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FI
KÄYTTÖOHJE

KAASUGRILLI Hornet Original 4+1

SÄILYTÄ OHJEET TULEVAA KÄYTTÖÄ
VARTEN

KAASUGRILLI ON TARKOITETTU

VAIN ULKOKÄYTTÖÖN!

2531DM-0057
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TÄRKEÄÄ: LUE KÄYTTÖOHJEET ENNEN KUIN KÄYTÄT TUOTETTA. NOUDATA OHJEITA.
ÄLÄ KOSKAAN ANNA LASTEN KÄYTTÄÄ TUOTETTA.

Varoitukset:
Vain ulkokäyttöön.
Lue käyttöohjeet ennen käyttöä.
Osat voivat olla erittäin kuumia, pidä lapset poissa laitteen luota.
Älä siirrä laitetta käytön aikana.
Sulje kaasupullo käytön jälkeen.
Laitteen muokkaaminen tai muuttaminen voi olla vaarallista.
Valmistajan tai hänen edustajansa sinetöimiä osia ei tule muuttaa.
Huomioitavaa:
Jotkut tämän tuotteen osat kuumenevat voimakkaasti, kiinnitä asiaan erityistä
huomiota kun lapsia tai vanhuksia on paikalla.
Turvallisuus:
Älä säilytä bensiiniä, liuottimia tai muita helposti syttyviä nesteitä laitteen
läheisyydessä.
Älä koskaan sytytä grilliä bensiinillä tai sytytysnesteellä.
Käyttäjän ei tule tehdä laitteeseen mitään muutoksia eikä muuttaa valmistajan
tekemää kokoonpanoa.

Ylimääräistä tai irrotettua kaasupulloa ei tule säilyttää grillin alla tai sen
läheisyydessä tai minkään muun lämmönlähteen lähettyvillä.

KÄYTTÖ JA OMINAISUUDET

Kaasugrillin käyttö on turvallista ja helppoa. Varmista, että käytät laitteessa
asianmukaista ja laitteeseen suositeltua painetta.

Voit kypsentää ruokaa ritilöillä kannen ollessa suljettuna sekä kannen ollessa
avoinna. Kannen oltua suljettuna 5 min, avaa se 1 min ajaksi jotta liika lämpö
vapautuu.

Riittävä ilmanvaihto on vaikuttaa paljon grillin suoritustehoon. Se varmistaa myös
käyttäjän ja lähettyvillä olevien henkilöiden turvallisuuden. Älä koskaan käytä
laitetta suljetussa tilassa.

Tuulen voimakkuuden ollessa yli 2m/s, älä käytä kaasugrilliä vasten tuulta.

Laite on tarkoitettu vain ulkokäyttöön.

Varoitus! Laitteen osat kuumenevat voimakkaasti. Pidä lapset etäällä
laitteesta.
Lue käyttöohjeet ennen kuin käytät laitetta.
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Älä siirrä laitetta käytön aikana.

Sulje kaasupullo käytön jälkeen.

Laitteen muunteleminen voi olla vaarallista ja aiheuttaa henkilö- tai
omaisuusvahinkoja.
Käytä suojakäsineitä kun käsittelet kuumia osia.

Varmista ettei laitteen yläpuolella ole esteitä kuten esim. puita, pensaita tai kattoa.
Laitteen ympärillä tulee olla vähintään 1m vapaata tilaa.

Älä käytä laitetta syttyvien materiaalien lähellä.

Laitteen käyttö suljetussa tilassa on kielletty.

a) Valitse oikeanlainen matalapainesäädin taulukon mukaisesti.
b) Merkintä suuttimessa, esimerkiksi 0.91 osoittaa, että suuttimen koko on 0.91mm.
c) Maahantuoja / Importör Scandic Trading House Ltd, Forssa

Huomio: Sivupolttimen päälle voi asettaa paistinpannun halkaisijaltaan
Ф8cm-max Ф24cm

Tuotenumero /Produkt nr Tuotenumero /Produkt nr
Hornet Original 4+1
Hornet Ranch 4+1 Hornet Ranch 6+1

Butane(G30) 28-30 mbar 0.80mm 0.76mm 13.7KW
997 g/h

19.3KW
1404 g/h

Propane(G31) 37 mbar 0.80mm 0.76mm 13.7KW
997 g/h

17.1KW
1244 g/h

BE,CY,DK,EE,FI,HU,LT,NL,NO,
SE,SI,SK,RO,HR,TR,BG,LU,MT I3B/P(30) Butane/Propane 30 mbar 0.80mm 0.76mm 13.7KW

