HEAT R GAS BBQ 30 MBAR

BRUKSANVISNING:
ENDAST FÖR UTOMHUSBRUK.
Läs bruksanvisningen, innan grillen tas i bruk.
VARNING:
Grillens delar kan vara mycket varma.
Se till att grillen är utom räckhåll för småbarn.

FAROR & VARNINGAR
FARA
Om du kan lukta gas:
1. Stäng av gasen till grillen.
2. Släck all öppen eld.
3. Om lukten inte försvinner, ska du hålla dig borta från grillen och
omedelbart kontakta din gasleverantör eller tillkalla brandkåren.
Om du inte tar hänsyn till dessa instruktioner, kan det leda till eldsvåda
eller explosion och efterföljande skada på egendom, personskador
eller dödsfall.

FARA
1. Ha alltid grillen under uppsikt när den är tänd.
2. Tänd aldrig grillen inom 3 m avstånd från en annan gasflaska.
3. Tänd aldrig grillen inom 7,5 m avstånd från en annan brännbar
vätska.
4. Uppvärmda vätskor bevarar skållningstemperaturen länge efter
kokning.
5. Om brand uppstår, bör du hålla dig undan från grillen och omedelbart tillkalla brandkåren. Försök inte att släcka en olje- eller
fettbrand med vatten.
Om du inte tar hänsyn till dessa instruktioner, kan det leda till fara för
eldsvåda, explosion eller brännskador och efterföljande skada på egendom, personskador eller dödsfall.
Endast personer som förstår och följer instruktionerna får använda eller
utföra service på denna utomhusgrill.

FARA
KOLMONOXIDFARA
• Grillen kan generera kolmonoxid, som är luktfri.
• Användning av grillen på en instängd plats kan leda till dödsfall.
• Använd aldrig grillen på en instängd plats, t.ex. en husvagn, ett tält,
en bil eller inomhus.

•

•

•

•
•
•
•

FÖRSIKTIGHET
Intag av alkohol, receptbelagda läkemedel eller receptfria läkemedel kan minska din förmåga att montera grillen och hantera den på
ett säkert sätt.
När du tillreder mat med olja/fett, bör du har brandsläckningsutrustning till hands. I händelse av brand i anslutning till olja/fett bör
du inte försöka släcka elden med vatten. Använd ett torrt kemiskt
brandsläckningsmedel av typ BC, eller släck elden med jord, sand
eller bakpulver. Tillkalla brandkåren omedelbart.
I händelse av regn eller andra former av nederbörd under matlagning med olja/fett bör grillen omedelbart täckas över och grillbränslet släckas eller gastillförseln avbrytas. Försök inte att flytta på
grillen.
Placera grillen på en plan, stabil yta på en plats där det inte finns
brännbart material.
Ha alltid grillen under uppsikt. Se alltid till att grillen är utom räckhåll för barn och husdjur.
Flytta inte grillen medan den används.
Grillen är inte avsedd för att användas som värmeaggregat.

Denna bruksanvisning innehåller viktiga upplysningar om montering,
användning och underhåll av denna utomhusgrill för propan/butan.
Allmänna säkerhetsupplysningar anges på denna sida och finns även
på andra ställen i bruksanvisningen. Du bör vara särskilt uppmärksam
på de upplysningar som anges bredvid varningssymbolen.

FARA

VARNING

FÖRSIKTIGHET

Spara denna bruksanvisning för framtida bruk och som vägledning för
nya användare av produkten. Denna bruksanvisning bör läsas tillsammans med etiketterna på produkten.
Säkerhetsanvisningarna är mycket viktiga vid användning av utrustning som är mekanisk eller propan/butan-driven. Dessa säkerhetsanvisningar är nödvändiga, eftersom risken för personskador eller materiella
skador minskar när man iakttar nödvändig respekt och försiktighet.

