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GASBARBECUE 
Installatiehandleiding voor de 
ingebouwde LP-gasbarbecue
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0845

U DIENT DEZE HANDLEIDING TE LEZEN  
VOOR HET GEBRUIK VAN UW 
GASBARBECUE 

m GEVAAR

Wanneer u gas ruikt: 
1. Sluit de gastoevoer naar de barbecue af.
2. Doof eventuele vlammen.
3. Open de deksel.
4. Wanneer de gaslucht niet verdwijnt, 

bewaar dan afstand tot de barbecue 
en neem direct contact op met de 
gasleverancier of de brandweer.

Lekkend gas kan brand of explosie 
veroorzaken, met ernstig of fataal 
lichamelijk letsel of beschadigingen van 
eigendommen tot gevolg.

m WAARSCHUWING

1. Bewaar of gebruik geen benzine 
of andere ontvlambare gassen of 
vloeistoffen in de buurt van deze of 
andere barbecues.

2. Een gasfles die niet is aangesloten voor 
gebruik, mag niet in de buurt van deze of 
andere barbecues worden bewaard.

m WAARSCHUWING: Volg alle 
lekkagecontroleprocedures in deze 
handleiding nauwgezet op voordat u 
de barbecue gaat gebruiken. Voer deze 
controles ook uit wanneer de barbecue 
bij de dealer gemonteerd is.

m WAARSCHUWING: De barbecue niet 
aansteken voordat u de gedeelten 
ONTSTEKEN VAN BRANDER in deze 
handleiding hebt gelezen.

INFORMATIE VOOR HET INSTALLEREN:
Deze handleiding is bedoeld voor de 
eigenaar en wij raden u aan om deze goed 
te bewaren.

ALLEEN VOOR GEBRUIK BUITENSHUIS.
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WAARSCHUWINGEN

m GEVAAR

Het niet opvolgen van de gevaren, waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen in deze gebruikershandleiding, kan leiden tot 
ernstig lichamelijk letsel of overlijden, of tot brand of explosie met schade aan eigendommen als gevolg.

m WAARSCHUWINGEN

m Bewaar geen reserve of ontkoppelde gasfles onder of in de 
buurt van deze barbecue.

m Volg de instructies voor het aansluiten van de 
gasdrukregelaar voor uw type gasbarbecue op.

m Bewaar geen reserve of ontkoppelde gasfles onder of in de 
buurt van deze barbecue.

m Leg geen barbecuehoezen of andere brandbare materialen 
op of in de opslagruimte onder de barbecue.

m Een onjuiste installatie kan gevaarlijk zijn. Volg daarom de 
instructies in deze handleiding zorgvuldig op. 

m Wanneer de gasbarbecue van Weber gedurende een 
langere periode niet gebruikt is of opgeslagen is, dient u 
de barbecue te controleren op gaslekken en of de brander 
niet verstopt is voordat u de barbecue gaat gebruiken. 
Raadpleeg de instructies in deze handleiding voor de juiste 
procedure.

m Zoek niet met een aansteker naar gaslekken.
m Gebruik uw Weber® gasbarbecue niet wanneer er sprake is 

van een gaslek bij de aansluitingen.
m Houd brandbaar materiaal minimaal 60 cm uit de buurt van 

de zijkanten of de achterzijde van de barbecue.
m Uw Weber® gasbarbecue mag niet door kinderen worden 

gebruikt. De toegankelijke onderdelen van de barbecue 
kunnen erg heet zijn. Houd jonge kinderen uit de buurt van 
de barbecue wanneer u deze gebruikt.

m Wees voorzichtig wanneer u uw Weber® gasbarbecue 
gebruikt. Tijdens het gebruik of tijdens het schoonmaken 
kan de barbecue heet zijn; blijf daarom altijd in de buurt 
van de barbecue en verplaats de barbecue niet tijdens het 
gebruik.

m Wanneer de branders tijdens het bereiden van de gerechten 
uitgaan, draai dan alle gasknoppen dicht. Open de deksel 
en wacht vijf minuten voordat u de branders weer aansteekt. 
Neem daarbij de ontstekingsinstructies in acht.

m Gebruik geen houtskool, briketten of lavasteen in uw 
Weber® gasbarbecue.

m Buig tijdens het bereiden van eten niet over de open 
barbecue en leg uw handen of vingers niet op de voorste 
rand van de ketel.

m Wanneer het vuur plotseling opflakkert, legt u het eten uit 
de buurt van de vlammen tot de branders weer normaal 
branden.

m In geval van een vetbrandje, draait u alle branders dicht en 
laat u de deksel gesloten tot het vuur is gedoofd.

m De Weber® gasbarbecue dient regelmatig schoongemaakt te 
worden.

m Maak tijdens het reinigen van de kleppen of branders de 
openingen of aansluitingen niet groter.

m Vloeibaar propaangas is geen aardgas. Het vervangen van 
vloeibaar propaan door aardgas is gevaarlijk. Bovendien 
vervalt bij pogingen daartoe de garantie.

m Een gedeukte of roestige gasfles kan gevaarlijk zijn. Laat 
deze controleren door uw gasleverancier. Gebruik geen 
gasfles met een beschadigde gaskraan.

m De gasfles kan ogenschijnlijk leeg zijn, maar kan toch 
nog wat gas bevatten. Hiermee dient rekening te worden 
gehouden bij het transporteren en opslaan van de gasfles.

m Ontkoppel de gasdrukregelaar of een willekeurige 
gasaansluiting nooit wanneer u de barbecue gebruikt.

m Draag tijdens het bedienen van de barbecue hittebestendige 
wanten of ovenhandschoenen.

m Gebruik deze barbecue alleen als alle onderdelen zijn 
gemonteerd. De eenheid dient goed te worden geïnstalleerd 
volgens de instructies in de “Installatiehandleiding”.

m Plaats geen brandstoftank in de opslagruimte.
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INGEBoUWDE oPENING AFmETINGEN

BEHUIZING CONFIGURATIEOPTIES 
Er zijn diverse configuratieopties voor de barbecue en de toegang tot de gastoevoer van 
uw behuizing. 