997 g/h
17.1KW
1244 g/h

Nantong Beloger Metal Products Co.,Ltd

Kaasutyyppi ja syöttöpaine/ 
Gas typ och anslutningtryck

Pääpoltin / 
Huvudbrännare

Suutin/ Nozzle Ø

Product name: Outdoor gas Grill
Pin Number:     2531DM-0057

I3+(28-30/37)

Kohdemaa / Destinationslandet Laiteluokka / Apparat 
kategori

Sivupoltin/ Sidbr
ännare

Suutin / Nozzle 
Ø

Nimellinen teho/ Nominal 
effekt (Hs)

Vain ulkokäyttöön. Lue käyttöohjeet ennen laitteen käyttämistä. 
VAROITUS! Osat voivat olla kuumia, pidä lapset poissa laitteen lähettyviltä. 
Endast till utomhus bruk. Läs instruktionerna innan du använder apparaten. 
VARNING! Delar kan vara heta, håll apparaten oåtkomlig för barn. Made in China

BE,CH,CY,CZ,ES,FR,GB,GR,IE,
IT,LT,LU,LV,PT,SK,SI

Nimellinen teho/ Nominal 
effekt (Hs)

2531-21
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2. Asennusvaiheet

Varmista, että grilli on kunnollisesti asennettu. Asennusohjeet tulevat grillin mukana.
Noudata näitä ohjeita huolellisesti varmistaaksesi grillin oikeanlaisen ja turvallisen
asennuksen.

Varoitus: Laitteen teräsosien reunat ja kulmat voivat olla teräviä ja aiheuttaa
viiltohaavoja. Käsittele niitä varoen. Suojahanskojen käyttö on suositeltavaa.

3. Valmistelu

Tarvitset nestekaasupullon ja matalapainesäätimen grillin käyttöä varten.
Matalapainesäädinten on oltava EN12864 ja kansallisten säädösten mukaiset.

Energian säästövinkit:
a) Vähennä kannen aukioloaikaa.
b) Sammuta grilli heti kun ruoka on valmistettu.
c) Esilämmitä grilliä ainoastaan 10–15 min ajan.(Paitsi ensimmäisellä

käyttökerralla)
d) Älä esilämmitä laitetta suositeltua aikaa pidempään.
e) Älä käytä vaadittua korkeampaa asetusta.
f) Kytke letku ja matalapainesäädin grillin vasemmalla puolella sijaitsevaan

kaasusäiliöön. Pidä mielessä, että kaasusäiliö tulee pitää etäällä
lämmönlähteistä ja turvallisessa paikassa. Letkun halkaisija tulee olla 8-10mm.
Letkun pituuden ei tule ylittää 1,5 m.

4. Asennus

Kiinnitä kaasupullo grilliin.
a) Kun vaihdat kaasupulloa, varmista ettei lähettyvillä ole syttyviä aineita.

Aseta kaasupullo grillin sivulle. Älä aseta kaasupulloa grillin sisälle.
b) Kiinnitä matalapaineventtiili kaasupullon venttiliin ja kiristä paikoilleen.

Varoitus: Ennen grillin sytyttämistä huomioi ohjeet ja
turvallisuusnäkökohdat!

Tarkista kaasuletku ennen jokaista käyttökertaa ja varmista ettei letkussa ole reikiä,
murtumia tai muita vaurioita. Jos letku on viallinen älä käytä grilliä.

Kun vaihdat kaasupulloa, varmista ettei lähettyvillä ole helposti syttyvää kuten
avotulta, savukkeita tms. Varmista, että laite on pois päältä.

