GASGRILL BG1430F1
HN 5684
Brugervejledning

Læs brugervejledningen omhyggeligt, før grillen
tages i brug. Gem vejledningen til senere brug.

• Kun til udendørs brug. Ikke til kommerciel brug.
• Læs brugervejledningen omhyggeligt, før grillen tages i brug. Følges instruktionerne
ikke, kan det resultere i død og alvorlige personskader eller skader på ejendom.
• Grillens dele kan blive ekstremt varme. Hold børn og kæledyr på afstand.
• Flyt ikke grillen, mens den er i brug.
• Afbryd gastilførslen efter brug.
• Enhver ændring af grillen, misbrug eller undladelse af at følge instruktionerne kan
være farlige og indskrænke reklamationsretten.
• Gem brugervejledningen til senere brug.
• Foretag lækagetest mindst en gang om året, og når der byttes gasflaske. Kontroller,
at alle slangeforbindelser er tætte, og test også slangerne.

For din egen sikkerheds skyld:
Hvis du lugter gas:
1. Afbryd gasforbindelsen til grillen.
2. Sluk al åben ild.
3. Åbn grillens låg.
4. Hvis lugten fortsætter, så stop al brug og kontakt en fagmand.
Almindelig sikkerhed:
1. Opbevar ikke benzin eller andre brandfarlige produkter i nærheden af grillen.
2. En gasflaske, der ikke er tilsluttet grillen, må ikke opbevares i nærheden af grillen.
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GRILLENS ENKELTDELE

Del nr.

Betegnelse

Antal

1

Håndtag til låg

1

2

Varmeskjold

1

3

Låg

1

4

Grillriste

2

5

Sideborde

2

6

Grillenhed

1

7

Fedtopsamler

1

A

Fjederskive

2

B

Flad skive

2

C

Vingemøtrik

2

D

Flad skive

2

2

SPECIFIKATIONER
Godkendelser
IMQ

Test nr. CE-51CQ4536

Gassystem
Kategori

Damptryk for butan/propan blanding opfylder DIN EN 521:2006

Gastype

Butan/propan blanding

Gasbeholder

Denne grill må kun bruges med gasbeholder med butan/propan blanding
(450 g/800 ml) med gevindtilslutning. Det kan være farligt at anvende andre
gasflasker.

Varmeeffekt

3,5 kW

Gasflow max.

G30: 255 g/h og G31: 250 g/h

Gastryk

30 mbar

Tænding

Piezo-elektrisk tænding

Flammeregulering

Trinløs variabel 0 – max.

Dysediameter

0,92 mm

Grill hoveddata
Vægt

8,16 kg

Dimensioner (LxHxB)

Ca. 97 x 39 x 44 cm

Grillareal (LxB)

Ca. 47 x 35,5 cm

Reklamationsret
Reklamationsretten er 2 år fra købsdato og dækker fabrikationsfejl på grill og komponenter.
Reklamationsretten bortfalder og ansvar overgår til bruger, hvis:
- grillen ikke bliver anvendt korrekt.
- grillen bruges på trods af synlige skader, eller hvis den ikke er korrekt samlet.
- der er foretaget tekniske ændringer på grillen.
- der anvendes tilbehør, der ikke er udtrykkeligt autoriseret af producenten.
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KONTROLKOMPONENTER
Del

Betegnelse

Funktion

A

Piezo-elektrisk tænding

Tryk for at tænde gassen, der fylder brænderen, når regulatoren
(B) er åben.

B

Flammeregulator

Fylder brænderen med gas til tænding, drej til stor flamme (+).
Efter tænding sættes varmeniveau (drej + eller -)

G1

Gasbeholder

Brændstofbeholder

G2

Skrueforbindelse til gasbeholder

Forbindelsen mellem regulator og gasbeholder

G3

Trykregulator

Reducerer gastrykket

G4

Gevindforbindelse på trykregulator

Forbindelse mellem trykregulator og grill

G5

Koblingsmøtrik

Påskruning af gasslange på trykregulator

G6

Gasslange

Gasforsyning til brænderen

Funktion
Gassen flyder ind i grillens brænder, når flammeregulatoren (B) åbnes.
Brænderens varmeafgivelse kan reguleres med flammeregulatoren (B).
Anvendelighed
Denne gasgrill er beregnet til udendørs brug. Den er udelukkende beregnet til grilning af
grillmad som angivet i denne brugervejledning. Kun til privat brug!
Forkert brug
Enhver brug uden for det, grillen er beregnet til, er ikke tilladt. Dette gælder for typiske typer af
misbrug:
- Der må ikke bruges trækul eller briketter eller andre brændstoffer, men kun flydende gas
(propan/butan).
- Grillen må ikke bruges som komfur med gryder og pander.
- Grillen må ikke bruges til opvarmning.
- Grillen må ikke bruges til at opvarme andre ting end madvarer, der kan grilles.
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SIKKERHEDSANVISNINGER