De 3 meest voorkomende opties (A, B, C) worden afgebeeld in de tabel 
“Configuratieopties van behuizing” ◆

BEHUIZING CoNFIGURATIEoPTIES

1

C

B

A

1

1

2

2

2

1 Summit® barbecue met 4 branders/6 branders

2 Gastoevoer

AFMETINGEN VAN DE OPENINGEN IN DE BEHUIZING 
Alle afmetingen zijn van afgewerkte oppervlakken.

m WAARSCHUWING: Alle afgewerkte oppervlakken van het 
werkblad dienen gemaakt te zijn van brandvrij materiaal. ◆

INGEBoUWDE oPENING ALGEmENE AFmETINGEN

1

2

3

460 660 ToLERANTIES

1 864 mm (34 inch) 1.067 mm (42 inch) ±6 mm (1/4 inch)

2 914 mm (36 inch) 914 mm (36 inch) max

3 618 mm (24 5/16 inch) 618 mm (24 5/16 inch) ±6 mm (1/4 inch)

ALGEMENE BOUWGEGEVENS
De Built-In Summit® dient ter plaatse te zijn voordat met de bouw wordt begonnen.

Voor een eenvoudige installatie zal de barbecue op de zwenkwielen in de behuizing 
worden geplaatst.

De installatie van deze barbecue vereist een vlak vloeroppervlak (1) en werkblad. Het 
vloeroppervlak dient gemaakt te worden van vaste materialen en dient vlak en glad te 
zijn. De juiste ondergrond dient te worden gebruikt onder de vloer om te voorkomen dat 
materialen inzakken en kantelen.

Spituitlaat

Indien de ondersteunende behuizing een elektrische aansluiting heeft voor een spit, 
dient deze aan de linkerzijde van de behuizing te komen. ◆

1

De weergegeven barbecue 
kan enigszins verschillen 
van het aangeschafte model.
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INGEBoUWDE oPENING AFmETINGEN

INGEBoUWDE oPENING GEDETAILLEERDE AFmETINGEN

2

3

5
6

8

7a
b

c

b

1 2

3

1

1

460 660

A
Fm

ET
IN

G
EN

1 610 mm (24") minimum* 610 mm (24") minimum*

2 419 mm (16 1/2") 419 mm (16 1/2")

3 283 mm (11 1/8") 283 mm (11 1/8")

4 267 mm (10 1/2") minimum 267 mm (10 1/2") minimum

5 618 mm (24 5/16") 618 mm (24 5/16")

6 914 mm (36") maximum 914 mm (36") maximum

7 864 mm (34") Ingebouwd frame 1.067 mm (42") Ingebouwd frame

8 686 mm (27") minimum 686 mm (27") minimum 

a Voor een werkbladbehandeling: aanbevolen 19 mm (3/4") overstek. 

b Gasinlaat

c Toegang voor elektriciteit aan linkerzijde

AFSTANDEN

1

2
1 1

1 610 mm (24 inch) elk oppervlak

2 686 mm (27 inch) minimaal voor dekselafstand

UW BARBECUE PLAATSEN
Voor het bepalen van een geschikte locatie van uw Summit®, overweeg dan de 
blootstelling aan wind, de nabijheid van looppaden en het zo kort mogelijk houden van 
gastoevoerleidingen. Installeer de Summit® gasbarbecue nooit in een garage, schuur 
of hut, onder een onbeschermde overstek of in een andere afgesloten ruimte. Plaats 
de barbecue en behuizing zodanig dat er genoeg ruimte is om het gebied veilig te 
evacueren bij brand.

AFSTAND VAN OPPERVLAKKEN OF STRUCTUREN

m WAARSCHUWING: De afstand tussen alle oppervlakken 
of de behuizing van de achterzijde en zijkanten van de 
barbecue is 610 mm (24 Inch). Raadpleeg “Typische 
installatie van gastoevoer” voordat u begint met installeren.

m WAARSCHUWING: De behuizingswerkbladen en 
aangrenzende werkoppervlakken van de ingebouwde 
barbecue mogen uitsluitend van brandvrije materialen 
worden opgebouwd.

