig als u voedsel van de grill neemt. Alle oppervlakken zijn HEET en kunnen
brandwonden veroorzaken. Gebruik beschermende handschoenen of ovenwanten of kookgerei met
een lange, stevige steel als bescherming tegen warme oppervlakken of spatten van bakvloeistoffen.
• De grill NIET aanstoten of ertegen schoppen om letsel, schade aan de grill of gemors of spatten van
hete bakvloeistof te voorkomen.
• Geen HETE oppervlakken aanraken.
• De grill is heet tijdens het gebruik. Om brandwonden te voorkomen, het gezicht en lichaam van de
deur(en) en luchtgaten vandaan houden. Tijdens het gebruik komt er stoom en warme lucht vrij.
• De hitteplaat, de deur met slot en het asluik met slot van de laadtrechter zijn HEET tijdens het gebruik
van de grill en de afkoeling ervan. Draag beschermende handschoenen als u werkt met of rond deze
onderdelen.
• De grill heeft open vuur. Houd de handen, het haar en het gezicht van de vlam vandaan. NIET over de
grill leunen tijdens het aansteken. Los haar en losse kleding kunnen vuur vatten.
• De verbandings- en verluchtingsstroom NIET hinderen.
• De bakroosters niet bedekken met aluminiumfolie. Hierdoor wordt de warmte gevangen en kan de grill
worden beschadigd.
• Nooit HETE kolen of as onbewaakt achterlaten.
• De as niet verwijderen als as en houtskool HEET zijn.
• Houd de handen, het haar en het gezicht van de brandende houtskool vandaan. Let goed op dat
loshangend haar of losse kleding tijdens de werking geen vuur vatten.
• Draag beschermende handschoenen bij het hanteren van deze grill of het werken met vuur. Draag
beschermende handschoenen of gebruik stevig haardgereedschap met een lange steel als u hout of
houtskool toevoegt.
• Geen aanmaakvloeistof, benzine, alcohol of andere, zeer vluchtige vloeistoffen gebruiken om
houtskool te doen branden. Deze vloeistoffen kunnen ontploffen en letsel of de dood veroorzaken.
Volg altijd de specifieke instructies voor het aanmaken van deze grill.
• De laadtrechter nooit te hoog vullen met houtskool. Dit kan ernstig letsel en schade aan de grill
veroorzaken.
• Koude as weggooien in aluminiumfolie, in water gedrenkt, in een niet-brandbare afvalton.
• Bij gebruik van elektrische apparaten moet men altijd de basisvoorzorgsmaatregelen nemen,
waaronder: 1) Het apparaat niet aansluiten voordat het helemaal gemonteerd is en klaar voor gebruik
is. 2) Gebruik uitsluitend een goedgekeurd geaard stopcontact. 3) Niet gebruiken als het bliksemt. 4)
Het apparaat nooit blootstellen aan regen of water.
• Ter bescherming tegen een elektrische schok het snoer, de stekker of het regelpaneel NIET
onderdompelen in water of een andere vloeistof.
• Niet met het apparaat werken met een beschadigd snoer of beschadigde stekker, na een defect van
het apparaat of als het op enige manier beschadigd was.
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WAARSCHUWINGEN EN BELANGRIJKE BEVEILIGINGEN
• Een verlengsnoer mag worden gebruikt mits men voorzichtig is ermee. • Bij gebruik van een
verlengsnoer: 1) De aangeduide nominale waarde van het verlengsnoer moet ten minste even hoog
zijn als de nominale waarde van het apparaat en 2) het snoer moet zo worden geleid dat het niet over
een aanrecht of tafel hangt waar kinderen eraan kunnen trekken of men per ongeluk erover zou kunnen
struikelen.
• Het verlengsnoer moet een geaarde driedraadskabel zijn.
• Een verlengsnoer voor buiten moet worden gebruikt met een product voor gebruik buiten en is
gemarkeerd met achtervoegsel IP en ‘geschikt voor gebruik met apparaten buitenshuis’.
• OPGELET - Om het gevaar voor een elektrische schok te beperken, moet u de aansluiting van het
verlengsnoer droog en van de grond houden.
• Verlengsnoer niet laten hangen over of in aanraking met hete oppervlakken.
• Snoer niet plaatsen op of in de nabijheid van een brander op gas of elektriciteit of in een verwarmde
oven.
• Om los te koppelen, de regeling in de stand UIT draaien en dan de stekker uit het stopcontact halen.
• Uit het stopcontact halen wanneer niet in gebruik en voordat u het apparaat schoonmaakt. Laat het
apparaat helemaal afkoelen, voordat u interne onderdelen toevoegt of verwijdert.
• Dit product niet reinigen met een waterspuit of iets vergelijkbaars.
• De grill uitsluitend over een glad oppervlak rollen.
• De grill nooit op of van de trap rollen of over een oneffen oppervlak.
• Deze waarschuwingen niet volgen kan leiden tot mogelijke schade aan de grill en gevaar voor de
gebruiker.
• Laadtrechter nooit openen tijdens het gebruik. Als u tijdens het gebruik houtskool moet toevoegen,
volg dan de specifieke instructies voor herladen bij deze grill en draag altijd beschermende
handschoenen.
• De grill nooit gebruiken met de thermometer verwijderd. De grill kan hierdoor oververhitten en ernstig
letsel en/of schade aan de grill kan het gevolg zijn.
• Installeer na elk gebruik de warmte-inlaat- en luchtinlaatschuiven.
• Verwijder vóór elk gebruik de warmte-inlaat- en luchtinlaatschuiven.
• De grill nooit gebruiken met de warmte-inlaat- en luchtinlaatschuiven in de grill geplaatst. Dit kan de
grill beschadigen.
• Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar, door personen met beperkte zintuigen of
verstandelijke beperkingen, en door personen met weinig ervaring en kennis, indien er toezicht is, of
zij instructies hebben ontvangen over het veilig gebruik van het apparaat en zij de betrokken gevaren
begrijpen.
• Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
• Kinderen mogen het apparaat niet schoonmaken of onderhouden zonder toezicht.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES.
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Aanbevelingen voor structurele omgeving en veilig gebruik
HERINNERING : Houd een
afstand van ten minste 3 m
tussen de achterkant en
zijkanten en muren, rails of een
andere brandbare constructie.
Deze vrije ruimte zorgt voor
voldoende afstand voor goede
verbranding, luchtcirculatie en
verluchting.

