Brandgevaar

Volgens de regelgeving met betrekking tot het gebruik van barbecues
en andere soortgelijke faciliteiten; het gebruik van grills, barbecues,
fornuisjes en andere elementen die brand kunnen veroorzaken is
verboden in de tijd van hoog bosbrandgevaar.
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Eindelijk!
Een nieuw
concept in
collectieve
barbecues

Zelfbediening elektrische barbecue met
muntensysteem
Comfortabel, praktisch en gemakkelijk schoon te maken.
Biedt zeer goede prestaties en een professionele kwaliteit waardig van elke vorm van horeca.
Met zijn 3500 Watt wordt een temperatuur van 320 ° C snel bereikt.
Het eten verbrandt niet in contact met vuur zodat het potentiële kankerverwekkende gevaar van
deze verbrande delen wordt verminderd.
Voorkomen van brandgevaar in beboste gebieden.

Dit nieuwe
systeem
is vooral
ideaal voor:
Campings, herbergen,
pretparken, hotels,
pleisterplaatsen en
recreatiegebieden.
Ze zijn ook nuttig voor
éénsgezinswoningen, villa’s met
tuinen, enz.
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Techniek
Onze barbecues hebben het beste gepatenteerde
systeem, voor eenvoudige reiniging met weinig
onderhoud.

Vermogenregelaar: tot 320 ° C
Indicatielampje voor “on” en temperatuur.
Mogelijkheid om tijdsklok in te stellen.

Innovatief systeem van vetafvoer.

Mogelijkheid om op wielen te monteren.

Gemaakt van roestvrij staal (AISI 304).
Module koken speciaal roestvrij staal (AISI 316).
Sterilisatiesysteem: De Jakisu barbecue is voorzien van
een waarschuwingsmodus die de sterilisatie aangeeft.
Uitgerust met een timer om de tijd van elke cyclus in te
kunnen stellen.
Stroomvoorziening 220 V.

Regelbare thermostaat.
Afmetingen bak: MG / 10: 60,5 cm x 60 cm x 3 cm diep
Afmetingen BBQ: MG / 10: 59,6 cm x 59 cm x 90 cm
hoog.
Opbouw: de barbecues zijn ontworpen om te zo snel
mogelijk op een betonnen ondergrond geïnstalleerd te
kunnen worden.

Beschermde verwarmingselementen: MODEL
MG / 10: 3400 W, MG / 20.

77,5 cm

173 cm

93 cm

De JAKISU plaat heeft een
afvoergat in het midden voor de afvoer
van overtollig vet of sappen uit voedsel, als ook
voor de afvoer van schoonmaak- en regenwater.

Mod. MG-20

Om de afvoer van vloeistoffen te vereenvoudigen is de plaat dusdanig
ontworpen dat deze bij verhitting naar beneden buigt bij het middengedeelte
vanwege het uitzetten van het metaal. Hierdoor wordt het reinigen van de plaat
vergemakkelijkt, de vloeistof gaat naar de afvoer en kan zo in de bezinktank sijpelen.
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Belangrijkste kenmerken
Ontwerp

83,5 cm

77,5 cm

De Jakisu plaat is gepatenteerd. Het ontwerp
staat naadloze integratie toe, zowel binnen als
buiten.
De Jakisu plaat kan aangepast worden, met diversie opties van modulaire platen, zodat vele
vormen mogelijk zijn.
Anti-vernielingen: Jakisu barbecue is voorzien
van bedieningsknoppen met licht om vernielingen te voorkomen.
Twee LED’s van verschillende kleuren zorgen
voor veilige in- en uitschakeling.

89 cm
93 cm

De Jakisu barbecue is uitgerust met een
beveiligingssysteem voor de startfunctie.

Mod. MG-10/B

Het meubel van de Jakisu barbecue is gemaakt
met ventilatie om oververhitting bij het
gebruik te vermijden.
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Rendabele investering
U haalt uw investering er in zeer korte tijd uit
omdat de Jakisu barbecue de mogelijkheid heeft om een
muntensysteem en een timer toe te voegen die van
start gaat als er een muntje of de vastgestelde hoeveelheid
geld ingeworpen wordt.
Klanten zullen tevreden zijn want zij kunnen met familie
en vrienden van een gezonde maaltijd naar eigen smaak
genieten.
De Jakisu barbecue Jakisu verhoogt het comfort en de
rendabiliteit. Voor u is het winst, u hoeft immers geen
personeel te hebben en de klant kookt zelf. Tegelijkertijd
geeft u een service die zeer gewaardeerd wordt door de
klant.
Koken met Jakisu is een waar genoegen! Met een simpele
druk op de ON-knop kunt u met koken beginnen.
Kook gezond voeding zoals groente, brochettes, schaalen schelpdieren, vis, hamburgers, koteletten, enz.
De Jakisu barbecue is ontworpen voor een handig, snel en
gemakkelijk gebruik.
De Jakisu barbecue is weerbestendig daar deze gemaakt is
van roestvrij staal.
Het gebruik vereist geen voorbereiding, geen voorafgaande
kennis of grote kooktalenten. U zult kwaliteitsmaaltijden
in de open lucht klaar maken!

Gebruiksaanwijzing:
1. Stap één: Inschakelen
a. munt inwerpen.
b. Druk op de onderste knop gedurende 6 seconden
tot deze groen wordt.
c. Wacht.

2. Stap twee: koken
diseño gráfico: www.ar tair.info

a. Als de bovenste knop rood is, betekent dat de
vereiste sterilisatietemperatuur al bereikt is - 100
° ongeveer- en dat JAKISU klaar is om op lage
temperatuur koken.
b. Als u een hogere temperatuur nodig heeft wacht
dan wat langer tot de 200º bereikt is.

3. Stap drie: Uitschakelen
a. Dankzij de timer wordt JAKISU automatisch
uitgeschakeld na een bepaalde tijd.
b. Handmatig uitschakelen: Als u dit wilt kunt u
kunt uw JAKISU ook uitschakelen door gedurende 3
seconden op de bovenste knop drukken.

4. Stap vier: Shoonmaken
Vergeet niet om JAKISU weer klaar voor volgend
gebruik achter te laten.

E-mail: info@jakisu.com
www.jakisu.com
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GEPATENTEERD SYSTEEM. Voldoet aan EG-regelgeving
Wij werken voor een gezond milieu.
Permanent verbeteringsbeleid. Jakisu maakt gebruik van de beste materialen en technische systemen voor innovatie, Jakisu implementeert vooruitgang in hun technologieën.
De informatie in dit document kan onderhevig zijn aan verandering zonder kennisgeving en is louter indicatief.
Daarom is de tekst onder voorbehoud. De grafische afbeeldingen zijn eigendom van de uitgever en mogen niet gebruikt, gewijzigd, gekopieerd, verandert, weergegeven, aangepast worden door de gebruiker of derden
zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de eigenaar, onder voorbehoud van de bijbehorende civiele of strafrechtelijke acties die eventueel kunnen worden uitgeoefend.

