
12050 / 51 / 52 / 53

N Monterings- og bruksanvisning

Version: 12050se
reVision: #105-2012
edition: 01/12tc



2 GRILLCHEF

1

2

3
4

5

6
7

8

9

9
10

10
11

12
13



3GRILLCHEF

M5x10

5x 2x

M5

3x

A B C

Detaljliste

Nr*. Antall Beskrivelse Nr*. Antall Beskrivelse
1 1 Lokk 8 1 Håndtak lokk
2 1 Grillrist 9 2 Ben
3 1 Flametamer 10 2 Bærehåndtak
4 1 Brenner 11 1 Ventil
5 1 Fettoppsamling 12 1 Frontpanel
6 1 Grillskål 13 1 Bryter
7 1 Fettoppsamlingsform

Skrueliste
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Tekniske spesifikasjoner
Godkjenning

KIWA Kontrollnummer   -  0063, Kontroll nr. 0063 CM 7185

Grill

Kategori I3+ iht. med DIN EN 498
Vekt ca 6 kg
Mål grill (L x H x B) ca 50x34x39 cm
Grillflate(L x B) 46 x 27 cm 

Gassystem

Effekt 2.7 kW
Forbruk (ved full effekt) 196.5 g/h
Gasstype Flytende gass
Gassflaske Standard gassflaske eller mindre campingflaske
Trykk regulator 30 mbar
Gasslange - godkjent slange
Tenning Piezo tenning
Flammeregulering Trinnløs 0 - max.
Munnstykke diameter 0.71 mm

Garanti
Grillen er produsert i henhold til alle tekniske regler, gjeldende når grillen ble produsert, og iht. CE normen.  Den 
er sertifisert og godkjent av KIWA (test nummer -0063). Grillen er levert fra fabrikk i teknisk feilfri stand som et 
kvalitetsprodukt.  Garanti på Landmann griller gjelder ett år fom. innkjøpsdato, og omfatter kun produksjonsfeil 
og manglende deler som erstattes.  Garantien gjelder ikke utbytting eller kostnad for forbruksdeler som 
brennere eller rister.  Kostnader for frakt, montering, normal slitasje eller feilaktig håndtering omfattes ikke av 
garantien.  Garantien gjelder heller ikke ved egen modifisering eller annen endring av grillen.  Ingenting i denne 
informasjonen begrenser vilkår, garantier, rettigheter eller godtgjørelser i henhold til gjeldende forbrukerkjøpslov.  
Skulle, til tross for nøye produksjon, kontroll, forpakning og transport, dette produkt ikke være komplett eller til 
din fulle tilfredshet, ber vi deg sende denne originalanvisning med motsvarende kommentarer til:

Garantien gjelder ikke og ansvaret er forbrukers:
•	 om grillen ikke brukes riktig
•	 om grillen brukes til tross for synlige skader eller om den ikke er ferdigmontert
•	 om noen tekniske endringer er blitt gjort
•	 om tilbehør brukes som ikke er godkjent for denne grill (er du i tvil - kontakt vår kundesupport)
•	 om ikke original reservedeler fra Landmann er brukt
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Fuksjonsbeskrivelse regulator 

Nr. * Beskrivelse Funksjon

13 Bryter Gir gass til brenneren (10) (trykk inn vri til "Stor 
flamme!.  Gjenta til grillen tenner.  Etter tenning, vri 
bryteren til ønsket varmenivå).  

G0 Gassflaske Gassbeholder
G1 Flaskeventil Åpne gasstilførselen (vri til venstre, moturs).  Steng 

gasstilførselen (vri til høyre, medurs).
G2 Gjenger på flaskeventil Tilkobling gassflaske - trykkregulator

G3 Trykkregulator Redusere gasstrykket (Bruk aldri verktøy for å tilkoble 
G4 da dette kan skade gummipakningen).