3m

3m

3m

Bij dit product wordt geen houtskool geleverd.
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Afbeelding van onderdelen
29

1

30

2

31

32
33

2

34

4

56

35

3
6
5
8

13

9

36

7

37

10

38
41

12

36
52

39

13

43

11
44

42

45
40
15
54

17

14

47

46
16

35

21

55

50

48

18

49

20

19
24

13
22
23
24
25
26

27

6

53

51

Lijst van onderdelen
nr.

AANTAL

OMSCHRIJVING

nr.

AANTAL

OMSCHRIJVING

1

2

Rook-/opwarmingsrekken

30

1

Ring aan handgreep van deksel van laadtrechter

2

2

Rook- en schroeiroosters

31

1

Handgreep van deksel van laadtrechter

3

1

Thermometer

32

1

Hitteschild van laadtrechter - bovenkant

4

1

Deksel

33

1

Slot van deksel van laadtrechter

5

1

Bevestiging van handgreep, links

34

1

Laadtrechter - bovenkant

6

1

Bevestiging van handgreep, rechts

35

2

Pakking van laadtrechter

7

1

Buis van handgreep

36

2

Brandsteen, voor/achter

8

1

Steun van warmteverdeelstuk

37

1

Brandsteen, links

9

1

Beugel van thermometer

38

1

Brandsteen, rechts

10

1

Thermometer

39

1

Laadtrechter - midden

11

1

Warmteverdeelstuk

40

1

Afstandshouder van vezel voor warmte-inlaat van grill

12

1

Gemonteerd hoofdgedeelte

41

1

Warmte-inlaatschuif (groot)

13

3

Schakelaar deksel/deur

42

1

Luchtinlaatschuif (klein)

14

1

Zijlade

43

1

Slot aan deur van laadtrechter

15

1

Regeling

44

1

Houtskoolrooster

16

1

Onderste lade

45

1

Luchtinlaatklep/-beugel

17

1

Linkerachterpoot

46

1

Hitteschild van laadtrechter - onderkant, achteraan

18

1

Linkervoorpoot

47

1

Deur van laadtrechter

19

1

Vetschuif

48

1

Ventilator

20

1

Steun van laadtrechter/kar

49

1

Bescherming ventilator

21

1

Rechterachterpoot

50

1

Laadtrechter - onderkant

22

1

Rechtervoorpoot

51

1

Hitteschild van laadtrechter - onderkant, vooraan

23

1

Wielas met borgmoer

52

1

Warmte-inlaatrooster van grill

24

2

8” wiel (20 cm)

53

1

Aslade

25

1

Onderste lade

54

3

Hanger gereedschap

26

2

3” wieltje (7,5 cm)

55

1

Antenne

27

1

Binnenbekleding, achteraan

56

2

Handvat mouw

28

1

Binnenbekleding, vooraan

1

Vleesthermometer - niet afgebeeld

29

1

Deksel van laadtrechter

1

Netsnoer + 3 stuks stekkers - niet afgebeeld

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

LEES AANDACHTIG ALLE INSTRUCTIES VÓÓR DE MONTAGE.