Varmista, että kaasuletku ei ole kierteellä joka voisi aiheuttaa kaasuvuotoja
grilliä käytettäessä.
Letku ei myöskään saa olla kireällä eikä koskea mihinkään kuumaan pintaan.
Käytä joustavaa letkua joka kestää yli 80 °C:n lämpötilaa.
Joustava letku tulee vaihtaa 2 vuoden välein.
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NESTEKAASUPULLON KYTKEMINEN GRILLIIN
Varmista ennen kytkemistä, ettei nestekaasupullon suun päällä,
paineensäätimessä, polttimessa tai polttimen suuttimissa ole likaa tai
roskaa.
Puhdista polttimen reiät tehokkaalla putkenpuhdis-tusaineella. 
Aseta letku grillin yhdyskappaleeseen ja kiristä se kiintoavaimella. Jos

letku vaihdetaan, se on kiinnitet-tävä grilliin ja paineensäätimeen

letkunpuristimilla. Jos grilliä ei käytetä, paineensäädin on irrotettava

nestekaasupullosta ohjeiden mukaisesti.Grilliä saa käyttää vain hyvin

ilmastoidulla paikalla. Älä estä tai rajoita palamisilman kulkua

polttimeen grillin käytön aikana.

Varoitus: Tarkasta aina kaasuletkun ja kytkentöjen vuodot saippuavedellä.
Älä koskaan etsi vuotoja avoliekillä tai tulen avulla.

Kaasupullon irtikytkentä

a) Sulje kaasuventtiilit. Irrota matalapainesäädin.
b) Laita turvakorkki paikoilleen tyhjään kaasupulloon.

5. Varoitukset ja turvallisuusohjeet

Lue ja noudata seuraavia ohjeita ennen grillin käyttöä:
a) Lue käyttöohjeet ennen grillin käyttöä. Noudata asennusohjeita. Ohjeiden

noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa ongelmia.
b) Grillin osat kuumenevat käytössä erittäin kuumiksi. Pidä lapset etäällä

grillistä. Käytä suojakäsineitä tai uunikintaita käsitellessäsi kuumia osia.
c) Mahdollisen kaasuvuodon sattuessa sulje kaasun syöttö grilliin, sammuta

avoimet liekit, avaa kansi ja jos vuoto jatkuu, tarkista vauriot, huonot liitokset tms.
Ota yhteyttä asiantuntevaan huoltoliikkeeseen jos ongelma ei ratkea.

d) Älä siirrä grilliä käytön aikana.
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e) Älä käytä grilliä helposti syttyvien nesteiden tai kaasujen läheisyydessä.
f) Käytä grilliä vain ulkona.
g) Älä käytä avotulta kaasuvuotojen tarkistamiseen.
h) Älä käytä grilliä jos havaitset kaasuvuodon. Sulje kaasun saanti heti.
i) Älä yritä irrottaa mitään kaasuun liittyvää osaa grillissä, kaasusäätimessä tai

kaasupullossa silloin kun grilli on käytössä.
j) Noudata varovaisuutta laitteen käytössä. Älä jätä sitä valvomatta. Sulje

kaasupullon venttiilli aina käytön jälkeen.
k) Puhdista grilli aina käytön jälkeen. Varo ettet suurenna polttimen aukkoja tai

suuttimia kun puhdistat poltinta tai venttiilejä.
l) Älä käytä grilliä autotallissa tai muussa suojetussa tilassa. Pidä grilli kaukana

helposti syttyvistä materiaaleista, vähintään 0,5-1 m etäisyydellä.
m) Suosittelemme, että grilli huollatetaan valtuutetussa huoltoliikkeessä kerran

vuodessa.
n) Laitteen muuntelu voi olla vaarallista.

VAROITUS: Alla olevaan kuvaan merkityt tummennetut kohdat kuumenevat
voimakkaasti kun grilliä käytetään, ole varovainen! Älä koske kahvan
tummennettuihin osioihin.

6. Turvallisuusvarotoimet

a) Testaa aina kaasuvuodot saippuavedellä kun olet kytkenyt kaasuletkun.
b) Yläkannen on oltava auki kun grilliä sytytetään.
c) Käytä uunikintaita ja pitkävartisia työvälineita kun grillaat.
d) Varaudu onnettomuuteen tai tulipaloon. Pidä ensiapulaukku ja
sammutusvälineet lähettyvillä ja opettele käyttämään niitä.

e) Pidä sähköjohdot ja polttoaineletkut kaukana kuumista pinnoista.
f) Grillaa aina suurta huolellisuutta noudattaen.
g) Älä lämmitä grillissä ruokia, jotka ovat pakattu avaamattomiin lasi- tai
metalliastioihin. Niihin saattaa muodostua painetta joka saattaa aiheuttaa astian
räjähtämisen ja aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja tai vaurioittaa grilliä.

7. Sytytysohjeet

Varoitus: Kannen on oltava auki kun grilliä sytytetään.
Pidä kasvosi kaukana grillistä kun sytytät sitä.

