LEXINGTON
DANSK

Monterings- og brugsanvisning for
LEXINGTON – KG201480

!

Før du starter med montering af denne grill.
SÆT DIG GRUNDIGT IND I SIKKERHEDS! VEJLEDNING OG ADVARSLER, FØR
GRILLEN TAGES I BRUG.
!

KUN TIL UDENDØRS BRUG!

SIKKERHEDSVEJLEDNING!
ADVARSEL!

KARBONMONOKSID FARE!

Brug af kul indendørs kan være
livsfarligt. Det afgiver kulilte, som
er en lugtfri gas. Brug ALDRIG kul i
lukkede rum, for eksempel boliger,
biler eller telte.

Dersom man ikke efterkommer
anvisningerne og advarslerne i denne
manual samt udviser forsigtighed ved
brug af grillen, kan det medføre brand,
eksplosion, alvorlig personskade eller
død ud over materielle skader.

• Kun til udendørs brug! Må ikke bruges under markiser, overdækninger, parasoller, eller lignende.
• Grillen skal stilles på et jævnt, lige og stabilt underlag og i god afstand fra bygninger, træer og andre
brændbare materialer.
• Flyt ikke grillen, når den er i brug.
• Grillen kan blive meget varm under brug. Brug grillvanter eller andre varmebestandige handsker under
grilning – for at undgå brandskader.
• Brug kun grillredskaber af materialer, der tåler høj varme.
• For mest effektiv, ren og sikker optænding af grillen anbefales anvendelse af optændings-briketter,
grillkulstarter eller elektrisk grilltænder. Hvis der bruges tændvæske, må grillen ikke tændes, hvis der er
optændingsvæske på ydersiden af grillen, på området rundt om grillen eller på eget tøj og lignende.
• Brug ikke ethanol eller benzin til at tænd eller gentænde grillkullene/briketterne. Ved brug af væsker til
optænding af grillen anvendes kun tændvæsker godkendt i henhold til EN 1860-3.
• Grillen må aldrig gentændes med flydende væske i nogen form, heller ikke tændvæske, da grillkullene
stadig kan være glødende og dermed forårsage store flammer, brandfare og skader på grillen.
• Sørg altid for, at grillkul eller briketter er helt slukket, før asken fjernes.
• Forlad aldrig en grill, der er i brug eller netop har været i brug, uden at forsikre dig om, at alle grillkul er
helt slukket.
• Lad grillen afkøles i mindst 24 timer, før du tømmer den, eller tøm rester af grillkul/briketter over i en
metalbeholder. Tøm aldrig rester af grillkul/briketter direkte ud på jorden.
• Der kan forekomme stikflammer, dersom varmt fedt eller dele af mad falder ned på de brændende
grillkul/briketter. Hav altid vand tilgængeligt for at kunne slukke eventuelle stikflammer.
• Tænd på brandfaren.
• Anvend ikke grillen i kraftig vind.
• Hav altid en spand vand i nærheden, når du griller.
• Forlad aldrig en tændt grill uden tilsyn.
• Vent med at grille, til et hvidt lag af aske dækker kullene/briketterne.
• Tøm ikke brugte kul eller briketter tilbage i pakken.
• Hold kul og briketter tørt og godt ventileret og adskilt fra antændelseskilder.
• Man har forsøgt at undgå skarpe kanter på alle dele af produktionen, kontroller alligevel grillen for
eventuelle skarpe kanter og brug om nødvendig hansker ved montering.

ADVARSEL! Hold børn, dyr og andre, som skal holdes under opsyn, på sikker afstand fra
grillens område, grillen kan blive meget varm.
ADVARSEL! Flyt aldrig grillen efter, at den er tændt, eller mens den stadig er varm.
ADVARSEL! Rør ikke ved grillenheden, når den er tændt, da grillen kan være meget varm, og
der kan være fare for brandskader.
ADVARSEL! Brug ikke flydende væsker som sprit, benzin, diesel, petroleum eller alkohol til
optænding eller gentænding af grillen. Vi anbefaler anvendelse af optændings-briketter,
grillkulstarter eller elektrisk grilltænder.
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MENGDE
MÄNGD GRILLKOL
GRILLKUL/ /BRIKETTER:
BRIKETTER
Anbefalet mængde grillkul:

1,5 kg

Maksimal mængde grillkul:

1,8 kg

Anbefalet mængde briketter:

1,8 kg

Maksimal mængde grillbriketter:

2,2 kg

ADVARSEL!
Grillen må ikke overfyldes med grillkul/briketter, fordi det kan beskadige
grillens lak.
Skader som følge af forkert brug vil ikke være grundlag for reklamation.

GENERELLE MONTERINGSRÅD.
Før montering:






Gennemlæs omhyggeligt monteringsvejledningen for din grill. Følg
anvisningerne og sikkerhedsforskrifterne.
Læg dele og værktøj frem, så de er nemme at nå. Kontroller at alle
dele stemmer med listen.
Kontroller, at ingen deler ligger skjult i emballagen. Kasser ikke
emballagen, før alle delene er fundet, og grillen er færdigmonteret.
Tag dig god tid!
Ved store griller, anbefaler vi, at man altid er 2 personer – sådan at
det er lettere at holde delene på plads under montering.