Monteren op een schoon en plat oppervlak.
Montage op karton aanbevolen om oliespatten op de vloer of krassen te voorkomen.
Het dragen van handschoenen tijdens de montage is aanbevolen. Pakking van laadtrechter is van glasvezel en zal de huid irriteren.
Benodigd gereedschap: kruiskopschroevendraaier, bijstelbare moersleutel, 19 mm dopsleutel.
Benaderde montageduur: 1 uur en 45 minuten.
Het zal gemakkelijker zijn en minder lang duren als twee personen de grill monteren.
Het werkelijk product kan anders zijn dan getoond op de afbeelding.
Mogelijk zijn bepaalde montagestappen al gedaan tijdens de fabricage.
Verwijder vóór gebruik alle gedrukte plaatjes van de grill en laadtrechter.

STOP

NEE GA NIET TERUG NAAR DE WINKEL voor hulp bij montage of voor ontbrekende of
beschadigde onderdelen. Neem in de rest van Europa contact op met de
MASTERBUILT-klantenservice via service.europe@masterbuilt.com. Houd het modelnummer en
serienummer bij de hand. U vindt deze nummers op het zilveren typeplaatje op de grill.
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Schroeven, bouten enz.

Extra schroeven

LEGENDA

AANTAL

A

34

OMSCHRIJVING
M6x15 schroef

B

8

M4x10 schroef

C

2

M5x12 schroef

D

12

M6 zeskantmoer

E

2

M6x15 schroef met borgring en platte ring

VEILIGHEIDSFUNCTIES
Schakelaar aan deksel – voorkomt oververhitting van de grill.
• Als de ingestelde temperatuur hoger is dan 260 °C, zal de regeling de temperatuur van de grill op
260 °C regelen wanneer het deksel van de grill open is. Zodra het deksel wordt gesloten, gaat de
grill opnieuw naar de ingestelde temperatuur.
• Als de ingestelde temperatuur lager is dan 260 °C, zal de regeling de temperatuur van de grill nog
altijd op de ingestelde temperatuur regelen wanneer het deksel van de grill open is.
Schakelaars aan laadtrechter – vermindert het schoorsteeneffect als de laadtrechter open is.
1. Schakelaar aan deksel van laadtrechter: De ventilator stopt als het deksel van de laadtrechter
wordt geopend. De ventilator begint opnieuw te werken als het deksel van de laadtrechter wordt
gesloten.
2. Schakelaar aan asluik van laadtrechter: De ventilator stopt als het asluik van de laadtrechter
wordt geopend. De ventilator begint opnieuw te werken als het asluik van de laadtrechter wordt
gesloten.
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Montage

1
Verwijder de onderste lade en alle onderdelen
uit de binnenkant van de grill, voordat u
begint met de montage.

16

2
B

×4

Houd het deksel van de
laadtrechter gesloten en
vergrendeld tot aan het einde
van de montage. Monteer de
handgreep aan het deksel van
de laadtrechter pas in stap 21.

B

B
B

B

33

9

Montage

3

Op de laadtrechter buigt u het ronde stuk omhoog, weg van de ventilator en naar de
laadtrechter toe. NB: Buig dit stuk niet meer dan nodig is. Te veel buigen kan leiden tot
beschadiging.

4
Om letsel en schade aan
de grill te voorkomen, moet
iemand u helpen om de grill te
tillen en op de achterkant op
het karton te plaatsen. Dit zal
krassen voorkomen.
TIP : gebruik verschillende
stukken tape met dubbele
kleefkant (niet meegeleverd) om
de pakking van de laadtrechter
bevestigd te houden.

35

10

Montage

5
A

X2

A

A

Draai de schroeven halfvast aan en
schuif dan de sleuven in de voorrand aan
de onderkant van de laadtrechter onder
de schroefkoppen. Draai de schroeven
niet te vast aan.

50

Voorrand aan onderkant van laadtrechter

6
A

X3

A
A

A
50

Schroef de vijf schroeven aan de laadtrechter helemaal vast.
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Montage

7
A

X3

21

A
A

A

Draai de schroeven niet te vast aan.

8

A
A

A

A

X6
17

18

A
A
A

Draai de schroeven niet te vast aan.

12

Montage

9

A
A

A

D

X6

D

D

×6

A

D
D
A
D
D

25

A

Draai de schroeven niet te vast aan.

10

A

Schroef op dit punt alle schroeven/moeren aan de poten en onderste lade helemaal vast.
22

A

×5

A

A

A

D

×2

A
A

D
D

13

Montage
23

11
24

26

Draai de wieltjes vast aan met de
meegeleverde platte sleutel. Plaats
piepschuim onder de onderste lade voor
het monteren van de wielen.
Houd het platte deel van de as vast met
de bijstelbare sleutel.
Schroef de borgmoer vast met een 19 mm dopsleutel.
NB: Let goed op dat u niet te vast aandraait. Het wiel
moet nog kunnen draaien.

24

23

12
A

50

×1

A

Plaats de grill recht en vergrendel
beide wieltjes voor stabiliteit.
NB: de schroeven/moeren aan de
poten en onderste lade moeten
stevig vastgeschroefd zijn.

14

Montage

13
A

×4

A

A

20

A
A

D

×4
Lipje door sleuf.