G4 Tilkobling Tilkobling trykkregulator - gasslange
G5 Nippel Ordne tilkoblingen mellom trykkregulator og 

gasslange
G6 Gasslange Leder gass til brenneren

Bruk
Tiltenkt Bruk
Denne gassgrillen er kun ment for å brukes utendørs.  Gassgrillen er kun til å lage mat på, samtidig som alle andre 
punkter i denne anvisning må følges.

Denne gassgrillen er kun ment for privat bruk.

Ikke tiltenkt bruk
Annen bruk en hva som beskrives i anvisningen er ikke tillatt.  Nedenfor finner du noen bruksmåter som kan gi 
alvorlige skader på personer og utstyr:
•	 Bruk aldri grillen sammen med kull eller annet brensel enn gass.
•	 Bruk aldri grillen som varmekilde. 
•	 Bruk aldri grillen for å varme materiale og annet, bruk kun grillen til mat som er ment for 

grilling.

Funksjon
Når flaskeventilen (G1) og bryteren (13) er åpne, flyter gassen gjennom gasslangen (G7) til brenneren (4). Med 
bryteren (13) styrer man gasstilførselen (= varmeeffekten) for brenneren.

134

G1 G3
G4 G5 G6

G0 G2
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Risiko:  ”varme flater og deler”
Under bruk blir visse deler av grillen meget varme, spesielt i nærheten av 
grillenheten.

Mulige følger:
•	 Brannskader ved berøring av deler i nærheten av grillenheten.
•	 Ildebrann eller ulmebrann om det finnes brennbare materialer i nærheten av 

grillen.

Viktig / pass på før grilling:
•	 Velg oppstillingsplass slik at

 – det ikke finnes brennbare materialer ol. i nærheten av grillen, og at slike 
ikke kan nå dit.  Minste avstand til brennbare materialer ol: 2mtr over og 
1mtr til siden.  Avstand til lettantennelige materialer ol. f.eks. husvegger:  
minst 0,25mtr.

 – grillen står sikker på en jevn og tilstrekkelig stor flate. Den må ikke flyttes 
når den er i bruk.

Viktig / pass på under grilling:
•	 Ha på grillhansker.
•	 Forlat aldri grillen uten tilsyn.  Pass ekstra godt på at barn og husdyr ikke kommer 

i nærheten av grillen.

Tilkoble gassflasken
Risiko:  Gass er lettantennelig
Flytende gass er meget lettantennelig og brenner eksplosjonsartet.
Mulige følger:
•	 Skader på personer og utstyr om utstrømmende eller akkumulerende gass 

antennes ukontrollert.
Beskyttelsestiltak:
•	 Når gassflasken tilkobles skal du kontrollere at det ikke finnes noen 

antenningskilder på en omkrets av 5mtr.
•	 Tenk spesielt på å ikke tenne åpen ild, ikke røyke eller koble til elektriske 

apparater (lamper, klokker osv.) ettersom det da kan oppstå overslag.
•	 Grillen må ikke brukes om de gassførende delene er porøse eller defekte.  Dette 

gjelder også om slanger eller brennere er tiltettet av f.eks. insekter ettersom det 
da kan oppstå et farlig tilbakeslag av flammen.

1. Velg oppstillingsplass slik at ...
 – det ikke finnes brennbare materialer i nærheten av grillen og at slike ikke kan nå dit.  Minste avstand til 

brennbare materialer:  2mtr over og 1mtr til siden.  Avstand til lettantennelige materialer f.eks. husvegg:  
minst 0,25mtr.

 – grillen står sikkert på en jevn og tilstrekkelig stor flate.  Den må ikke flyttes når den er i bruk.
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G1 G3
G4 G5 G6

G0 G2

 

2. Sett gassflasken ved siden av grillen.
 – Legg aldri gassflasken på siden.
 – Gasslangen må ikke være bøyd eller 

strukket.
3. Kontroller at pakningen på regulatoren er hel og 

intakt (G2).  Bruk ingen ekstra pakninger.