OPMERKING: Bij vragen over welke materialen brandvrij zijn, dient u contact op te 
nemen met uw plaatselijke aannemer of brandweer. ◆
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Flavorizer® staven 
460 - 8 660 - 12

oNDERDELENLIJST

Spit - 1

Spitbeugel - 1

Houder van opvangbak - 1

Wegwerp druipbak - 1

Opvangbak - 1

Warmhoudrek - 1

Batterijbehuizing - 1

Spitmotor - 1

Uitschuifbare vetopvanglade - 1

Flavorizerstaaf smoker - 1

Smoker - 1

Ventilatieopening linkerzijde - 1

Ventilatieopening rechterzijde - 1

Ventilatiebeugel achterzijde - 1

Ventilatieopening achterzijde - 1

Uitlijnpaneel voorwiel - 1

Uitlijnpaneel achterwiel - 1

Linker passtuk - 1

Rechter passtuk - 1

Vulstrip achterzijde - 1

Vulstrippen voorzijde - 2

Vulstrip linksboven - 1

Vulstrip rechtsboven - 1
Spitvorken - 4

Sleutel - 1

1 Inch bouten (1/4 - 20 x 1") - 2 

Zilverkleurige zeskantbouten (1/4 - 20 x 5/8") - 4 

Schroeven - 3

Moer (1/4 - 20) - 2

Kunststof pluggen - 3

Ringen - 4 

Roestvaststalen grillroosters
460 - 2 660 - 3

Zilverkleurige schroeven (10 - 32 x 3/8") - 11

Tussenschot - 1

1⁄2" conische pakking - 2
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De weergegeven barbecue kan enigszins 
verschillen van het aangeschafte model.

VEREIST GEREEDSCHAP:

m BELANGRIJK: VOOR HET GOED UITLIJNEN VAN HET 
FRAME EN DE DEUREN: PLAATS DE BARBECUE OP 
EEN VLAKKE EN NIET-HELLENDE ONDERGROND. 

•	 Zonodig	de	deuren	afstellen

Verwijder de beschermende folie van het roestvaststalen 
oppervlak voordat u de barbecue gaat gebruiken.

moNTAGE
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1

2

460 660

moNTAGE
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3

4

Vereist 3 “D”-alkalinebatterijen (inbegrepen). Alleen 
alkalinebatterijen gebruiken. Geen oude en nieuwe batterijen 
door elkaar gebruiken of verschillende typen batterijen 
gebruiken (standaard, alkaline of oplaadbare).

moNTAGE
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5

6

moNTAGE
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7

8

moNTAGE
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9

10

moNTAGE
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11

a

Nu de ventilatieopeningen aan de zijkant zijn geïnstalleerd, 
dient de barbecue direct voor de aanwezige opening (a) 
geplaatst te worden waar de barbecue in geïntegreerd 
dient te worden (behuizing). De barbecue wordt recht in de 
bovengenoemde opening geplaatst. zodra de panelen van de 
wieluitlijning zijn geïnstalleerd in de volgende stappen. Lijn de 
barbecue uit met de behuizing, maar rol de barbecue op dit 
moment nog niet in de behuizing. 

12

moNTAGE
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Verwijder twee schroeven en twee ringen uit het achterpaneel 
en leg die apart. Niet weggooien.

Draai de achterste zwenkwielen, zodat de punten van 
de zwenkwielen (a) naar buiten in de richting van de 
barbecuebehuizing wijzen. 

13

14

a

moNTAGE
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15

16

moNTAGE
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17

a

Draai de voorste zwenkwielen, zodat de zwenkwielpunten (a) 
naar de voorzijde van de barbecue wijzen. 

18

moNTAGE
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19

20
Installeer het uitlijnpaneel van het voorste wiel tijdelijk met 
slechts één schroef aan elke zijde.

moNTAGE
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Rol de barbecue recht in de behuizing.  
Belangrijke opmerking: oppervlak moet vlak zijn. 

Nadat de barbecue correct is geplaatst in de behuizing, dient 
het uitlijnpaneel van het voorste wiel te worden verwijderd. 
Vergrendel de twee voorste zwenkwielen onder de barbecue. 

21

22

moNTAGE



18

Installeer het uitlijnpaneel van het voorste wiel opnieuw, waarbij 
beide zijden met alle vier de schroeven wordt bevestigd.

23

De bijgeleverde vulstrips kunnen gebruikt worden om enige 
openingen bij het werkblad of de voorzijde van de barbecue te 
dichten.	Zo	nodig	installeren.

24

moNTAGE
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25

26

moNTAGE
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a

De Weber Grill Out™ handgreepverlichting is voorzien van een 
“kantelsensor”: Deksel omhoog - AAN / Deksel gesloten - UIT. 
De aan/uit-knop (a) zet de “kantelsensor” aan of uit. Schakel 
voor gebruik overdag de sensor uit door op de aan/uit-knop te 
drukken (a).

Vereist 3 “AAA” alkalinebatterijen (niet inbegrepen). Alleen 
alkalinebatterijen gebruiken. Geen oude en nieuwe batterijen 
door elkaar gebruiken of verschillende typen batterijen 
gebruiken (standaard, alkaline of oplaadbare).

27

460 660

moNTAGE
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1

2

28

moNTAGE
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INGEBOUWDE LOCATIES VOOR GASLEIDING
Opmerking: laat een opening vrij in de behuizing voor de gastoevoer en 
gasdrukregelaar die zich niet in de barbecuebehuizing bevinden. 

Opmerking: in het gebied mogen geen scherpe of extreem schurende oppervlakken 
of oppervlakken met scherpe randen voorkomen om mogelijke schade aan de 
gastoevoerleidingen te vermijden. Wees voorzichtig bij het door de ingebouwde 
structuur trekken van gasleidingen. 

