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S Läs före montering 
och användning

Om du inte följer anvisningarna i den 
här handledningen kan det leda till 
funktionsstörningar eller skador på gril-
len och annan materiell egendom och 
även personskada.

Läs därför igenom motsvarande kapitel 
i denna handledning innan du monterar 
grillen och varje gång du ska använda 
den. Följ monteringsstegen i den ord-
ning de anges och beakta säkerhetsan-
visningarna.

Denna handledning är en del av produk-
ten. Förvara den alltid i närheten av pro-
dukten och lämna över den till efterföl-
jande användare.
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Funktion

När flaskventilen (G1) och ventilen (B) är öppna 
strömmar gas genom gasslangen (G7) till 

Vid tryck på den elektroniska impulständningen 
(A) bildas gnistor vid tändstiftet på brännare. Dessa 
antänder gasen.

När du öppnar ventilen (B) till den andra brännaren 
strömmar gas till den också. Denna gas antänds med 
hjälp av gasspridare brännaren intill.

Via ventilen (B) kan gastillförseln (= värmeeffekten) 
regleras och stängas av för respektive brännare.

Manöverelement

Pos. * Beteckning Funktion

A Elektronisk 
impulständ-
ning 

Antänder gasen som 
strömmar in i brännaren 
när ventilen (B) är öppen.

B Ventilen Leder gasen till tillhö-
rande brännare (tryck, 
vrid till ”stora lågor” 
och håll intryckt). Ställ 
efter antändningen in

värmetillförseln för 
respektive brännare 
(vrid till önskad nivå).

G0 Gasflaska Brännmedelsbehållare

G1 Bränslebe-
hållare

Åtskiljande skyddsan-
ordning.Öppna gastill-
förseln (vrid åt vänster, 
moturs) och stäng (vrid 
åt höger, medurs) 

G2 Gänga på 
flaskventil

Anslutning gasflaska 
- tryckregulator

G3 Mantelmut-
ter tryck-
regulator

Anslut tryckregulatorn 
till gasflaskan (vrid åt 
vänster, moturs) och lossa 
(vrid åt höger, medurs)

G4 Tryckre-
gulator

Reducera gastrycket

G5 Anslutning 
tryckre-
gulator

Anslutning tryckre-
gulator - gasslang

G6 Slangklämma Fixera anslutningen 
mellan tryckregula-
tor och gasslang

G7 Gasslang Leder gas till brännaren

* se utviksida

Användning

Avsedd.användning
Grillen är en gasgrill som ska användas i det fria. 
Avsedd användning är enbart tillagning av grillbar 
mat samtidigt som alla anvisningar i den här hand-
ledningen följs.

Avsedd.endast.för.privat.bruk!

Icke.avsedd.användning
Annan användning än vad som beskrivs i anvisningen 
är inte tillåten. Nedan finner ni några användningar 
som kan vara allvarligt skadliga för person eller sak

• Elda inte grillen med träkol eller andra bränslen 
än flytande gas (propan/butan).

• Använd inte grillen som uppvärmningsanordning.

• Använd inte grillen för upphettning av andra 
ämnen och material än grillbara livsmedel.

Detaljlista

Pos. * Antal Beteckning

1 1 Grillplatta

2 1 Stekplatta

3 2 Sidobord

4 1 Droppskål av aluminium

5 1 Grill

* se utviksida

Garanti.och.uteslutande.av.ansvar

Grillen har tillverkats enligt de allmänna tekniska 
regler som gällde vid den tidpunkten då tillverkning-
en påbörjades, samt enligt kraven för -märkningar. 
Den är godkänd och tillåten av Inchcape Testing Ser-
vices Ltd. (ITS) (kontrollnummer, se Tekniska data). 
Grillen har lämnat fabriken i funktions- och säker-
hetstekniskt felfritt tillstånd.

Utöver de lagstadgade garantibestämmelserna läm-
nar LANDMANN ytterligare kvalitets- och hållbar-
hetsgaranti

mot genomrostning av locket under fem (5) år.