Fare ”varme overflader og dele”
Når grillen bruges, er nogle dele af grillen meget varme, specielt de dele, der er tæt på
brænderen.
Mulige konsekvenser
Svære forbrændinger ved berøring af dele nær brænderen.
Brand eller ulmende brand, hvis der er brændbare materialer eller substanser nær ved grillen.
Forholdsregler før grilning
Vær sikker på at:
- der ikke er eller vil komme brændbare materialer eller substanser nær ved grillen.
- der en minimumafstand til brændbare materialer på 2 meter opad og 1 meter til siderne.
- der er en minimumafstand på 0,25 meter til brandmodstandsdygtige materialer, f.eks. vægge.
Grillen skal placeres på en stabil, vandret flade og på en ikke brændbar overflade.
Forholdsregler under grilning
Brug grillhandsker.
Efterlad aldrig grillen uden opsyn, når den er i brug. Vær specielt opmærksom på at holde børn
og kæledyr væk fra grillen.

TILSLUTNING AF GASBEHOLDEREN

Fare ”Antændelse af udstrømmende gas”
Flydende gas er ekstremt brændbart og eksplosivt. Brug aldrig udstyr med lækager, eller som
ikke virker korrekt.
Mulige konsekvenser
Svære personskader eller ødelæggelse af ejendom, hvis udstrømmende gas antændes på
steder, hvor det ikke er under kontrol.
Forholdsregler
- når gasbeholderen tilsluttes, så kontroller, at der ikke er antændelseskilder i en radius af 5
meter.
- Vær specielt forsigtig med al åben ild, ryg ikke og tænd ikke elektrisk udstyr, der kan give
gnister.
- Hvis der konstateres lækager, så kontroller kun tæthed i fri luft. Prøv aldrig at finde lækager
med en flamme. Brug kun kommercielle lækagesøgningsmidler eller en opløsning af sulfo og
vand.
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1.

2.
3.
4.
5.

Vælg et egnet sted til at opstille grillen.
Vær sikker på, at der ikke er eller vil komme brændbare materialer eller substanser nær
ved. Minimum afstand til brændbare materialer er 2 meter over og 1 meter til siderne.
Minimum afstand til brandmodstandsdygtige materialer er 0,25 meter.
Skru gasbeholderen (G1) på trykregulatoren (G3).
Læg aldrig gasbeholderen på siden.
Kontroller og vær sikker på, at skrueforbindelsens pakning er på plads og intakt. Brug
aldrig andre pakningstyper.
Brug ikke værktøj til påskruningen. Regulatoren kan blive beskadiget, så der opstår
lækager.
Åbn flammekontrollen (drej B til +) og brug et standard lækagesøgningsmiddel til at sikre,
at alle samlinger er tætte.
Følg instruktionerne på lækagesøgningsmidlet.
Søg aldrig efter lækager med en flamme. Man kan ofte lytte sig til, hvor en lækage er.
Hvis der konstateres en lækage, så luk omgående for flammekontrollen (drej B til -) og
stram den lækkende forbindelse. Gentag lækagetesten.

Pakning

Afskruning af gasbeholderen
1. Luk flammeregulatoren (drej B til -).
2. Skru gasbeholderen (G1) af skrueforbindelsen (G2) på regulatoren ved at dreje den med
uret med hånden, og fjern gasbeholderen (G1) fra trykregulatoren (G3).
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ALMINDELIG BRUG AF GRILLEN
Start af grillen
Afvask grillristene med varmt sæbevand, før grillen bruges første gang, og lad dem tørre helt.
Påfør lidt madolie på oversiden af begge riste. Det hjælper, så maden ikke hænger fast.
1.
2.

3.
4.
5.

Kontroller, om der er eller vil være brændbare materialer eller substanser i nærheden.
Minimum afstand til brændbare materialer er 2 meter over og 1 meter til siderne. Minimum
afstand til brandmodstandsdygtige materialer er 0,25 meter.
Flammeregulatoren (B) skal stå på off (-).
Grillen skal være helt samlet uden nogen fejl.
Grillristen skal være korrekt påsat.
Fedtopsamleren skal fyldes med ca. 10 mm af et rent absorberende, ikke brandfarligt
materiale, der kan opsuge fedt (f.eks. rent, tørt og løst sand). Ellers kan den neddryppende
fedt gå i brand. Brug aldrig brandfarlige materialer som f.eks. savsmuld.

