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OPERATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS FOR HBCE1BG1 & HBCE1BSG1 CHARCOAL BARBEQUE AND PEDESTAL RANGE Everdure by Heston Blumenthal outdoor charcoal 
barbeques. It is important that you retain these instructions, proof of purchase as well as other important documents about this product for future reference. Due to continual product 
development, Everdure by Heston Blumenthal reserves the right to alter specifications or appearances without notice. Dispose of packaging responsibly – recycle appropriately.
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IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

IMPORTANT: 

Read the safety precautions of this booklet carefully before removing the barbeque 
from its carton or connecting the barbeque to the power supply.

1.  This electric ignition charcoal barbeque and pedestal set are intended for OUTDOOR 
USE ONLY. Do not use indoors. Use the electric ignition barbeque and stand in a well-
ventilated area.

2.  For your safety and enjoyment, read all operating instructions before using this 
appliance. Do not use the barbeque unless it’s completely assembled and all parts are 
securely fastened and tightened.

3.  In certain circumstances electrical appliances may be a health hazard. Unplug the 
appliance before cleaning or carrying out maintenance. When the appliance is not in use, 
unplug the appliance from the outlet and retract the power chord fully.

4.  This appliance can be used by children aged from 12 years and above and persons with 
reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if 
they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe 
way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. 
Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision. 
Unsupervised children or pets should not be near a barbeque while cooking or during 
warm up or cool down. Ensure children or pets are kept a distance well away from the 
barbeque whilst it is in use. WARNING! Keep children and pets away.

5.  Ensure that all electrical connections are secure, dry and protected from moisture before 
operating this appliance. Do not disconnect the appliance with wet hands and do not 
disconnect the power cord with extreme force.

6.  Always fully extend the retractable power cord when in use (leaving the power cord fully 
or partially retracted can cause the cord to overheat & become damaged). Take care 
not to exert undue force on the cord and its assembly when adjusting the length. If use 
of an extension power lead cannot be avoided, always use good quality (low resistance) 
leads that are suitable for the environment where cooking is taking place, and use the 
shortest length possible to reduce any power lost to the appliance.

7.  Do not use this appliance with a programmer, timer or any other device that switches 
the appliance on automatically, since a fire risk exists if the appliance is covered or 
positioned incorrectly.

8.  If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, an authorised 
service centre or similarly qualified persons to avoid a hazard.

9.  Do not immerse the barbeque in water (only removable grills, charcoal grids and 
rotisserie parts can be immersed).

10.   As charcoal can smoulder for an extended period of time, take care when removing ash 
after cooking. It is recommended that a non-combustible container (metal or ceramic) 
be used to contain any ash before being doused in water and disposed of correctly.

11.   This barbeque has been designed to be used either on a FUSIONTM pedestal, a raised 
bench or the ground. When using a raised surface (table etc.) or the ground, ensure 
the surface is level, large enough and strong enough to support the barbeque and 
will withstand temperatures of 80°C above ambient temperature.  When using the 
pedestal, ensure that your barbeque is in a level position and the barbeque is positioned 
fully on the pedestal. The barbeque has to be installed on a secure level base prior to 
use.

12.  People with flammable clothing such as nylon etc. should keep well away from the 
barbeque when it is operating.

13.  Do not use this appliance for any purpose other than what it is intended for.

14.  In case of fat fire, remove food (if possible) and allow the fire to burn out naturally.  
Most fat will burn off quickly when it contacts the charcoal, but regular cleaning after 
use should reduce the build-up of fat and food residues which are combustible and can 
result in a fat fire. Fat fires can be prevented with diligence in cleaning fats and oil 
from the heat shield and bowl around the electrical element and the inner chassis.  
Do not allow ash to build up inside the chassis – clean up after every use. For more 
information on controlling fat fires see the Quick User Guide.     

15.  Ensure that the product has adequate clearance from combustible materials. The 
appliance is designed so that heat will not affect the pedestal. Do not use within 250 
mm of any flammable structure or under any combustible surface.

16.  Keep your barbeque protected against strong wind where possible (the lid can be used 
as a rear wind shield by hanging it from the bracket at the rear of the appliance). As 
charcoal cooking can vary in time and intensity, it is recommended that the barbeque 
not be left for more than 5 minutes at a time while cooking. 

17.  We recommend that you regularly maintain your barbeque and keep it in good condition.  
This can be achieved by following the cleaning and maintenance suggestions in this 
booklet. Failure to follow these instructions will void your warranty.

18.  This appliance is not suitable for mounting in a movable vehicle (boat, trailer etc). 



5Assembly, Operation & Maintenance Instructions

19.  Do not use or store this appliance in areas of high salt content (a marine environment) 
or an area with caustic fumes or liquids (such as a domestic pool), as these chemicals 
can cause the appliance materials to deteriorate (and void the warranty). Regular 
cleaning and covering with an Everdure by Heston Blumenthal barbeque cover can help 
to reduce this.

20.  Caution: Accessible parts may become hot when used. Do not touch metal parts 
of barbeque until it has completely cooled to avoid burns, unless you are wearing 
protective gloves.

21.  Burning of solid fuels produces poisonous gases, which can kill! Therefore, never use 
this appliance indoors or bring indoors if not totally extinguished.

22.  Do not use solid fuels impregnated with fire accelerants or use any other type of 
accelerant on this appliance. This appliance is designed for electrical charcoal ignition 
only. Using any accelerant could cause serious property damage or personal injury. 
WARNING! Do not use spirit or petrol for lighting or re-lighting! Do not use firelighters 
for lighting or re-lighting!

23.   During ignition, follow the recommended charcoal area placement guide. Once the 
initial batch of charcoal has ignited, it can be mixed in with fresh charcoal and spread 
throughout the charcoal chamber. Overloading the charcoal chamber can result in 
damage to the appliance and food – it is recommended that the height of the charcoal 
never passes the top level of the charcoal chamber. The barbeque shall be heated up 
and the fuel kept red hot for at least 30 mins prior to the first cooking. The maximum 
amount of the fuel to be used shall not exceed 1.2 kg. For more information on charcoal 
placement, see further on in the instruction manual and the Quick User Guide.

24.   The ignition timer is set to 7 minutes. Whilst this is in operation the element will run, 
heating and igniting the charcoal above it. Once the timer has finished, do not start 
again as the heat from the element will interfere with the natural progression of the 
charcoal ashing. Note: If the combined heat from the charcoal and element get too 
high, an over-temp switch will disable the element (the timer will continue to operate 
until the 7 minutes have elapsed).

25.   Always allow the solid fuel to burn out naturally after cooking. Do not use any liquids to 
douse the charcoal. Do not move the appliance while the coals are still burning as hot 
ash, coal particles, unburned fuel and hot cooking fats & oils could spill and accessible 
parts may be very hot. The barbeque should only be lifted by the base at either side. If 
a pedestal is available, move the barbeque and pedestal separately.

26.   Do not use volcanic rock or any type of non-combustible product in the charcoal 
chamber. If in doubt on what fuels can be used, check the Everdure By Heston 

Blumenthal website or contact the Service Department.

27.  Solid fuels differ widely in burning time, heat, size and combustion. Always be aware of 
your surroundings and potential fire hazards caused by sparks or spitting fuels. Never 
dispose of solid fuels or hot ashes in areas where they can be trodden on or be a fire 
hazard. Never dispose of unburned solid fuels or ash until it has completely extinguished. 
The barbeque must be installed on a secure level base prior to use. We recommend using 
100% natural lump charcoal in this appliance.

28.   Always check with your local/state authorities before using this appliance for any fire 
restrictions regarding the use of an outdoor barbeque (due to local weather conditions).

29.   When using solid fuels, take care that the surrounding environment is clear of 
combustible materials. Do not cook under overhanging buildings or close branches 
of trees. Note that solid fuels will produce varying amounts of smoke – take this into 
consideration when setting up the barbeque.

30. If you have any queries regarding these instructions, contact your local dealer.
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DO NOT OPERATE THIS APPLIANCE BEFORE READING THE INSTRUCTION BOOKLET

DO NOT PLACE ARTICLES ON OR AGAINST THIS APPLIANCE

DO NOT STORE CHEMICALS OR FLAMMABLE MATERIALS OR SPRAY AEROSOLS NEAR THIS APPLIANCE

DO NOT OPERATE THIS APPLIANCE INDOORS

DO NOT OPERATE THIS APPLIANCE IN ENCLOSED AREAS

DO NOT USE ACCELERANTS OR FUEL IMPREGNATED WITH ACCELERANTS IN THIS APPLIANCE

DO NOT OVERFILL THE CHARCOAL CHAMBER AT IGNITION

DO NOT ALLOW FATS/OILS, ASH AND UNBURNED FUEL TO BUILD UP IN THE APPLIANCE BETWEEN COOKING SESSIONS
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APPLIANCE DETAILS

Electrical:

220-240V ~50-60Hz, 1800W.

FUSIONTM

Barbeque only LENGTH 
(mm)

WIDTH 
(mm)

HEIGHT 
(mm)

730 400 300

Barbeque and 
Pedestal

730 400 900

Note: Fully extended, the rotisserie poles increase the height by 170mm.