Missfärgning, rost eller lätt missformning av delar 
som är direkt utsatta för lågorna (grillgaller, brän-
nare, flametamer, tändstift) påverkar inte funktionen 
och utgör därför inte någon grund för anspråk.
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Säkerhetsanvisningar

Definition.av.anvisningar.som.används
För att hänvisa till risker och viktig information 
används i denna handledning följande symboler och 
signalord:

Säkerhetsanvisningar

Symboler och 
signalord

Anvisning till ...

.Fara

... en möjlig fara som kan få 
svåra person- eller sakskador till 
följd om inte nämnda åtgärder 
vidtas.

.Varning!

... en möjlig risk som kan få 
sakskador till följd om inte 
nämnda åtgärder vidtas.

Användningsanvisningar

Symboler Anvisning till ... 

... en funktion som kan vara till 
hjälp eller ett nyttigt tips.

Garanti.och.uteslutande.av.ansvar

Grillen har tillverkats enligt de allmänna tekniska 
regler som gällde vid den tidpunkten då tillverkning-
en påbörjades, samt enligt kraven för -märkningar. 
Den är godkänd och tillåten av Inchcape Testing Ser-
vices Ltd. (ITS) (kontrollnummer, se Tekniska data). 
Grillen har lämnat fabriken i funktions- och säker-
hetstekniskt felfritt tillstånd.

Utöver de lagstadgade garantibestämmelserna läm-
narLANDMANN ytterligare kvalitets- och hållbarhets-
garantimot genomrostning av locket under fem (5) 
år.

Missfärgning, rost eller lätt missformning av delar 
som är direkt utsatta för lågorna (grillgaller, bränna-
re, brännarlock, tändstift) påverkar inte funktionen 
och utgör därför inte någon grund för anspråk.

Rätten till garantikrav upphör att gälla och allt ansvar 
övergår till användaren:

• Om grillen inte används enligt avsedd använd-
ning.

• Om grillen används trots synliga skador eller ofull-
ständigt monterad.

• Om tekniska ändringar utförs på grillen.

• Om tillbehör används som inte uttryckligen är 
godkända för denna grill (fråga kundtjänst i tvek-
samma fall,  adressen finns på omslagets baksida).

• Om inte LANDMANNs original-reservdelar 
används.

• Förvara inköpskvittot som garantibevis.

Övriga.risker

.Fara:.Heta.ytor.och.delar

Under drift blir vissa delar av grillen mycket heta, 
särskilt i närheten av grillen.

Möjliga.följder:

• Svåra brännskador vid beröring av delar i när-
heten av grillen.

• Eldsvåda eller glödbrand om det finns bränn-
bara material eller ämnen i närheten av gril-
len.

Skyddsåtgärder.före.grillning:

• Välj uppställningsplatsen så att

• Det inte finns några brännbara material eller 
ämnen i närheten av grillen eller att sådana 
kan nå dit. Minsta avstånd till brännbara 
material eller ämnen: 2 m över och 1 m åt 
sidan. Avstånd till svårantändliga material 
eller ämnen t. ex. husväggar: minst 0,25 m.

 – Grillen står säkert på en jämn och tillräck-
ligt stor yta. Den får inte flyttas medan den 
används.

Skyddsåtgärder.under.grillning:

• Bär grillhandskar.

• Lämna aldrig grillen utan uppsikt. Var särskilt 
uppmärksam på att inte barn eller husdjur 
kommer i närheten av grillen.
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.Fara:.Gas.är.lättantändligt

Flytande gas är mycket lättantändlig och brinner 
explosionsartat.

Möjliga.följder:

• Svåra person- och sakskador om utströmman-
de eller ackumulerad gas antänds okontrolle-
rat.

Skyddsåtgärder:

• Använd bara grillen i det fria och med god 
ventilation.

• Skydda gasflaskan och gasledningen mot 
direkt solljus och andra värmekällor (högst 50 
°C). Särskilt viktigt är det att inga heta delar på 
grillen kommer i kontakt med gasledningen.

• Efter avslutad användning av grillen skall ven-
tilen till gasflaskan stängas.

• När gasflaskan ansluts ska du kontrollera att 
det inte finns några antändningskällor på en 
omkrets av 5 m.