Algemene specificaties voor de leidingen
Opmerking: neem contact op met uw plaatselijke gemeente voor de bouwregels 
betreffende buiteninstallaties van gasbarbecues. U dient te voldoen aan de meest 
recente uitgave van de plaatselijke en nationale wetgeving, indien van toepassing.

Deze barbecue is bedoeld voor een werking op een nominale druk die is gespecificeerd 
voor een nationaal goedgekeurde lagedrukslang en gasdrukregelaar. Raadpleeg het 
gastype en drukschema voor de specifieke gasdrukken bij gebruik uitgedrukt in millibar.

In het Verenigd Koninkrijk dient dit toestel te zijn voorzien van een gasdrukregelaar die 
voldoet aan BS 3016 en die een nominale uitgang heeft van 37 millibar. (Geleverd bij de 
barbecue.)

Alleen een nationaal goedgekeurde lagedrukslang en gasdrukregelaar mogen worden 
gebruikt.

Gebruik een gasfles van minimaal 10 kg.

m LET OP: Indien er jonge kinderen aanwezig zijn, dient een 
vergrendelklep overwogen te worden.
•	 Er	moet	pijplijm	worden	gebruikt	die	bestand	is	tegen	de	werking	van	aardgas	voor	

de aansluitingen.
•	 De	gasaansluitingen	dienen	stevig	te	worden	aangesloten	op	een	stijve,	permanente	

constructie.

Opmerking: de informatie in deze handleiding is algemeen bedoeld voor typische 
installaties. We kunnen niet alle mogelijke installaties beschrijven. Wij raden aan dat 
u, voordat u met de installatie begint, contact opneemt met uw gemeente voor de 
plaatseljke en nationale bouwregels en met uw plaatselijke brandweer voor controle 
van de installatie. 

Testaansluitingen 
Alle aansluitingen en koppelingen dienen zorgvuldig getest te worden op lekkages 
in overeenstemming met de meest recente uitgave van de plaatselijke en nationale 
wetgeving, indien van toepassing. Volg de procedures voor de lekkagetest in uw 
gebruikershandleiding.

GASToEVoER

INGEBoUWDE LoCATIES VooR GASLEIDING

1
3

a

b

2

2

1

3 c

460 660 ToLERANTIES

1 419,1 mm (16 1⁄2") 419,1 mm (16 1⁄2") ±3,2 mm (1⁄8")

2 282,6 mm (11 1⁄8") 282,6 mm (11 1⁄8") ±3,2 mm (1⁄8")

3 63,5 mm (2 1⁄2") 63,5 mm (2 1⁄2") ±3,2 mm (1⁄8")

a Bovenaanzicht rechterzijde

b Zijaanzicht

c Gasinlaat

LAND GASTYPE & DRUK

Bulgarije, Cyprus, Tsjechische Republiek, 
Denemarken, Estland, Finland, Hongarije, IJsland, 
Letland, Litouwen, Malta, Nederland, Noorwegen, 
Roemenië,	Slowakije,	Slovenië,	Spanje,	Zweden,	
Turkije

I3B/P - 30 mbar

België, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, 
Luxemburg,	Portugal,	Zwitserland,	Verenigd	
Koninkrijk

I3+ - 28-30 / 37 mbar

Polen I3B/P - 37 mbar

Oostenrijk, Duitsland I3B/P - 50 mbar

ENERGIEVERBRUIK

Propaan kW Butaan kW

Summit® 460 26,0 30,2

Summit® 660 29,3 33,4 

Propaan g/h Butaan g/h

Summit® 460 1.858 2.198

Summit® 660 2.094 2.431

m GEVAAR

Gebruik geen vuur om te controleren op gaslekken. Let erop 
dat er geen vonken of open vuur in de buurt zijn wanneer u 
controleert op lekkages. Vonken of open vuur kunnen een 
brand of explosie veroorzaken met ernstig of fataal letsel en 
beschadigingen van eigendommen als gevolg. ◆
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TYPISCHE INSTALLATIE VAN  
PROPAANGASTOEVOER VAN 10 kg
De externe gasflesbehuizingskit die word geleverd bij uw Weber® ingebouwde barbecue 
zal gebruikt worden voor installaties met een 20 lb gasfles die geplaatst is in een 
behuizing.

De externe gasflesbehuizing bevat de bijgeleverde slang en gasdrukregelaar en 
gasaansluitingen voor het aansluiten van een extern bevestigde gasfles bij de Summit® 
ingebouwde gasbarbecue. De slang en gasdrukregelaar staan vermeld als vereiste 
onderdelen van de Summit® ingebouwde gasbarbecue.

Een correct geïnstalleerde gasflesbehuizing voldoet aan de vereisten voor ventilatie, 
gasflesretentie en afscheiding van de gasfles van een warmtebron, zoals weergegeven 
in EN498 en voldoet aan de meest recente versie van de plaatselijke en nationale 
wetgeving, indien van toepassing.

U dient een gekwalificeerde contractor of gekwalificeerde loodgieter in dienst te nemen 
en zij dienen de vereisten te volgen die worden beschreven in de meest recente uitgave 
van de plaatselijke en nationale wetgeving, indien van toepassing.

