INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDING
Model GG291715
Läs bruksanvisningen och bekanta dig
med funktionerna innan du börjar använda
grillen. Spara bruksanvisningen för senare
användning.

3 BURNER
GAS BBQ

ENDAST FÖR
UTOMHUSBRUK!

Svensk

VARNING!
● Om du inte följer anvisningarna i denna bruksanvisning riskerar
du allvarliga person- och sakskador.
● Grillen får bara användas i välventilerade utrymmen.
● Åtkomliga delar på grillen blir mycket varma när du
använder den. Håll barn och andra som behöver tillsyn på
säkert avstånd.
● Flytta inte grillen medan du använder den!
● Koppla loss gasflaskan efter användningen.
● Ändring av grillen kan medföra fara och upphäver din
reklamationsrätt för grillen.
● Kontrollera att packningarna mellan ventilen och gasflaskan
finns på plats och att de är i gott skick innan du ansluter
gasflaskan. Använd inte grillen om packningarna är skadade
eller förstörda.
● Grillen ska stå på ett plant och stabilt underlag när du
använder den. Håll grillen undan från brännbara ytor och
material. Säkerhetsavståndet ska vara minst 40 cm.
● Byt inte gasflaskan i närheten av en öppen låga.
● När du inte använder grillen ska du förvara den dammfritt i
väskan eller i en annan dammfri behållare.
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För användning i alla tillämpliga EU-länder
Använd endast 220g butan gasbehållare som är EN417 certifierad.

Gas Kategori Information
Ventil storlek

Gas typ

Gas kategori

Förbrukning

Effekt

Butan under tryck

175g/h

2,4kW

Butan
Diameter 0,6mm

Standard gas
casette container
220g
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KOMPONENT ÖVERSIKT

Stekplåt
Grillgaller

Flammskydd

Utrymme för
gasolflaska

Fettuppsamlare

Brännare

Låsspak gasolflaska
Manövervred
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VIKTIGT!
Använd inte grillen för annat än matlagning.

Låt inte mat koka över. Om det kokar
över medan grillen är tänd ska du genast
släcka grillen och göra rent.

Använd inte två grillar intill varandra eller
en allt för stor utrustning (grytor, stekplåtar
mm). Detta kan orsaka överhettning och
explosion.

Denna grill ska användas i väl ventilerade
utrymmen och skyddas mot stark vind som
kan släcka eller sprida lågorna.

Välj en säker plats när du tänder grillen.
Håll avstånd till brännbara ytor och
föremål. Minst 40 cm från vägg och 100
cm från tak.

Se till at sätta gasflaskan på plats genom
att föra in låsmekanismen i behållarens
spår.

Använda grillgaller och stekplåt korrekt!

1
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När du använder grillgallret

När du använder stekplåten

Stekplåt
Grillgaller

Placera grillgallret
med benen på
undersidan.

Ben
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Placera
grillgallret med
benen uppåt och
stekplåten mellan
benen.

HUR DU ANVÄNDER SUMMER BBQ
1

3
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Kontrollera att grillgallret står i rätt läge.
Öppna locket
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Skjut låsspaken nedåt.

För in gasflaskan. Se till att
låsmekanismen ligger i gasflaskans
spår.

Stäng locket till utrymmet för
gasolflaskan.
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Vrid vredet mot VÄNSTER tills du hör
ett klick och grillen tänds.
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Ställ in värmen/lågan genom att vrida
vredet. Mot vänster för mer värme. Mot
höger för mindre värme..
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När du har grillat färdigt släcker du
lågan genom att vrida vredet till läge
OFF (FRÅN).
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För låsspaken helt upp. Nu är
gasflaskan frånkopplad. Ta bort
gasflaskan och förvara den på en säker
och lämplig plats.
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ANSLUTA GASEN
INNAN DU ANVÄNDER GRILLEN SKA DU GÖRA ETT GASLÄCKAGETEST!
(SE EGET AVSNITT)
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Kontrollera att alla packningar finns på plats och är
oskadade innan du lägger in gasflaskan i grillen. Öppna
grillens lock och för in gasflaskan. Kontrollera att flaskans
gasventil passar i grillens ventil.
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För spaken till läge LOCK (LÅST) innan du tänder grillen.
Hör man ett väsande ljud, eller om det luktar gas, ska du
kontrollera att gasflaskan är korrekt monterad. Upprepa
punkt 2 för att stoppa gasläckan.