• Tänk särskilt på att inte tända öppen eld, inte 
röka eller koppla till elektriska förbrukare 
(apparater, lampor,klockor, osv.) eftersom det 
då kan uppstå överslag.

• Kontrollera att alla gasförande ledningar är 
täta och intakta varje gång du ska använda 
grillen.

• Se till att byta ut gasslangen om motsvarande 
nationella bestämmelser kräver detta.

Grillen får inte användas om de gasförande 
ledningarna är porösa eller defekta. Det gäller 
också om slangar eller armaturer täppts till av 
insekter eftersom det då kan uppstå ett farligt 
bakslag av lågan.

• Böj dig inte över grillen när gaslågan antänds 
eftersom det kan uppstå en explosion om gas 
har ackumulerats i grillskålen.

Därför skall man inte heller tända direkt efter 
att en låga har släckts utan:

 – Vrid båda ventilerna (B) till ”Off” så att gas-
tillförseln är avstängd.

 – Vänta tre minuter så att det därmed är 
säkerställt att eventuellt ackumulerad gas 
har avdunstat.

 – Därefter kan brännaren tändas på nytt (se 
kapitel "Användning").

.Fara:.Gas.tränger.undan.syre

Flytande gas är tyngre än syre. Den lägger sig där-
för längst ner där den tränger undan syret.

Möjliga.följder:

• Kvävning på grund av syrebrist när motsvaran-
de gaskoncentration bildas.

Skyddsåtgärder:

• Använd endast grillen i det fria med god ven-
tilation och ovanför markytan (dvs. inte i för-
djupningar under markytan).

• Stäng omgående ventilen till gasflaskan efter 
användning.

• Lämna aldrig grillen utan uppsikt. Om lågan 
slocknar ska du genast tända den igen eller 
stänga gasflaskan.

• Kontrollera att alla gasförande ledningar är 
täta och intakta varje gång du ska använda 
grillen.

• Se till att byta ut gasslangen om motsvarande 
nationella bestämmelser kräver detta.

Grillen får inte användas om de gasförande 
ledningarna är porösa eller defekta.

Om gasflaskan inte ska användas under längre 
tid ska den lossas och förvaras på korrekt sätt:

 – Förse gasflaskans ventil med låsmutter och 
skyddslock.

 – Förvara inte gasflaskan i utrymmen under 
markytan, i trapphus, hallar, genomgångar 
och passager i byggnader eller i närheten 
av sådana.

 – Gasflaskor – även tomma sådana – ska alltid 
lagras stående!
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Viktiga.anvisningar.beträffande.

gasanslutningen

.Fara:.Antändning.av.gas

Flytande gas är mycket lättantändlig och brinner 
explosionsartat.

Möjliga.följder:

• Svåra person- och sakskador om utströmman-
de gas antänds okontrollerat .

Skyddsåtgärder:

• Välj ut en lämplig uppställningsplats för gril-
len. Säkerställ att ...

 – Det inte finns några brännbara mate-
rial eller ämnen i närheten av grillen eller 
att sådana kan nå dit. Minsta avstånd till 
brännbara material eller ämnen är 2 m 
uppåt och 1 m åt sidan, avstånd till svåran-
tändliga material eller ämnen är minst 0,25 
m.

 – Grillen står säkert på en jämn, tillräck-
ligt stor yta.Den får inte förflyttas under 
användning.

 – Ställ gasflaskan bredvid grillen.
 – Lägg aldrig gasflaskan.
 – Gasslangen får inte vara böjd eller spänd.

• Kontrollera att tätningen till tryckregulatorn 
(G3) finns på plats och är i gott skick. Använd 
inte någon extra tätning.

• När du ansluter gasflaskan ska du se till att det 
är fritt från tändkällor på en omkrets av 5 m.

• Särskilt: Tänd inga öppna lågor, rök inte och 
koppla inte till några elektriska förbrukare 
(apparater, lampor, klockor osv.) eftersom det 
kan leda till överslag

 – Se till att byta ut gasslangen om motsvaran-
de nationella bestämmelser kräver detta.