Note: The HBCE1BG1  is not supplied with a pedestal, but the pedestal can be bought as an 
accessory.
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OPERATING INSTRUCTIONS

GENERAL INSTRUCTIONS
A fairly protected location is desirable for pleasant and efficient cooking. Set up the 
barbeque in a safe place. Try to keep the barbeque sheltered from strong winds as this 
will drastically alter cooking efficiency. If this is unavoidable, position the length of the 
barbeque to be parallel in the direction of the wind. Keep the barbeque level. Check 
frequently that the charcoal stays ignited (this does not necessarily mean a flame is 
visible), and that flare ups are not occurring. Make sure the minimum distances of the 
barbeque to any wall or combustible surface are met, and that when not using the 
pedestal, the supporting surface can withstand the heat. When using the pedestal, take 
care that the ground is level and no combustible material is close by.  

WARNING! This barbeque will become very hot, do not move during operation. For 
more specific information (including set-up illustrations and diagrams) and up to 
date cooking instructions, please visit the Everdure by Heston Blumenthal website at                    
www.everdurebyheston.com.

FUEL TYPE AND CONSUMPTION
This barbeque is designed to cook with lump charcoal. The heat produced and 
consumption time may vary dramatically depending on the type of fuel used, and the 
prevailing weather conditions. Please see the Quick User Guide for more information on 
charcoal ignition and cooking. Do not use accelerants for fuel ignition or fuels impregnated 
with accelerants in this appliance as they may cause damage to the appliance or injury.

Place enough charcoal into the fuel compartment according to the instruction manual. 
Light the charcoal using the FAST FLAME IGNITION SYSTEMTM. The charcoal will then 
burn for a period with flames. When burning is established, spread the fuel evenly. Make 
sure that the cooking grid is fully located into the grill supports, then you can enjoy your 
barbequing. Do not cook before the fuel has a coating of ash. 

After cooking, the remaining charcoal should be allowed to burn off naturally (this should be 
taken into account when planning the cooking times). Once finished, the ash and remaining 
fuel should be removed and placed into a non-flammable container (a metal bucket is ideal), a 
small amount of water added (just in case there is still any heat left in the waste) and disposed 
of safely as per local council rules. Note that protection from heat should always be used. 

CHROME OPEN GRILL 

The cooking surface for this barbeque is a chromed open grill, which can be fully removed 
or levered up from either side to add additional charcoal. The grill should be positioned 
so that the hinges are facing down (they will allocate in two notches at the front and 
rear of the charcoal chamber). Take care that food cooked is wider than the gaps in the 
grill or positioned lengthways so it doesn’t fall through. Over time, the surface of the 
grill will discolour with the heat of the fuel (this is a normal process and not a fault). It is 
recommended that the grill is placed on the barbeque after the charcoal has ignited and 
any adjustment on the fuel distribution has been done. If needed please remove the grills 
for greater clearance. After use, allow the grill to cool and then clean. After cleaning, coat 
with a little cooking oil to minimise any rusting.

ROTISCOPE TECHNOLOGY™
Rotiscope TechnologyTM is the patent pending built-in rotisserie system of the barbeque. 
The maximum rated capacity of the motor is 15kg. Please check the dimensions of the 
meat are suitable for the product before purchasing.

The rotisserie rod and Cliplock ForksTM are stored in the compartment at the front of the 
left hand side panel. Lift the storage door up, remove the Cliplock ForksTM (take care of 
the sharp points of the fork fingers) and pull the rod out from the storage compartment 
(this is enclosed so the rod will not interfere with the electrical wiring). Note: If the 
barbeque has been in operation, the rotisserie parts may be hot – remove before cooking 
or use heat proof gloves. The handle of the rotisserie rod must first be extended by 
rotating the handle anti-clockwise until the thread releases, extending the handle fully and 
tightening in place by rotating anti-clockwise again. To fit food onto the rotisserie, first slide 
a Cliplock ForkTM (base first) onto the rod, and lock off by pressing down the small fork 
lever. Push the food onto the rotisserie rod and onto the Cliplock ForkTM. Push the second 
set of Cliplock ForksTM onto the rod and into the other end of the food, and lock in position 
by pressing down the small fork lever.

To extend the rotisserie poles, first press and release them so the inner section pops out 
from the barbeque. Pull the poles up and rotate clockwise to allocate the poles in one of 
the 3 height settings. The pole to the right contains the rotisserie motor. Take the rotisserie 
rod with the food attached and place the pointed end in the motor hole at the top of the 
right hand side pole. Lever the handle side of the rod down into the slot of the left hand 
pole (take care the slot in the rod allocates to the keyway) and close the pole cover. Turn 
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on the rotisserie by pressing the right button (an audible sound and LED will indicate this 
has turned on).  Adjust charcoal to suit the food being cooked.

Do not leave the appliance cooking for extended periods of time unattended. As food 
cooks on the rotisserie, fat can drip off causing flare-ups which can spoil food. Constant 
supervision can help to reduce the incidence of food spoilage.

When the food has finished cooking, press the right button again (the LED at the switch 
will turn off), to stop the rotisserie from turning. Hold the handle with one hand and lift the 
other end from the motor (using heat resistant gloves). Place food on a platter and release 
the outer Cliplock ForkTM, then remove using metal tools. Release the second Cliplock 
ForkTM and remove the rod. Pull the second fork from the food. Note: Take care as the 
rotisserie parts will be hot. Clean the rod by rubbing down with water and detergent, and 
clean the Cliplock ForksTM by first soaking in hot water and then rubbing down with water 
and detergent. Once dry, the rod can be coated with a thin film of cooking oil. Rotate the 
rod handle clockwise and lock in the shorter position.

With the barbeque cool, open the storage door on the left hand side of the barbeque and 
push the rod into the round hole, then overlap the forks and put next to the rod handle. 
Rotate the two rotisserie poles anti-clockwise and then lower. To fix into the barbeque, 
press them slightly below the top level of the barbeque and release (the internal spring 
switch will then hold them in place).

AFTER COOKING
1.     After cooking and whilst the barbeque is still warm, remove scraps from the grill with a scraper.

2.    Excess fat and meat scraps can be scraped off the inside of the barbeque by removing       
      the grill to gain access.

       WARNING: Some surfaces may still be hot – please use protective gloves.

3.    Remove wastes from inside charcoal chamber, and under the charcoal grid and element.

4.    To clean your barbeque, soak the cooking grill and tools in hot soapy water as soon as 
      possible after use. Dry thoroughly and store in a dry place. 

5.   Protect the barbeque with a cover or store inside. Do not leave your barbeque outside 
      unprotected.

IGNITION PROCEDURE

LIGHTING THE BARBEQUE USING THE FAST FLAME 
IGNITION SYSTEM™  
The FAST FLAME IGNITION SYSTEM™ works on the principle that charcoal will ignite 
when heated above a certain temperature (it is not dependant on a flame to ignite). First 
pile the charcoal over the charcoal grid (allowing it to overflow up to 20mm). With the 
charcoal in place, press the left button (an audible sound and LED will indicate that the 
element has turned on). The element will heat up and run for 7 minutes. During this time, 
the charcoal closest to the element will ignite. As it heats up and ashes, the surrounding 
charcoal will do the same. After 7 minutes the element will turn off and the ignition of the 
charcoal will continue to naturally ignite. After 10-15 minutes (depending on the weather 
conditions and the fuel used), most of the charcoal should have partially or fully ignited. 
Using metal tools, spread the charcoal inside the charcoal chamber and add extra fuel if 
necessary (extra fuel can be added during the cooking period as well). Never use more 
than 1.2kg of fuel at any one time. See the Quick User Guide for more information.

READ ALL OPERATING INSTRUCTIONS BEFORE IGNITING THE CHARCOAL.

TAKE CARE THE POWER CORD CANNOT TOUCH ANY HOT SURFACES 

OR IGNITED CHARCOAL.
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CLEANING & STORAGE

EXTERNAL CLEANING
Before cleaning the barbeque exterior and pedestal, ensure the appliance has cooled and 
is safe to touch, and that the appliance has been removed from the power supply.  Painted 
and plastic surfaces can be cleaned using a mild household detergent or cleaner and a 
clean cloth (do not use scourers or harsh detergents).  It is advisable to test cleaners on 
a small section of the appliance first. NEVER use paint thinners or similar solvents for 
cleaning and NEVER pour cold water over hot surfaces.  Dry the surface afterwards. 

Rotisserie poles should be wiped down with a soft cloth to remove any oil or grit (do not 
allow water to flow down the poles and into the barbeque).

INTERNAL CLEANING
Before cleaning the internal parts of your barbeque, ensure the appliance has cooled and 
is safe to touch.  The inside of the charcoal chamber can be cleaned by using some water, 
mild detergent and a sponge or mild scouring pad.  

For hard to clean areas, use a little baking soda on a wet sponge.  Do not use abrasive cleaners. 

All ash and any leftover fuel should be removed after every use (take care that it is fully 
extinguished and cold). After cleaning the charcoal chamber, remove the charcoal grid and 
carefully twist the element upwards. Remove the element bracket (X) and remove and empty 
the heat shield. Clean any ash or oil that may have dropped into the element bowl, and replace 
the heat shield and element bracket. Twist the element back over the bracket and replace the 
charcoal grid. Note: all parts MUST be in place correctly before cooking again.

WARNING! The surfaces of the open grills may be hot.  Please ensure heat resistant 
gloves are worn.

STORAGE 
When the appliance is not in use, the barbeque (and pedestal if supplied) can be stored 
outdoors, but must be under cover and covered (preferably with a purpose made FUSIONTM 
Barbeque cover), out of the weather.  Ensure the cooking surface is clean before storing away.