LOCK

Ansluta gasflaskan.Ställ vredet i läge OFF (AV).
Kontrollera att spaken står i läge UNLOCK (Lås Upp).
Du kan inte ansluta gasflaskan om spaken står i läge
IGNITE (TÄNDA).
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Grillen drivs av en 220 grams gasflaska typ CASSETTE GAS.
Detta är en standard gasflaska som levereras av flera tillverkare.
Vi rekommenderar Nordic Season 220 gram Butan gasflaska.
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LÄCKTEST
Utför alltid ett läcktest i ett väl ventilerat område. Torka alltid av den blandade
lösningen (½ del vatten och ½ del flytande tvättmedel / tvål) från anslutningarna efter
läcktestet.
Testa här

Testa här

Testa här

1. Ställ grillens vred i läge OFF (AV).
2. Montera gasflaskan i grillen.
3. För låsspaken nedåt så att gasflaskan låses fast. Öppna för gasen med manövervredet.
4. Pensla blandningen på alla skarvar och kopplingar på gasflaskan, regulatorn, helaslangen och alla
ventiler i grillen.
5. OBS! LÄCKAGETESTET FÅR ALDRIG UTFÖRAS I NÄRHETEN AV LÅGOR OCH ANDRA
VÄRMEKÄLLOR, OCH ALDRIG I DIREKT SOLSKEN.
6. Om du ser bubblor ska du stänga av gasförsörjningen och följa anvisningarna nedan:
• Stäng av gasen från gasflaskan.
• Dra åt alla kopplingar.
• Upprepa testet.•Om du efter upprepade
Om du efter upprepade försök fortfarande har gasläckage ska du kontakta dinåterförsäljare för att få
problemet åtgärdat.

VARNING: Gasflaska
1. Gasflaskan ska förvaras på behörigt avstånd från lågor och andra
värmekällor, och aldrig i direkt solsken.Förvara flaskan på en torr och
kall plats under 40 ºC.
2. Förvara gasflaskan så att barn inte kan komma åt den.
3. Utsätt inte gasflaskan för slag eller kraftiga skakningar.
4. Stick aldrig hål på flaskan.
5. Förvara inte flaskan i handskfacket i bilen eller på andraplatser utan
ventilation.

Placering av grillen
●

Kontrollera att grillen är placerad med minst 40 cm avstånd i alla
riktningar från husväggar, träd, växter och andra brännbara material
och/eller vätskor.

●

Grillen får inte placeras under tak eller utbyggnader.

●

Placera grillen på en plats med god ventilation.
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TÄNDINSTRUKTIONER
Tända grillen

OF F

1. Vrid vredet mot vänster till läge IGNITE (TÄNDA). Du ska höra ett
klick.
2. Om brännaren inte tänds ska du vrida vredet läge OFF (AV) och
upprepa punkt 1.

L

H

Ställa in värmen

OFF

1. Du kan ställa vredet mellan (Hög) och (Låg) beroende på
behovet. Ställ vredet så a du får lämplig värme beroende på vad du
grillar eller kokar, så a du får bästa möjliga resultat.
2. Vrid alltid vredet långsamt från
slocknar.

(Hög) till

(Låg) så att lågan inte

L

H

Släcka grillen

OF F

1. Ställ vredet i läge OFF (AV). Kontrollera att lågan släcks.

L

2. Ställ låsspaken i läge UNLOCK (LÅS UPP)
och ta bort gasflaskan.

LOCK

UNLOC K
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L

H
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Tända grillen manuellt.
Om grillen inte tänder normalt enligt ovan kan du tända den manuellt på följande sä .
Använd en lång tändstickshållare eller tändare.
●

Placera tänds ckan eller tändaren in brännaren.

●

Stå inte böjd över grillen.

●

Vrid vredet fullt öppet läge.

Om grillen inte tänder vid normal tändning eller vid manuell tändning ska du kontrollera om det
finns gas i flaskan eller kontakta din återförsäljare.

NB!
Lågorna ska vara blå och stabila.
Om lågorna är stora och gulaktiga, vid uppflamning eller om lågan
är orolig ska du läsa anvisningarna om felsökning.
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VARNING
Tips.

1. Rengör alltid grillen efter användning.

2. Pensla grillgallren med en olja som tål hög värme. Detta förhindrar att maten

bränns fast i gallren.

3. Grilla inte frusen eller halvupptinad mat. Kylan förlänger grilltiden och ger ett sämre

resultat.

4. Uppskatta grillningstiden för alla produkter du ska grilla. Lägg på dem i en sådan

ordning att all mat blir färdig samtidigt.

5. Pensla maten regelbundet med olja eller en annan marinad. Detta gör att maten

håller sig saftigare.

Säker användning av grillen.

1. Håll alltid grillen under uppsikt när du använder den. Se till att barn eller andra som

behöver tillsyn inte kommer i närheten av grillen när du använder den.