Ansluta.och.lossa.gasflaskanMontering

Här följer några anvisningar så att du snabbt och 
utan problem kan montera din grill:

• Kontrollera detaljlistan och lägg upp de enskilda 
delarna överskådligt på ett tomt bord (vi förbe-
håller oss rätten till smärre tekniska förändringar).

• Om det trots vår noggranna kontroll på fabriken 
skulle fattas något ska du kontakta vår kundtjänst 
(se sista sidan). Vi kommer att hjälpa dig omgå-
ende.

• 

 Bilderna över monteringsstegen finns i slutet av 
denna handledning.
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Delar.och.verktyg.som.behövs
• 17:e skruvnyckeln (stiftskruvnyckel av nyckelvidd 

17)

• Gasflaskan

Gasflaska med 5 eller 11 kg nettovikt finns att 
köpa i han deln (t.ex. kompositflaskor) Sådana 
kan du köpa på byggmarknaden eller hos din 
handlare som säljer flytande gas.

Läcksökningsmedel

• Med ett läcksökningsmedel spårar du läckor i gas-
systemet. Du kan få tag i det på byggmarknaden 
eller i en affär som säljer flytande gas. Följ anvis-
ningarna i bruksanvisningen som följer med läck-
sökningsmedlet.

Följande delar ingår inte vid köpet av grillen utan 
köpes separat. De finns att köpa hos alla affärer som 
säljer gasolgrillar och övriga tillbehör

Gasslang

-godkänd slang av tillräcklig längd (högst 1,5 m) 
som kan monteras utan att böjas.

• Tryckregulator

Fast inställd och -godkänd tryckregulator, max 
1,5 kg/h, driftstryck 30 mbar, passar till den gas-
flaska som används.

Användning

Börja.använda.grillen
1. Kontrollera att ...

 – Det inte finns några brännbara material eller 
ämnen i närheten av grillen eller att såda-
na kan nå dit. Minsta avstånd till brännbara 
material eller ämnen: 2 m uppåt och 1 m åt 
sidan; avstånd till svårantändliga material eller 
ämnen: minst 0,25 m.

 – Grillen står säkert på en jämn, tillräckligt stor 
och bärkraftig yta. Den får inte flyttas under 
användning.

 – Grillen är fullständigt monterad och inte upp-
visar identifierbara defekter.

2. Öppna locket till grillen så att inte gas kan acku-
muleras under det.

3. Öppna flaskventilen (vrid G4 åt vänster, moturs).

4. Kontrollera att gassystemet är tätt. I annat fall 
skall du genast stänga flaskventilen (vrid G4 åt 

.OBS!

Beakta.maximalt.tillåten.vikt.för.sidoborden.(se.
Tekniska.data)..Om.tunga.saker.ställs.på.borden.
kan.detta.skada.grillen.

Alternativt kan du ansluta en campingflaska (finns 
i handeln) till tillvalet gaspatronset 12067 (tillbehör). 
Information om detta finns i avsnittet tillbehör 

Ansluta.gasflaskan
1. Anslut tryckregulatorns huvmutter (G3) till flask-

ventilens gänga (G2) och dra åt huvmuttern (G3) 
för hand genom att vrida den åt vänster.

2. Använd inte verktyg till detta eftersom flaskventi-
lens tätning då kan skadas och dess täthet därmed 
inte garanteras längre.

3. Kontrollera anslutningen mellan tryckregulator 
(G5) – gasslang (G7) så att den sitter ordentligt. 
Spänn slangklämman (G6) ordentligt med en 
skruvmejsel.

4. Kontrollera likaså att anslutningen gasslang (G7) – 
justeringsled sitter ordentligt.

5. Öppna flaskventilen (vrid G1 åt vänster, moturs) 
och kontrollera med ett i handeln förekommande 
läcksökningsmedel att alla anslutningar är täta.

 – Följ bruksanvisningen till läcksökningsmedlet! 
Täthetskontroll med öppen låga är inte tillå-
ten. Täthetskontroll på gehör är inte en säker 
metod.

 – Om otäthet upptäcks skall flaskventilen ome-
delbart stängas (vrid G1 åt höger, medurs) och 
efterdra den otäta anslutningen eller byt den 
otäta delen. Upprepa sedan täthetskontrollen.

