SAMLE & BRUGSVEJLEDNING
H16096S-A
Gas Grill med 6 brændere samt side brænder

Gem venligst manualen til fremtidigt brug.

Teknisk information
Model No.
Varme Input
Gas kategori
Gastyper
Gas tryk
Størrelse på studs

H16096S-A
22.4kW ( 1630 g/h )
I3+(28-30/37)
Butan
Propan
28-30 mbar
37 mbar
Primær:0.88 mm
Side 0.88 mm

I3B/P(30)
LPG
30 mbar
Primær: 0.88 mm
Side: 0.88 mm

KUN TIL UDENDØRS BRUG
ADVARSEL:TILGÆNGELIGE DELE KAN VÆRE MEGET VARME,HOLDES PÅ AFSTAND AF BØRN
LÆS INSTRUKTIONEN FØR BRUG

VIGTIGT
Læs nedstående instruktioner og sikr dig at grillen er samlet og installeret korrekt.
Hvis disse instruktioner ikke følges korrekt, kan følgerne være skade på person eller ejendom.
Hvis du har spørgsmål vedrørende samling eller brug af grillen, kontakt da venligst din forhandler.
Sørg for at grillen og gasbeholderen under brug, står på et flad, jævnt underlag.
Tænd aldrig grillen når låget er lukket.
Forsøg aldrig at tænde eller bruge sidebrænderen med lukket låg, da det kan skabe en farlig
situation, og der kan ske skade med apparat og person.
Regulator og gasslange skal være godkendte til brug i dit land.
Hvis disse dele skal udskiftes, kontakt da din forhandler.
Brug af uautoriserede dele på grillen kan skabe en farlig situation og frarådes derfor.
Til Forbrugeren:
Gem instruktionerne for fremtidige referencer.
Ukontrollerede Flammer eller eksplosioner kan ske hvis instruktioner ikke er fulgt nøje.
Det er brugerens ansvar at sikre at grillen er forsvarligt samlet, installeret og vedligeholdt.
Følges instruktionerne ikke, kan det har skader af person og ejendom til følge.
Modifikationer, fejlagtigt brug eller mangler på at følge instruktionerne kan være farligt. ´
De tilgængelige dele på grillen kan blive meget varme, hold derfor børn på afstand.
Brug ikke grillen I nærheden af brandbare materialer.

FARE
Hvis du lugter gas:
1. Sluk for gastilkobling.
2. Sluk alle flammer og undgå brug af elektriske apparater
3. Åbent låg og sørg for at der kommer luft til området.
4. Kontroller gasforbindelse.
5. Hvis lugten ikke forsvinde, så kontakt din gasleverandør og brandmyndighederne.

SIKKERHEDINSTUKTIONER
Test alle forbindelser som beskrevet i instruktionen ved start eller skift af gasbeholder.
Brug aldrig en gasbeholder som er beskadiget på beholder, ventil, kant eller i bunden.
Placer aldrig en gasbeholder under grillen, mens grillen er i brug, eller lige efter brug.
Brug ikke alkohol eller stoffer ved samling eller brug af grillen, da dette kan medføre nedsat
dømmekraft.
Brug ikke kul, lightergas, lavasten, benzin, kerosan, eller alkohol til denne grill.
Opbevar ikke benzin eller brændbare væsker eller dampe indenfor 10 meter af grillen.
Hold minimum 1 meters afstand til bagsiden og siderne af grillen. Brug ikke grillen under halvtag.
Brug ikke grillen med mindre den er komplet samlet og alle dele er forsvarligt fastspændt.
Grillen bør rengøres og kontrolleres jævnligt.
kontroller og rens gasslangen for hvert brug. Hvis der er tegn på brud, slitage, huller eller læk, da
udskift slangen før grillen tages i brug.
Brug kun dele der er autoriseret af producenten, brug af uautoriserede dele kan være farligt,
ligeledes bortfalder garantien.
Brug altid kun grillen med en brandslukker i nærheden. I tilfælde af olie/fedt brænde forsøg ikke at
slukke den med vand, brug en kemisk brandslukker eller kvæl branden med jord/sand eller et
brandtæppe.
Lad ikke grillen stå u overvåget. Hold børn og dyr på afstand fra grillen til alle tider.
Flyt ikke på grillen mens denne er i brug.
Åben altid låget forsigtigt og langsomt, da varmen og dampen fanget i grillen kan være skadeligt og
forsage forbrænding.
Flyt gasslangen så langt væk muligt for varme overflade og varmt fedt/olie.
Hold alle elektriske slanger på afstand af den varme gril.
Sluk for gassen på gascylinderen efter brug.
Overdæk aldrig hele areal hvor grillen står.
Tildæk aldrig ventilationsåbningerne på selve grillen.
Brug grill/brænd sikre handsker når grillen bruges.

