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BRUKERMANUAL

NORSK

KUN FOR UTENDØRS BRUK!
LES MANUALEN OG SETT DEG GODT INN
I SIKKERHETSINSTRUKSJONER OG ADVARSLER
FØR GRILLEN TAS I BRUK.

SIKKERHETSINFORMASJON!
KARBONMONOKSID FARE!
ADVARSEL!

ADVARSEL!
DERSOM MAN IKKE ETTERKOMMER
ANVISNINGENE OG ADVARSLENE I DENNE
MANUALEN, SAMT UTVISER FORSIKTIGHET
VED BRUK AV GRILLEN, KAN DET MEDFØRE
BRANN OG ALVORLIG PERSONSKADE ELLER
DØD, I TILLEGG TIL MATERIELLE SKADER.

Å BRUKE KULL INNE KAN DREPE DEG. KULL
AVGIR KARBONMONOKSID SOM ER EN
LUKTFRI GASS. BRUK ALDRI KULL I LUKKEDE
ROM, FOR EKSEMPEL BOLIGER, BILER ELLER
TELT.

NO: ADVARSEL!
Bruk ikke sprit eller
bensin for å tenne
grillen!
EN: WARNING!
Do not use spirit or
petrol for lighting
or re-lighting!

• Kun for utendørs bruk! Må ikke brukes under markiser, overbygg, parasoller, eller lignende.
• Grillen må settes på et jevnt, rett og stabilt underlag, og i god avstand fra bygninger, trær og andre
brennbare materialer.
• Flytt ikke på grillen når den er i bruk.
• Grillen kan bli svært varm under bruk. Benytt grillvotter eller andre varmebestandige hansker under
grilling for å unngå brannskader.
• Benytt kun grillredskaper av materiale som tåler høy varme.
• For effektiv, renslig og sikker opptenning av grillen anbefales bruk av tennbriketter. Ved bruk av
tennvæske, må grillen ikke tennes dersom det er tennvæske på utsiden av grillen, på området rundt
grillen eller på egne klær og lignende.
• Ikke bruk etanol eller bensin for å tenne eller re-tenne grillkullet/brikettene. Ved bruk av væsker til
opptenning av grillen, anvend kun tennvæsker godkjent i henhold til EN 1860-3.
• Grillen må aldri re-tennes med flytende væske i noen form, heller ikke tennvæske, da grillkullet
fremdeles kan være glødende og dermed forårsake store flammer, brannfare og skader på grillen.
• Forsikre deg alltid om at grillkull eller briketter er helt slukket før asken fjernes.
• Forlat aldri en grill som er i bruk, eller nettopp har vært brukt, uten å forsikre deg om at alt grillkull er
helt slukket.
• Tøm rester av grillkull/briketter i en metallbøtte. Tøm aldri rester fra grillkull/briketter direkte på bakken.
• Stikkflammer kan forekomme dersom varmt fett eller deler av mat faller ned på det brennende
grillkullet/brikettene. Ha alltid vann tilgjengelig for å slukke eventuelle stikkflammer.
• Ikke bruk grillen i sterk vind.
• Ha alltid en bøtte vann i nærheten når du griller.
• Vent med å grille til et hvitt lag av aske dekker kullet/brikettene.
• Tøm ikke brukt kull eller briketter tilbake i pakken.
• Hold kull og briketter tørt, godt ventilert og adskilt fra antennelseskilder.

ADVARSEL! HOLD BARN, DYR OG ANDRE SOM TRENGER TILSYN PÅ TRYGG AVSTAND FRA GRILLENS
OMRÅDE, GRILLEN KAN BLI SVÆRT VARM.
ADVARSEL! FLYTT ALDRI GRILLEN ETTER AT DEN ER TENT, ELLER MENS DEN FREMDELES ER VARM.
ADVARSEL! IKKE RØR VED GRILLENS KROPP NÅR DEN ER TENT, DA GRILLEN KAN VÆRE SVÆRT VARM
OG DET KAN VÆRE FARE FOR BRANNSKADER.
ADVARSEL! IKKE BRUK FLYTENDE VÆSKER SOM SPRIT, BENSIN, DIESEL, PARAFIN ELLER ALKOHOL FOR
TENNING ELLER RE-TENNING AV GRILLEN. VI ANBEFALER BRUK AV TENNBRIKETTER.
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KULLMENGDE
Anbefalt kullmengde

0,5kg

Max kullmengde

0,6kg

Anbefalt mengde briketter

1,0kg

Max mengde briketter

1,2kg

ADVARSEL!
Grillen må ikke overfylles med grillkull/briketter slik at glødende kull faller ned fra kullristen
og mot grillkroppen. Ved overfylling av grillen kan glødende kull som faller av kullristen,
falle ut av ventilasjonsåpningen og forårsake brannfare eller materiell skade.
Glødende kull som faller av kullristen på grunn av overfylling, og som ligger inntil
grillkroppen, kan skade grillens lakk og redusere grillens levetid.
Skader som følge av feil bruk vil ikke være grunnlag for reklamasjon.