Do not leave the power cord connected to the power supply for extended periods of time 
(disconnect after use).

CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human 
health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and 
collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.
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TROUBLESHOOTING

Solid fuel is not igniting or taking longer than expected to ignite:

Power supply interrupted Check the LED at the ignition switch is lighting when pressed. Check cord is connected & turned on. Check power is being supplied to 
appliance (power outage or tripped circuit breaker). Check that retractable power cord has not been pulled out too far (it can interrupt the 
internal power connection).

Poor type of solid fuel used Fuel may be wrong size (parts too large). Break up larger parts so they can ignite easier. Purchase a different type of charcoal and try. We 
recommend using 100% natural lump charcoal in this appliance (see everdurebyheston.com).

Solid fuel is damp Solid fuels can become damp over time, which retards ignition. Store in a dryer place & repurchase fresh solid fuel.

Solid fuel incorrectly distributed in charcoal 
chamber

Follow the instructions on placing the solid fuel in the charcoal chamber. If charcoal has compacted down tight, remove some solid fuel so air 
can flow freely through and assist in ignition. If too little fuel is used, the heat and ignition may not pass as fast between separate pieces.

Timer or element not working Remove fuel and check LED on ignition switch is lighting up when pressed. Check for heat from the element (without fuel this should run for 7 
minutes before turning off) with a hand at a safe distance. If not running, contact your nearest Service Centre.

Internal components not aligned correctly Check element heat shield, support bracket and element are correctly positioned. Check charcoal chamber is correctly allocated in lower tabs. 
Check charcoal grid is correctly allocated in charcoal chamber.

Barbeque not cleaned Check ash has not collected inside the element bowl or heatshield, or blocked the charcoal grid.

Weather conditions and ambient 
temperature

Cold, windy and wet conditions will affect the ignition and combustion process. Move barbeque to a more suitable location.

Rotisserie not operating:

Power supply interrupted Check the LED at the rotisserie switch is lighting when pressed. Check cord is connected & turned on. Check power is being supplied to 
appliance (power outage or tripped circuit breaker). Check that retractable power cord has not been pulled out too far (it can interrupt the 
internal power connection).

Rotisserie rod not seated in motor correctly Remove rod from poles and check motor socket is rotating. Check rod handle is fully extended. Place rod in motor and check handle end is 
correctly allocated in the slot and keyway of the left hand pole.

Rotisserie overloaded Check rod rotates without food, and then with food. Remove some of the food from the rotisserie and try again

Rotisserie motor has jammed Motor or internal parts have seized. Contact your nearest Service Centre.
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BARBEQUE AND PEDESTAL ASSEMBLY

The barbeque and pedestal (if supplied) must be assembled before use. Only a medium size Philips screwdriver is needed. 

Open the carton from the top and remove the parts. Remove all packaging (especially check inside the barbeque and under the charcoal grid) and place parts on a clean surface. Check for any 

damage or missing parts (if found, contact your service department).

INCLUDED PARTS FUSIONTM

01 /  Barbeque Chassis 
Assembly x 1Pc

09 /  Element Heat 
Shield x 1Pc

02 /  Lid Handle   
x 1Pc

10 /  Rotisserie Rod  
x 1Pc

03 /  Lid  
x 1Pc

11 /  Cliplock Fork™  
x 2Pcs

04 /  Lid Hanging 
Bracket x 2Pcs

F01 /  M3 x10mm Screw  
x 2Pcs

05 /  Open Gril  
x 1Pc

F02 /  M3 Spring Washer 
x 2Pcs

06 /  Charcoal Grid  
x 1Pc

F03 /  M3 Washer  
x 2Pcs

07 /  Charcoal Chamber 
x 1Pc

08 /  Element Support  
x 2Pcs

S01 /  Pedestal Top  
x 1Pc

S02 /  Pedestal Pole  
x 1Pc

S03 /  Pole Support 
Cover x 1Pc

S04 /  Pole Support  
x 1Pc

S05 /  Pedestal Base 
Cover x 1Pc

S06 /  Pedestal Base  
x 1Pc

S07 /  Pedestal Support 
Bracket x 1Pc

F04 /  M8 x 25mm Bolt  
x 10Pcs

F05 /  M3 x 10mm Screw  
x 6Pcs

F06 /  M4 x 8mm Screw  
x 4Pcs

F07 /  Rubber Foot  
x 6Pcs
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PACKAGING

Remove all internal cartons and packaging from within the barbeque assembly.  Remove all external packaging and remove the appliance from the packaging base before operation.  

Recycle as per your local government laws.

 

 

STEP 01

/  Take the M3 spring washers (F02) and M3 washers (F03) and place them onto two M3x8mm screws (F01). Take the two lid hanging brackets (04) and fit onto two M3x8mm screws 
(F01) (the legs of the brackets should hang around the screw heads). Place the handle (02) on the inset side of the lid (03) and align the handle legs with the two holes. Fix the lid 
hanging brackets to the bottom of the lid by screwing the screws into the handle legs (take care that the hanging brackets are running parallel to the lid shorter sides). Tighten fully. If 
assembled correctly, the lid will hang from the bracket at the rear of the barbeque using the lid hanging brackets to hook it in place.
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STEP 02

/  If not already assembled, lever up the element and place the heat shield (09) inside the bowl. 
Take the two element supports (08), fit them together and place them centrally on the heat 
shield. Lever the element back down onto the element supports.*

STEP 03

/  Place the charcoal chamber (07) centrally within the barbeque (it will allocate on four tabs) and 

place the charcoal grid (06) in the centre hole above the element.

STEP 04

/  Place the grill (hinges down) on the eight pins inside the chassis, above the charcoal chamber.

STEP 05

/  The rotisserie rod and Cliplock ForksTM are stored in the compartment at the front of the 
left hand side panel. Lift the storage door up, remove the Cliplock Forks™ (11) (take care 
of the sharp points of the fork fingers) and pull the rotisserie rod (10) out from the storage 
compartment. Note: If the barbeque has been in operation, the rotisserie parts may be hot – 
remove before cooking or use heat proof gloves. The handle of the rotisserie rod must first be 
extended by rotating the handle anti-clockwise until the thread releases, extending the handle 
fully and tightening in place by rotating anti-clockwise again. The Cliplock Forks™ slide on the 
rod and are locked in place by pressing down on the fork levers.
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STEP 06

/  To extend the rotisserie poles, first press and release them so the first section pops out from 
the barbeque. Pull the poles up and rotate clockwise to allocate the poles in one of the 3 height 
settings. The pole to the right contains the rotisserie motor. 

STEP 07

/  Take the rotisserie rod with the food attached and place the pointed end in the motor hole at 
the top of the right hand side pole. Lever the handle side of the rod down into the slot of the 
left hand pole (take care the slot in the rod allocates to the keyway) and close the pole cover. 

Pedestal Assembly (HBCE1BSG1)

STEP 08

/  Place the pedestal base cover (S05) face down on a flat, clean surface and place the pedestal 
base (S06) inside. If not already fitted, attach the six rubber feet (F07) onto the pedestal base 
with six M3x10mm screws (F05). Place the pedestal support bracket (S07) onto the bottom of 
the pedestal base (centred on the pole hole). Align the four outer holes and fix together using 
four M4x8mm screws (F06). Tighten fully. 

 

STEP 09

/  Place the pole support on top of the pedestal base (centred on the pole hole). Centre over the 
pole hole and align the 4 central holes. Fix together using four M8x25mm screws. Tighten fully.

 



16 Assembly, Operation & Maintenance Instructions

STEP 10

/  Place the pedestal pole (S02) into the pole support. Align the three inner holes and fix together 

using three M8x 25mm screws (F04). Fully tighten.

STEP 11

/  Place the pedestal pole cover (S03) over the pole and place on the pole support.

STEP 12

/  Place the pedestal top (S01) over the pole. Adjust the position of the pedestal top so it is 
directly over the pedestal base, align the three holes and fix together using three M8x25mm 

screws. Leave slightly loose.

STEP 13

/  To place the barbeque on the pedestal (when supplied), pick it up from the centre of the 
bottom of the shorter sides, so that when placed on the pedestal top, hands are positioned in 
the slots at the pedestal top sides.  Always take care not to trap fingers under the barbeque. Do 
not do when the barbeque is hot.
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STEP 14

/  With the barbeque in a secure position, fully extend the power cord from the recess on the 
right hand side (do not over-extend) and connect to your power supply.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Due to ongoing design modifications, support brackets may be permanently fixed to the element

MAINTENANCE

It is recommended that at the commencement of each barbeque season the following 
maintenance be conducted:

BARBEQUE 
1. Wipe over the outer areas of the barbeque with a clean cloth.
2. Check all oils and ash have been cleaned from the charcoal chamber and under the 

element.
3. Check all fasteners for tightness and re-tighten where necessary to ensure rigidity of 

the structure.
4. Check retractable power cord is operational and the cord/plug is undamaged.

PEDESTAL
1.   Check all fasteners for tightness and re-tighten where necessary to ensure rigidity of       
      the structure.
2.   Wipe over barbeque pedestal with a clean cloth.