6. Stäng sedan flaskventilen om du inte ska grilla 
direkt (vrid G1 åt höger, medurs).

Lossa.gasflaskan
1. Stäng flaskventilen (vrid G1 åt höger, medurs).

2. Vrid tryckregulatorns huvmutter (G3) medurs för 
hand och dra av tryckregulatorn (G4) från flask-
ventilens gänga (G2).

3. Packa undan tryckregulatorn (G4) med gasslangen 
(G7) under grillen.  Kontrollera att gasledningen 
inte knäcks eller vrids.

4. Förvara gasflaskan i vederbörlig ordning:

 – Sätt på skyddslocket över gasflaskans ventil.
Förvara inte gasflaskan i utrymmen under 
markytan, i trapphus, hallar, genomgångar 
och passager i byggnader eller i närheten av 
sådana.

Gasflaskor – även tomma sådana – ska alltid 
lagras stående!
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höger, medurs).

5. Placera droppskålen av aluminium (4) under gril-
len (5).

4

5

1. Öppna locket till grillen.

Håll under de följande stegen största möjliga 
avstånd till grillen.

2. Tryck in ventilen (B) och vrid den moturs till HIGH 
(”stora lågor”). Håll den intryckt i detta läge.

3. Tryck på impulständningen (A), tills gasen antänds 
i brännaren.

Sprakande ljud talar om att impulständningen 
tänder.

4. Tryck in tillhörande ventil (B) och vrid den mot-
urs till HIGH (”stora lågor”) för att tända grillens 
andra brännare. Håll den intryckt ett par sekunder 
i detta läge.

5. Gasen i brännaren antänds av lågorna i brännaren 
bredvid.

6. Stäng locket till grillen och låt grillen värmas upp 
på full effekt.

Vid den första användningen skall grillen värmas 
upp utan livsmedel i ca 20 minuter så att den livs-
medelsbeständiga lacken härdar (precis som för 
bakugnar). (Dock skall locket aldrig vara stängt i 
mer än 5 minuter vid användning på full effekt)

När grillen är uppvärmd vrider du ventilen (B) till 
önskad värmeeffekt (storlek på låga).

7. Nu kan du lägga på maten som skall grillas på 
grillgallret eller stekplattan. Använd grillhandskar 
eller andra handskar som skyddar mot hetta

Tryck. in.ventilen. (B).och.vrid.den.medurs.till.”OFF”.
för.att.stänga.av.brännaren.

Gastillförseln.har.inte.stängts.av.förrän.alla.flamre-
gulatorer.står.på.OFF.

.Fara:.Gasexplosion.vid.antändning

Om det finns oförbränd gas i grillskålen leder det 
till en explosion vid antändning.

Möjliga.följder:

Allvarliga personskador eller materiella skador.

Skyddsåtgärder:

• Böj dig inte över grillytan när du tänder gas-
lågan.

• Tänd inte igen direkt efter att lågan har släckts 
utan:

 – Vrid båda flamregulatorerna (B) till "Off" 
så att gastillförseln är avstängd.

 – Vänta tre minuter så att det därmed är 
säkerställt att eventuellt ackumulerad gas 
har avdunstat.

 – Därefter kan brännaren tändas på nytt. 

Tända.grillens.brännare.

Ta.grillen.ur.drift
1. Stäng gasflaskans flaskventil (vrid G1 åt höger, 

medurs).

2. Tryck in och vrid alla flamregulatorer (B) medurs 
till "OFF".

3. Vänta tills alla delar kylts av och rengör sedan alla 
smutsiga delar (se kapitel "Rengöring").

4. Stäng locket till grillen.

5. Vid längre tid utan användning:

Lossa gasflaskan (se kapitlet "Lossa gasflaska").

Förvara grillen torrt.
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Rengöring

Grill

.Fara:.Risk.för.brännskador.vid.rengöring.
av.het.grill

Vissa delar av grillen kan bli mycket heta. Låt där-
för grillen kylas av helt innan du rengör den. Bär 
skyddshandskar.