GENERELLE MONTERINGSRÅD.
Før montering:
●● Les nøye igjennom monteringsanvisningen for din grill. Følg anvisningene og sikkerhets●● forskriftene.
●● Legg frem deler og verktøy slik at de er lette å nå. Kontrollere at alle deler stemmer
med listen.
●● Kontroller at ingen deler ligger skjult i emballasjen. Ikke kast emballasjen før alle delene
er funnet og grillen er ferdig montert.
●● Ta deg god tid!
●● For store griller, anbefaler vi at man alltid er 2 personer – slik at det er lettere å holde
delene på plass under montering.

Under montering:
●● For å unngå spenninger, monter først alle deler løst sammen. Når alle deler er montert
sammen kan alle skruer strammes til.

For griller med hengslet lokk:
●● Montere først underdelen på grillen og hjulene.
●● Feste grillen til understellet.
●● Monter avlastningsbord, lokk og varmehylle til slutt.
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OPPTENNINGSMETODER
For opptenning av grillkull/briketter anbefaler vi å bruke tennbriketter, kullstarter eller
elektrisk grilltenner. Ikke tennvæske.

Under opptenning
●● For griller med lokk: Ha alltid lokket av eller i åpen stilling under opptenning og lukk aldri
lokket før flammene fra grillkullet har lagt seg – da dette kan skade lokkets overflate.
●● OBS! Kun dersom flammene kommer ut av kontroll, kan lokket lukkes – for å dempe
flammene.
●● Lakkerte overflater kan ta skade av ekstrem varme.

Tennbriketter
●● Plasser grillkull/briketter i en pyramide.
●● Plasser 3 - 6 stk tennbriketter i mellom grillkullet og tenn dem forsiktig med fyrstikker.
●● Når grillkullet/brikettene brenner og flammer/røyk har sluttet, fordel det utover
kullristen. Anvend aldri fingre, plastbestikk eller brennbare objekter til å flytte på kullet.
Brukgrillverktøy.
●● Kontroll at grillristen er plassert riktig.
●● Legg på mer grillkull ved behov.

Kullstarter
●● Legg på tennbrikettene / opptenningsposene fra undersiden.
●● Når det er en grå hinne på kullet/brikettene er det klart til å helles ut på grillens kullrist

Elektrisk grilltenner
●● Legg et tynt lag med grillkull eller briketter på kullristen. Plasser tenneren på kullet/brikettene og pass på at tennerens håndtak ligger utenfor grillen.
●● Plasser et nytt lag med grillkull eller briketter i pyramideform oppå tenneren.
●● Sett tennerens kontakt i vegguttaket.
●● Kullet/brikettene er tent etter ca. 8 –15 minutter.
●● Fordel grillkullet/brikettene i et jevnt lag på kullristen, grillingen kan nå begynne.

