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1. Kenmerken van de PartyQ
• Groot, 3 letterig, LCD-display
• Twee-kleuren LED indicator voor de barbecue status.
• Stevige, gewapende, hoge temperatuur, thermometervoeler
• Zelflerend besturings-algoritme, past zich aan aan de barbecue
• Werkt in Celsius of Fahrenheit
• Temperatuurbereik loopt van 0-246°C / 32-475°F 
• Werkt op vier penlite (AA) batterijen

2. Installatie en Bediening

Stap 1 - Haal met een kruiskopschroevendraaier de schroef uit het batterijcompartiment. 
Schuif de deksel er af en plaats de vier, meegeleverde, penlite batterijen, let op de 
polariteit van de batterijen. Plaats de deksel terug en schroef deze weer vast.

Stap 2 - Als er al een gat met een diameter tussen de 17,5 en 25 mm in de barbecue zit 
dan hoeft er niet geboord te worden. Zit er geen gat met de juiste diameter in de barbecue 
dan zal dit er in geboord moeten worden,. Het gat moet van 22,5 mm zijn, dit gaat het 
makkelijkste met een stappenboor.
Wanneer het gat is geboord plaatst u de siliconenringen op de inblaastuit van de PartyQ 
en stopt u de inblaastuit door het gat. Schroef de tuit nu vast met de plaatstalen moer.

Als u een BBQ Guru adapter heeft, of een barbecue heeft waar zo’n adapter voor nodig is 
(bijvoorbeeld keramische barbecues) dan plaatst u de siliconenringen op de inblaastuit en 
stopt deze in de adapter.

Stap 3 - Klem de thermometervoeler op het rooster in de barbecue en zet de PartyQ aan.

Stel de gewenste waarde in met de OP  en NEER  knoppen.
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3. Temperatuurvoeler
De temperatuurvoeler die bij de PartyQ zit is gemaakt van een stevig, roestvaststalen 
thermokoppel. Dit is dus geen lowbudget thermistor zoals in goedkope thermometers zit. 
De draden van het thermokoppel zitten in een gevlochten teflonmantel die bestand is 
tegen vocht en rook en bestand is tegen temperaturen tot 260°C  / 500°F. De voeler kan 
onder de deksel door gevoerd worden of door een kleine opening in de barbecue zonder 
een grote opening te veroorzaken waardoor valse lucht aangezogen zou kunnen worden.
Knik de kabel niet en laat hem niet in direct contact komen met vlammen. Rol de kabel 
netjes op om hem op te bergen. 

BELANGRIJK!
De voeler moet bij gebruik in de barbecue geplaatst worden om het vuur goed te kunnen 
regelen. Wanneer dit niet het geval is kan dit ervoor zorgen dat de ventilator constant 
draait met een extreem heet vuur tot gevolg!

4. Display, Bedieningsknoppen en de Aan/Uit-
Schakelaar

4.1 

Bedieningsknoppen
OP    - verhoogt de gewenste waarde
NEER    - verlaagt de gewenste waarde
OP & NEER   +   - activeert het optiemenu wanneer beide tegelijk worden ingedrukt 
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4.2 Ventilator / Temperatuur LED
Wanneer je meer ervaring krijgt met het gebruik van de PartyQ zul je meer en meer op de 
Ventilator / Temperatuur LED gaan vertrouwen. Als alles goed gaat en er voldoende 
brandstof in de barbecue zit dan zal de ventilator met kleine pufjes lucht het vuur op 
temperatuur houden. Tegen de tijd dat de brandstof bijna op is zul je merken dat de 
ventilator bijna continu blaast. De LED laat je van grote afstand, bijvoorbeeld vanuit je 
kamer op een koude dag, makkelijk zien hoe de ventilator het op dat moment doet.

4.3 Boven / Onder de Gewenste Waarde
Wanneer de temperatuur van de temperatuurvoeler onder de 0°C / 32°F of 
boven de 251°C / 485°F komt, of de voeler kapot gaat, dan toont het display:

5. Opstarten
Als de PartyQ aan wordt gezet zal, om te testen, dit worden getoond:  

Daarna verschijnt het nummer van de huidige firmwareversie, bijvoorbeeld: 

5.1 Stroomonderbreking Herstel Modus
Wanneer tijdens een sessie de stroom kortstondig onderbroken wordt, bijvoorbeeld omdat 
de batterijen leeg zijn, dan zal de PartyQ automatisch opnieuw opstarten met de laatst 
ingestelde waarden wanneer de batterijen zijn vervangen.

6. Gewenste Waarde Instellen
Gebruik om de gewenste waarde te verhogen de OP  knop en om hem te verlagen de  
NEER  knop. Tijdens het instellen zal het display knipperen en na vier seconden zal het 
display weer de temperatuur van de temperatuurvoeler tonen.
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7. Optiemenu
Druk gelijktijdig de OP  en NEER  knop in om in het optiemenu te komen. De illustratie 
hieronder laat de volgorde zien van de opties die u krijgt wanneer deze twee knoppen 
herhaaldelijk, tegelijk worden ingedrukt. Wanneer na ADJ wederom de twee knoppen 
worden ingedrukt dan is de lus rond en wordt de voelertemperatuur weer weergegeven.