.Se.upp:.Tändstiftet.i.grillen.kan.böjas

Vid rengöring av området runt brännaren kan 
tändstiftet böjas eller brytas av. Gasen i bränna-
ren antänds då inte. Var därför extra försiktig vid 
rengöring av området runt brännaren.

För att få långvarig glädje av din grill skall du efter 
varje användning – när alla delar har svalnat – rengö-
ra den med diskmedel, borste och trasa. Senare när 
smutsen torkat in tar detta avsevärt längre tid.

Gassystem

Gasmunstycken på justeringsleden  (under framskär-
men) kan vid behov rengöras med en nål.

.Fara:.Risk.för.brand.och.explosion

Alla övriga gasförande delar måste rengöras av 
fackman.

Ta aldrig isär justeringslederna!

Underhåll

Grillen är underhållsfri. Likväl behöver den kontrol-
leras med jämna mellanrum. Intervallerna avgörs av 
hur ofta den används och av de miljöförhållanden 
den utsätts för.

Grill

• Kontrollera att inte brännaren är smutsig eller 
igensatt. Särskilt viktigt är det att kontrollera att 
de båda inloppsöppningarna på varje brännarrör 
är fria. Rengör öppningarna vid behov, till exem-
pel med en piprensare.

• Smutsig brännare försämrar grillens prestanda 
och kan leda till farlig antändning av gas utanför 
brännaren.

• Kontrollera att alla grillens delar finns kvar och är 
monterade (okulär kontroll).

• Kontrollera att alla anslutningar är på plats och är 
ordentligt åtdragna; efterdra vid behov.

Gassystem

Gassystemet måste kontrolleras varje gång en gasflaska 
ansluts (se kapitlet ”Ansluta och lossa gasflaska“).

Se till att byta ut slangen om de nationella bestämmelser 
kräver detta.

Miljöanvisningar.och.avfallshantering

Var noga med renligheten när du hanterar grillen.

När grillen ska avfallshanteras ska du ta isär den i sina 
beståndsdelar. Lämna metaller och plast till återvinning.

Följ också de lokala bestämmelserna.

Elektronisk.impulständning

Denna grill har en batteridriven elektronisk impulständ-
ning för antändning av gasen i grillenhetens brännare.

För. att. kunna. börja. använda. den. måste. ett. batteri. av.
AAA-typ.(ingår.inte).sättas.i.

Funktion
Om tändknappen hålls nertryckt uppstår det gnistor på 
tändstiftet på brännaren och dessa antänder gasen som 
strömmar in. Ett sprakande ljud är tecken på att impul-
ständningen tänds. Om det inte hörs något sådant spra-
kande ljud ska batteriet bytas ut.

Säkerhetsanvisningar
• Använd endast  batterier av AAA-typ och lägg i dem 

med polerna rätttvända (se bild).

• Ta bort batterierna om grillen inte ska användas under 
en längre tid.

Gamla batterier kan  löpa ut. Syra som tränger ut kan 
skada apparaten. Beröring med hud orsakar sönder-
frätning. Batterier som löpt ut ska därför ovillkorligen 
tas ut med användning av syrabeständiga handskar.

• Försök inte ladda upp batterierna på nytt och utsätt 
dem aldrig för höga temperaturer eftersom det då 
uppstår explosionsrisk.

Isättning.av.batteri
Gör så här:

1. Skruva av tändknappshättan (A) moturs.

2. Sätt i ett nytt batteri (AAA-typ) med polerna rättvända 
(se bild).

3. Skruva åter på tändknappshättan (A).

Miljöanvisningar.och.avfallshantering
Enligt europeisk lag ska batteriet kasseras separat via 
föreskrivna retursystem.

+

AB
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Felsökning.och.felavhjälpning

Om det trots tillräcklig omsorg och god skötsel skulle uppstå fel kan detta kapitel vara till hjälp när det gäller 
att avhjälpa dessa.