FARA
FARA FÖR EXPLOSION OCH BRAND
• Förvara aldrig propan/butan i närheten av kraftig värme, öppen eld,
andra antändliga material, i direkt solljus eller i temperaturer som
överstiger 49°C.
• Propan/butangas är tyngre än luft och propan/butan som läcker ut
sjunker ned till lägsta möjliga nivå. Den kan antändas av eldhärdar
som exempelvis tändstickor, tändare, gnistor eller öppna flammor
som befinner sig flera meter från det läckande området. Om du
känner lukten av gas, bör du omedelbart lämna området.
• Du bör aldrig installera eller koppla ifrån en propan/butanflaska
när grillen är tänd, i närheten av eld eller andra antändningskällor,
eller medan grillen är för varm för att röra vid.
• Under användning kan denna produkt vara en antändningskälla.
Använd aldrig grillen på platser som innehåller eller kan innehålla
flyktiga eller luftburna brännbara material eller produkter som
exempelvis bensin, lösningsmedel, förtunnare, dammpartiklar eller
okända kemikalier. Det bör vara minst 30,5 cm mellan grillens sidor
och baksida och vägg eller staket. Använd inte grillen under en
oövertäckt brännbar konstruktion.
• Se till att det finns tillräckligt fritt utrymme runt luftöppningarna till
brännkammaren.
• ANVÄND INTE gasgrillen inomhus eller i garage, övertäckta passager, skjul eller slutna utrymmen.
• Blockera inte tillförseln av förbrännings- och ventilationsluft.

VARNING
Vi kan inte förutse alla de sätt som våra produkter kan användas på.
Fråga de lokala brandsäkerhetsmyndigheterna, om du har frågor
gällande användningsområden.
Andra föreskrifter reglerar användningen av brännbara gaser och värmeproducerande produkter för specifika användningsområden. Du kan
få ytterligare upplysningar om dessa hos de lokala myndigheterna.
• Grillen är inte avsedd för att installeras i eller på fritidsfordon och/
eller båtar.
• Delar som har förseglats i fabriken får inte ändras.
• Ändringar av grillen kan medföra fara.
2 • Använd skyddshandskar när du hanterar särskilt varma komponenter.

SÄKERHET I ANSLUTNING
TILL UNDERHÅLL
FARA
KOLMONOXIDFARA
• Denna grill är en förbränningsgrill. Alla förbränningsgrillar genererar kolmonoxid (CO) under förbränningsprocessen. Denna produkt
producerar extremt små, ofarliga mängder CO, om den används
och underhålls i enlighet med alla varningar och instruktioner.
Blockera inte luftströmmen till eller från grillen.
• Kolmonoxidförgiftning (CO) medför influensaliknande symptom,
rinnande ögon, huvudvärk, yrsel, trötthet och kan leda till dödsfall.
Kolmonoxid är en osynlig och luktfri gas. Den är en osynlig mördare. Om symptom uppstår under användning av denna produkt,
måste du omedelbart se till att få friskt luft!
• Endast för utomhusbruk. Om grillen förvaras inomhus, bör du
koppla ifrån gasflaskan utomhus.
• Använd aldrig grillen inomhus, i husvagnar, i tält, i fordon eller
andra oventilerade eller stängda utrymmen. Grillen förbrukar
luft (syre). Använd inte grillen i oventilerade eller stängda
utrymmen för att förhindra livsfara.

•

•
•

•

•

•

VARNING
Produkten drivs av propangas. Propan-/butangas är osynlig, luktfri
och brännbar. Normalt tillsätts ett doftämne som gör det möjligt
att upptäcka läckande gas. Lukten motsvarar doften av ett ”ruttet
ägg”. Doftämnet kan försvinna med tiden, så läckande gas kan inte
alltid upptäckas genom doften.
Använd endast propan-/butangas som är avsedd för användning i
gasform.
Propan-/butangas bör förvaras och användas i enlighet med lokala
föreskrifter.
Stäng av gasen och koppla ifrån gasflaskan när grillen inte används.
Gasflaskor bör förvaras utom räckhåll för barn.
Använd endast upprättstående gasflaskor. Använd aldrig gasflaskor
som ligger ned.

•
•

VARNING
RISK FÖR BRÄNNSKADOR
• Ha alltid grillen under uppsikt när den är varm eller i bruk.
• Se till att grillen är utom räckhåll för barn.
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Se till att alla anslutningar är rena. Kontrollera att propan-/butanflaskan och grillens propan-/butananslutningar är oskadade innan
de kopplas in.
Under monteringen bör du kontrollera att det inte finns läckor i
anslutningar med hjälp av såpvatten. Använd aldrig eld. Bubblor indikerar en läcka. Kontrollera att anslutningen är korrekt påskruvad
och att den är åtspänd. Kontrollera återigen om det finns läckor.
Om det fortfarande finns läckor, bör du demontera gasflaskan och
kontakta återförsäljaren för att vidta service eller reparationer.