Automaattisytytys (pääpoltin tai pääpoltin sivupolttimilla)
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Käännä kaikki säätimet OFF-asentoon. Avaa kaasupullo. Saadaksesi aikaan
kipinän, paina säädintä (A) ja pidä se pohjassa 3-5 sek ajan, jotta kaasua virtaa
riittävästi ja käännä säädintä sitten vastapäivään asentoon ”HIGH” (B). Polttimen
sytytyspäässä kipinöi (C). Kuulet napsahduksen sytyttimestä ja voit nähdä matalat
oranssit liekit polttimen sytytysputken vasemmalla puolella (D).

Jatka säätimen painamista napsahduksen jälkeen kahden sekunnin ajan, näin
kaasu virtaa kokonaan alas polttimen putkea pitkin (E) ja varmistaa syttymisen.
Kun polttimeen on syttynyt liekki, viereiset polttimet syttyvät kun niiden säätimet
käännetään asentoon “HIGH”.
Säätimen ollessa asennossa “High” polttimen liekin pitäisi olla noin 12-20mm
korkea ja oranssin värinen. Käännä säätimet täysin vastapäivään jos haluat
minimiasetukset.
Jos et voi käyttää automaattista sytytystä, poista grilliritilä ja keittolevy ja käännä
venttiiliä vastapäivään 90°，sytytä poltin pitkävartisella sytyttimellä 5mm
etäisyydeltä. Käytä lämpöä kestäviä hanskoja. Aseta sytyttämisen jälkeen
keittolevy ja ritilä takaisin paikoilleen.

Varoitus: Jos poltin ei syty, käännä säädin” OFF”-asentoon ja odota 5 min
ennen uutta sytytysyritystä, jotta kaasu tuulettuu grillistä pois.

8. Varastointi
Kaasupullo pitää säilyttää hyvin tuuletetussa tilassa ja se pitää kytkeä irti grillistä
kun se ei ole käytössä. Varmista, että olet ulkoilmassa ja etäällä syttyvistä aineista
kun irrotat kaasupullon grillistä.

Kun otat grillin käyttöön pidemmän säilytysajan jälkeen, tarkista huolellisesti
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mahdolliset kaasuvuodot ja ettei polttimien edessä ole mitään esteitä. Noudata
myös puhdistusohjeita varmistaaksesi, että grillin käyttäminen on turvallista.

Jos grilliä säilytetään ulkona, varmista ettei etupaneelin alla ole mitään käyttöä
estäviä asioita kuten esim. hyönteisiä. Tämä alue tulee pitää puhtaana ja tyhjänä,
koska se vaikuttaa palovirtaukseen ja ilmankiertoon.

9. Puhdistusohjeet

Huolto suositellaan tehtäväksi aina 3 kk:n välein ja ainakin vähintään kerran
vuodessa. Näin pidennät grillisi käyttöikää.

Grillin puhdistus on helppoa, noudata seuraavia ohjeita:
a) Laita poltin päälle 15–20 minuutiksi. Rasvajäänteet palavat pois grillistä ja
laavakivistä. Jäähdytä laite ennen kuin jatkat.
b)Ritilät pitää puhdistaa säännöllisesti upottamalla ne saippuaveteen ja
hankaamalla.
c) Grillin sisäosat voidaan pestä kuumalla saippuavedellä. Käytä teräsharjaa,
teräsvillaa tai hankaustyynyä.
d) Tarkasta poltin säännöllisesti hyönteisten ja hämähäkkien varalta, jotka voivat
tukkia kaasunvirtauksen. Puhdista putket varovaisesti kaikista esteistä. Käytä
piippurassia puhdistamiseen.

Viat/ongelmat

Ongelma Mahdollinen syy Ennaltaehkäisy/ratkaisu

Kaasu vuotaa Kaasuletku on vaurioitunut Sulje kaasuntulo pullosta, vaihda
vaurioituneesta letkusta vialllinen letku uuteen.