Kontroller, at skrueforbindelsen mellem gasbeholderen og trykregulatoren er korrekt. Drej
beholderen mod uret for at stramme den. Drej kun med hånden, brug ikke værktøj.
Drej flammeregulatoren (B) til (+).
Kontroller, at gassystemet er tæt. Hvis ikke, så drej straks flammeregulatoren (B) til (-).

Ved de følgende trin må man ikke læne sig ind over grillen – hold afstand!
6.
7.

Drej flammeregulatoren (B) til høj flamme (+).
Hvis nødvendigt, skal den piezo-elektriske tænding gentages, indtil brænderen tænder. Hvis
flammen går ud, så sæt flammeregulatoren på off, vent 3 minutter og prøv så at tænde
igen.
8. Drej flammeregulatoren til høj flamme, indtil brænderen tænder.
9. Lad grillen varme op til fuld varmeeffekt. Første gang grillen bruges, skal den varme op i
ca. 20 minutter, før der lægges mad på ristene. Det tillader, at den madsikre belægning
hærder.
10. Når grillen er varmet op, kan varmeeffekten indstilles, så den passer til den mad, der skal
tilberedes.
11. Maden kan nu placeres på risten. Det anbefales at bære grillhandsker eller andre
beskyttende handsker som beskyttelse mod varmen.
Slukning af grillen
1. Drej flammeregulatoren til off (-).
2. Vent, indtil alle dele er kølet ned, og rengør så alle snavsede dele.
3. Hvis grillen ikke skal benyttes i en længere periode:
- Tag gasbeholderen af, se afsnittet om dette.
- Opbevar grillen på et tørt sted. Hvis der alligevel har dannet sig fugt, skal grillen aftørres,
før den tages i brug igen.
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RENGØRING – OPBEVARING – REPARATION - SERVICE
Grillen

For at sikre at grillen holder i mange år, bør den rengøres efter hver brug med opvaskemiddel
og en børste eller en klud – husk, at alle dele skal være afkølet først! Ellers bliver det meget
sværere at fjerne snavset, hvis det er tørret ind.

Advarsel ”Tændrøret kan deformeres”
Tændrøret kan deformeres eller falde af under rengøring.
Brænderen kan så ikke tændes.
Forholdsregel
Vær meget forsigtig ved rengøring i området omkring tændrøret.
Gassystemet
Hvis nødvendigt, kan gasdysen i justeringselementet (bag ved frontpanelet) renses med en nål.
Alle andre dele af gassystemet må kun rengøres af en fagmand.
Demonter aldrig justeringselementet og lav aldrig modifikationer på grillen.

Vedligeholdelse

Grillen er vedligeholdelsesfri. Imidlertid skal den kontrolleres med jævne intervaller.
Intervallernes længde kommer an på, hvor meget grillen bruges, og hvor meget den er udsat
for vind og vejr.
Grillen
Kontroller, at alle dele er til stede og korrekt samlet (visuel kontrol).
Kontroller, at alle samlinger er til stede og korrekt tilspændt. Efterspænd hvis nødvendigt.
Opbevaring
Opbevar grillen på et tørt sted med gasbeholderen aftaget.
Gassystemet
Gassystemet skal kontrolleres hver gang, der skiftes gasbeholder. Se afsnittet om på- og
afskruning af gasbeholderen.
Reparation
Du må ikke selv foretage reparationer på gassystemet. Kontakt en fagmand.
Bortskaffelse
Bortskaf ikke grillen med husholdningsaffaldet. Aflever den på en genbrugsstation, således at
metal og plastdele kan separeres og genbruges korrekt.
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SAMLING

Trin 1

a) Sæt håndtaget (1) på låget (3) med varmeskjoldet (2) med de to skiver (B), de to
fjederskiver (D) og møtrikkerne (C) som vist nedenfor.

Trin 2

Læg grillristene på underdelen som vist nedenfor.
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Trin 3

Sæt sidebordene på som vist nedenfor.

Trin 4

Isæt fedtopsamleren fra bagsiden af grillen.

Importeret af:
Harald Nyborg A/S
Gammel Højmevej 30
DK-5250 Odense SV
Der tages forbehold for trykfejl.
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