Under montering:


Monter først alle dele løst sammen for at undgå spændinger. Når alle
dele er monteret færdig, kan alle skruer spændes efter.

For griller med hængslet låg:




Monter først underdelen på grillen og hjulene.
Fastgør grillen til understellet.
Monter aflastningsbord, låg og varmehylde til sidst.
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OPTÆNDINGSMETODER:
Til optænding af grillkul/briketter anbefaler vi at bruge optændingsbriketter, grillkulstarter
eller elektrisk grilltænder. Brug ikke tændvæske.

Under optænding:

 Til griller med låg: Tag altid låget af eller hav det i åben stilling under optænding og luk
aldrig låget, før flammerne fra grillkullene har lagt sig – da dette kan skade lågets
overflade.
 BEMÆRK! Kun hvis flammerne kommer ud af kontrol kan låget lukkes – for at dæmpe
flammerne.
 Lakerede overflader kan tage skade af ekstrem varme.

Optændingsbriketter

 Placér grillkul/briketter i en pyramide.
 Placér 3 - 6 stk. optændingsbriketter i mellem grillkullene og tænd dem forsigtigt med
tændstikker.
 Når grillkullene/briketterne brænder og flammer/røg er sluttet, fordeles det ud over
kulristen. Anvend aldrig fingre, plastbestik eller brændbare genstande til at flytte på
kullene. Anvend grillværktøj.
 Kontrollér at grillristen er placeret rigtigt.
 Læg mere grillkul på ved behov.

Grillkulstarter

 Læg optændingsbriketterne / optændingsposerne på fra undersiden.
 Når der er en grå hinde på kullene/briketterne, er det klart til at hælde ud på grillens
kulrist.

Elektrisk griltænder

 Læg et tyndt lag grillkul eller briketter på kulristen. Placér grilltænderen på
kullene/briketterne og pas på, at tænderens håndtag ligger uden for grillen.
 Placér et nyt lag med grillkul eller briketter i pyramideform på tænderen.
 Sæt tænderens kontakt i kontakten i væggen.
 Kullene/briketterne er tændt efter ca. 8 –15 minutter.
 Fordel grillkullene/briketterne i et jævnt lag på kulristen, grilningen kan nu begynde.

Tændvæske

 Vi anbefaler ikke anvendelse af tændvæske af flere årsager.
 Tændvæske kan skabe store flammer og øger chancen for brandskader.
 Tændvæske, der samler sig i bunden af grillen kan give store opflamninger efter, at
grillen har været tændt et stykke tid.
 Store mængder tændvæske i bunden af grillen kan give stor opflamning, som kan
skade grillens overflade.
 Tændvæske, der spildes uden for grillen, kan brænde på grillens yderside.
 Grillkul/briketter, som er påført tændvæske, og som tændes, før tændvæsken har
trukket helt ind i grillkullene/briketterne, kan give store flammer og forårsage
brandskader. Desuden kan for store flammer skade grillens overflade.
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UNDER GRILNING:
 For korrekt mængde grillkul/briketter – se side 3 i denne manual.
 Grillen må ikke overfyldes med grillkul/briketter. Grillen kan blive for varm til
madtilberedning, og varmen kan udgøre en risiko for personer eller dyr, som befinder
sig i nærheden.
 Brug af for stor mængde grillkul kan også skade grillens overflade, og dermed
forårsage revner i lak/emaljering. Lak og emaljering er påført for at beskytte grillen, og
skader på lak/emaljering kan forårsage rust.
 Grillen kan blive meget varm under grilning. Benyt gerne grillvanter under grilning.
 Hvis der kommer stikflammer eller andre flammer ud fra grillkullene/briketterne under
grilning - på grund af madfedt, marinade eller lignende, som drypper ned på
grillkullene - anbefales det at benytte en sprayflaske for at spraye en smule vand på
grillkullene.
 Når grilningen er færdig, må der ikke slukkes med store mængder KOLDT vand, da
dette kan skade grillens lak / emalje. Brug gerne sand eller spray små mængder vand
på over et længere tidsrum.
 Kontrollér, at alle gløder er slukket, før rester af grillkul/briketter fjernes. Dette kan tage
op til 24 timer. Deponér altid aske og rester af grillkul på et brandsikkert sted.