8. Adaptieve Beheerstrategie
De adaptieve beheerstrategie van de PartQ is ontworpen om met veel verschillende 
barbecues te kunnen werken, door constant te leren van wat de barbecue aan het doen is 
en zich aan te passen aan veel verschillende factoren zoals de buitentemperatuur, 
hoeveelheid brandstof, standen van luchttoevoeren etc.
Om de PartyQ zich aan te laten passen aan de omstandigheden is het van belang dat de 
temperatuur in de barbecue niet telkens veranderd, houdt de deksel dus gesloten. 
Als de deksel vaak wordt geopend, in het bijzonder tijdens het opstarten, dan kan er niet 
verwacht worden dat de gewenste waarde bereikt wordt. Als de deksel 10-20 minuten 
dicht gelaten wordt dan zal de temperatuur stabiliseren en kan de PartyQ zich aanpassen.
De barbecue brandt dan misschien wat te hoog of te laag, maar dat wordt teruggeregeld 
naar de gewenste waarde. Tien graden te hoog of te laag heeft zelden uitwerking op de 
kwaliteit van het eten.

Wanneer u er achter komt dat de temperatuur in de barbecue continu meer dan 5 graden 
te hoog of te laag is dan kunt u proberen om de PartyQ te resetten door hem uit en daarna 
weer aan te zetten.
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9. Vuur Starten / Sessie Beëindigen
9.1 Een Goed, Beheersbaar, Vuur Aansteken
Een goed vuur opbouwen is essentieel om het beheersbaar te houden, speciaal bij lage 
temperaturen. Steek maar een paar van de bovenste kolen aan. Steek er niet te veel aan 
en steek het niet van onderaf aan, omdat dit voor “overshoot” kan zorgen, een te heet 
brandend vuur. Een klein beetje overshoot kan voorkomen, uiteindelijk zal het vuur 
stabiliseren.

9.2 De Barbecue Doven / PartyQ Verwijderen
Als er nog brandstof over is na de sessie kun je dit doven en hergebruiken door de PartyQ 
te verwijderen en alle schuiven dicht te zetten.

PAS OP!! De PartyQ moet na iedere sessie verwijderd worden om oververhitting van de 
unit te voorkomen.
Zolang de ventilator draait zal de bewegende lucht helpen met  het afkoelen van de 
ventilator. Wanneer de PartyQ uitgeschakeld aan een brandende barbecue blijft zitten dan 
kan de warme lucht alleen weg via de ventilator en bestaat de kans dat de schoepen 
smelten.

Wanneer de PartyQ in een BBQ Guru adapter zit, verwijder hem dan en plaats de kill plug 
in de adapter. 

Wanneer de PartyQ direct op de barbecue gemonteerd zit met de plaatstalen moer dan 
zal deze, direct nadat er gestopt wordt met barbecueën, verwijderd moeten worden. 

PAS OP!! Alle oppervlakken van de barbecue zullen heet zijn, draag beschermende 
middelen bij het verwijderen van de PartyQ.

10. Kalibratie
Je kunt de PartyQ opnieuw afstellen wanneer de voeler niet meer de juiste temperatuur 
aangeeft.
Je hebt hiervoor nodig een pan met een laagje kokend water en de  PartyQ.
Zet de PartyQ aan en kies in het optiemenu ADJ (Adjust) en zorg dat je een pannetje met 
kokend water klaar hebt staan.

10.1 De PartyQ Kalibreren

• Het display zal afwisselend ADJ laten zien en de temperatuur die de voeler meet.
• Plaats het uiteinde van de voeler in het kokende water, raak de bodem van de pan niet 

aan. Zorg dat er geen water de voeler inloopt, want daar gaat de voeler van kapot.
   PAS OP!! Heet water kan ernstige brandwonden veroorzaken!
• Stel de getoonde waarde in op 100°C met behulp van de OP en NEER knoppen. Hou er 

rekening mee dat het display om de vijf seconden ververst, dus wanneer er twee graden 
bij moeten dan drukt u twee keer en wacht even totdat het display de verandering 
weergeeft.

• Wanneer u tevreden bent met de ingestelde waarde, wacht dan vijf seconden en zet de 
PartyQ uit en weer aan. De PartyQ zal weer in de normale stand staan en de 
aanpassingen zijn automatisch opgeslagen.
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11. Probleemoplossingen
Symptoom Probleem Oplossing

Display toont  Gemeten temperatuur is 
lager dan 0°C / hoger dan 
251°C.

Zorg dat de temperatuur 
binnen het bereik valt.

Display toont  De temperatuurvoeler is 
defect.

Neem contact op met uw 
BBQ Guru dealer.

De ventilator draait 
constant en de temperatuur 
van de barbecue is 15°C 
hoger dan de gewenste 
waarde.

Foute controller output. Neem contact op met uw 
BBQ Guru dealer.

De ventilator draait 
constant en de temperatuur 
van de voeler is veel 
minder aan dan verwacht.

Waarschijnlijk kortsluiting in 
de draden van de voeler.

Neem contact op met uw 
BBQ Guru dealer.

De ventilator draait niet en 
de temperatuur van de 
barbecue is 15°C of meer 
onder de gewenste waarde 
en LOW BATT verschijnt in 
het display.

Niet genoeg spanning om 
de ventilator te laten 
draaien.

Vervang de batterijen.

De ventilator draait niet en 
de temperatuur van de 
barbecue is 15°C of meer 
onder de gewenste waarde.

Foute controller output. Neem contact op met uw 
BBQ Guru dealer.

LOW BATT verschijnt in het 
display.

Erg zwakke batterijen. Vervang de batterijen.
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