Indien er plaatselijke wetten van toepassing zijn, zijn de procedures als volgt:

Een externe behuizing voor een gasfles zal worden geventileerd via de openingen aan 
zowel de bovenzijde als de onderzijde van de gasfles. Dit zal worden verkregen door 
een van het volgende:

A) Een zijde van de externe gasflesbehuizing zal volledig open zijn; of 
B) Als de externe gasflesbehuizing is ontworpen met vier zijden, een bovenzijde en 

een onderzijde, is er ventilatie vereist voor de externe gasflesbehuizing;
a) Er dienen ten minste twee ventilatieopeningen te zijn (een gat of een aantal 

gaten voor de ventilatie) in de zijwanden van de behuizing. De openingen 
dienen binnen de 127 mm (5 inch) van de bovenzijde van de behuizing te 
zitten. De ventilatieopeningen moeten gelijk van afmeting zijn, op minimaal 
90 graden van elkaar af zitten en vrij zijn van blokkades. De openingen zullen 
een totaal vrij open gebied van niet minder dan 508 mm2 (20 vierkante inch) 
hebben. (Dit staat voor 25,4 vierkante mm (1 vierkante inch) ventilatiegebied 
per 0,45 kg (pond) opgeslagen brandstofcapaciteit.)

b) Er dienen ventilatieopeningen (een gat of een aantal gaten voor de ventilatie) 
worden voorzien aan de onderzijde. De ventilatieopeningen zullen een totaal 
vrij open gebied van niet minder dan 254 mm2 (10 vierkante inch) hebben. 
(Dit staat voor 12,7 vierkante mm (1/2 vierkante inch) ventilatiegebied per 
0,45 kg (pond) opgeslagen brandstofcapaciteit.) Er dienen ten minste twee 
ventilatieopeningen te zijn als deze zich in de zijwand aan de onderzijde 
bevinden. De ventilatieopeningen dienen binnen de 127 mm (5 inch) van de 
vloer te zitten. De ventilatieopeningen moeten gelijk van afmeting zijn, op 
minimaal 90 graden van elkaar af zitten en vrij zijn van blokkades. 

c) De minimale afmeting van het(de) ventilatiegat(en) dient(dienen) niet minder 
dan 6,35 mm (1/4 inch) te zijn. 

d) De ventilatieopeningen in de zijwanden dienen niet te ventileren in 
de lege of “holle” ruimte van de “behuizing”. Indien er een gaslekkage 
optreedt of de gasfles in de gasflesbehuizing ventileert, mag het gas niet 
ventileren of migreren in het lege of “holle” gebied van de “behuizing”. De 
ventilatieopeningen in de zijwanden van de behuizing dienen alleen in 
verbinding te staan met de buitenzijde van de behuizing, zodat het gas zich 
kan verspreiden buiten de behuizing. 

C) Als de externe gasflesbehuizing vier zijden heeft, een bovenzijde en een 
onderzijde en bedoeld is voor installatie in een ingebouwde “behuizing”;
a) Er dient ten minste één ventilatieopening (een gat of een aantal gaten voor de 

ventilatie) te zijn aan één zijde van de behuizing die in verbinding staat met de 
buitenzijde van de behuizing. Indien er een gaslekkage optreedt of de gasfles 
in de gasflesbehuizing ventileert, mag het gas niet ventileren of migreren in het 
lege of “holle” gebied van de “behuizing”. De ventilatieopeningen dienen alleen 
in verbinding te staan met de buitenzijde van de behuizing, zodat het gas zich 
kan verspreiden buiten de behuizing. De ventilatieopening dient binnen de 
127 mm (5 inch) van de bovenzijde van de behuizing te zitten en een totaal 
vrij gebied van 508 vierkante mm (20 vierkante inch) te hebben. (Dit staat 
voor 25,4 vierkante mm (1 vierkante inch) ventilatiegebied per 0,45 kg (pond) 
opgeslagen brandstofcapaciteit.)

b) Er dient ten minste één ventilatieopening (een gat of een aantal gaten voor de 
ventilatie) te zijn aan één zijde van de behuizing die in verbinding staat met 
de buitenzijde van de behuizing aan de onderzijde. Indien er een gaslekkage 
optreedt of de gasfles in de gasflesbehuizing ventileert, mag het gas niet 
ventileren of migreren in het lege of “holle” gebied van de “behuizing”. De 
ventilatieopeningen dienen alleen in verbinding te staan met de buitenzijde 
van de behuizing, zodat het gas zich kan verspreiden buiten de behuizing. 
De ventilatieopening dient binnen de 127 mm (5 inch) van de onderzijde van 
de behuizing te zitten en een totaal vrij gebied van 254 vierkante mm (10 
vierkante inch) te hebben. (Dit staat voor 25,4 vierkante mm (1 vierkante inch) 
ventilatiegebied per 0,45 kg (pond) opgeslagen brandstofcapaciteit.)

c) De minimale afmeting van het(de) ventilatiegat(en) dient(dienen) niet minder 
dan 6,35 mm (1/4 inch) te zijn.

Als u de GEVAAR-meldingen niet exact opvolgt, zal de garantie op de Summit® 
ingebouwde gasbarbecue vervallen. ◆

GASToEVoER

D) De externe gasflesbehuizing dient te worden opgebouwd uit brandvrije materialen. 
De externe gasflesbehuizing moet de gasfles isoleren van het brandergedeelte, 
zodat het een schild biedt tegen straling, een barrière vormt tegen vlammen en 
bescherming biedt tegen vreemd materiaal zoals hete druppels. 