VEDLIGEHOLDELSE:
 For at gøre renholdelse af din grill lettere, kan du dække grillenhedens inderside med
aluminiumsfolie, før der hældes grillkul på, og grillen tages i brug. Brug den blanke
side op mod kullene. Husk at lave åbninger til ventilation ved at lave hul i
aluminiumsfolien dér, hvor det er nødvendigt.
 Vask grillristen i varmt sæbevand så hurtigt som muligt efter grilning. Tør risten godt
bagefter, og opbevar grillristen på et tørt sted, når den ikke er i brug. Vi anbefaler, at
grillristen sættes ind med madolie efter rengøring, mellem hver grilning og før
opbevaring.
 Ved opbevaring af grillen udendørs, bør den tildækkes med et grillovertræk. Alternativt
kan grillen lagres indendørs, i garage eller under tag.
 ADVARSEL! Kontrollér, at alt grillkul er slukket, og at der ikke findes nogen rester af
gløder, før der sættes overtræk på, eller grillen sættes væk til opbevaring.
 Det er meget vigtigt, at grillen er helt tør, før den tildækkes. Eventuel fugt, som bliver
lukke inde under grillovertrækket, kan forårsage kondens og dermed også rust på
grillen.
 Det er vigtigt, at både grillen og grillristene rengøres hver gang efter brug, og også før
længere opbevaring. Rester af marinade, madolie, fedt, o.l. kan forårsage mug og
forstærke rustdannelser.
 Ved ridser eller revner i lak eller emaljering anbefales det at reparere disse med
varmebestandig lak snarest mulig. Dette er tilgængeligt i byggemarkeder og hos
farvehandlere, på værksteder osv. Eventuelle rustskader bør repareres tidligt før
spredning.
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EKSPLOSIONSTEGNING
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KOMPONENTOVERSIGT
PARTS LIST
Nr.

Beskrivelse

Ant.

Nr.

Beskrivelse

Ant.

1

Grillunderdel

1

11

Ophæng til låg

1

2

Benbeslag

3

12

Grillrist

1

3

Beslag til riste

3

13

Kulrist

1

4

Forben

1

14

Askeopsamler

1

5

Bagben – til hjul

2

15

Beslag til askeopsamler

3

6

Underrist

1

16

Luftventil, låg

1

7

Hjul

2

17

Beslag til håndtag, underdel

1

8

Håndtag

2

18

Beslag til håndtag, låg

1

9

Luftventil til låg

1

19

Ophæng til låg

1

10

Låg

1

20

Hjulkapsler

2

Nødvendigt værktøj til monteringen

tang eller fastnøgle

Stjerneskrutrækker

FÄSTMATERIAL
FÆSTEMATERIALE
Nr.

Bilde

Beskrivelse

Ant.

A

Skrue M6 x12

6

B

Skrue M6 x 20

3

C

Låsemøtrik M8

2

D

Skrue med vingmøtrik

2

E

Skrue M6 x20

4
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Trin 1.
Montér foden (19) på frontben (4).

Trin 2.
Montér benbeslag (2) på
grillkroppen (1).
Brug skrue, skive og møtrik A.

Trin 3
Sæt beslaget til askeopsamleren
(15) på forbenet (4).
Montér forbenet (4) på grillunderdelen.
Brug skrue B.
Montér beslag til ristene (3) samtidigt.

8

Trin 4
Montér bagbenene (5) på
grillunderdelen. Monteres løst til at
begynde med.
Montér samtidigt beslag til ristene (3).
Fastgør samtidigt underristen (6) til
alle tre ben (4 og 5)
Sæt hjulene på og fastgør dem med
møtrikker.
Skru skruerne på benene med hånden
Trin 5
Montér håndtaget (8) på grillunderdelen.
Husk håndtagsbeslaget (17) mellem
håndtaget og grillunderdelen.
Brug skrue, skive og møtrik E.

Trin 6
Montér luftventilen (9) på
grillunderdelen.
Brug skrue, skive og vingemøtrik D.
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Trin 7
Montér håndtaget (8) på låget.
Husk håndtagsbeslaget (17)
mellem håndtaget og grillunderdelen, og endvidere
ophængskrogen på indersiden af
låget.
Montér nu luftventilen (16) på
låget. Brug skrue, skive og møtrik
D.

Trin 8
Læg kulristen (13) i. Læg
grillristen (12) i.
Montér askeopsamleren (14).
Skru nu alle skruer og
møtrikker fast med hånden.

Grillen er nu klar til brug.
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FERDIGMONTERET GRILL
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Reservedele, forbrugerkontakt og reklamationer:
Dette produkt er dækket af en reklamationsret i henhold til forbrugerloven.
Produktet gennemgår en streng kvalitetskontrol og testning på fabrikken.
Skulle der mod forventning mangle dele i pakken, eller er produktet
beskadiget, kontakt da forhandleren eller nedenstående forbrugerkontakt for
videre hjælp.
Fejl, som skyldes forkert brug, manglende vedligeholdelse eller modifikation
af produktet, medfører, at reklamationsretten bortfalder.
Ødelagte dele, som ikke skyldes fejl på produktet, faktureres efter gældende
prisliste + fragt og ekspeditionsgebyr.
Ved behov for reservedele eller ved reklamation, kontakt forhandleren eller
forbrugerkontakt:

FORBRUGERKONTAKT
Nordic Season Products AS
+47 924 78 600
support@nordicseason.no
www.nordicseason.no

Ved reklamationer på produktet skal købsbevis (kvittering) og serienummer
vedlægges. Denne vare er produceret i Kina forNordic Season Products AS

