SUMMER BBQ

Bruksanvisning Gassgrill
SUMMER BBQ GG291715

Les denne manualen og gjør deg kjent med funksjonene før bruk.
Ta vare på denne manualen for senere referanse.

KUN FOR UTENDØRS BRUK.

ADVARSEL !

• Ved å ikke følge vedlagte instruksjoner risikerer man alvorlige
skader på personer og fasteinstallasjoner.
• Grillen er kun beregnet for bruk i godt ventilerte områder.
• Tilgjengelige deler på grillen blir meget varme under bruk.
Hold barn og andre som trenger tilsyn på sikker avstand.
• Ikke flytt grillen mens den er i bruk.

• Koble fra gassbeholderen etter bruk.
• Modifisering av grillen kan medføre fare og eliminerer
reklamasjonsretten på produktet.
• Kontroller at pakninger (mellom ventil og gassbeholder) er på
plass og i god tilstand før gassbeholder kobles til.
• Ikke bruk grillen hvis pakningene er ødelagte.
• Grillen skal stå på ett rett og stabilt underlag når den er i bruk.
• Hold grillen unna brennbare flater og materialer, minst 40 cm
avstand.
• Gass beholderen skal ikke byttes i nærheten av åpen flamme.
• Når grillen ikke er i bruk, skal den oppbevares støvfritt i
kofferten eller andre støvtettebeholdere.
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DELE OVERSIKT

Stekeplate
Grillrist

Flammebeskytter

Fettoppsamler

Rom for
gassbeholder

Brenner

Vippebryter
for tilkobling
av gassboks

Kontrollbryter

3

VIKTIG!
Ikke bruk grillen til noe annet formål en
matlaging.

Ikke la mat koke over. Hvis det koker
over mens grillen er på, skru straks av
grillen og gjør rent.

Bruk ikke to griller ved siden av
hverandre eller alt for stort utstyr (kjeler,
stekeplater osv.) Dette kan føre til
overoppheting og eksplosjon.

Dette apparatet skal brukes i godt
ventilerte områder, og beskyttes mot
sterk vind, som kan slukke eller spre
flammene.

Velg ett trygt sted for opptenning. Hold
avstand til brennbare flater og
gjenstander, minst 40 cm fra vegg og 100
cm fra tak.

1.

Ved bruk av grillrist

Pass på å sette gassbeholderen på
plass ved å føre låsemekanismen
inni sporet på beholderen.

2. Ved bruk av stekeplate
Grillrist

Grillristen plasseres
Med bena opp og
platen mellom bena

Bena plasseres
På undersiden
Ben
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Stekeplate

HVORDAN BRUKE SUMMER BBQ.
Se til at grillristen og stekeplaten
er i riktig posisjon, og åpne lokket
til gassbeholderen.

Dytt ned vippebryteren.

Vri bryteren MOT venstre helt til
ett klikk høres og grillen tenner.

Når man er ferdig med grillingen,
vri bryteren til OFF posisjon for å
slukke flammene.

Sett inn gassbeholderen. Pass på at
sporet i boksen føres inn på tappen i
låsemekanismen på grillen.

Lukk igjen lokket til gass beholderen.

Vri bryteren for å justere varme / flammer.
• Mot venstre for mer varme.
• Mot høyre for mindre varme.

Dytt vippebryteren opp for å koble fra
gassbeholderen.
Ta ut gassbeholderen og lagre den på
ett trygt og passende sted.
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TILKOBLING AV GASS
FØR GRILLEN TAS I BRUK MÅ GASSLEKKASJETEST UTFØRES
(SE EGETAVSNITT)
Koble til gass beholderen
1.Vri bryteren til OFF.
Pass på at vippebryteren står i RELEASE posisjon.
Gass beholderen kan ikke installeres hvis ikke
vippebryteren står i IGNITE posisjon.
2.Pass på at alle pakninger er på plass før gass
beholderen plasseres i grillen. Åpne lokket på grillen,
sett inn gass beholderen, se til at gas ventilen på
beholderen passer med ventilen på grillen.
3.Dytt ned vippebryteren til LOCK POSITION før grillen
tennes. Hvis det høres en vesende lyd eller det lukter
gass, se til at beholderen er montert riktig. Gjenta punkt 2
for å stoppe gass lekkasjen.