SLANGE OG REGULATOR
Disse er ikke inkluderet med grillen.
Brug kun slange og regulator godkendt til ovenstående tryk.
Den forventede levetid på en regulator er 10 år.
Det anbefales at denne kontrolleres for hver brug og udskiftes efter behov.
Det er farligt at bruge forkert regulator og slange, kontroller derfor altid at det er den rette der
bruges.
Slange og regulator der bruges, skal være den der lovformeligt anbefales.
Længden på slangen må maksimalt være 1.2 meter og have en indvendig diameter på 10 mm.
Slidte og beskadige skal straks udskiftes.
vær sikker på at slangen ikke har være bøjet, stoppet, eller i kontakte med grillen andre steder end
hvor den er tilsluttet.

OPBEVARING AF GRILLEN.
Grillen bør kun opbevares inde dørs hvis gasbeholderen er slukket og frakoblet grillen.

Når Grillen skal pakkes væk i længere tid, bør den pakkes ned og opbevares tørt og støvfrit.

GASBEHOLDEREN
Gasbeholderen må ikke tabes eller håndteres hårdhændet.
Hvis grillen ikke tændt bør denne frakobles.
Påsæt altid bekyttelseshætten efter frakobling fra grillen.
Gasbeholderen bør altid opbevares udendørs, i stående position og udenfor børns rækkevidde.
Beholderen må aldrig opbevares et sted hvor der kan blive over 50°C.
Opbevar ikke beholderen nær flammer, eller andre tænd områder.
RYG IKKE I NÆRHED AF BEHOLDEREN.
Grillen er kun designet til udendørs brug.
Det er vigtigt at der holdes minimum 1 meters afstand til bagside samt sider af grillen.
Ventilationsområderne på grillen må ikke være tildækkede.
Grillen skal altid bruges på et jævnt stabilt område.
Grillen bør beskyttes med direkte blæst og ikke udsætte for direkte vand, som fx regn.
Der må ikke påføres modifikationer til grillen og vedligeholdelse bør kun udføre i dialog med
forhandleren.

TILSLUTNING AF GASBEHOLDER
Før tilslutning sørg for at der ikke er smuds eller fejl på hovedet af gasbeholderen, regulatoren,
brændere og brænderporte.
kryb og insekter kan stoppe brændere.
en stoppet brænder kan medføre brænd under grillen, rens derfor altid brændere før brug.
tilslut slangen til grille og brug spændebåndet til at spænde slange fast til studsen.
Hvis slangen udskiftes, sørg da for at denne spændes fast til grill og regulator med spændebånd.
Afmonter regulatoren når grillen ikke bruges.
Grilles bør altid bruge in godt ventileret område.
bloker ikke lufttilstrømningen til brænderne når grillen er i brug.
GRILLEN MÅ KUN BENYTTES UDENDØRS.
TJEK ALTID FORBINDELSER FOR LÆKAGE INDEN BRUG

KONTROL FOR LÆKAGE
Lav en sæbeblanding af 1/3 sæbe og 2/3 vand.
Sørg for at Grillen er slukket/OFF.
Forbind regulatoren til gasbeholderen og tænd/sluk for brænderen. Sørg for at tilslutningerne er ok, og
tænd herefter for gassen.
Påfør sæbeblandingen på slange og forbindelserne, hvis der kommer bobler, er der læk.
Reparer lækker og test igen.
sluk for gassen straks efter test.
Hvis der ikke er en lækage, kontakt din forhandler.

TÆNDING AF GRILLEN
før grillen bruges første gang, lad da grillen være tændt på max i ca. 15 min med låget lukket, dette
give tilvænner det indvendige af grillen til varmegraderne.

Rengør altid din grill efter brug.
Brug ikke slibemidler eller brandfarlige rengøringsprodukter da dette vil beskadige grillen og dele og
kan medføre brænd. Rengør derfor kun grillen med sæbevand.
ADVARSEL: Grillen kan være meget varm, hold børn væk fra grillen til alle tider.
Brug altid grill/oven handsker når grillen bruges.