Kaasun vuotaminenMekaaninen häiriö johtuen kulumisestaSulje kaasupullon venttiili
kaasupullosta tai väärästä käsittelystä
Kaasun vuotaminenVika venttiilissä johtuen mekaanisestaSulje venttiili ja palauta kaasupullo
kaasupullon venttiilistä viasta tai väärästä käsittelystäostopaikkaan
Kaasuvuoto kaasupullon ja Huolimaton asennus, kiinnitys ei oleSulje kaasupullon venttiili, poista säädin
matalapainesäätimen pitävä, kumitiiviste on vaurioitunut sylinteristä ja tarkista tiivisteen vauriot
liitoksesta sekä liitokset kaasupullon ja säätimen

välillä
Tuli tulee läpiTuli on poltinputkissa johtuenSulje säätimet ja kaasuntulo. Kun tuli on
ohjauspaneelista osittaisesta tukoksesta sammunut ja grilli jäähtynyt poista poltin

ja tarkista onko hämähäkinverkkoja tai
ruostetta polttimessa. Puhdista poltin.
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Ongelma Mahdollinen syy Ennaltaehkäisy/ratkaisu
Rasvapalo tai liialliset liekit Alueelle kertynyt/vuotanut liikaa rasvaa Sulje kaasuntulo.Anna kannen olla auki
ritilän päällä kunnes liekit tyrehtyvät. Kun grilli on

jäähtynyt puhdista ruoantähteet ja
ylimääräinen rasva tulipesän alueelta,
rasvakupista ja muualta

Poltin ei syty Kaasuongelmat 1. Katso sytytysohjeistus
1.Väärän polttimen sytytysyritys ohjauspaneelista ja käyttöoppaasta
2. Poltin ei ole kytketty ohjauspaneeliin 2. Varmista, että venttiili on asetettu
3. Este polttimessa poltinputkien sisälle
4.Kaasu ei virtaa 3. Varmista, että poltinputkissa ole
5. Höyrylukko kaasupullon tukkeutumia, katso puhdistusohjeet
liitosmutterissa 4. Tarkista onko kaasupullo tyhjä. Jos ei
6. Liitosmutteri ja kaasupullon venttiilinole katso kohta “Äkillinen kaasun tulon
ovat huonosti kytketty väheneminen”

5. Sammuta kytkimet ja irrota
liitosmutteri kaaspullosta. Kiinnitä
uudellen ja yritä uudelleen.
6. Tarkista liitos ja kiristä mutteri

Poltin ei syty sytytintä Sähköongelmat: 1. Vaihda elektrodi.
käyttäen 1. Elektrodi rikkoutunut, kipinät 2. Elektrodin kärjen tulisi osoittaa kohti

paukkuvat polttimen ikkunaa. Välimatkan tulisi olla
2. Elektrodin kärki ei ole oikeassa 1/8” - 3/16”. Säädä jos tarpeen
asennossa 3. Puhdista johto ja elektrodi alkoholilla
3. Sähköjohto ja/tai elektrodi ovat ja puhtaalla liinalla.
ruoantähteiden peitossa. 4. Kytke johdot uudelleen tai
4. Johdot ovat löysällä tai irronneet uudelleenasenna elektrodi/johto.
5. Johdot ovat oikosulussa 5. Kytke uudelleen sytyttimen johto.
6. Painonappi juuttuu kiinni pohjaan 6. Kytke uudelleen sytytin.
kipinöiden sytyttimen ja elektrodin välillä

Äkillinen kaasun määrän1. Rasvan kerääntyminen 1. Puhdista polttimet ja grillin sisäpuoli
väheneminen tai matalat2. Liian rasvainen liha 2. Poista lihasta näkyvä rasva ennen
liekit 3. Liian korkea lämpötila grillaamista

Liekit sammuvat Voimakas tai puuskainen tuuli. KaasunKäännä grilli tuulta vasten tai lisää liekin
vähyys. kokoa.
Ylivirtausventtiilin laukeaminen Täytä/vaihda kaasupullo.

Katso kohta äkillinen kaasun määrän
väheneminen



10

Alituinen rasvapalo Ruoasta irronnut rasva on kerääntynyt Sammuta kytkimet. Sulje kaasuntulo.
poltinjärjestelmään. Sulje kansi ja anna liekkien sammua.

Siivoa grilli kun se on jäähtynyt.

Takaisin leimahdus Poltin ja poltinputket ovat tukossa Sammuta kytkimet. Puhdista poltin ja
(tulta poltinputkissa) poltinputket.