Wear and tear to this barbeque can be reduced by covering and storing out of the 
weather when not in use.
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PARTS LIST: HBCE1BG1 & HBCE1BSG1 

PART NAME QTY

1 Cliplock Forks™ Assembly 2

2 Rotisserie Rod Assembly 1

3 Lid Handle 1

4 Lid 1

5 Lid Hanging Bracket 2

6 Open Grill 1

7 Charcoal Grid 1

8 Charcoal Chamber 1

9 Element 1

10 Element Support 2

11 Element Heat Shield 1

12 Element Bowl 1

13 Inner Chassis 1

14 Element Bowl Bracket 1

15 Inner Pole Assembly Left 1

16 Pole Flange 2

17 Outer Pole Assembly 2

18 Inner Pole Assembly Right 1

19 Inner Pole Positioning Pin 2

20 Rear Insulation 4

21 Rear Heat Shield 1

22 Grill Support Pin 8

Note: List does not include fasteners.   

 
01

03

05

07

10

14

11
12
13

02

04

06

08

09
15
16

17

18

19
20

21

27
28
29
30

31

22
23

24

32
33
34
40
41
42

25

26

35
36
37
3826

PART NAME QTY

23 Storage Door 1

24 Barbeque Chassis 1

25 Storage Box 1

26 Front Heat Shield 1

27 Side Insulation 1

28 Retractable Power Cord 

Bracket

1

29 Retractable Power Cord 1

30 Power Plug Recess 1

31 Side Heat Shield 1

32 PCB Cover 1

33 PCB 1

34 PCB Mounting 1

35 Element Switch 1

36 Rotisserie Motor Switch 1

37 Rod Guide Tube Assembly 1

38 Bottom Insulation 1

39 Bottom Plate 1

40 Thermostat Mount 1

41 Thermostat 1

42 Leg Assembly 4

39
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PART NAME QTY

1 Pedestal Top 1

2 Pedestal Pole 1

3 Pole Support Cover 1

4 Pole Support 1

5 Pedestal Base Cover 1

6 Pedestal Base 1

7 M3 x 10mm Screw 6

8 Rubber Foot 6

9 M8 x 25mm Bolt 10

10 M4 x 8mm Screw 4

11 Pedestal Support Bracket 1
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OPTIONAL ACCESSORY: COOKING ACCESSORIES

Please see everdurebyheston.com for full range of accessories
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GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN DE HBCE1BG1 EN HBCE1BSG1  HOUTSKOOLBARBECUE-ASSORTIMENT Everdure by Heston Blumenthal houtskool barbecue en voetstuk voor buiten. 
Het is belangrijk dat u deze gebruiksaanwijzing, de bon en ook andere belangrijke documenten met betrekking tot dit document bewaard voor toekomstig gebruik. Als gevolg continue 
ontwikkelingen van het product, behoudt Everdure by Heston Blumenthal het recht om zonder voorafgaande mededeling specificaties of uiterlijkheden te wijziging. Gooi de verpakking op 
een verantwoorde manier weg - recycle op de juiste manier.
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BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

BELANGRIJK: 

Lees de veiligheidsmaatregelen van dit boekje grondig door voordat u de barbecue uit 
de doos haalt of de stekker in de wandcontactdoos doet.

1.  Deze elektrische houtskoolbarbecue en voetstuk mag alleen BUITEN WORDEN 
GEBRUIKT. Niet binnenshuis gebruiken. Gebruik de elektrische barbecue en voetstuk in 
een goed geventileerde omgeving.

2.  Lees, voor uw eigen veiligheid en plezier, de hele gebruiksaanwijzing door voordat u dit 
apparaat gaat gebruiken. Gebruik de barbecue pas nadat het helemaal in elkaar is gezet 
en als alle onderdelen veilig zijn vastgemaakt.

3.   In bepaalde omstandigheden kunnen elektrische apparaten gevaarlijk zijn. Haal de 
stekker uit de wandcontactdoos voordat u het apparaat gaat schoonmaken of 
onderhoud gaat uitvoeren. Als het apparaat niet wordt gebruikt, dan moet u de stekker 
uit het stopcontact halen en het snoer helemaal intrekken.

4.  Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 12 jaar of ouder en door personen 
met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en 
kennis als ze onder toezicht staan of uitleg hebben gekregen over hoe het apparaat op 
een veilige manier te gebruiken en de risico's ervan kennen. Kinderen mogen niet spelen 
met het apparaat. Kinderen mogen niet zonder toezicht het apparaat schoonmaken 
en onderhoud eraan plegen. Kinderen of huisdieren mogen niet zonder toezicht bij een 
barbecue staan tijdens het barbecueën of tijdens het heet maken of afkoelen.  Zorg 
ervoor dat kinderen of huisdieren flink uit de buurt worden gehouden van de barbecue 
als deze in gebruik is. WAARSCHUWING: Houd kinderen en huisdieren uit de buurt.

5.   Zorg ervoor dat de elektrische aansluitingen veilig, droog en beschermd zijn tegen vocht 
voordat u dit apparaat gaat gebruiken. Ontkoppel het apparaat niet met natte handen en 
trek niet met veel kracht aan het snoer.

6.  Trek bij gebruik het snoer er altijd helemaal uit (het snoer er niet helemaal of helemaal 
ingetrokken in laten zitten kan tot oververhitting en tot schade bij het snoer leiden). Let 
erop niet te veel kracht uit te oefenen op het snoer en de assemblage ervan als u de 
lengte aan het verstellen bent. Als u gebruik maakt van een verlengsnoer dan moet u er 
altijd een gebruiken die van goede kwaliteit is (lage weerstand) en geschikt is voor de 
omgeving waar de barbecuesessie wordt uitgevoerd, en gebruik altijd de kortst mogelijke 
lengte om het verlies aan voeding bij het apparaat zo veel mogelijk te reduceren.

7.  Gebruik dit apparaat niet in combinatie met een programmeur, timer of ander apparaat 
dat het apparaat automatisch inschakelt vanwege brandgevaar als het apparaat is 
afgedekt of verkeerd is geplaatst.

8.   Als het snoer is beschadigd, dan moet het door de fabrikant, een bevoegd 
onderhoudscentrum of soortgelijke bevoegde personen worden vervangen om risico's te 
vermijden.

9.  Dompel de barbecue niet onder in water (alleen de afneembare grillen, houtskoolroosters 
en draaispitdelen mogen worden ondergedompeld).

10.   Aangezien houtskool lange tijd kan smeulen, moet u voorzichtig zijn bij het verwijderen 
van as na het barbecueën. Het wordt aanbevolen een niet-ontvlambare container (van 
metaal of keramiek) te gebruiken om as in te bewaren voordat het wordt natgemaakt 
met water en op de juiste manier wordt weggegooid.

11.  Deze barbecue is ontworpen om te worden gebruikt op een FUSIONTM voetstuk, 
een verhoogde bank of op de grond.  Zorg ervoor dat het oppervlak (de grond 
of een verhoogde tafel et cetera) vlak, groot en sterk genoeg is om de barbecue 
te kunnen dragen en dat het tegen temperaturen kan die 80°C hoger dan de 
omgevingstemperatuur zijn.  Als u he voetstuk gebruikt, dan moet u ervoor zorgen dat 
de barbecue horizontaal staat en dat de barbecue op de juiste wijze in het voetstuk 
is geplaatst. De barbecue moet op een veilige horizontale ondergrond zijn geplaatst 
voordat het kan worden gebruikt.

12.   Mensen met ontvlambare kleding zoals nylon et cetera, moeten flink uit de buurt van de 
barbecue blijven als deze in gebruik is.

13.  Gebruik dit apparaat niet voor andere doeleinden dan waarvoor het is bedoeld.

14.  Als het vet brandt, dan moet u (indien mogelijk) het eten weghalen en het vuur laten 
uitbranden.  De meeste vetten zullen snel opgebrand zijn als ze in contact komen 
met houtskool, maar regelmatig schoonmaken na gebruik zal het opeenhopen van 
brandbaar vet en etensresten die tot brand kunnen leiden verminderen.  Brandend 
vet kan worden voorkomen door het vet en de olie goed te verwijderen van 
het hitteschild en bak rondom het elektrische element en de interne chassis.  
Laat geen as ophopen in het chassis - maak het na elk gebruik schoon.  Raadpleeg de 
Snelgids voor meer informatie over het onder controle houden van brandend vet.        

15.   Zorg ervoor dat het product ver genoeg uit de buurt staat van brandbaar materiaal. Het 
apparaat is zo ontworpen dat hitte geen nadelige invloed zal hebben op het voetstuk. 
Gebruik het niet binnen 250 mm van ontvlambare structuren of onder een brandbaar 
oppervlak.



25Assembly, Operation & Maintenance Instructions

16.   Blijf uw barbecue beschermen tegen sterke wind (de deksel kan als een windscherm 
aan de achterzijde worden gebruikt door het aan de beugel aan de achterzijde van het 
apparaat te hangen). Het wordt aanbevolen de barbecue niet langer dan 5 minuten 
alleen te laten tijdens het barbecueën aangezien barbecueën op houtskool kan variëren 
in tijd en intensiteit. 

17.  Wij raden aan dat u uw barbecue regelmatig onderhoud en in goede conditie houdt.  
Dit kan worden gedaan door de schoonmaak- en onderhoudssuggesties in dit boekje 
in acht te nemen. Het niet in acht nemen van deze aanwijzingen maakt uw garantie 
ongeldig.