BRÆNDER INSTRUKTION
1. Åben låget på grillen før brænderne tændes.
2. Drej alle brænderne med urets retning til OFF (•).
3. Tilslut regulatoren til gasbeholderen. Tænd for trykregulatoren på gassen. Test for lækage før brug af
grillen.
4. Tryk brænderknappen in og drej disse mod uret til der mærkes en fjedermodstand. Hold knappen I
denne position I 3-5 sekunder for at få gassen til at løbe, drej herefter gassen mod urets retning til
”
” positionen. Kontroller at brænderen er tændt. Hvis brænderen ikke er tændt, så gentag denne
proces, første gang kan dette godt tage længe tid da grillen skal starte.
5. Hvis brænderen stadigt ikke starter, da drej knappen til OFF, vent 5 minutter og gentag step 4.
6. Drej knappen mellem Min. og Max. for at justere temperaturen i grillen.
7. Tænd de øvrige brændere ved at trykke knappen in og dreje denne mod uret til Max.
Tænderen mellem brænderne vil tænde de øvrige brændere. Tænd de øvrige brændere i rækkefølge.
8.Hvis brænderne ikke tænder, brug da en tændstik til at tænde brændere fra tænd hullet på siden af
grillen.
9. Sluk for grillen ved at slukke for ventilen på gasbeholderen eller ventilen på regulatoren. Sluk
efterfølgende for grillen ved at dreje knapperne til OFF-positionen.
ADVARSEL!
Hvis brænderne ikke vil antænde, drej da knapperne mod uret til OFF og sluk for ventilen til
gasbeholderen. Vent 4 minutter før du forsøger at tænde grillen igen, ved at følge ovenstående
instruktioner.
SIDE BRÆNDER INSTRUKTION
1. Åben låget til sidebrænderen før brænderen antændes.
2. Tryk og hold knappen nede, drej denne mod uret, til du mærker en let modstand. Hold knappen I
denne position 3-5 sekunder, det ville gøre at gassen løber, drej så knappen mod uret til “
”
positionen. Kontroller at brænderen er tændt, er brænderen ikke tændt, gentag punkt 2.
3. Hvis brænderen stadigt ikke tændes, drej da knappen til OFF-positionen, vent 5 minutter og gentag
step 2.
4. Juster temperaturen på brænderen ved at bevæge knappen mellem Min. og Max.
5.Hvis sidebrænderen ikke vil tænde, brug da en tændstik til at tænde, kontakt din gas leverandør for
hjælp med dette problem.
6. Sluk for side brænderen ved at dreje knappen, med uret til OFF, eller hvis du er færdig med at bruge
grillen, sluk da for ventilen på gasbeholderen eller regulatoren, drej efterfølgende knappen til side
brænderen til OFF.

ADVARSEL! Hvis brænderen ikke tænder, drej da knappen med uret, til OFF, og sluk for ventilen til
gasbeholderen, vent 5 minutter, gentag så ovenstående vejledning for side brænderen.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE
Vær opmærksom
Al rengøring og vedligeholdelse skal gøre når grillen er slukket og afkølet.
Alle knapper og Gasbeholderen skal være slukket.
Rengøring
Alt lade grillen brænde ca. 15 min efter brug, vil hjælpe med at fjerne eventuelle madrester.
Udvendige overflader
Brug en mild sæbe eller en kombination af bagepulver og varmt vand til at rengøre udvendige flader. Ml
Skureprodukter uden slibemidler kan bruges til kraftige pletter, husk at skulle efter med vand
efterfølgende. Hvis de indvendige flader af grillen fremstår som afskalling, er det brændt fedt, rengør
dette grundigt med sæbevand, rens efterfølgende grundigt med varmt vand og lad grillen tørre.
RENGØR ALDRIG MED OVENRENS.
Støbejernsrist/plade
Vaskes med varmt vand efter brug. Der kan bruges en spartel eller grydesvamp hårde pletter. Smør
efterfølgende plader med madolie for de sættes tilbage på grillen.
Rengøring af brændere
Sluk for gassen og afmonter gasbeholderen.
Fjern riste og plade.
Rengør brænderne med en blød børste, og tør efter med en tør klud.
Rengør stoppede huller med en piberenser eller en papirclips.
Kontroller brænderne for eventuelle skader, fx revner eller huller.
Hvis der findes skader, så erstat brænderen, monter denne og kontroller at gas ventilen er korrekt
monteret i brænderens indgang.
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