Leimahdus 1. Rasvakerääntymä 1. Puhdista polttimet ja grillin sisäpuoli
2. Liian rasvainen liha 2. Poista lihasta näkyvä rasva ennen
3. Liian korkea lämpötila grillaamista

3. Alenna lämpötilaa
Poltin ei syty toisista Rasvakerääntymä tai ruoanjäämiäPuhdista putki piippurassilla
polttimista siirtoputken päässä

10. Kaasugrillin turvavinkit

Aseta grilli turvalliselle tasaiselle alustalle, kauas helposti syttyvistä esineistä kuten
puuaidoista tai roikkuvista puun oksista.
Älä koskaan käytä grilliä sisätiloissa.
Älä jätä palavaa grilliä valvomatta äläkä siirrä sitä.
Pidä lapset ja eläimet etäällä. Pidä sammutusvälineet saatavilla.
Grilli kuumenee käytössä, käytä suojakäsineitä.
Varmistu että grilli on jäähtynyt ennen kuin varastoit sen.
Käytä vain ulkona!
Lue ohjeet ennen käyttöä. Sulje
kaasupullo käytön jälkeen. Älä
muunna tai muokkaa laitetta.
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SE

BRUKSANVISNING
GASGRILL Hornet Original 4+1

2531DM-0057
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Läs dessa anvisningar innan användning av apparaten. Se till att denna
apparat används utomhus.
Hålla barnen borta från apparaten.

VARNINGAR:
Se till att denna apparat används utomhus . Åtkomliga delar kan vara
mycket heta. Hålla barnen borta från apparaten. Försök inte att flytta
denna apparat när den används. Lämna aldrig bränsleflaskan fäst till
regulatorn om den är frånkopplad av brännarröret.
Alla modifikationer av denna apparat kan vara förenat med fara och är
absolut inte tillåtet!
Säkerställ att slangmontagen är mycket väl anslutna!

FÖR DIN SÄKERHET:
Förvara inte bensin för metanolbränslen eller andra lättantändliga ångor
och vätskor i närheten av denna eller någon annan apparat.
Tänd aldrig grillen med bensin eller liknande vätskor!
Alla modifikationer av denna apparat kan förena fara och är absolut inte
tillåtet!

Förberedelse

Du behöver skaffa en gasolflaska storlek 5 kg och regulator.
Rekommenderas:
a) använd gasflaska i vertikala positionen
b)gasflaska storlek: höjd max.500mm eller 310 mm diameter
c) använd bara med beprövad slang och regulator

Energispartips
a. Minska tiden då huven är öppen.
b. Stäng av grillen direkt efter att tillagningen är avslutad.
c. Förvärm grillen endast 10 – 15 minuter. (Undantaget första användningen.)
d. Förvärm inte längre än vad som rekommenderas.
e. Använd inte högre inställning än nödvändigt.

Tuotenumero /Produkt nr Tuotenumero /Produkt nr
Hornet Original 4+1
Hornet Ranch 4+1 Hornet Ranch 6+1

Butane(G30) 28-30 mbar 0.80mm 0.76mm 13.7KW
997 g/h

19.3KW
1404 g/h

Propane(G31) 37 mbar 0.80mm 0.76mm 13.7KW
997 g/h

17.1KW
1244 g/h

BE,CY,DK,EE,FI,HU,LT,NL,NO,
SE,SI,SK,RO,HR,TR,BG,LU,MT I3B/P(30) Butane/Propane 30 mbar 0.80mm 0.76mm 13.7KW

997 g/h
17.1KW
1244 g/h

Nantong Beloger Metal Products Co.,Ltd

Kaasutyyppi ja syöttöpaine/ 
Gas typ och anslutningtryck

Pääpoltin / 
Huvudbrännare

Suutin/ Nozzle Ø

Product name: Outdoor gas Grill
Pin Number:     2531DM-0057

I3+(28-30/37)

Kohdemaa / Destinationslandet Laiteluokka / Apparat 
kategori

Sivupoltin/ Sidbr
ännare

Suutin / Nozzle 
Ø

Nimellinen teho/ Nominal 
effekt (Hs)

Vain ulkokäyttöön. Lue käyttöohjeet ennen laitteen käyttämistä. 
VAROITUS! Osat voivat olla kuumia, pidä lapset poissa laitteen lähettyviltä. 
Endast till utomhus bruk. Läs instruktionerna innan du använder apparaten. 
VARNING! Delar kan vara heta, håll apparaten oåtkomlig för barn. Made in China

BE,CH,CY,CZ,ES,FR,GB,GR,IE,
IT,LT,LU,LV,PT,SK,SI

Nimellinen teho/ Nominal 
effekt (Hs)

2531-21
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VARNING
Denna gasgrill är endast designad för utomhusbruk.
Säkerställ även att hålla allt brännbart material etc. på tillräckligt avstånd från grillen.
Vi rekommenderar ett säkerhetsavstånd på minst 0.5 till 1.0 meter för allt brännbart
material.