Använd endast grillen till matlagning.
Rengör grillen regelbundet för att förhindra att det ackumuleras
fett som kan orsaka eldsvåda.

SPECIFIKATIONER

GASFLASKA

Modell

Total värmeeffekt

Total gastillförsel

Injektorstorl.

HEAT R
Gas

5,5 Kwh / 18.700 BTU

360 g/h

1,2 mm

För användning i

Kategori

Matningstryck
Butan

Matningstryck
Propan

GB

I3+(28-30/37)

28-30 mbar

37 mbar

FR

I3+(28-30/37)

28-30 mbar

37 mbar

BE

I3+(28-30/37)

28-30 mbar

37 mbar

LU

I3B/P+(30)

30 mbar

30 mbar

NL

I3B/P+(30)

30 mbar

30 mbar

DK

I3B/P+(30)

30 mbar

30 mbar

ES

I3+(28-30/37)

28-30 mbar

37 mbar

PT

I3+(28-30/37)

28-30 mbar

37 mbar

IT

I3+(28-30/37)

28-30 mbar

37 mbar

SE

I3B/P+(30)

30 mbar

30 mbar

NO

I3B/P+(30)

30 mbar

30 mbar

FI

I3B/P+(30)

30 mbar

30 mbar

CH

I3+(28-30/37)

28-30 mbar

37 mbar

IE

I3+(28-30/37)

28-30 mbar

37 mbar

IS

I3+(28-30/37)

28-30 mbar

37 mbar

GR

I3B/P+(30)

30 mbar

30 mbar

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Man kan använda gasflaskor med en maxvikt på 15 kg. Använd inte
gasflaskor som väger mer än 15 kg. Grillen kann monteres med
en 5 kg gasflaska inde i kabinettet. Flaskan ska monteres med det
svarta gummiband. Flaskor större end 5 kg ska placeres utom grillen.
Hantera alltid gasflaskor med försiktighet. Förvara aldrig gasflaskor
liggandes på sidan, eftersom det kan skada ventilen och orsaka läckor
som kan vara allvarliga. Gasflaskan bör alltid placeras lodrätt. Om den
placeras vågrätt, kan det tränga in flytande bränsle i inloppsrören,
vilket kan skada gasflaskan.
Placera alltid gasflaskan på en tillgänglig plats, så att den är lätt att
byta ut och stänga av vid nödsituationer. Koppla alltid ifrån gasflaskan
innan du flyttar grillen.
Utsätt aldrig en gasflaska för värme. Trycket i gasflaskan kan stiga och
överskrida den angivna säkerhetsgränsen.
Förvara aldrig gasflaskor i källare, vid sidan om öppna avlopp eller
i källarområden eller under marknivå. Propan är tyngre än luft. Om
det finns läckor, samlas gasen vid marknivån och blir farlig om det
uppstår gnistor eller eld.
Förvara aldrig butan- eller propanflaskor inomhus.
FÖRVARING
Var uppmärksam på att insekter och spindlar ofta bygger bon inuti
grillen vilket kan ändra eller blockera gasströmmen och leda till fel
och säkerhetsrisker.
Se allmän rengöringsprocedur och specifikt proceduren för rengöring
av brännarröret.
UNDERHÅLL
Gasgrillen får inte ändras eller manipuleras (förutom i anslutning till
justering av brännflamman enligt vad som beskrivs i bruksanvisningen). Alla justeringar och allt underhåll bör utföras av en kvalificerad
servicetekniker. Vi rekommenderar att grillen underhålls regelbundet.
Se bruksanvisningen för underhåll.