D D

20

D

Groot gat naar
voorkant van de
grill.

D

15

Montage

14

15

16

Verbind de draden van laadtrechter en
ventilator met het hoofdgedeelte van
de grill, zoals getoond. Gebruik het
meegeleverd kabelbindertje om de
verbonden draden te bundelen tegen
de onderkant van het hoofdgedeelte.

Montage
Verwijder de schroeven van het
bovenste hitteschild. Schuif het
onderste hitteschild ONDER het
bovenste hitteschild. Plaats opnieuw
na het indraaien van de onderste
schroeven (B).

16
B

X2
51

De buitenflens past ACHTER
de rand van de opening aan de
laadtrechter.

B

B

17
B

X2

VOORAANZICHT

Verwijder de schroeven van het
bovenste hitteschild. Schuif
het onderste hitteschild ONDER
het bovenste hitteschild. Plaats
opnieuw na het indraaien van de
onderste schroeven (B).
46

De buitenflens past ACHTER
de rand van de opening aan
de laadtrechter.

B
B

ACHTERAANZICHT

17

Montage

18
44

53

19

47

18

Montage

20

41

41

GROOT

42

42

KLEIN

21
30

31

19

Montage

22

5

7

E

X2

Plaats de linkersteun van de
handgreep met de inkeping aan
het deksel. Breng de buis van de
handgreep in lijn met de inkeping
en steek de rechtersteun van
de handgreep op de buis van de
handgreep. Het deksel zit vast.

23

E

6

56

E

56

3
3

Verwijder de zeskantmoer en sluitring
van de thermometer en plaats daarna
terug, zoals getoond.

24

Draai de schroeven (C) halfvast aan.

C

X2

8

C

C
Steek de schroefkop door de gaten in de
wand van de grill. Schroef vast vanaf de
buitenkant van de grill.

20

8

Montage

25
Steek de schroefkoppen op de onderkant van het warmteverdeelstuk
(11) in de verdeelstuksteun. Schuif het verdeelstuk naar de laadtrechter.
Schroef de schroeven onder het verdeelstuk vast.

11

26

Plaats de antenne door op de achterkant van het paneel te
schroeven.
Draai dan het bovenste deel van de antenne zoals getoond.

55

21

Montage

27
A

Draai de bovenste schroeven (A) halfvast aan in
de zijwand van de grill. Plaats de lade over de
schroefkoppen, draai de onderste schroeven (A) in
en schroef de schroeven vast.

×4

A
14

A

A

A

28

16

22

Montage

29

2

30

1

19

23

Montage

31

15

Netsnoer

Verbind de drie snoeren van de binnenkant van de grill met het digitale regelpaneel.
De pinnen van de ronde stekker hebben verschillende afmetingen. De grootste is de
negatieve pin en de kleinste is de positieve pin. Controleer of de grootte van de pin
overeenkomt met de grootte van de opening als u de stekker in het regelpaneel steekt. U
hebt daarvoor niet veel kracht nodig. Verbind het netsnoer het laatst.

32

Vleesthermometer

Vier bussen voor
vleesthermometer

24

Werkingsinstructies
DE MONTAGE IS KLAAR. TIJD VOOR IETS LEUKS!
VOORBEHANDELING
Met deze voorbehandeling van de grill brandt u alle overgebleven chemicaliën en olie van het
fabricageproces weg. GEEF DE GRILL EEN VOORBEHANDELING VÓÓR HET EERSTE GEBRUIK.
1. Vul de laadtrechter met houtskool tot op ongeveer een vierde of de helft.
2. Begin met de instructies voor OPSTARTEN van de grill en stel de temperatuur in op 120 °C gedurende
60 minuten.
3. Stel de temperatuur in op 205 °C gedurende 30 minuten.
4. Schakel de grill uit volgens de instructies voor AFZETTEN.
5. Laat de grill HELEMAAL afkoelen.
6. Wrijf met een servet of doek een lichte laag bakolie over de rook- en schroeiroosters, de
opwarmings-/rookrekken, de houtskoolrooster en in het deksel en hoofdgedeelte van de grill.
7. Herhaal stap 3–6 op 175 °C.
Vaak voorbehandelen voorkomt roest. Eventueel roest reinigen met een staalborstel, plantaardig
frituurvet aanbrengen en verwarmen zoals hierboven beschreven.

OPSTARTEN
1. VERWIJDER warmte-inlaat- en luchtinlaatschuiven. (Zie montagestap 21.)
2. Open het deksel en asluik van de laadtrechter.

• Elke deur heeft een veiligheidsschakelaar die de werking van de ventilator stopt als de deuren geopend zijn.
• Als er houtskool over is van een vorige bakbeurt, schud dan aan de houtskoolrooster, zodat alle as in de aslade valt.
• Verwijder eventuele as uit de aslade.