Installation

Efter att du har skaffat en flaska gas ska du ansluta den till din grill.
a) Placera gasflaskan vid sidan av grillen, inte under, ha i åtanke att flaskan måste
hållas på avstånd från hetta och på ett säkert ställe.
b) Sätt i regulatorn i gasflaskans ventil och dra åt ordentligt. Slangens längd bör
inte vara längre än 1.5 meter och ska uppfylla användarlandets föreskrifter.

Obs: Innan du försöker att tända grillen måste du se efter i
anvisningar och varnings/säkerhetspunkter för tändning!

Kontrollera slangen innan varje användning. Om slangen påträffas
vara felaktig på något vis ska du inte använda grillen.

När du byter gasflaska, säkerställ att det inte finns några antändningskällor i
närheten dvs. eld, cigaretter, öppna lågor etc. Var säker på att apparaten är
avstängd.

Säkerställ att slangen inte har några öglor eller veck vilket kan påverka gasflödet
vid användning av grillen. Slangen får heller inte vara under överdriven spänning
och får inte vidröra någon del av grillen som kan vara het.

Hur man ansluter en gasflaska

a. Vrid den orangea hatten så att pilen pekar mot öppningen i höljet.
b. Avlägsna den orangea säkerhetshatten genom att dra i snodden och därefter

utåt. Använd inte verktyg. Låt hatten hänga.
c. Kontrollera att den svarta tätningsbrickan är insatt i flaskans ventil. Placera

regulatorn ned över ventilen med omkopplaren i läge ”klockan 00”.
d. Tryck ned omkopplarens mittenknapp. Håll den nedtryckt och vrid den moturs

till urkopplingsläget (klockan 6) och lyft bort regulatorn.
Sätt tillbaka den orangea säkerhetshatten på den tomma flaskan.

Obs: Testa alltid gasledningen för läckage vid
anslutningarna med såpvatten efter utförda anslutningar.
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Varningar och säkerhetspunkter

Vänligen läs följande punkter innan du använder din grill.
a) Följ alla monteringsinstruktioner i denna manual; om instruktionerna inte följs

kan problem vid användningen uppkomma.
b) Denna grill blir mycket het när den används. Var alltid försiktig men i synnerhet
när husdjur, barn och äldre är närvarande
c) I händelse av ett gasläckage, stäng av gasen till grillen, släck alla öppna lågor,

öppna huven och om läckaget kvarstår, kontrollera för skador, dåliga
anslutningar, etc. Kontakta omedelbart din lokala återförsäljare av gas om
problemet inte kan lösas.

d) Försök aldrig att flytta grillen när den är i användning.
e) Använd eller förvara inte några lättantändliga vätskor eller liknande i närheten av
en grill som är under användning
f) Denna gasgrill är endast designad för utomhusbruk.

g) Använd inte öppen låga för att kontrollera för gasläckage.

h) Använd inte grillen om ett gasläckage har uppstått.

i) Försök inte att koppla bort några delar av gasmontaget eller
gasregulatorn/flaskan när grillen används.

j) Försiktighet rekommenderas när du använder grillen, lämna den aldrig
utan uppsikt när den används.

k) Rengör grillen regelbundet. Se upp att inte vidga brännarnas mynningar och
öppningar vid rengöring av brännare eller ventiler.
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l) Försök inte att använda denna apparat i ett garage eller annat slutet utrum.
Säkerställ även att hålla allt brännbart material etc. på behörigt avstånd från
grillen. Vi rekommenderar ett säkerhetsavstånd på minst 0.5 till 1.0 meter för allt
brännbart material.

m) Vi rekommenderar att grillen lämnas på service till din lokala återförsäljare
åtminstone en gång om året. Försök inte att själv utföra service på grillen.

n) Försök inte utföra några obehöriga ingrepp på grillens reglage, dvs. gaskranar,
injektorer, ventiler etc.

OBS: Nedanför figuren, de skuggade delarna på handtaget
blir mycket varma när grillen används, var försiktig! Rör inte
det skuggade området på handtaget.