Lid
Thermometer
Grid
Flame taemer
Locking device for lid
Handle for lid
Grease tray
Adjustment button
Wheels
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INSTALLATION
MONTERING
Tag ut komponenterna ur lådan (fig. 1)

Installera gallret (fig. 4)

Lokket opereras
med handtaget på
sidan av grillen.
Pass på inte få
fingrene i mellam
handtag och lok.
(Fig. 6)
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BYTE AV GASFLASKA – BUTAN
Denna grill kan användas med butan med ett driftstryck på 28-30 mbar.
Använd ALDRIG en ickereglerad gastillförsel eller en regulator för annat driftstryck.
VARNING: Byt aldrig ut flaskan i närheten av eld.
BUTAN-flaskor har olika typer av anslutningar.
Kontrollera att det inte finns några otäta anslutningar innan grillen tänds.

A) ANSLUTNING SOM SKRUVAS PÅ
Den viktigaste delen är den svarta spännplattan. Kontrollera alltid att
den sitter på plats och inte är skadad när du byter gasflaska. Några
anslutningar som ska skruvas på har ett handhjul för fastspännande
och några kräver bruk av en skruvnyckel. Spänn fast ordentligt (motsols). Om du använder en skruvnyckel, ska du vara försiktig så att du
inte spänner för hårt, eftersom det kan skada spännplattan.

B) ANSLUTNING FÖR TÄNDNING
Det krävs inget verktyg för denna typ. Man öppnar och stänger gasen
med hjälp av en kontakt på regulatorn eller med en speciell adapter.
Om du använder en adapter med en gängad regulator av äldre typ
bör du kontrollera att spännmuttern är fastspänd vid adaptern med
en skruvnyckel.

ANSLUTNING AV EN GASFLASKA

FRÅNKOPPLING AV EN GASFLASKA

Skruvanslutning

Anslutning med brytare

Skruvanslutning

Anslutning med brytare

1. Kontrollera att gasflaskans
ventil är stängd, genom att
vrida medsols.

1. Avlägsna det orangea säkerhetsskyddet genom att dra
snöret utåt och därefter uppåt.
Använd inte
verktyg, låt
skyddet
hänga.

1. Ställ in flaskans ventil på
STÄNGD (vrid medsols).

2. Avlägsna säkerhetsskyddet
och spara det för senare bruk.
3. Kontrollera att den svarta
spännplattan inte är skadad
innan du
ansluter
slangen

2. Kontrollera att:
Alla kranar på gasgrillen är
stängda.
Kontakten är
frånslagen.

2. Stäng gaskranarna på grillen. VÄNTA, tills brännaren slocknar.
OM FLAMMAN INTE SLOCKNAR, BÖR DU STÄLLA IN VENTILEN
ELLER AVBRYTAREN TILL ÖPPEN IGEN. LÅT APPARATEN FÖRBLI
TÄND OCH KONTAKTA DIN GASLEVERANTÖR.

4. Montera anslutningsmuttern
på gasflaskan med korrekt
skruvnyckel eller med hjälp
av handhjulet. (Motsols). Var
försiktig så att du inte spänner
gasflaskans anslutningsklämmor
för
hårt.

3. Placera regulatorn på snabbanslutningen på ventilen
och tryck nedåt. Det hörs ett
klickljud, som anger att avbrytaren är låst.

5. När du vill ansluta gasen, ska
du vrida
gasflaskans
ventil
motsols.

4. Gasen stängs av genom att
vrida avbrytaren
uppåt till
inställningen
ÖPPEN
(kl 12:00).
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1. Ställ in avbrytaren på STÄNGD
(kl. 3:00).

3. AVLÄGSNA ALDRIG regulatorn
(eller anslutningsmuttern)
medan gasflaskans ventil är
öppen.
4. AVLÄGSNA regulatorn (eller
anslutningsmuttern) med
skruvnyckeln eller handhjulet.
(Motsols).

3. Avlägsna regulatorn från
snabbanslutningen genom
att trycka in kontakten helt,
samtidigt som du drar uppåt.

4. SÄTT PÅ proppen eller skyddet på den
tomma
gasflaskan
eller halvfulla gasflaskan, om den inte används.

4. SÄTT PÅ förseglingsskyddet
på den tomma
gasflaskan
eller halvfulla
gasflaskan om
den inte används.

BYTE AV GASFLASKA – PROPAN
Denna grill kan användas med propan med ett driftstryck på 30-37 mbar.
Använd ALDRIG en ickereglerad gastillförsel eller en regulator för annat driftstryck.
VARNING: Byt aldrig ut flaskan i närheten av eld.
Propan-flaskor har olika typer av anslutningar. Om det används en tätningsplatta i anslutningen,
bör du kontrollera alltid att den sitter på plats och inte är skadad när du byter gasflaska. Några anslutningssystem har ett handhjul som används
för fastspänning och några kräver att man använder en skruvnyckel för fastspänning. Använd alltid en skruvnyckel med korrekt storlek och
spänn fast ordentligt (motsols).
Kontrollera att det inte finns några otäta anslutningar innan grillen tänds.