3. Vul de laadtrechter met houtskool.
•
•
•
•

Ongeveer 7,25 kg houtskoolbriketten.
Ongeveer 4,5 kg losse houtskool.
Nooit snel aansteekbare houtskool of aanmaakvloeistof gebruiken.
Als er houtskool door de houtskoolrooster in het asblik valt, verwijder die dan
voordat u begint.

4. Plaats aanmaakblokjes in de houtskoolrooster en steek aan.
•
•
•
•

Gebruik veilige aanmaakblokjes voor voedsel of gedraaide keukenrol of papier.
Plaats in de houtskoolrooster op de steunstaven voor aanmaakblokjes.
Wees voorzichtig en draag beschermende handschoenen.
Steek aan met een lucifer of aansteker.

NB: aanmaakblokjes
komen hier.

5. Draai de regeling aan en stel de gewenste temperatuur in.

• Wacht 1 à 2 minuten na het aansteken van de aanmaakblokjes, om te zien of ze goed branden.

6. Sluit het deksel en asluik van de laadtrechter.
• Dit activeert de ventilator.

7. Wacht totdat de grill de gewenste ingestelde temperatuur bereikt.
• Ongeveer 13 minuten om 370 °C te bereiken.
• Ongeveer 7 minuten om 105 °C te bereiken.
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Werkingsinstructies
HERLADEN

Als het nodig is om de laadtrechter bij te vullen tijdens het bakken, volg dan de onderstaande instructies voor
veilig herladen.

• GEEN houtskool toevoegen als de grill warmer is dan 120 °C.
• De ventilator stopt als u het deksel of asluik van de laadtrechter opent. Dit vermindert het schoorsteeneffect dat ontstaat als
deze deuren worden geopend.
• Technologie op basis van natuurlijk verval werkt door de laadtrechter helemaal afgesloten te houden. Als het deksel van de
laadtrechter wordt geopend, stijgt de vlam vanaf de bovenkant van de trechter, net zoals een toorts. Sluit het deksel en asluik
van de laadtrechter en de vlam wordt opnieuw kleiner, goed voor gewone werking.
• De hoeveelheid houtskool in de laadtrechter bepaalt hoe snel de vlam stijgt als het deksel van de trechter wordt geopend.

Houtskool toevoegen:

1. Open het deksel van de laadtrechter.
		 • Wees voorzichtig en draag beschermende handschoenen. Het deksel van de laadtrechter zal heet zijn.
		• De vlam zal na een korte tijd opstijgen uit de laadtrechter, afhankelijk van de hoeveelheid houtskool.
2. Giet houtskool in de laadtrechter.
3. Sluit het deksel van de laadtrechter.

AFZETTEN
1. Draai de regeling uit.
2. Sluit het deksel en asluik van de laadtrechter.
3. Plaats de warmte-inlaat- en luchtinlaatschuiven.

• De grill is ontworpen om de houtskool geen zuurstof meer te geven na het uitschakelen. Daardoor kan een deel van de
ongebruikte houtskool worden bewaard voor de volgende bakbeurt.

4. De schuiven niet plaats na het uitschakelen kan de grill beschadigen.

ROOK/SMAAK TOEVOEGEN
Mogelijkheid 1: Plaats brokken hout of houtskool in de aslade om smaak toe te voegen, voordat de temperatuur
wordt ingesteld. Terwijl de houtskool brandt in de laadtrechter, vallen de hete sintels op het hout of de houtskool
in de lade die dan trager zal branden en er meer smaak in de grill vrijkomt.
NB: nooit meer dan 225 g tegelijkertijd toevoegen. Voeg geen bijkomende brokken of houtskool toe zo lang als de voordien
toegevoegde brokken of houtskolen rook afgeven.

Mogelijkheid 2: brokken hout in de laadtrechter mengen met houtskool.
* NB: nooit meer dan 700 g brokken hout in de hele trechter gebruiken.

REGELPANEEL
AAN-/UIT-regeling:
1. Knop indrukken om de regeling AAN te zetten.
2. Knop ingedrukt houden om de regeling UIT te
zetten.
Temperatuur instellen:
1. Knop indrukken.
2. Knop draaien tot de gewenste temperatuur.
3. Knop opnieuw indrukken om temperatuur in te
stellen (tijd wordt automatisch ingesteld na
3 seconden).

Bussen
voor
vleesthermometer
Temperatuurinstelling veranderen van ºF naar ºC:
1. Wanneer uitgeschakeld,
3. Apparaat start op en F of C knippert op
houdt u de knop voor
de weergave.
temperatuurinstelling
4. Knop gebruiken om de gewenste
ingedrukt.
temperatuurweergave te selecteren.
2. Aan-/uitknop indrukken.
5. ‘Temperatuur instellen’ indrukken om te
bevestigen.