18.  Dit apparaat mag niet in een voertuig worden gebruikt (boot, trailer et cetera).

19.   Gebruik of berg dit apparaat niet op in gebieden met een hoog zoutgehalte (een 
kustomgeving) of een gebied met bijtende dampen of vloeistoffen (zoals een 
zwembad) omdat deze chemicaliën ervoor kunnen zorgen dat het materiaal van het 
apparaat gaat slijten (en de garantie ongeldig maken). Het regelmatig schoonmaken 
en afdekken met een Everdure by Heston Blumenthal barbecue-afdekking kan dit 
reduceren.

20.  Opgelet: Onderdelen die binnen handbereik liggen kunnen heet worden. Raak de 
metalen onderdelen van de barbecue pas aan nadat ze helemaal zijn afgekoeld tenzij u 
beschermende handschoenen draagt.

21.   Het branden van vaste brandstoffen genereert giftige gassen die dodelijk kunnen zijn. 
Daarom mag u dit apparaat nooit binnenshuis gebruiken of naar binnen halen als het 
nog niet helemaal is uitgedoofd.

22.  Gebruik geen vaste brandstoffen geïmpregneerd met vuurversnellers en gebruik geen 
andere typen versnellers op dit apparaat. Dit apparaat is alleen ontworpen voor het op 
elektrische wijze aansteken van houtskool. Het gebruik van een versneller kan ernstig 
schade aan eigendommen of letsel veroorzaken. WAARSCHUWING: Gebruik geen 
spiritus voor het aansteken of opnieuw aansteken. Gebruik GEEN aanmaakblokjes voor 
het aansteken of opnieuw aansteken.

23.   Volg de aanbevolen lay-out voor het neerleggen van het houtskool tijdens het 
aansteken. Zodra het eerste deel van het houtskool is gaan branden, kan het worden 
gemengd met nieuw houtskool en door de houtskoolbak worden verspreidt. Als u 
teveel houtskool in de bak doet, dan kan dit leiden tot schade aan het apparaat en het 
eten - aanbevolen wordt om de hoogte van het houtskool nooit hoger te laten zijn dan 
het hoogste niveau van de houtskoolbak. De barbecue wordt heet en de brandstof 
moet 30 minuten roodgloeiend blijven branden voordat er voor het eerst eten op wordt 
gedaan. De maximum hoeveelheid van de te gebruiken brandstof mag de 1,2 kg niet 

overschrijden. Raadpleeg voor meer informatie over het neerleggen van het houtskool 
de gebruiksaanwijzing en de Snelgids.

24.   De timer van het aansteken is ingesteld op 7 minuten. Terwijl dit bezig is, zal het 
element actief worden en het houtskool erboven heet maken en doen ontbranden. Niet 
meer starten als de timer is afgelopen omdat de hitte van het element de natuurlijke 
voortgang van het tot as worden van het houtskool zal verhinderen.  Opmerking: 
Als de gecombineerde hitte van het houtskool en element te hoog wordt, zal een 
schakelaar tegen oververhitting het element uitschakelen (de timer zal doorgaan totdat 
de 7 minuten voorbij zijn).

25.   Laat na het barbecueën de vaste brandstof op een natuurlijke manier uitdoven. Gebruik 
geen vloeistoffen om het houtskool mee te besproeien. Verplaats het apparaat niet 
als de kooltjes nog steeds branden als hete as, koolstukjes, niet verbrande brandstof 
en heet bakvetten en -oliën omdat deze gemorst kunnen worden en omdat binnen 
handbereik liggende onderdelen erg heet kunnen zijn. Deze barbecue mag alleen aan 
de basis aan beide kanten worden opgetild. Als een voetstuk beschikbaar is, moet u de 
barbecue en het voetstuk beide apart verplaatsen.

26.   Gebruik geen vulkanische stenen of andere typen niet-brandbare producten in de 
houtskoolbak. Bij twijfel over welke brandstoffen gebruikt kunnen worden moet u naar 
de website van Everdure by Heston Blumenthal gaan of contact opnemen met de 
Onderhoudsafdeling.

27.  Vaste brandstoffen hebben ieder erg afwijkende brandtijden, hitte, grootte en 
verbranding. Houd altijd uw omgeving in de gaten en denk aan potentiële brandgevaar 
veroorzaakt door vonken of spugende brandstoffen. Gooi vaste brandstoffen of heet 
as nooit weg op plekken waar ze plat getrapt kunnen worden of brandgevaarlijk kunnen 
zijn. Gooi niet verbrande brandstoffen of as pas weg als ze helemaal zijn uitgebrand. De 
barbecue moet op een veilige horizontale ondergrond zijn geplaatst voordat het kan 
worden gebruikt. Wij raden aan om 100% natuurlijk houtskool in dit apparaat te gebruiken.

28.   Vraag altijd om advies bij uw gemeente voordat u dit apparaat gaat gebruiken over 
mogelijke restricties met betrekking tot het gebruik van een buitenbarbecue (vanwege 
locale weersomstandigheden).

29.   U moet de directe omgeving vrijmaken van brandbaar materiaal als u gebruik maakt 
van vaste brandstoffen. Barbecue niet onder afdakkingen of vlakbij boomtakken. Merk 
op dat vaste brandstoffen verschillende hoeveelheden rook produceren - houd hier 
rekening mee als u de barbecue installeert.

30. Neem contact op met uw locale leverancier als u vragen hebt over deze aanwijzingen.
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GEBRUIK DIT APPARAAT PAS NADAT U DE GEBRUIKSAANWIJZING HEBT GELEZEN.

LEG GEEN VOORWERPEN IN OF TEGEN DIT APPARAAT AAN.

PLAATS GEEN CHEMICALIËN, BRANDBARE MATERIALEN OF SPUITBUSSEN VLAKBIJ DIT APPARAAT.

GEBRUIK DIT APPARAAT NIET BINNENSHUIS.

GEBRUIK DIT APPARAAT NIET IN GESLOTEN RUIMTES.

GEBRUIK GEEN VERSNELLERS OF BRANDSTOF GEÏMPREGNEERD MET VERSNELLERS IN DIT APPARAAT.

DOE NIET TE VEEL HOUTSKOOL IN DE BAK BIJ HET AANSTEKEN

ZORG ERVOOR DAT VETTEN/OLIE, AS EN ONVERBRANDE BRANDSTOF NIET DE KANS KRIJGEN OPEEN TE HOPEN IN HET 
APPARAAT TUSSEN BARBECUESESSIES.
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SPECIFICATIES APPARAAT

Elektrisch:

220-240V ~50-60Hz, 1800W.

Alleen barbecue LENGTE 
(mm)

BREEDTE
(mm)

HOOGTE 
(mm)

730 400 300

Barbecue en 
voetstuk

730 400 900

Opmerking: Volledige uitgetrokken vergroten de draaispitpoten de hoogte met 170mm.

Opmerking: De HBCE1BG1 & HBCE1BSG1  wordt niet geleverd met een voetstuk, maar het 
voetstuk kan als accessoire worden gekocht.
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GEBRUIKSAANWIJZING

ALGEMENE AANWIJZINGEN
Het is beter om een beschermde locatie te gebruiken voor een leuke en efficiënte 
barbecuesessie. Plaats de barbecue op een veilige plek. Probeer de barbecue af te 
schermen tegen sterke wind omdat dit van grote invloed kan zijn op de efficiency van het 
barbecueën. Als dit niet kan worden voorkomen, dan moet de lengte van de barbecue 
parallel met de windrichting lopen.  Houd de barbecue horizontaal. Controleer regelmatig 
of het houtskool blijft branden (dit hoeft niet te beteken dat er vlammetjes te zien zijn), en 
dat er geen grote vlammen ontstaan.  Zorg ervoor dat er voldoende afstand is tussen de 
barbecue en een muur of brandbaar oppervlak, en dat het grondstuk tegen de hitte kan, 
als het voetstuk niet wordt gebruikt.  Als u gebruik maakt van het voetstuk, dan moet u 
controleren of de grond horizontaal is en dat er geen brandbaar materiaal in de nabijheid 
staat.  

WAARSCHUWING: Deze barbecue zal erg heet worden, verplaats het pas na de 
barbecuesessie. Ga voor meer informatie (waaronder illustraties voor het plaatsen en 
diagrammen) en de nieuwste barbecue-aanwijzingen naar de website van Everdure by 
Heston Blumenthal op www.everdurebyheston.com.  

BRANDSTOFTYPE EN VERBRUIK
Deze barbecue is ontworpen om te worden gebruikt met een stuk houtskool. De 
geproduceerde hitte en verbruikstijd is heel erg afhankelijk van het type brandstof dat 
wordt gebruikt en de weersomstandigheden. Raadpleeg de Snelgids voor meer informatie 
over het aansteken van houtskool en barbecueën. Maak geen gebruik van versnellers of 
brandstoffen geïmpregneerd met versnellers voor het aansteken van de brandstof omdat 
deze schade aan het apparaat of letsel kunnen veroorzaken.

Plaats in navolging van de gebruiksaanwijzing voldoende houtskool in het 
brandstofcompartiment en steek het houtskool aan met het Fast Flame Ignition SystemTM. 
Het houtskool zal enige tijd branden met vlammen. Zodra het branden goed gaat moet 
u de brandstof gelijkmatig verspreiden. Zorg ervoor dat het rooster helemaal in de 
ondersteuningen voor de grill zit, waarna u kunt gaan genieten van het barbecueën. Begin 
pas met barbecueën als de brandstof een laagje as heeft. 