Grillen drives av en 220gram CASSETTE GAS beholder.
Dette er en standard gassbeholder som leveres fra flere merker.
Vi anbefaler Nordic Season 220gram Butan gassbeholder.

Viktig! Lekkasjetest.
Før grillen tas i bruk må en
nøyaktig lekkasjetest foretas,
tilsvarende test bør foretas hver
gang gassbeholder, regulator
eller slange skiftes og ellers
jevnlig når grillen ikke har vært
brukt på en stund.
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Test her

Test
her

Test her

•
•
•
•
•
•
•

Lag en blanding med to deler oppvaskmiddel og en del vann.
Slukk alle levende flammer, varmekilder og sigaretter i nærheten av der
lekkasjetesten skal utføres.
Plassere bryteren på grillen i ”AV” posisjon
Installer gassbeholderen i grillen.
Dytt ned vippebryteren på siden for å låse gass beholderen.
Pensle blandingen på alle skjøter og koblinger på gassbeholderen, regulatoren,
hele slangen og alle ventiler pågrillen.
Vri om bryteren og sjekk nøye om det kommer bobler på noen av stedene hvor
blandingen er påført.
HVIS BOBLER SYNES, LUKK GASSTILFØRSELEN OG FØLG PUNKTENE UNDER
• Skru av gassen til gassbeholderen.
• Skru til alle koblinger.
• Gjenta test.

•

Hvis man etter gjentatte forsøk fortsatt opplever gasslekkasje, ta kontakt med
forhandler for utbedring av problemet.

NB! LEKKASJETEST MÅ ALDRI UTFØRES VED BRUK AV FLAMMER.

ADVARSEL : gassbeholder
1.Gassbeholderen må lagres ett sted vekk fra flammer
og andre varmekilder, og aldri i direkte sollys. Lagre
beholderen et tørt og kaldt sted under 40°C.
2. Lagre gassbeholderen et sted barn ikke får tak i den.
3. Ikke utsett beholderen for slag eller kraftig risting.
4. Stikk aldri hull på beholderen.
5.Oppbevar ikke beholderen i hanskerommet i bilen eller
andre steder uten lufting.

Før grillen tas i bruk
Plassering

•
•
•

Pass på at grillen er plassert med en avstand på minst 40cm i alle retninger fra
husvegg, trær og planter og andre brennbare materialer/væsker.
Grillen skal ikke plasseres under tak eller utbygg.
Sørg for at grillen er plassert på et sted med god ventilasjon.
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TENNINGSINSTRUKSJONER
Tenning av grillen
1. Vri bryteren til venstre helt til IGNITE posisjon, til et klikk
høres.
2. Hvis brenneren ikke starter, sett bryteren tilbake til OFF og
gjenta punkt 1
Innstilling av varme
1. Bryteren kan stilles inn mellom H og L , etter behov.
Juster til passende varme med hensyn til hva som grilles eller
kokes for best resultat.
2.Vri alltid bryteren rolig fra H til L ,så ikke flammenslukker.
Slukke grillen
1.Vri bryteren til OFF posisjon. Se til at flammene slukker.
2.Sett vippebryteren til RELEASE posisjon
og ta ut gassbeholderen.

Manuell tenning avgrillen.
Hvis grillen ikke tenner ved bruk av normal tenner, bruk følgende prosedyre for
manuell tenning.
Bruk en lang fyrstikkholder ellerlighter.
• Plassere fyrstikken/ligtheren ved brenneren.
• Ikke stå bøyd overgrillen.
• Vri bryteren i full posisjon.

Hvis grillen ikke tenner ved normal tenning eller ved manuell tenning, sjekk
om det er gass i beholderen eller ta kontakt med forhandler.

Flammene skal være blå og stabile. Ved stor gulaktig flamme,
oppflamming eller ”bråkete” flamme, sjekk feilsøkingsmanualen.
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TIPS !
ADVARSEL
1.
2.
3.
4.
5.