Tijd instellen:
• Timer verlagen
1. Knop indrukken.
2. Knop draaien tot de gewenste uren.
3. Knop indrukken om de uren in te stellen.
4. Knop draaien tot de gewenste minuten.
5. Knop indrukken om de minuten in te stellen. De timer
begint te lopen.
6. Knop indrukken om te pauzeren en de timer te
hervatten.
7. Knop ingedrukt houden om de timer te resetten.
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• Timer verhogen
1. Knop ingedrukt houden.
2. Timer begint te lopen en telt op vanaf 00:00.
Timer telt in minuten:seconden en daarna in
uur:minuten.
3. Knop indrukken om te pauzeren en de timer te
hervatten.
4. Knop ingedrukt houden om de timer te resetten.

Werkingsinstructies
Vleesthermometer instellen:
1. Knop indrukken en draaien aan de knop om de gewenste vleespeiling te selecteren (MP1, MP2, MP3,
MP4). Knop opnieuw indrukken.
2. Temperatuurknop indrukken.
3. Draaien aan de knop tot de gewenste temperatuur.
4. Temperatuurknop opnieuw indrukken om de temperatuur in te stellen. (Een alarm gaat af als de
vleesthermometer 150 °C bereikt. U moet de vleesthermometer dan uit de warmte halen en laten
afkoelen. De vleesthermometer zal worden beschadigd indien op deze temperatuur gelaten.)
* NB: het pictogram van de vleesthermometer knippert in de modus Instelling.
5. Het alarm gaat af zodra de ingestelde temperatuur bereikt is. Druk op eender welke knop om uit te
schakelen.
Informatie bekijken op de weergave:
• Draai aan de knop en u doorloopt op de weergave de grilltemperatuur, -timer en vleespeilingen; MP1,
MP2, MP3 en MP4.

BLUETOOTH + WIFI
Grill aan smartapparaat (-apparaten) koppelen:
1. Download de Masterbuilt-app van de Apple App Store op Google Play Store op uw smartapparaat
(-apparaten). Ga voor meer informatie naar masterbuilt.com/pages/app-device-requirements.
2. Na het downloaden opent u de Masterbuilt-app. Volg de instructies om uw Bluetooth + wifi-grill te
koppelen aan uw smartapparaat (-apparaten).

BLUETOOTH
Grill aan smartapparaat (-apparaten) koppelen:
1. Download de Masterbuilt-app van de Apple App Store op Google Play Store op uw smartapparaat
(-apparaten). Ga voor meer informatie naar masterbuilt.com/pages/app-device-requirements.
2. Na het downloaden opent u de Masterbuilt-app. Volg de aanwijzing om uw Bluetooth-grill te koppelen
aan uw smartapparaat (-apparaten).
Dit apparaat voldoet aan hoofdstuk 15 van de FCC-bepalingen (Federal Communications Commission) van
de VS. De werking dient te voldoen aan de volgende twee voorwaarden:
1. Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken en
2. het moet elke ontvangen interferentie aannemen, met inbegrip van de interferentie die een ongewenste
werking kan veroorzaken.
FCC-waarschuwing
Waarschuwing: wijzigingen of aanpassingen aan deze roker die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de
verantwoordelijke voor de naleving, kunnen tot gevolg hebben dat de goedkeuring die de gebruiker voor de
werking met dit toestel heeft, nietig wordt.
FCC-verklaring
Tests met dit apparaat hebben aangetoond dat het voldoet aan de beperkingen gesteld voor een digitaal
apparaat van categorie B, in overeenstemming met hoofdstuk 15 van de FCC-bepalingen in de VS. Deze
beperkingen zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing in een woongebied.
Dit apparaat genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen. Indien het niet is geïnstalleerd of
wordt gebruikt volgens de instructies, kan het schadelijke storing veroorzaken voor radiocommunicatie.
Er bestaat echter geen garantie dat er geen storing zal optreden in een bepaalde installatie. Indien dit
apparaat schadelijke storing veroorzaakt voor de ontvangst van radio en televisie, wat kan worden bepaald
door het in en uit te schakelen, dan zou de gebruiker deze storing moeten oplossen door een van de
volgende maatregelen:
1. De ontvangstantenne opnieuw richten of verplaatsen.
2. De afstand verhogen tussen het apparaat en de ontvanger.
3. Het apparaat aansluiten op een contact van een andere stroomkring dan die waarmee de ontvanger is
verbonden.
4. Neem contact op met de verkoper of een ervaren radio- en tv-technicus voor hulp.
NB: Als de verbinding wordt verbroken, blijft de roker werken zoals geprogrammeerd. U kunt de roker doen
werken vanaf het regelpaneel als de koppeling of verbinding verbroken is.
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Werkingsinstructies
AANPASSINGEN AAN SLOT
Mogelijk moeten de sloten aan het deksel en
luik van de laadtrechter worden aangepast
voor goede vergrendeling en om overmatige
rookuitlaat te voorkomen. Maak de sloten
iets losser als er te veel druk nodig is om te
sluiten. Maak de sloten iets vaster als er te
veel rook ontsnapt.