Na het barbecueën moet het resterende houtskool de kans krijgen om af te koelen (hier 
moet u rekening mee houden bij het plannen van de barbecuetijden). Zodra u klaar bent, 

moet u de as en de resteren de brandstof verwijderen en in een niet-brandbare container 
worden gedaan (een metalen emmer is uitstekend geschikt hiervoor), en moet er een 
klein beetje water worden toegevoegd (voor het geval er nog een beetje hitte over is in 
het restmateriaal) en moet u het afval weggooien volgens de gemeentelijke voorschriften. 
Merk op dat u zichzelf altijd moet beschermen tegen hitte. 

CHROMEN OPEN GRILL 

Het bakoppervlak van deze barbecue bestaat uit een open grill van chroom, die helemaal 
verwijderd kunnen worden of vanuit beide zijkanten omhoog gezet kunnen worden om 
meer houtskool toe te voegen. De grill moet zo worden gepositioneerd dat de hengsels 
naar beneden wijzen (ze worden in twee inkepingen aan de voor- en achterzijde van de 
houtskoolbak worden geplaatst). Let erop dat gebakken eten breder is dan de gaten in 
de grill of overdwars wordt geplaatst zodat het er niet doorheen valt. Na verloop van 
tijd zal het oppervlak van de grill gaan verkleuren met de hitte van de brandstof (dit is 
een normaal proces en geen defect). Het wordt aanbevolen de grill pas op de barbecue 
te plaatsen nadat het houtskool is aangestoken en na eventuele aanpassingen bij de 
verspreiding van de brandstof zijn uitgevoerd. Haal de grillen weg voor meer ruimte 
indien nodig.   Na gebruik moet u de grill laten afkoelen en daarna schoonmaken. Na het 
schoonmaken moet u het insmeren met een laagje bakolie om roestvorming te reduceren.

ROTISCOPE TECHNOLOGY™
Rotiscope TechnologyTM is het ingebouwde draaispitsysteem van de barbecue waarvoor 
een octrooi is aangevraagd. De maximum nominale capaciteit van de motor is 15kg. 
Controleer of de afmetingen van het vlees geschikt zijn voor het product voordat u het 
gaat kopen.

De draaispitstang en Cliplock ForksTM worden opgeborgen in het compartiment aan de 
voorkant van het linkerzijpaneel.. Til de klep op, haal de Cliplock ForksTM eruit (wees 
voorzichtig met de scherpe punten van de vorken) en trek de stang uit de beugel (dit is 
omhult zodat de stang geen problemen worden veroorzaakt bij de elektrische bedrading). 
Opmerking: Als de barbecue werd gebruikt, dan kunnen onderdelen van de draaispit heet 
zijn - haal ze weg voordat u gaat barbecueën of draag hittebestendige handschoenen. Het 
handvat van de stang van de draaispit met eerst langer worden gemaakt door het handvat 
net zo lang linksom te draaien totdat het schroefdraad vrijkomt, het handvat langer 
makend en het op zijn plek vastmakend door het weer linksom te draaien. Schuif eerst een 
Cliplock ForkTM (basis eerst) op de stang en klem het vast door het kleine vorkhendeltje 
in te drukken als u eten op het draaispit wilt plaatsen. Druk het eten op de draaispit en op 



29Assembly, Operation & Maintenance Instructions

de Cliplock ForkTM. Schuif de tweede set Cliplock ForksTM op de stang en in het andere 
uiteinde van het eten, en klem het vast door de kleine vorkhendel in te drukken.

Als u de draaispitpunten wilt uittrekken, dan moet u ze eerst indrukken en loslaten zodat 
het interne deel uit de barbecue schiet. Haal de punten omhoog en draai ze rechtsom 
om de punten in een van de drie hoogte-instellingen te plaatsen. In de rechterpunt zit de 
draaispitmotor. Pak de draaispitstang met daarop het eten en plaats het gepunte uiteinde 
in het motorgat aan de bovenkant van de punt aan de rechterkant. Laat de handgreepzijde 
van de stang zakken in de gleuf van de punt aan de linkerkant (let er op dat de gleuf in de 
stang in de groef terechtkomt) en sluit de klep van de punt. Schakel de draaispit in door 
op de rechterknop te drukken (er is een geluid te horen en de LED zal aangeven dat het is 
ingeschakeld).  Doe er houtskool in afhankelijk van het eten dat wordt gebarbecued.

Laat het apparaat nooit lange tijd zonder toezicht barbecueën. Het is mogelijk dat vet 
neerdruppelt tijdens het barbecueën met hoge vlammetjes als gevolg waardoor het eten 
verpest kan worden. Constant toezicht draagt bij aan het reduceren van het verpesten van 
eten.

Druk nogmaals op de rechterknop als het eten klaar is met bakken (de LED op de 
schakelaar gaat uit) om de draaispit te laten stoppen met draaien. Houd de handvat 
met een hand vast en til het andere uiteinde weg van de motor (draag hittebestendige 
handschoenen). Leg het eten op een plaat en maak de buitenste Cliplock ForkTM los, en 
haal het weg met behulp van metalen gerei. Maak de tweede Cliplock ForkTM los, en haal 
de stang weg. Haal de tweede vork uit het eten. Opmerking: Wees voorzichtig omdat de 
onderdelen van de draaispit erg heet zullen zijn. Maak de stang schoon door het schoon 
te wrijven met water een een schoonmaakmiddel, en maak de Cliplock ForksTM schoon 
door ze eerst in heet water te leggen en ze daarna schoon te wrijven met water en een 
schoonmaakmiddel. Eenmaal droog kunt u de stang afdekken met een dunne laag bakolie. 
Draai het handvat van de stang rechtsom en vergrendel het in de kortere positie.

Als de barbecue is afgekoeld, kunt u het linkerdeurtje openen en de stang in het ronde 
gat duwen, en daarna de vorken elkaar laten overlappen en naast de handgreep plaatsen. 
Draai de twee draaispitpunten linksom en laat ze dan zakken. Als u ze in de barbecue 
wilt vastklemmen,  moet u ze een beetje tot onder het bovenste niveau van de barbecue 
drukken en daarna los laten (de interne veerschakelaar zal ze op hun plek houden).

NA HET BARBECUEËN
1.     Na het bakken en terwijl de barbecue nog steeds warm is, moet u met een krabber restjes van      
       de grill verwijderen.

2.    Door de grill weg te halen kunt u vet- en vleesresten aan de binnenkant van de      
      barbecue verwijderen.

       WAARSCHUWING: Sommige oppervlakken kunnen nog steeds heet zijn - draag   
      beschermende handschoenen.

3.    Haal het vuil aan de binnenkant van de houtskoolbak, en onder houtskoolrooster en  
      element.

4.    Voor het schoonmaken van uw barbecue, moet u de grill en het gerei zo snel mogelijk na  
       gebruik in warm afwas water afwassen. Droog ze grondig af en berg ze op een droge  
      plek op. 

5.   Bescherm de barbecue door deze af te dekken of binnen op te bergen. Laat uw   
      barbecue niet buiten zonder bescherming staan.

PROCEDURE VOOR HET AANSTEKEN

DE BARBECUE AANSTEKEN MET BEHULP VAN HET 
THE FAST FLAME IGNITION SYSTEMTM  
Het FAST FLAME IGNITION SYSTEMTM  maakt gebruik van het principe dat houtskool 
zal gaan ontbranden als het boven een bepaalde temperatuur wordt verhit (het is niet 
afhankelijke van een vlam om te worden aangestoken). Doe het houtskool eerst op het 
houtskoolrooster (laat het tot 20mm erboven uitsteken). Als de houtskool op zijn plek ligt, 
moet u op de linkerknop te drukken (er is een geluid te horen en de LED zal aangeven 
dat het element is ingeschakeld). Het element zal heet worden en 7 minuten lang actief 
blijven. Het houtskool dat het dichtst bij het element ligt zal gaan branden. Terwijl het heet 
wordt en in as verandert, zal het omliggende houtskool hetzelfde gaan doen. Na 7 minuten 
wordt het element uitgeschakeld en zal het ontbranden van het houtskool op natuurlijke 
wijze verder gaan. Na 10 - 15 minuten (afhankelijk van de weersomstandigheden en de 
gebruikte brandstof), zullen de meeste houtskoolstukken geheel of gedeeltelijk zijn gaan 
branden. Met behulp van metalen gereedschap moet u het houtskool in de houtskoolbak 
verspreiden en indien nodig extra brandstof toevoegen (extra brandstof kan ook tijdens het 
barbecueën worden toegevoegd). Gebruik nooit meer dan 1,2kg aan brandstof per keer. 
Raadpleeg de Snelgids voor meer informatie.

LEES DE HELE GEBRUIKSANAWIJZING VOORDAT U HET HOUTSKOOL 

GAAT AANSTEKEN.