ANSLUTNING AV EN GASFLASKA

FRÅNKOPPLING AV EN GASFLASKA

1. Kontrollera att gasflaskans ventil är STÄNGD, genom att vrida medsols. Avlägsna skyddsproppen och spara den för senare bruk.

1. Ställ in gasflaskans ventil på STÄNGD (vrid medsols). Kontrollera
att brännarflamman har slocknat.

2. Kontrollera att anslutningen inte är skadad innan du ansluter
gasflaskan.
Montera anslutningsmuttern (motsols) på gasflaskan.
a. Anslutningsmutter för montering med skruvnyckel – Använd korrekt skruvnyckel och spänn fast anslutningsmuttern så
hårt som möjligt.

2. Avlägsna regulatorns anslutningsmutter (motsols) med skruvnyckel eller handhjul. Sätt tillbaka skyddsproppen i ventilutgången igen. Placera den tomma gasflaskan på en säker plats.

b. Anslutningsmutter som monteras med handhjul – Spämm
fast anslutningsmuttern med handkraft. Använd inte skruvnyckel på en handhjulsanslutning.

Regulatorn hamnar kanske inte vågrätt. Detta är inte viktigt.
VRID INTE PÅ REGULATORN.
3. Man öppnar gasen genom att
vrida ventilen för gasflaskan
motsols.

7

KONTROLL AV LÄCKOR

ELEKTRONISKT
TÄNDNINGSSYSTEM

Alla fabrikstillverkade anslutningar är noggrant testade i syfte att avslöja gasutsläpp och brännarna är flamtestade. Gasarmaturer kan dock
lossna under transport och hantering.

•
•
•

SÄKERHETSÅTGÄRDER:
• KONTROLLERA ATT ALLA ANSLUTNINGAR ÄR TÄTA INNAN
GASGRILLEN TAS I BRUK.
• KONTROLLERA ATT GASFLASKANS VENTIL ÄR TÄT VARJE GÅNG
SOM GASFLASKAN FYLLS PÅ.

•
•

Innan grillen kan användas måste man sätta i ett A-batteri 1,5 V.
Öppna batteriluckan vid grillens botten och sätt i ett batteri.
Stäng batteriluckan.
För att tända grillen, tryck regleringsknappen i botten och vrid
motsols till korrekt position.
Håll knappen intryckt tills flammorna är stadiga och termosäkringen är tillräckligt varm för att upprätthålla gastillförseln.
Var uppmärksam på att medan knappen är intryckt kommer
den elektroniska tändningen att klicka. Detta är normalt.

När termosäkringen är tänd, vrid knappen till antingen hög
•
•
•
•

VARNING
Utför kontroll av läckor utomhus.
Släck all öppen eld.
Utför ALDRIG kontroll av läckor medan du röker.
Använd inte utomhusgrillen innan anslutningen har testats och
bedömts som säker.

eller låg position, sedan är grillen klar för användning.

TÄNDNING
Grillen är varm under och efter användning. Använd isolerande
grytlappar eller handskar som skydd mot varma ytor eller stänk från
vätskor under matlagning.
• HA ALLTID GRILLEN UNDER UPPSIKT NÄR DEN ÄR VARM
ELLER I BRUK.
• SE TILL ATT GRILLEN ÄR UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN.
• TÄND ALDRIG GRILLEN MED LOKKET STÄNGT.
• LOKKET BLIR MYCKET VARMT BÅDA STÄNGT OCH ÖPPET.
PASS PÅ INTE RÖRA LOKKET, SPECIELT NÅR DU SKA JUSTERE
GASSEN.
• FÖRSTE GANG DU ANVENDER GRILLEN TÄND DA GRILLEN
OCH LÅT DEN BRINNE I 5 MIN. MED LOKKET ÖPPET OCH
DEREFTER 10 MIN. MED LOKKET STÄNGT.
DETTA BRINNER AV FORARBEJDNINGS RESTOR OCH DET
KANN LUKTA OCH RÖKA I PROCESSEN.