Tennvæske
Vi anbefaler ikke bruk av tennvæske av flere årsaker:
●● Tennvæske kan skape store flammer og øker sjansen for brannskader.
●● Tennvæske som samler seg i bunnen av grillen kan gi store oppflamminger etter at grillen har vært tent en stund.
●● Store mengder tennvæske i bunnen av grillen kan gi stor oppflamming, som kan skade
grillens overflate.
●● Tennvæske som søles utenfor grillen, kan brenne på grillens utside.
●● Grillkull/briketter som er påført tennvæske, og som tennes før tennvæsken har trukket
helt inn i grillkullet/brikettene, kan gi store flammer og forårsake brannskader. I tillegg
kan for store flammer skade grillens overflate.
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UNDER GRILLING:
●● For riktig mengde grillkull/briketter – se side 3 i denne manualen.
●● Grillen må ikke overfylles med grillkull/briketter. Grillen kan bli for varm for matlaging og
varmen kan utgjøre en risiko for personer eller dyr som er i nærheten.
●● Bruk av for stor mengde grillkull kan også skade grillens overflate, og dermed forårsake
brudd i lakk/emaljering. Lakk og emaljering er påført for å beskytte grillen, og skade på
lakk/emaljering kan forårsake rust.
●● Grillen kan bli svært varm under grilling. Benytt gjerne grillvotter under grilling.
●● Dersom det kommer stikkflammer eller andre flammer fra grillkullet/brikettene under
grilling - på grunn av matfett, marinade eller lignende som drypper ned på grillkullet anbefales det å benytte en sprayflaske for å dusje vann svakt på grillkullet.
●● Når grillingen er ferdig, må det ikke slukkes med store mengder KALDT vann, da dette
kan skade grillens lakk / emalje. Bruk gjerne sand eller dusj på små mengder vann over
et lengre tidsrom.
●● Forsikre deg om at alle glør er slukket før rester av grillkull/briketter fjernes. Dette kan ta
opptil 24 timer. Deponer alltid aske og rester av grillkull på et brannsikkert sted.

VEDLIKEHOLD
●● For å gjøre renholdet av din grill lettere, kan du dekke grillkroppens innside med aluminiumsfolie før grillkull helles på, og grillen tas i bruk. Bruk den blanke siden opp mot
kullet. Husk å lage åpninger til ventilasjon ved å lage hull i aluminiumsfolien der hvor
det er nødvendig.
●● Vask grillristen i varmt såpevann så fort som mulig etter grilling. Tørk risten godt etterpå,
og oppbevar grillristen på et tørt sted når den ikke er i bruk. Vi anbefaler at grillristen
settes inn med matolje etter rengjøring, mellom hver grilling og før lagring.
●● Ved oppbevaring av grillen utendørs, bør den tildekkes med et grillovertrekk. Alternativt kan grillen lagres innendørs, i garasje eller under tak.
●● ADVARSEL! Forsikre deg om at alt grillkull er slukket og at det ikke finnes noen rester av
glør, før overtrekk settes på, eller grillen settes bort for lagring.
●● Det er svært viktig at grillen er helt tørr før overtrekk settes på. Eventuell fuktighet som
blir innestengt i grilltrekket kan forårsake kondens, og dermed også rust på grillen.
●● Det er viktig at både grillen og grillristene rengjøres hver gang etter bruk, og også i
forkant av lengre lagring. Rester av marinade, matolje, fett, o.l. kan forårsake mugg og
forsterke rustdannelser.
●● Ved riper eller sprekker i lakk eller emaljering, anbefales det å reparere disse med
varmebestandig lakk så snart som mulig. Dette er tilgjengelig i jern- og byggevareforhandlere, malingsbutikker, verksteder, osv. Eventuelle rustskader bør repareres tidlig, før
spredning.
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EKSPLOSJONSTEGNING
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DELELISTE OVERSIKT

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Håndtak til lokk
Ventilasjon
Lokk
Oppheng til lokk
Grillrist
Kullrist
Grillskål
Benholder
Håndtak (grillskål)
Ben til hjul
Askeskål
Trådhylle
Hjul
Ben (lange)
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Reservedeler, forbrukerkontakt og reklamasjoner:
Dette produktet er dekket med reklamasjonsrett i henhold til
forbruker lovgivningen.
Produktet gjennomgår streng kvalitetskontroll og testing på
fabrikk. Skulle det mot formodning mangle deler i pakken eller
produktet være skadet, ta kontakt med forhandler eller
nedenstående forbrukerkontakt for videre hjelp.
Feil som skyldes feilbruk, manglende vedlikehold eller modifikasjon
av produktet, medfører bortfall av reklamasjonsretten.
Ødelagte deler som ikke skyldes feil ved produktet, faktureres
etter gjeldene prisliste + frakt og ekspedisjonsgebyr.
Ved behov for deler eller ved reklamasjon, ta kontakt med
forhandler eller forbrukerkontakt:

FORBRUKERKONTAKT

Nordic Season Products AS
924 78 600
support@nordicseason.no
www.nordicseason.no
Ved reklamasjon på produktet skal kjøpsbevis vedlegges.
Denne varen er produsert i Kina for Nordic Season Asia Co., Ltd.

Vi jobber hele tiden med å forbedre våre produkter. Vi forbeholder oss derfor retten til å endre tekniske
spesifikasjoner når som helst. Du vil alltid finne den nyeste manualen på www.nordicseason.no.