ZORG ERVOOR DAT HET STROOMSNOER NIET EEN VAN DE HETE 
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SCHOONMAKEN EN OPBERGEN

DE BUITENKANT SCHOONMAKEN
Voordat u de buitenkant van de barbecue en het voetstuk gaat schoonmaken, moet 
u eerst controleren of het apparaat ver genoeg is afgekoeld en dat het apparaat is 
ontkoppeld van de stroomtoevoer.  De geverfde en plastic oppervlakken kunnen met 
behulp van een zacht schoonmaakmiddel en een schone doek worden schoongemaakt 
(gebruik geen schuursponsjes of bijtende schoonmaakmiddelen).  Het wordt aangeraden 
om schoonmaakmiddelen eerst uit te proberen op een klein deel van het apparaat. 
Gebruik NOOIT verfverdunners of soortgelijke oplosmiddelen voor het schoonmaken, 
en schenk NOOIT koud water op een heet oppervlak.  Daarna moet u het oppervlak 
droogmaken. 

De punten van de draaispit moeten worden schoongeveegd met een zachte doek om olie 
of resten te verwijderen (laat geen water langs de punten en in de barbecue glijden).

DE BINNENKANT SCHOONMAKEN
Voordat u de interne onderdelen van uw barbecue gaat schoonmaken, moet u eerst 
controleren of het apparaat ver genoeg is afgekoeld.  De binnenkant van de houtskoolbak 
kan met een beetje water, een zacht schoonmaakmiddel en een spons of zachte 
schuurspons worden schoongemaakt.  

Gebruik een beetje zuiveringszout op een natte spons om moeilijk schoon te maken delen 
schoon te maken.  Gebruik geen bijtende schoonmaakmiddelen. 

Alle as en eventueel overgebleven brandstof moet na elke barbecuesessie worden 
verwijderd (let erop dat het helemaal is uitgedoofd en is afgekoeld). Na het schoonmaken 
van de houtskoolbak moet u de houtskoolresten weghalen en het element voorzichtig 
naar boven draaien. Haal de elementbeugel (X) weg, en verwijder het lege hitteschild. 

Haal as en olie dat misschien in de elementbak is gedruppeld weg, en plaats het hitteschild 
en de elementbeugel weer terug. Draai het element over de beugel en plaats het 
houtskoolrooster er weer op. Opmerking: alle onderdelen MOETEN op de juiste wijze zijn 
geïnstalleerd voordat er weer kan worden gebarbecued.

WAARSCHUWING:  TDe oppervlakken van de open grillen kunnen heet zijn.  Draag 
hittebestendige handschoenen.

OPBERGEN 
Als het apparaat niet wordt gebruikt, dan kunt u de barbecue (en het eventueel meegeleverde 
voetstuk) buiten opbergen maar dan moet deze wel worden afgedekt en onder een afdak 
staan (bij voorkeur met de speciaal hiervoor gemaakte FUSIONTM  Barbecue-afdekking), 
beschermt tegen het weer.  Zorg ervoor dat het bakoppervlak schoon is voordat u het opbergt.

Laat het stroomsnoer niet voor langere tijd in de wandcontactdoos zitten (haal de stekker er 
na gebruik uit).

HET OP DE JUISTE WIJZE VERWIJDEREN VAN DIT PRODUCT.

Deze markering geeft aan dat dit product in de hele EU niet mag worden weggegooid met het huisvuil. Recycle dit product op een verantwoordelijke wijze om duurzaam 
hergebruik van materiaal te promoten zodat eventuele schade aan het milieu of de menselijke gezondheid als gevolg van het ongecontroleerd weggooien van afval kan 
worden voorkomen. Maak gebruik van de gemeentelijke afvalinzameling of neem contact op met de winkelier waar u het product hebt gekocht voor het terugsturen van het 
gebruikte apparaat. Zij kunnen dit product op een veilige en verantwoorde manier recyclen.
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PROBLEMEN OPLOSSEN

Stroomtoevoer onderbroken Controleer of de LED op de schakelaar gaat branden als deze wordt ingedrukt. Controleer of het snoer is aangesloten en is ingeschakeld. 
Controleer of het apparaat stroom ontvangt (stroomuitval of een gesprongen stroomonderbreker). Controleer of het uittrekbare stroomsnoer niet 
te ver is uitgetrokken (dit kan de interne stroomaansluiting onderbreken).

Er wordt een slecht type vaste brandstof 
gebruikt.

De brandstof kan van de verkeerde grootte zijn (stukken te groot). Breek ze in stukken zodat ze makkelijker kunnen branden. Koop een ander type 
houtskool en probeer het opnieuw. Wij raden aan om 100% natuurlijk houtskool in dit apparaat te gebruiken (zie everdurebyheston.com).

De vaste brandstof is vochtig. Na verloop van tijd kunnen vaste brandstoffen vochtig worden waardoor het aansteken problematisch wordt. Berg het op een droge plek op en 
koop nieuwe vaste brandstof.

De vaste brandstof is niet goed verspreid 
in de houtskoolbak.

Volg de aanwijzingen voor het plaatsen van vaste brandstof in de houtskoolbak. Als de houtskool stukken dicht op elkaar liggen, dan moet u wat 
vaste brandstof weghalen zodat lucht er door heen kan stromen en het aansteken dus sneller verloopt. Als er te weinig brandstof wordt gebruikt, 
wordt de hitte en ontbranding slechts langzaam overgebracht tussen twee verschillende stukken.

Timer of element werkt niet. Verwijder de brandstof en controleer of de LED op de schakelaar gaat branden als deze wordt ingedrukt. Controleer of het element hitte afgeeft 
(zonder brandstof moet dit 7 minuten lang actief zijn voordat het wordt uitgeschakeld) en houd daarbij uw hand op veilige afstand. Als het niet 
werkt, dan moet u contact opnemen met een onderhoudscentrum bij u in de buurt.

Interne onderdelen niet correct uitgelijnd. Controleer het hitteschild van het element, en of de steunbeugel en element in de juiste stand staan. Controleer of de houtskoolbak goed in de 
uitsteeksels aan onderkant zit. Controleer of het houtskoolrooster goed in de houtskoolbak zit.

De barbecue is niet schoongemaakt. Controleer of er geen as aan de binnenkant van het element of hitteschild is opgehoopt, of het houtskoolrooster blokkeert.

Weersomstandigheden en 
omgevingstemperatuur.

Koude, winderige en regenachtige omstandigheden hebben een negatieve invloed op het ontbrandings- en verbrandingsproces. Verplaats 
de barbecue naar een betere locatie.

De draaispit werkt niet:

Stroomtoevoer onderbroken Controleer of de LED op de draaispitschakelaar gaat branden als deze wordt ingedrukt. Controleer of het snoer is aangesloten en is ingeschakeld. 
Controleer of het apparaat stroom ontvangt (stroomuitval of een gesprongen stroomonderbreker). Controleer of het uittrekbare stroomsnoer niet 
te ver is uitgetrokken (dit kan de interne stroomaansluiting onderbreken).

De stang van de draaispit is niet goed in 
de motor geplaatst.

Haal de stand uit de punten en controleer of de motoraansluiting draait. Controleer of het handvat van de stang helemaal is uitgetrokken. Plaats de 
stang in de motor en controleer of de handgreep goed zit in de gleuf en groef van de linkerpunt.

Het draaispit is overbelast. Controleer of de stang draait zonder eten en daarna met eten. Haal wat eten van de draaispit af en probeer het nog een keer.

De motor van de draaispit zit klem. De interne onderdelen of de motor zitten vast. U moet contact opnemen met een onderhoudscentrum bij u in de buurt.

De vaste brandstof gaat niet branden of het duurt langer dan verwacht voordat het gaat branden:
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HET ASSEMBLEREN VAN DE BARBECUE EN HET VOETSTUK

De barbecue en het voetstuk (indien meegeleverd) moeten vóór gebruik in elkaar zijn gezet. U hebt alleen een kruiskopschroevendraaier nodig. 

Open de doos aan de bovenkant en haal de onderdelen eruit. Verwijder alle verpakking (controleer vooral in de barbecue en onder het houtskoolrooster) en leg de onderdelen op een schoon 

oppervlak neer. Controleer op schade of ontbrekende onderdelen (indien dat het geval is moet u contact opnemen met de onderhoudsafdeling).

ONDERDELEN BIJ DE FUSIONTM

01 /  Chassis barbecue       
         x 1stk

09 /  Element hitteschild 
        x 1stk

02 /  Dekselgreep  
        x 1stk

10 /  Stang draaispit 
        x 1stk

03 / Deksel 
        x 1stk

11 /  Cliplock Fork™  
x 2stks

04 /  Deksel hangbeugel 
x 2stks

F01 /  M3 x10mm Schroef 
          x 2stks

05 /  Open gril  
x 1stk

F02 /  M3 Veerring 
           x 2stks

06 /  Houtskoolrooster  
         x 1stk

F03 /  M3 Sluitring 
           x 2stks

07 /  Houtskoolbak  
        x 1stk

08 /  Elementsteun 
         x 2stk

S01 / Bovenzijde voetstuk   
          x 1stk

S02 /  Paal voetstuk 
          x 1stk

S03 /  Afdekking paalsteun 
x 1stk

S04 /  Paalsteun 
           x 1stk

S05 /  Afdekking 
voetstukbasis

           x 1stk

S06 /   Voetstuk basis 
            x 1stk

S07 /  Steunbeugel 
voetstuk  

           x 1stk

F04 /  M8 x 25mm Bout 
           x 10stks

F05 / M3 x 10mm Schroef 
           x 6stks

F06 /  M4 x 8mm Schroef 
           x 4stks

F07 /  Rubberen voetje 
          x 6stks
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VERPAKKING
Verwijder al het interne karton en verpakkingsmateriaal in de barbecue.  Verwijder alle externe verpakking en haal het apparaat uit de onderkant van de verpakking voordat u het gaat 

gebruiken.  Recycle volgens de gemeentelijke voorschriften.