SÅ HÄR KONTROLLERAR DU OM DET FINNS LÄCKOR:
1. Anslut den böjliga slangen och regulatorn till en full gasflaska.
2. Kontrollera att alla kranar är inställda på ”STÄNGD”.
3. Gör en såpblandning av en del vatten och en del flytande rengöringsmedel.
4. Öppna gasflaskans ventil helt.
5. Applicera såpblandningen på alla anslutningar.
6. Om det finns några läckor, syns en rad bubblor i området runt
läckan.
7. Om en läcka upptäcks, bör du stänga gasflaskans stängningsventil,
spänna åt anslutningen och utföra testet igen.
8. Om läckan inte försvinner, bör du kontakta grillens återförsäljare
för att få hjälp.
Använd inte grillen om det finns en läcka.

Fig. 1
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TILLAGNING

UNDERHÅLL

Grillen har en mycket kraftig U bränner som gir temperaturer mellom
100-350 grader.
Du kann använda grillen med lokket öppet, halvt öppet, ¼ öppet och
stängt.

SÅ RENGÖR MAN GRILLEN
• Se till att grillen har svalnat.
• Koppla bort regulatorn från gasflaskan
• Torka av den med en fuktig duk och ett milt diskmedel.
Använd inte slipmedel.

Grillen blir snabbt för varm med lokket ¼ öppet och helt stängt.
Anvend bare dessa 2 positioner när du er i närheten av grillen.
När du vil holde lokket i en position använd da den medföljende
pinnan. Den monteres gennom hullet i stället och lokket.
Observera at temperaturen angivet på termometret er omtrentlige
temperaturer.

RENGÖRING AV BRÄNNARRÖRET
När du ska rengöra brännarröret, bör du lossa anslutningen vid brännarröret och avmontera röret. Rengör röret utvändigt med en duk och
invändigt med en flaskborste.
Därefter monteras brännarröret och spänns fast.
Efter rengöring bör du alltid kontrollera om det finns läckor.

Galleret er I gjutjärn och kann rusta.
Det bästa settet at holde galleret fint er at använda matlagnings olie
eller inte rengöre grillen mellom grillninger.
〈〈 Se figur 1 sidan 8:
Rustfria ytor rengöres med rustfria rengöringsmedel. Svarta ytor
rengöreres med et mild rengöringsmedel och trasa.

REGLERA GASFLAMMAN:
En bra flamma bör vara blå med en mycket liten gul spets. Gula
spetsar på flammor kan accepteras, så länge man inte ser kol- eller
sotavlagringar.
Om flamman inte överensstämmer med nedanstående bild, bör du
rengöra brännarens rör och försöka igen.
Om detta inte avhjälper problemet, bör du kontakta återförsäljaren.
Observera: Gul flamma under de första 2 minuterna, anses som
normalt.
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FELSÖKNING
Problem

Möjlig orsak

Avhjälpning

GASLUKT
STÄNG OMEDELBART GASFLASKANS VENTIL.
ANVÄND INTE APPARATEN INNAN LÄCKAN HAR TÄTATS.
Läckor har upptäckts vid gasflaskan, regulatorn eller andra anslutningar.

1. Regulatoranslutningen är lös.
2. Gasläcka i slang/regulator eller regleringsventiler.

1. Spänn åt den lösa anslutningen och utför
ett ”täthetstest”.
2. Kontakta ett auktoriserat servicecenter.

Flammor syns under kontrollpanelen.

1. Brännarröret är blockerat.

1. Montera av brännaren, rengör brännarröret.
Se ”Rengöring av brännarrör”.

Brännaren tänds inte.

1. Gasflaskan är tom.
2. Tändningstråd(ar) är inte anslutna.
3. Tändningselektroderna är felaktigt
inställda på brännaren.
4. Fel på tändanordningen.
5. Regulatorn är inte korrekt ansluten till
gasflaskans ventil.
6. Brännarventilen var öppen när gasflaskans ventil öppnades, varvid enheten för
överskjutande ström aktiverades.