E) Er dient ten minste 50,8 mm (2 inch) ruimte te zitten tussen de grond en de bodem 
van de externe gasflesbehuizing. 

F) De gasflesklep dient eenvoudig te bereiken te zijn. Een deur bij de externe 
gasflesbehuizing voor toegang tot de gasflesklep wordt aanvaard, mits deze 
niet wordt afgesloten en geopend kan worden zonder gebruik te maken van 
gereedschap.

m GEVAAR

Het gebruik van enige andere slangen en gasdrukregelaar 
dan die wordt geleverd of aanbevolen door Weber-
Stephen Products LLC kan gevaarlijk zijn en kan geen 
goede gastoevoer geven naar de Summit® ingebouwde 
gasbarbecue en kan resulteren in brand of een explosie 
met ernstig of fataal letsel en schade aan eigendommen als 
gevolg. 

m GEVAAR

Het niet bouwen van een externe gasflesbehuizing voor een 
enkele gasfles van minimaal 10 kg volgens de vereisten voor 
de ventilatie, gasflesretentie en afscheiding van de gasfles 
van een warmtebron, vermeld in EN498 kan gevaarlijk zijn en 
resulteren in brand of explosie met ernstig of fataal letsel en 
schade aan eigendommen tot gevolg.
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INGEBoUWDE GASFLESBEHUIZING

UW GASFLESBEHUIZING PLAATSEN
Voor het bepalen van een geschikte locatie van uw gasflesbehuizing, overweeg dan 
de nabijheid van looppaden en het zo kort mogelijk houden van gastoevoerleidingen. 
Installeer de Summit® gasflesbehuizing nooit in een garage, schuur of hut, onder een 
onbeschermde overstek of in een andere afgesloten ruimte. Plaats de complete behuizing 
zodanig dat er genoeg ruimte is om het gebied veilig te evacueren bij brand. 

m WAARSCHUWING: Zorg dat de ventilatieopeningen van de 
gasflesbehuizing niet gehinderd worden door vuil.

m WAARSCHUWING: Zet gas uit bij de gastoevoer van de 
gasfles wanneer het gasapparaat voor gebruik buitenshuis 
niet in gebruik is.

m WAARSCHUWING: De gasflessen dienen buitenshuis te 
worden opgeslagen buiten het bereik van kinderen en mag 
niet worden opgeslagen in een gebouw, garage of enig 
ander gesloten gebied. ◆

AFSTAND VAN BRANDBARE OPPERVLAKKEN OF 
STRUCTUREN

m WAARSCHUWING: De afstand van de buitenwanden van 
de zijkanten en achterzijde van de gasflesbehuizing dient 
minimaal 60,96 cm (24 inch) te bedragen van elk oppervlak. 
Raadpleeg “Typische installatie van gastoevoer” voordat u 
begint met installeren.

m WAARSCHUWING: De werkbladen en aangrenzende 
werkoppervlakken van de gasflesbehuizing mogen 
uitsluitend uit brandvrije materialen worden opgebouwd. 

OPMERKING: Bij vragen over welke materialen brandvrij zijn, dient u contact op te 
nemen met uw plaatselijke aannemer of brandweer. ◆

SPECIFICATIES VAN BEHUIZING

a

b b

c

1

11

1 610 mm (24") elk oppervlak

a Gasflesbehuizing

b Elk oppervlak

c Brandvrij oppervlak

m GEVAAR

Het gebruik van enige andere slangen en gasdrukregelaar 
kan gevaarlijk zijn en kan geen goede gastoevoer geven naar 
de Summit® ingebouwde gasbarbecue en kan resulteren in 
brand of een explosie met ernstig of fataal letsel en schade 
aan eigendommen. 

m GEVAAR

Het niet bouwen van een LPG gasflesbehuizing voor een 
gasfles van minimaal 10 kg volgens de vereisten voor de 
ventilatie, gasflesretentie en afscheiding van de LPG gasfles 
van een warmtebron, kan gevaarlijk zijn en resulteren in 
brand of explosie met ernstig of fataal letsel en schade aan 
eigendommen als gevolg.

Opmerking - neem contact op met uw plaatselijke gemeente voor de bouwregels 
betreffende buiteninstallaties van gasbarbecues. U dient te voldoen aan de meest 
recente uitgave van de plaatselijke en nationale wetgeving, indien van toepassing.

Als u de GEVAAR-meldingen niet exact opvolgt, zal de garantie op de Summit® 
ingebouwde gasbarbecue vervallen. ◆



  WWW.WEBER.Com® 25

GASFLESBEHUIZING GASAANSLUITINGEN
In het gebied mogen geen scherpe of extreem schurende oppervlakken of oppervlakken 
met scherpe randen voorkomen om mogelijke schade aan de gastoevoerleiding te 
vermijden. Wees voorzichtig bij het door de behuizing trekken van gasleidingen. 

De gasfles, slang/gasdrukregelaar en tussenschot dienen eenvoudig toegankelijk 
te zijn. De hoogte van de gasflesbehuizing (1) dient ten minste 686 mm (27 inch) te 
bedragen van vloer tot plafond. De hoogte van de deuropening (2) dient ten minste 635 
mm (25 inch) te bedragen van boven naar onder. 