 

 

STAP 01

/Pak de M3-veerringen (F02) en M3-sluitringen (F03) en plaats ze op de twee M3x8mm schroeven (F01). Pak de twee hangbeugels van de deksel (04) en bevestig ze op de twee       
   M3x8mm schroeven (F01) (de poten van de beugels moeten rondom de schroefkoppen komen te zitten). Plaats het handvat (02) in de inkeping van de deksel (03) en lijn de poten  
   van het handvat uit met de twee gaten. Monteer de hangbeugels van de deksel op de bodem van de deksel door de schroeven vast te schroeven in de poten van het handvat (let erop  
   dat de hangbeugels parallel lopen met de korter zijkanten van de deksel. Draai ze goed vast. Als het op de juiste wijze is geassembleerd, dan zal de deksel aan de beugel hangen aan de  
   achterkant van de barbecue met behulp van de hangbeugels van de deksel om het op zijn plaats te houden.
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STAP 02

/  Indien niet reeds geassembleerd, moet u het element omhoog halen en het hitteschild (09) in 
de bak plaatsen. Pak de twee elementsteunen (08), en monteer ze samen in het midden van 
vast op het hitteschild. Plaats he element weer terug in de elementsteunen.*

STAP 03

/  Plaats de houtskoolbak (07) in het midden van de barbecue (het zal in de vier uitsteeksel 
worden geplaatst) en plaats het houtskoolrooster (06) in het gat in het midden boven het 

element.

STAP 04

/  Plaats de grill (hengels naar beneden gericht) op de acht pennen in het chassis, boven de 

houtskoolbak.

STAP 05

/  De draaispitstang en Cliplock ForksTM worden opgeborgen in het compartiment aan de voorkant 
van het linkerzijpaneel. Til de klep op, haal de Cliplock ForksTM eruit (wees voorzichtig met de 
scherpe punten van de vorken) (11) en trek de stang van de draaispit (10) uit het bergruimte.  
Opmerking: Als de barbecue werd gebruikt, dan kunnen onderdelen van de draaispit heet zijn - 
haal ze weg voordat u gaat barbecueën of draag hittebestendige handschoenen. Het handvat 
van de stang van de draaispit met eerst langer worden gemaakt door het handvat net zo lang 
linksom te draaien totdat het schroefdraad vrijkomt, het handvat langer makend en het op zijn 
plek vastmakend door het weer linksom te draaien. De Cliplock ForksTM schuiven over de stand 
en worden vastgeklemd door de vorkhendels in te drukken.
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STAP 06

/ Als u de draaispitpunten wilt uittrekken, dan moet u ze eerst indrukken en loslaten zodat het 
eerste deel uit de barbecue schiet. Haal de punten omhoog en draai ze rechtsom om de punten 
in een van de drie hoogte-instellingen te plaatsen. In de rechterpunt zit de draaispitmotor. 

STAP 07

/  Pak de draaispitstang met daarop het eten en plaats het gepunte uiteinde 
in het motorgat aan de bovenkant van de punt aan de rechterkant. Laat de 
handgreepzijde van de stang zakken in de gleuf van de punt aan de linkerkant (let 
er op dat de gleuf in de stang in de groef terechtkomt) en sluit de klep van de punt. 

Het voetstuk assembleren (HBCE1BSG1)

STAP 08

/ Plaats de basiskap (S05) naar beneden gericht op een vlak en schoon oppervlak en plaats  
   de basis van het voetstuk (S06) aan de binnenkant. Indien niet reeds ermee uitgerust,  
    moet u de zes rubberen voetjes (F07) met behulp van de zes M3x10mm schroeven (F05)  
    op de basis van het voetstuk monteren. Plaats de steunbeugel (S07) van het voetstuk  
    aan de binnenkant van de basis van het voetstuk (in het midden van het paalgat).  Lijn de  
    vier buitengaten uit en maak ze vast door middel van vier M4x8mm schroeven (F06).  
   Draai ze goed vast.

 

STAP 09

/  Plaats de paalsteun op de bovenkant van de basis van het voetstuk (in het midden van het 
paalgat). Centreer het over het paalgat en lijn de vier gaten in het midden uit. Maak ze vast door 
middel van vier M8x25mm schroeven. Draai ze goed vast. 
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STAP 10

/ Plaats de paal van het voetstuk (S02) in de paalsteun. Lijn de drie binnengaten uit en maak ze     

   vast door middel van drie M8x25mm schroeven (F04). Draai ze helemaal vast.

STAP 11

/Plaats de paalkap van het voetstuk (S03) over de paal en doe het op de paalsteun.

STAP 12

/ Plaats de bovenkant van het voetstuk (S01) op de paal. Verstel de stand van de          
   bovenkant van het voetstuk zodat het direct boven de basis van het voetstuk zit, en lijn  
  de drie gaten uit en maak ze vast door middel van drie M8X25mm. Geef ze een beetje  

  speling.

STAP 13

 

 

 

 

/Als u de barbecue op het voetstuk wilt plaatsen (indien meegeleverd), dan moet u het    
  oppakken bij het midden van de onderkant van de kortere zijkanten zodat uw handen     
  zich in de gleuven bevinden aan de zijkanten van de bovenkant van de voetstuk als u   
  het op de bovenkant daarvan plaatst.  Let er altijd op dat uw vingers niet klem komen   
  te zitten onder de barbecue. Doe dit niet als de barbecue heet is. 



37Assembly, Operation & Maintenance Instructions

STAP 14

/  Als de barbecue veilig staat, kunt u het stroomsnoer helemaal uit de inkeping aan de 
rechterkant trekken (niet te veel uittrekken) en aansluiten op de wandcontactdoos.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Als gevolg van continue veranderingen in het ontwerp kan het zijn dat steunbeugels permanent zijn 

vastgemaakt op het element.

ONDERHOUD

Het wordt aanbevolen dat aan het begin van elke barbecuesessie, het volgende aan 
onderhoud wordt uitgevoerd:

BARBECUE 
1. Veeg met een schone doek over de buitenwanden van de barbecue.
2. Controleer of alle olie en as zijn weggehaald uit de houtskoolbak en onder het element.
3. Controleer alle bevestigingsmiddelen en maak ze weer vast om de rigiditeit van de 

structuur te garanderen.
4. Controleer of het intrekbare stroomsnoer functioneert en of het snoer/plug is 

beschadigd.

VOETSTUK
1.  Controleer alle bevestigingsmiddelen en maak ze weer vast om de rigiditeit van de   
    structuur te garanderen.
2. Veeg met een schone doek het voetstuk van de barbecue schoon.

Slijtage aan deze barbecue kan worden gereduceerd door deze af te dekken en het op 
een plek op te bergen waar het niet wordt blootgesteld aan het weer als het niet wordt 
gebruikt.
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ONDERDELENLIJST HBCE1BG1 & HBCE1BSG1

NAAM ONDERDEEL STKS

1 Cliplock Forks™ Assembly 2

2 Draaispitstang 1

3 Handvat deksel 1

4 Deksel 1

5 Deksel hangbeugel 2

6 Open Grill 1

7 Houtskoolrooster 1

8 Houtskoolbak 1

9 Element 1

10 Ondersteuning element 2

11 Hitteschild element 1

12 Elementbak 1

13 Interne chassis 1

14 Bakbeugel element 1

15 Interne paal links 1

16 Paalflens 2

17 Buitenpaal 2

18 Interne paal rechts 1

19 Interne paal stelpin 2

20 Isolatie achterzijde 4

21 Hitteschild achterzijde 1

22 Steunpen voor grill 8

Opmerking: De bevestigingsmiddelen staan niet op deze lijst.   

 
01

03

05

07

10

14

11
12
13
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09
15
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18
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21
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28
29
30

31
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32
33
34
40
41
42

25

26

35
36
37
3826

NAAM ONDERDEEL STKS

23 Opbergpdeur 1

24 Chassis barbecue 1

25 Opbergkist 1

26 Hitteschild voorzijde 1

27 Isolatie zijkant 1

28 Beugel intrekbaar strooms-

noer

1

29 Intrekbaar stroomsnoer 1

30 Uitsparing stekker 1

31 Hitteschild zijkant 1

32 PCB-kap 1

33 PCB 1

34 PCB-aansluiting 1

35 Elementschakelaar 1

36 Motorschakelaar draaispit 1

37 Buis stanggeleider 1

38 Isolatie bodem 1

39 Bodemplaat 1

40 Aansluiting thermostaat 1

41 Thermostaat 1

42 Poot 4

39
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NAAM ONDERDEEL STKS

1 Kap voetstuk 1

2 Paal voetstuk 1

3 Kap paalsteun 1

4 Paalsteun 1

5 Kap basis voetstuk 1

6 Basis voetstuk 1

7 M3 x 10mm Schroef 6

8 Rubberen voetje 6

9 M8 x 25mm bout 10

10 M4 x 8mm Schroef 4

11 Steunbeugel voetstuk 1

 



40 Assembly, Operation & Maintenance Instructions

OPTIONELE ACCESSOIRE: KOOKACCESSOIRES

Ga naar everdurebyheston.com voor een compleet overzicht van het assortiment.
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