Försiktighetsåtgärder

1. Testa alltid gasledningen för läckage vid anslutningarna med såpvatten efter
utförda anslutningar.

2. Övre delen måste alltid vara öppen vid tändning av brännaren
3. Använd grillvantar och kraftiga, långskaftade grillredskap vid tillagning på

grillen.
4. Var förberedd om en olycka inträffar eller brand uppstår. Ha kännedom om var

första hjälpen och brandsläckare finns förvarade och hur dessa används.
5. Håll elektriska ledningar och bränsleledningar borta från upphettade ytor.
6. Grilla alltid med stor försiktighet.

Instruktioner om tändning

Försiktighet: Huven måste vara öppen vid tändning av brännaren!
Se till att alla kontroller är inställda på "OFF”. Öppna ventilen på gasflaskan. För att
få en gnista, tryck vredet A och håll den intryckt 3-5 sekunder så att gasflödet är
tillräcklig och vrid vredet moturs ”HIGH” (B). Det gnistar på brännarens antändning
(C). Du kan höra snap-ljuden och kan se låga gula lågor i brännarens västra sida
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(D).
Fortsätta att trycka två sekunder efter snap-ljuden hörs, så att gasen flöder till
brännarens rör (E) och ser till antändning. När brännaren är tänd, vrid det andra
vredet till läget ”HIGH” och se till att den andra sidan av brännaren tänds helt. När
vredet är inställd på ”HIGH”, brännarens lågor skulle vara cirka 12-20mm högt. Vrid
vredet helt moturs om du vill ha lägsta inställningar.

OBS: Om den högra brännaren inte tänds, stäng av
reglagevredet samt även gasflaskans ventil. Vänta fem
minuter innan ny tändningsförsök.

Förvaring

Din gasflaska måste förvaras utomhus eller i ett välventilerat utrymme och måste
vara frånskild grillen när den inte används. Säkerställ att du är utomhus och på
behörigt avstånd från alla gnistkällor innan du kopplar från gasflaskan från grillen.
När du ska använda grillen efter en tids förvaring, tillförsäkra att gasläckage
kontrolleras och kontrollera för eventuella tilltäppningar i brännarna etc. innan
användning. Följ även rengöringsinstruktionerna för att säkerställa att grillen är
riskfri. Om grillen förvaras utomhus, se till att kontrollera att alla områden under
frontpanelen är fria från eventuella hinder (insekter etc.). Detta område måste



17

hållas fritt eftersom det kan påverka strömningen av förbrännings- eller
ventilationsluft.

Rengöringsinstruktioner

Din grill är enkel att rengöra med minimal ansträngning, följ bara dessa praktiska
råd för bekväm rengöring.
1. Låt brännarna vara på i 15 till 20 minuter. Fettdroppar kommer att brännas

bort från grillen så väl som från lavastenarna. Var säker på att apparaten är
sval innan du fortsätter.

2. Galler ska rengöras regelbundet genom att doppa dem i och tvätta med vatten
och diskmedel.

3. Grillens invändiga ytor och stomme kan rengöras med varmt vatten och
diskmedel. Använd en stålborste, stålull eller skurboll för att avlägsna besvärliga
fläckar.

4. Kontrollera brännarna regelbundet för att se att de är fria från insekter och
spindlar som kan täppa till gassystemet, vilket då kan påverka gasströmningen.
Säkerställ att gasens matningsrör på brännarna rengörs mycket försiktigt; se till
att det inte finns några tilltäppningar. Vi rekommenderar att du använder en
rörrensare för att rengöra matningsrörer.

5. Alla modifikationer av denna apparat kan vara förenat med fara och är inte
tillåtet.

Säkerhetsråd för grillen

Ställ din grill på en säkert, plant underlag på behörigt avstånd från
lättantändliga material som trästaket eller överhängande trädgrenar. Använd
aldrig grillen inomhus!
När du väl har tänt grillen ska du inte flytta den eller lämna den utan uppsikt.
Håll barn och husdjur på ett säkert avstånd från grillen.
Ha en brandsläckare till hands.
Ha i åtanke att hett fett kan droppa ut vid botten på eldstaden. Grillen blir het under
användning, så hantera huv etc. med hjälp av grillvantar/grytlappar.
Var säker på att apparaten är helt sval innan den förvaras.
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