Opmerking: Deur van gasflesbehuizing is niet inbegrepen. ◆

INGEBoUWDE GASFLESBEHUIZING

1

2

1

2

HET TUSSENSCHOT PLAATSEN
Bevestig de beugel van het tussenschot stevig op de ingebouwde gasflesbehuizing met 
niet-corroderende materiaal. BEVESTIGINGSMATERIAAL IS NIET BIJGELEVERD. ◆
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GASTOEVOER AANSLUITEN
Een gegolfde gasleiding van 147,32 cm (58 inch) wordt verbonden aan het verdeelstuk 
van de barbecue.

A) De gegolfde hoofdleiding gaat door de holte van de behuizing naar de aansluiting 
van de slang en gasdrukregelaar in de gasflesbehuizing (1).

B) Verwijder de flare-verbinding van de 90° aansluiting op de slang van de 
gasdrukregelaar in de gasflesbehuizing (2).

C) Sluit de gegolfde hoofdslang aan op de 90° verbinding van het tussenschot. 
Gebruik de conische pakking van 12,7 mm ( 1⁄2 inch) voor een goede afdichting (3).

D) Sluit de slang en gasdrukregelaar aan op de 90° verbinding van het 
tussenschot. (11).

Opmerking: Conische pakkingen van 13 mm (1⁄2 inch) worden geleverd bij de Summit® 
ingebouwde gasbarbecue. ◆

AANSLUITSCHEmA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

4 Typische opbergruimte voor gasfles of locatie van gasflesbehuizing

5 Zijaanzicht

6 Bovenzijde van opbergruimte

7 Achterzijde van opbergruimte

8 Gegolfde gasleiding naar verdeelstuk

9 90° aansluiting

10 13 mm (1⁄2") conische pakking

11 Sluit slang en gasdrukregelaar aan

AANSLUITING VooR GASToEVoER

22
mm

17/24
mm

11

- 22mm
- 17mm/
  24mm
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VENTILATIE

m WAARSCHUWING: De ventilatieopeningen dienen aan 
de bovenzijde en onderzijde van de behuizing te worden 
voorzien voor ventilatie bij een gaslekkage.

De ventilatieopeningen kunnen worden voorzien in een onopvallende plaats en moeten 
van bescherming tegen knaagdieren en insecten worden voorzien. Luchtgaten zullen 
ook helpen bij het drogen van vocht.

Opmerking: Deze tekeningen dienen enkel als referentie.

•	 Kruisventilatie	dient	te	worden	aangebracht	in	de	ondersteunende	behuizing.	Wij	
raden een minimum aan van 254 vierkante cm (100 vierkante inch) per ventilatie per 
zijde.

•	 De	ventilatieopeningen	dienen	aan	twee	zijden	van	de	behuizing	te	worden	voorzien.	
•	 Deze	tekeningen	dienen	enkel	als	referentie.
•	 De	ventilatieopeningen	dienen	vanaf	het	midden	naar	buiten	te	worden	geplaatst.
•	 Plaats	de	ventilatieopeningen	aan	de	onderzijde	en	aan	de	bovenzijde	van	de	

behuizing.
•	 De	ventilatieopeningen	aan	de	onderzijde	dienen	zo	dicht	mogelijk	bij	de	grond	te	

zitten. Controleer dat de ventilatieopeningen niet worden geblokkeerd door interne 
steunen van de behuizing.

•	 Wij	raden	aan	om	bescherming	te	plaatsen	op	de	ventilatieopeningen.
•	 Toegangsdeuren	tot	de	behuizing	worden	niet	gezien	als	ventilatieopeningen.
•	 Maak	de	ventilatieopeningen	periodiek	schoon.

VENTILATIE

m GEVAAR

Het niet volgen van de aanbevolen minimale ventilatie-
instructies kan ervoor zorgen dat er gas verzameld in de 
behuizing bij een gaslekkage. Dit kan een brand of explosie 
veroorzaken met ernstig of fataal letsel en beschadigingen 
van eigendommen als gevolg. ◆



m LET OP!: Dit product is getest op veiligheid en is alleen gecertificeerd voor gebruik in een specifiek land. 
Raadpleeg de landenaanduiding op de buitenverpakking. 

Deze onderdelen kunnen gas bevatten of gas verbranden. Neem contact op met de klantenservice van Weber-Stephen Products LLC voor informatie 
over originele reserveonderdelen van Weber-Stephen Products LLC.

m WAARSCHUWING: Repareer onderdelen die bedoeld zijn voor gas of gasverbruik niet voordat u contact 
heeft opgenomen met de klantenservice van Weber-Stephen Products LLC. Wanneer u zich niet aan 
deze productwaarschuwing houdt, kan er brand of een explosie ontstaan met ernstig of fataal letsel en 
beschadiging van eigendommen tot gevolg.

Dit symbool geeft aan dat het product niet bij het huisvuil kan worden weggegooid. Raadpleeg 
voor informatie over het correct afvoeren van dit product in Europa de internetpagina op  
www.weber.com® en neem contact op met de vermelde importeur in uw land. Neem contact op 
met uw dealer voor de naam, het adres en het telefoonnummer van de importeur, indien u geen 
internetverbinding heeft.

Wanneer u uw barbecue wilt wegdoen of weggooien, dienen alle elektrische onderdelen (bijv. grillmotor, batterijen, ontstekingsmodule, 
handgreepverlichtingen) te worden afgevoerd volgens de WEEE. De onderdelen dienen apart van de barbecue te worden afgevoerd.