Rengjør grillen etter bruk.
Pensle grillristene med en olje som tåler høy varme. Dette hindrer maten å brenne seg
fast i ristene.
Ikke grille frossen eller halvveis tint mat. Kulden vil forlenge grilltiden og gi et dårligere
resultat.
Vurdere tillagingstiden for hvert enkelt produkt som skal grilles og legg på i rekkefølge
som gjør at maten blir ferdig på samme tid.
Pensle maten jevnlig under grilling med olje eller annen marinade. Dette gjør at maten
holder seg saftigere.

ADVARSEL!!
ADVARSEL
Sikker bruk av grillen.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Hold alltid oppsyn med grillen under bruk. Pass på at barn og andre som trenger tilsyn
ikke er i grillen under bruk.
Denne grillen er kun beregnet for utendørs bruk. Grillen må ikke brukes på steder som er
under normalt bakkenivå. Gass kan da samle seg opp og medføre fare for eksplosjon.
Denne grillen er kun beregnet for bruk med butan gass, bruk IKKE lavasteiner, briketter,
grillkull, opptennings midler etc i denne grillen.
Utfør jevnlig lekkasje test og alltid ved bytte av gassbeholder eller etter lengre tids
oppbevaring.
Koble grillen fra gassbeholderen nå den ikke er i bruk og før grillen skal flyttes.
Hvis grillen oppbevares i garasje eller kjeller under bakkenivå, skal ikke gassbeholderen
oppbevares på samme sted, da denne må oppbevares over normalt bakkenivå.
Denne grillen er ikke beregnet for kommersiel bruk.

FETTBRANN !
Manglende vedlikehold kan medføre at rester av gammelt fett tar fyr og lager en fettbrann.
Ved fettbrann, lukk gasstilførselen og koble fra regulatoren, la lokket være åpent og vent til
brannen slukker av seg selv.

NB! Ikke bruk vann til å slukke med. Rengjør grillen jevnlig for å unngå fettbrann.
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VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING

Rengjøring.
• Grillkroppen: Tørk av med en ren klut. Hvis nødvendig, bruk en kjøkken spray og
tørk til slutt med en tørr klut.
• Fettbrett:
• Brenner:

Etter rengjøring, tørk av med en tørr klut.
Rens med en børste, pass på at alle matrester blir fjernet fra brenneren.

ADVARSEL
Ikke modifiser eller fjern noen deler på dette produktet, dette kan føre til alvorlig skader.
Reparasjoner må utføres av en autorisert person.

FEILSØKNING
Problem

Mulig årsak

Løsning

Elektroden er tilgriset av fett eller
matrester.

Rengjøre elektroden

Elektroden er skadet

Bruk manuel tenning

Brenner vil ikke tenne ved
manuell tenning.

Tomt for gass

Sjekk gassbeholderen

Gul/orange flammeog
gasslukt

Mye vind

Plasser grillen i le for vind

Fett fra maten har tatt fyr

Lukk gasstilførselen og vent til det
har slukket. Sørg for god rengjøring.

Brenner vil ikke tenne ved
bruk av tenneren.

Oppflamming

Grilling med for høy temperatur.
Full fettoppsamler
Grillen slukker

Fett brann
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Høy vind

Justere varmen
Tøm fettoppsamleren
Plassere grillen på et mindre
vindutsatt sted.

Tom gassbeholder eller feil på denne.

Prøv med en annengassbeholder.

Mye fett på maten som grilles.

Lukk bryterne, la brannen brenne
ut.

TEKNISK INFO

Denne grillen skal kun brukes med 220g butan gassflaske med EN417 sertifisering.
Ventilstørrelse på 0,6mm gir en effekt på 2,4kW der forbruket er 175 gram per time.
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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 ogekspedisjonsgebyr.

Ved behov for deler eller ved reklamasjon, ta kontakt med
forhandler eller forbrukerkontakt:

Nordic Season Products AS
Kjeller Vest 3, 2007 Kjeller
+47 924 78 600
E-post: support@nordicseason.no
www.nordicseason.no
Ved reklamasjon på produktet skal kjøpsbevis vedlegges.
Denne varen er produsert i Kina for Nordic Season 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.