Fel Möjliga orsaker Åtgärd

Det luktar gas Läckage i gassystemet 1. Stäng omgående flaskventilen 
(vrid G1 åt höger, medurs)

2. Förhindra all flam- och gnist-
bildning (koppla inte in några 
elektriska apparater)

3. Efterdra alla förskruvningar i 
gassystemet

4. Kontrollera alla gasförande 
delar så att det inte finns yttre 
skador; byt ut defekta delar 
mot original reservdelar

5. Kontrollera tätheten med läck-
sökningsmedel

Brännaren tänds inte Gasflaskan är tom Byt ut gasflaskan

Flaskventilen är stängd Öppna flaskventilen (vrid G1 åt 
vänster, moturs)

Justeringsledens munstycke (bak-
om framskärmen) sitter inte i brän-
narröret

Kontrollera visuellt och rikta vid 
behov ut munstycke och anslut-
ningsrör

Antändningskabeln sitter inte i 
elektronisk impulständning

Kontrollera visuellt och sätt på den 
vid behov

Avståndet mellan tändstift och 
gasutlopp på brännaren är inte det 
rätta

Kontrollera visuellt och korrigera 
om det behövs

Justeringsledens munstycke (under 
frontluckan) tilltäppt

Rengör justeringsledens mun-
stycke med en nål

Övriga gassystem är tilltäppta Låt en fackman rengöra gassyste-
met

Temperatur på grillen är för låg För kort uppvärmningstid Stäng locket till grillen och ställ 
flamregulatorn på max

Gasutloppen på brännaren är till-
täppta

Ta bort tilltäppningen i brännaren 

Kraftigt uppflammande lågor Grillgods med mycket fett Ta bort överflödiga fettmängder 
från grillen, lägg köttet i en grill-
skål eller minska grilltemperaturen

Det smäller eller hörs bubblande 
ljud

Flambakslag på grund av tilltäpp-
ning i brännaren

1. Stäng genast flaskventilen (vrid 
G1 åt höger, medurs)

2. Vänta i tre minuter innan 
du använder grillen igen

3. Inträffar felet igen skall brän-
naren demonteras och rengöras
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Teknisk.data

Godkännanden

Inchcape Testing Services Ltd. (ITS) Kontrollnummer  - 0359, PIN-Nr. 359CL1123

Grill

Apparatkategori I3B/P enligt DIN EN 498

Vikt 12,8 kg

Mått (L x H x B) ca  1029 x 339,5 x 545

Grillyta (L x B) ca  478,2 x 367,3

Bärvikt sidobord max 3,0 kg

Gassystem

Värmemängd 4,0 kW

Genomströmningsvärde (massa-
ström)

286 g/h

Typ av gas Flytande gas (propan/butan)

Regulator typ Fast inställd och -godkänd tryckregulator

Genomströmningsmängd max. 1,5 kg/h

Driftstryck 30 mbar

Gasförsörjning I handeln förekommande gasflaska med 5 eller 11 kg nettovikt*

Gasslang -godkänd slang (högst 1,5 m)

Tändning Elektronisk impulständning

Flamreglering Steglöst 0 till max.

Munstycksdiameter 0,7 mm*Alternativ: Gaspatron med tillvalet gaspatronset 12067 (tillbehör)
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Tillbehör.(tillval)

Följande tillbehör finns till din grill:

Pantera-vagn

12066

• Stabil vagn för säker hantering

• Gummerade hjul och handtag för enkel transport

• Snabb och enkel montering/demontering

• Bekväm arbetshöjd (90 cm)

• Förvaring av gasflaska (5 kg) möjlig under grillen

• Utrymmesbesparande förvaring av vagnen möjlig

Anslutningsset.för.gaspatroner

12067

• Förkromat metallfäste med fästremmar

• inkl. slang och tryckregulator

Varmhållningsgaller

12068

• Förkromat

Täckhuv.för.grill.och.vagn

12069

• Optimalt skydd mot väta

• Sörjer för torr förvaring

• Material: Polyester-PVC

Droppskålar.av.aluminium

12070

• 10 stycken

Vid intresse är du välkommen att kontakta vår kundtjänst eller att besöka oss på www.landmann.nu



16 12065

2.

1

2

5

1.

3

5

2x

3

3

push



17

Sv
en

sk
a

12065

5

3.

+

5

4

5

4

4.