WEBER-STEPHEN PRODUCTS LLC
www.weber.com®

© 2011 Ontworpen en vervaardigd door Weber-Stephen Products LLC, 
een limited liability company uit Delaware, gevestigd te 200 East Daniels Road, Palatine, Illinois 60067 VS. 

Afgedrukt in de VS.

WEBER-STEPHEN ÖSTERREICH GMBH 
Maria-Theresia-Straße 51 
4600 Wels 
AUSTRIA 
TEL: +43 7242 890 135 0; info-at@weberstephen.com

WEBER-STEPHEN PRODUCTS BELGIUM Sprl 
Blarenberglaan 6 Bus 4 
Industriezone Noord 
BE-2800 Mechelen 
BELGIUM 
TEL: +32 015 28 30 90; infobelux@weberstephen.com

WEBER-STEPHEN CZ & SK spol. s r.o. 
U Hajovny 246 
25243 Průhonice 
CZECH	REPUBLIC 
TEL: +42 267 312 973; info-cz@weberstephen.com

WEBER-STEPHEN NORDIC ApS 
Boegildsmindevej 23, DK-9400 Norresundby 
DANMARK 
TEL: +45 99 36 30 10; info@weberstephen.dk

WEBER-STEPHEN NORDIC MIDDLE EAST 
Ras	Al	Khaimah	FTZ 
P.O. Box 10559 
UNITED ARAB EMIRATES  
TEL: +971 4 360 9256; ASJensen@weberstephen.ae 

WEBER-STEPHEN FRANCE SAS 
Eragny sur Oise – BP 80322 
95617 Cergy Pontoise Cedex 
FRANCE 
TÉL: +33 810 19 32 37 
service.consommateurs@weberstephen.com

WEBER-STEPHEN DEUTSCHLAND GmbH 
Rheinstraße 194 
55218 Ingelheim 
DEUTSCHLAND 
TEL: +49 6132 8999 0; info-de@weberstephen.com

WEBER-STEPHEN NETHERLANDS B.V. 
Tsjûkemarwei 12 
8521 NA Sint Nicolaasga 
Postbus 18 
8520 AA Sint Nicolaagsa 
NETHERLANDS 
TEL: +31 513 4333 22; info@weberbarbecues.nl

JARN & GLER WHOLESALE EHF 
Skutuvogur 1H 
1-104 Reykjavik 
ICELAND 
TEL: +354 58 58 900

D&S IMPORTS 
14 Shenkar Street 
Petach, Tikva 49001 
ISRAEL 
TEL: +972 392 41119; info@weber.co.il

WEBER-STEPHEN PRODUCTS ITALIA Srl 
Centro Polifunzionale “Il Pioppo” 
Viale della Repubblica 46 
36030 Povolaro di Dueville – Vicenza 
ITALY 
TEL: +39 0444 360 590; info-italia@weberstephen.com

WEBER-STEPHEN POLSKA Sp. z o.o. 
Ul. Minerska 29 lok.1 
04-506 Warszawa 
POLSKA 
TEL: +48 22 392 04 69; info-pl@weberstephen.com

GALACTEX OURDOOR (PTY) LTD. 
141-142 Hertz Draai 
Meadowdale, Edenvale 
Gauteng 
SOUTH AFRICA 
TEL: +27 11 454 2369; info@weber.co.za

WEBER-STEPHEN IBERICA Srl 
Avda. de les Corts Catalanes 9-11 - 
Despacho 10 B 
E-08173 Sant Cugat del Vallès 
Barcelona 
SPAIN 
TEL: +34 93 584 40 55; infoiberica@weberstephen.com

WEBER-STEPHEN SCHWEIZ GMBH 
Talackerstr. 89a 
8404 Winterthur 
SWITZERLAND 
TEL: +41 52 24402 50; info-ch@weberstephen.com

WEBER-STEPHEN PRODUCTS 
(U.K.) LIMITED 
The Four Columns, 
Broughton Hall Business Park  
Skipton, North Yorkshire BD23 3AE 
UNITED KINGDOM 
TEL: +44 01756 692600; salesuk@weberstephen.com

WEBER-STEPHEN PRODUCTS LLC 
200 East Daniels Road 
Palatine, IL 60067-6266 
USA 
TEL: 847 934 5700; support@weberstephen.com

WEBER-STEPHEN Vostok LTD® 
119270, office 105, 
2/4 building 3, Luzhnetskaya 
naberezhnaya Moscow 
RUSSIA 
TEL: +7 495 973 16 49; info-ru@weberstephen.com

WEBER-STEPHEN MAGYARORSZÁG KFT. 
1037 Budapest, Montevideó u. 2/b. 
HUNGARY 
TEL: +36 70 / 70-89-813

RÖSLER SLOVENIJA-MATIC STROPNIK 
Rajšpova ul.22, 2250 Ptuj, SLO 
SLOVENIA / CROATIA 
TEL: +386 2 749 38 62; slowenia.info@weberstephen.com

For Republic of Ireland, please contact: 
Weber-Stephen Products (U.K.) Limited.

For other eastern Europe countries,  
TURKEY, or GREECE, please contact:  
Weber-Stephen Deutschland GmbH,  
info-de@weberstephen.com.

For Baltic States, please contact:  
Weber-Stephen Nordic ApS.