2. Denna grill är endast avsedd att användas utomhus. Du får inte använda den på

platser som ligger under normal marknivå. Gas kan ansamlas och medföra risk för
explosion.

3. Denna grill är enbart avsedd att användas med butangas. Du får INTE använda

lavastenar, briketter, grillkol, tändmedel etc. i grillen.

4. Genomför regelbundet läckagetest och alltid när du byter gasflaskan eller efter en

längre tids förvaring.

5. UNLOCK (Lås Upp) gasflaskan från grillen när du inte använder den och innan du

ska flytta grillen.

6. Om du ska förvara grillen i ditt garage eller din källare under marknivån får du inte

förvara gasflaskan på samma plats. Gasflaskan ska alltid förvaras över marknivån.

7. Denna grill är inte avsedd för kommersiell användning.

FETTBRAND!
Bristande underhåll kan medföra att rester av gammalt fett tar eld och
skapar en fettbrand. Om det uppträder ska du genast stänga av
gasförsörjningen och vänta tills branden släcks av sig själv.
OBS! FÖRSÖK INTE SLÄCKA MED VATTEN!
Rengör grillen regelbundet för att undvika fettbrand.
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FELSÖKNING
Problem

Möjlig orsak

Solution

Elektroden är nedsmutsad
av fett eller matrester.

Rengör elektroden.

Elektroden är skadad.

Tänd manuellt.

Brännaren vill inte tända vid
manuell tändning.

Gasflaskan är tom.

Kontrollera gasflaskan.

Gul/orange låga och gaslukt

Det blåser mycket.

Placera grillen i lä för
vinden.

Matfett har tagit eld.

Stäng av gasförsörjningen
och vänta på att den
stänger av. Säkerställ att
rengöringen är god.

Grillning med för hög
temperatur.

Ställ in värmen.

Full fettuppsamlare.

Töm fettuppsamlaren.

Kraftig vind.

Placera grillen i lä för
vinden.

Tom gasflaska eller fel på
denna.

Försök med en annan
gasflaska.

Mycket fett på maten som
grillas.

Stäng av grillen och låt
branden släckas av sig själv.

Brännaren vill inte tända med
tändaren.

Uppflamning

Grillen släcks

Fettbrand
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UNDERHÅLL OCH RENGÖRING
OBS!
1. Se till att utrymmet för gasflaskan är tom innan rengöring.
2. Ta aldrig bort säkerhetsanordningar och gaskomponenter från grillen.

Rengöring
1. Grillkroppen: Torka av den med en ren trasa. Vid behov kan du använda en

sprayflaska och efteråt torka med en torr trasa.

2. Fettbrickan: Torka av den efter rengöringen med en torr trasa.
3. Brännaren: Rengör den med en borste. Kontrollera att alla matrester försvinner

från brännaren.

FÖR DIN SÄKERHET
1. Tryckkänslig säkerhetsanordning: Gasflaskan matas ut automatiskt när

trycket i gasflaskan blir ovanligt högt.

2. Gasläckeförebyggande system: Om kontrollvredet inte är i vertikalt läge

(OFF), kan gasflaskan inte användas.

3. Förhindrande system för fel placering av gasflaska: Om gasflaskan inte är i

linje med gaslåsets läge, kan grillen inte användas.

4. Försök ALDRIG att modifiera grillen eller försök att montera andra typer

av gasflaskor.
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Denna grill täcks av reklamationsrätt enligt svensk
konsumentlagstiftning. Grillen genomgår en sträng
kvalitetskontroll och provning i fabriken.
Om det mot förmodan skulle saknas delar
i paketet eller om grillen är skadad, ber vi att du
kontaktar din återförsäljare eller den nedanstående
konsumentkontakten för vidare hjälp.
Fel som har orsakats av felaktig användning, bristfälligt
underhåll eller ändring av grillen, medför att
reklamationsrätten upphör.
Förstörda delar som inte har orsakats av fel på grillen
faktureras enligt gällande prislista plus frakt
och expeditionsavgift. Om du behöver delar eller vill
reklamera ber vi att du kontaktar din återförsäljare eller
konsumentkontakten nedan:

Konsumentkontakt:
Nordic Season Products AS
Kjeller Vest 3, 2007 Kjeller, Norway

031 189095
+47 924 78600
support@nordicseason.no
www.nordicseason.no
Vid reklamation ska du bifoga inköpsbevis på grillen.

Vi letar alltid efter sätt att förbättra våra produkter.
Därför förbehåller vi oss rätten att när som helst ändra tekniska specifikationer.
Du hittar alltid den senaste handboken på www.nordicseason.no