1.
2.
3.
4.

7. En läcka i systemet, som aktiverar enheten för överskjutande flöde.
8. Brännarröret är blockerat.

9. Brännarröret är inte justerat efter ventilens öppning.
10. Öppningen är blockerad.

11. Slangen är snodd.

Fyll gasflaskan.
Anslut elektrodtrådarna.
Justera elektroden.
Använd tillvägagångssätten under ”Manuell tändning”.
5. Spänn regulatorns handhjul.
6. Stäng ventiler för brännare och gasflaska.
Öppna långsamt gasflaskans ventil och
öppna därefter brännarventilen för att
tända grillen.
7. Utför ”täthetstestet” för att fastslå om det
finns lösa anslutningar. Spänn åt anslutningarna. Utför ”täthetstestet” igen.
8. Montera av brännaren, rengör brännarröret.
Se ”Rengöring av brännarrör”.
9. Justera brännarröret efter öppningen.
Se ”Rengöring av brännarrör”.
10. Montera av brännaren, rengör öppningen
med en nål eller en fin tråd. Försök inte
att borra upp öppningen.
11. Räta ut slangen. Se till att den inte vidrör
det nedersta gjutna ämnet.

Minskning av värmen, ”smällande ljud”.

1. Gasflaskan är tom.
2. Brännarröret är blockerat

1. Fyll gasflaskan.
2. Montera av brännaren, rengör brännarröret.
Se ”Rengöring av brännarrör”.

Varma fläckar på tillredningsytan.

1. Brännarröret är blockerat.

1. Montera av brännaren, rengör brännarröret.
Se ”Rengöring av brännarrör”.

”Uppblossningar” eller fettbrand.

1. Stor ansamling av fett.
2. För hög värme.

1. Se ”Underhåll”.
2. Ställ in brännaren på en lägre inställning

Surrande ljud från regulatorn.

1. Gasflaskans ventil har öppnats för snabbt.

1. Öppna gasflaskans ventil långsamt.

Gul flamma.

1. En viss mängd gul flamma är normalt. Om
flamman är väldigt gul, kan det bero på
att brännarröret är blockerat.
2. Brännaröppningarna är blockerade.

1. Montera av brännaren, rengör brännarröret.
Se ”Rengöring av brännarrör”.
2. Montera av brännaren och rengör den
med en mjuk borste.
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ANDRA
PRODUKTER FRÅN

Väggmonterad gasuppvärmd ▲

Bordsgrill ▲

Bordsgrill ▲

Bordsgrill ▲

Mini Cube ▲

4-brännargrill ▲

3-brännargrill ▲

HEAT R Charcoal ▲

Cube 53 BBQ ▲

HEAT överdrag till 4-brännargrill ▲

Firepit ▲

HEAT överdrag till väggmonterad gasuppvärmd ▲

HEAT överdrag till gasflaska ▲

HEAT överdrag till bordsgrill ▲

HEAT överdrag till gasflaska ▲
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WARNING:
Accessible parts may be very hot. Keep young children away. Use outdoors only.
Read the instructions before using the appliance.
ACHTUNG:
Teile des Gerätes können bei Gebrauch sehr heiss werden. Vorsicht mit Kindern.
Nur im Freien zu verwenden. Unbedingt Gebrauchsanleitung vor Inbetriebnahme beachten.
ADVARSEL:
De tilgængelige dele kan være meget varme. Hold derfor små børn på afstand.
Må kun benyttes udendørs. Læs brugsvejledningen før brug.
OPGELET:
Onderdelen kunnen bij gebruik erg heet worden. Kinderen op afstand houden.
Alleen voor gebruik buitenshuis. Lees de gebruiksaanwijzing alvorens het toestel te gebruiken.
ATTENTION!
Les pièces accessibles peuvent être très chaudes. Tenez les enfants à distance.
N’ulilisez l’appareil qu’à l’extérieur. Lisez les instructions attentivement avant l’utilisation.
ADVERTENCIA:
Las piezas accesibles pueden estar muy calientes. Mantenga alejados a los niños pequeños.
Sólo para uso al aire libre. Lea estas instrucciones antes de usar la barbacoa.
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