Slot vaster maken

Moeren losser
aandraaien

Moeren vaster
aandraaien

Slot losser maken

Moeren vaster
aandraaien

Moeren losser
aandraaien

ROOK- EN SCHROEIROOSTERS
Uw grill komt met Smoke + Sear, de gietijzeren bakroosters om langzaam te roken op lage temperatuur, of
te schroeien op hoge temperatuur. Draai de roosters gewoonweg op de kant die overeenkomt met hoe u
bakt.
NB: nooit draaien terwijl de grill aan staat of warm is.

REINIGEN EN OPBERGEN
ALTIJD WACHTEN TOTDAT DE GRILL AFGEKOELD IS, VOORDAT U REINIGT OF OPBERGT.
• Controleer regelmatig de schroeven en gemonteerde onderdelen, zodat u zeker bent dat de grill veilig
is voor gebruik.
• Grill en bak-/rookroosters reinigen met een zacht afwasmiddel. De buitenkant van de grill afwrijven
met een vochtige doek. GEEN ovenreinigers of andere
reinigingsmiddelen gebruiken. Helemaal laten drogen.
• De thermometer (afgebeeld) periodiek reinigen met een zacht
afwasmiddel om de afgelezen grilltemperatuur accuraat te houden.
Helemaal laten drogen.
• Als de as koud is, de aslade en binnenkant van de laadtrechter
onderaan na elk gebruik schoonmaken om opgehoopte as, resten
Thermometer
en stof te verwijderen.
• Altijd de aslade na elk gebruik leegmaken, zodra de as helemaal
afgekoeld is. Dit zal de levensduur van de aslade verlengen.
• Koude as weggooien in aluminiumfolie, in water gedrenkt, in een niet-brandbare afvalton.
• De grill altijd bedekken en opbergen in een beschermde, DROGE RUIMTE. Uitsluitend opbergen nadat
het vuur gedoofd is en alle oppervlakken koud zijn. Vleesthermometers in huis bewaren.
• Als u de grill niet vaak gebruikt en zelfs als u een hoes gebruikt, moet u de grill regelmatig nazien om
mogelijke roest en corrosie door opgehoopt vocht te voorkomen.
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Problemen oplossen
SYMPTOOM

OORZAAK

MOGELIJKE OPLOSSING

Regeling niet AAN.

Voeding niet AAN.

Aan-/uitknop van regeling indrukken.

Niet ingestoken.

Regeling op de voeding aansluiten en snoer in stopcontact steken.

Stroomonderbreker geactiveerd.

Controleer de stroomonderbreker van het stopcontact en stel opnieuw in
indien doorgeslagen.

Regeling werkt niet.

Masterbuilt klantenservice
https://www.masterbuilt.com/pages/support
De ventilator stopt zodra de ingestelde temperatuur bereikt is. De
ventilator begint opnieuw te werken zodra de temperatuur tot onder de
ingestelde temperatuur daalt. De ventilator blijft zichzelf automatisch
bijstellen om de ingestelde temperatuur te handhaven.

Ventilator niet AAN.

Temperatuur in de kast heeft de ingestelde temperatuur
bereikt.

Deksel van laadtrechter open.
Asluik open.
Ventilator niet verbonden met regeling.
Ventilator niet verbonden met kabelset.
Schone schakelaars

Fout 3
Temperatuur van
Thermometer niet helemaal ingestoken.
regeling niet juist.
Vuile thermometer.
Opwarmen gaat
Afsluitschuiven niet verwijderd.
langzaam.
Te weinig houtskool.
Deksel van grill open.
Ventilator niet aan.
Er ontsnapt te veel rook Afsluiting aan het deksel van de laadtrechter is los.
uit de laadtrechter.
Afsluiting aan asluik is los.

De laadtrechter is voor de veiligheid uitgerust met afsluitschakelaars om
te voorkomen dat de ventilator het vuur aanstookt als deze deuren open
zijn. Sluit de deuren en de schakelaars worden ingeschakeld. De ventilator
kan dan gewoon blijven werken.
Controleer of de verbinding goed is.
Druk het deksel/de deurschakelaar 10 keer snel in, zodat u zekerheid
hebt dat de contactpunten schoon zijn en niet kleven.
De schakelaar snel indrukken en loslaten zal helpen om de contactpunten
schoon te maken.
Zie hieronder.
Controleer of de verbinding goed is.
Maak de thermometer voorzichtig schoon.
Verwijder de afsluitschuiven.
Vul de laadtrechter met houtskool.
Sluit het deksel van de grill.
Zie 'Ventilator niet AAN'.
Maak het slot aan het deksel van de laadtrechter vaster.
Maak het slot aan het asluik vaster.

Afsluiting tussen bovenste en middengedeelte van
laadtrechter is los.

Als de laadtrechter afgekoeld is, verwijdert u het hitteschild. Schroef de
schroeven tussen het bovenste en middengedeelte van de laadtrechter
vaster aan.

Fout 1

Thermometer niet helemaal ingestoken.

Fout 2

Vleesthermometer werkt niet.

Fout 3

Oververhitting van grill.

Fout 4

Houtskool begint niet te branden.

Fout 5

Temperatuur op vleesthermometer boven 150 °C.

1. Controleer of de verbinding goed is.
2. Trek de regeling uit de voeding, wacht 10 seconden en verbind
opnieuw.
Masterbuilt klantenservice
https://www.masterbuilt.com/pages/suppor
1. Grill uitzetten.
2. Zoek de oorzaak van de oververhitting.
• Vetbrand
• Slechte werking van ventilator
3. Grill herstarten.
1. Controleer of de afsluitschuiven verwijderd zijn.
2. Controleer of het deksel en asluik van de laadtrechter helemaal
gesloten zijn.
3. Controleer of er houtskool gevuld is.
4. Controleer of de asrooster niet geblokkeerd is door oude as van een
vorig gebruik. Schud de rooster, zodat de oude houtskool erdoor kan
vallen.
5. Grill herstarten.
1. Draag beschermende handschoenen en verwijder de
vleesthermometer uit de grill.
2. Uit regeling uittrekken.
3. Vleesthermometer laten afkoelen.

Slechte wifiaansluiting

Zwak signaal.

1. Richt de antenne aan de achterkant van de regeling naar de grond.
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2 jaar beperkte garantie van Masterbuilt
WAT VALT NIET ONDER DE GARANTIE? Deze garanties zijn gebaseerd op gewoon en redelijk huishoudelijk
gebruik en goed onderhoud van het product. De garantie is niet van toepassing op bijkomende of
onvoorziene schade of breuk of schade veroorzaakt door: vervoer, vallen, slechte montage, incorrecte steun,
pogingen om het product te ondersteunen met andere middelen dan de door Masterbuilt goedgekeurde
accessoires, plaatsing van het product op een onvast, brandbaar oppervlak onder de basis, commercieel
gebruik, aanpassingen, wijzigingen, nalatigheid, misbruik, slecht onderhoud, gevaren op de weg, gewone en
redelijke slijtage of een natuurramp.
De garantie is niet van toepassing op krassen, deuken, scherven, haarfijne scheurtjes en het verschijnen van
schoonheidsbarstjes in de glanzende buitenlaag die de werking van het product niet aantasten.
Een product of gerelateerde zaken van Masterbuilt kopen van onbevoegde verkopers, onbevoegde
doorverkoopkanalen of onbevoegde derden maakt de garantie nietig.
NB: Als een consument iets koopt van een onbevoegde bron, zelfs een wettig bedrijf dat producten verkoopt
in niet-geopende dozen met een lege garantiekaart (maar een niet-bevoegde doorverkoper), dan koopt
de consument een tweedehandsproduct volgens de wettelijke definitie. Als iemand iets koopt van een
onbevoegde doorverkoper of handelaar, of van een onbevoegde doorverkoper op internet, dan koopt men
meestal een product zonder garantie van de fabrikant, ongeacht de verklaring of bewering van de verkoper.
Dit is het standaardbeleid van veel merken en bedrijven, niet alleen van Masterbuilt.
PERIODE VAN DEKKING: Dekking onder de garantie begint als een product gekocht van een bevoegde
verkoper door de oorspronkelijke koper en eigenaar wordt geregistreerd op masterbuilt.com, zoals vereist
door deze garantievoorwaarden. Een geldig aankoopbewijs van een bevoegde verkoper is nodig om een
aanspraak onder de garantie in te dienen.
DEKKING CONFORM DE GARANTIE: Originele onderdelen van Masterbuilt die blijkbaar materiaal- of
productiefouten vertonen en gedekt zijn onder een geldige en geregistreerde garantie, zullen gratis worden
vervangen of gerepareerd naar goeddunken van Masterbuilt, conform de algemene voorwaarden van deze
garantie.
PROCEDURE VOOR EEN AANSPRAAK ONDER DE GARANTIE: Voor hulp met de garantie neemt u contact op
met de bevoegde verkoper van wie u het product hebt gekocht.
Voor producten die in een niet-Europees land zijn gekocht, wordt een aanspraak onder garantie behandeld
door een bevoegde verkoper of distributeur in het land van aankoop. Lees de pagina INTERNATIONAAL op
de website masterbuilt.com om een erkende, internationale distributeur van Masterbuilt te vinden in uw
regio. Een aanspraak onder de garantie moet worden ingediend via een bevoegde verkoper of distributeur
in het land waar het product oorspronkelijk is gekocht. Verzend geen onderdelen voor een aanspraak onder
garantie, voordat u contact hebt opgenomen met een bevoegde verkoper of distributeur. Het is in bepaalde
gevallen immers niet nodig om het onderdeel onder garantie te retourneren.
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U kunt gerust zijn; wij zijn er om u te helpen.

Klantendienst

masterbuilt.com/contact-us
masterbuilt.com/warranty
masterbuilt.com/collections/parts
@masterbuilt

masterbuilt.com
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