4. Tilkoble regulatoren (G2) på gassflasken (G0).  Bruk ikke verktøy da dette kan skade pakningen på regulatoren.
5. Kontroller at koblingen (G4) og gasslangen (G6) er korrekt koblet sammen.  For å gjøre dette skru nippelen 

(G5) moturs og skru til med en 17 mm nøkkel. 
6. Kontroller koblingen mellom gasslangen (G6) og ventilen bak frontpanelet (12) på samme måte.  
7.  Åpne flaskeventilen (vri G1 mot venstre, moturs) og gjør en standard lekkasjetest for å sjekke at alle 

koblinger er korrekte tilkoblet.
 – Følg produsentens instruksjoner hvordan man gjør en lekkasjetest, eller besøk vår hjemmeside www.

landmann.no for å lese om hvordan man kan gjøre en lekkasjetest.
 – Søk aldri etter lekkasjer mens grillen eller annet apparat med åpen flamme finnes i nærheten.
 – Om lekkasje oppdages skal flaskeventilen snarest stenges (vri G1 til høyre, medurs).  Skru til den utette 

koblingen eller bytt den utette delen.  Gjenta så lekkasjetesten.
8.  Steng så flaskeventilen om du ikke skal grille snarest (vri G1 til høyre, medurs).
’
Koble fra gassflasken

G1 G3
G4 G5 G6

G0 G2

1. Steng flaskeventilen (G1) (vri medurs, til høyre).
2. Hold i regulatoren og snu gassflasken (G0) for 

hånd

3. Oppbevar regulatore og slangen under grillen.  Se til at slangen ikke er bøyd eller brettet.
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Manual
Starte grillen

 Vask grillristen og varmeristen nøye før du bruker grillen, bruk varmt vann og såpe, og la det tørke.  Sett så inn 
både grillristen og varmeristen med matolje.  Oljen forebygger at maten fester seg på ristene.  
1. Sjekk at ....

 – ingen brennbare materialer befinner seg i nærheten av grillen eller kan komme dit.  Minste avstand til 
brennbare materialer er 2mtr opp og 1mtr til siden, avstand til annet er minst 0,25mtr.

 – grillen står sikkert på en jevn og stor nok flate.  Den må ikke flyttes under bruk.
2. Sjekk at....

 – Bryteren	(13)	er	stilt	inn	på	"•"	(off).
 – Grillen er komplett og korrekt montert og ikke har noen synlige feil.
 – Flametamern, grillristen og varmeristen finnes på plass 
 – Lokket er åpent
 – Fettoppsamlingsformen er fylt med ca. 10 mm rent og tørt absorberende ikke brennbart materiale, som 

kan absorbere fett og marinader (f.eks. tørr ren sand).  Ellers kan fett og marinader antenne.  Bruk aldrig 
brennbare materialer som sagspon ol.

G1 G3
G4 G5 G6

G0 G2

3. Kontroller at regulatoren er korrekt tilkoblet.  Ta tak i 
regulatoren og løft gassflasken, hvis du har tilkoblet 
regulatoren feil, vil flasken falle ned.

Under følgende trinn, hold avstand til grillen, len deg ikke over grillen.

6. Trykk inn bryteren (13) og vri den (moturs, til venstre), ca en kvart omdreining til du hører det ”klikker”.
7. Hold denne posisjon ca. 2-3 sekunder slik at gass kommer frem til brenneren.
8. Om gassen ikke tenner, gjenta ovenstående punkter.
9. Om gassen ikke har tent innen 15 sekunder, steng av grillen og vente 3 minutter.  gjenta så trinn 6 og 7.
10. Når grillen er tent, vri bryteren (13) til ”MAX” (Stor flamme).
11. Steng lokket og la grillen varmes opp.

Første gang du bruker grillen, la grillen varmes opp i 30 minutter uten mat.  Lokket må IKKE være stengt mer 
enn max 5 minutter på full effekt.

12.  Når grillen er oppvarmet, still inn ønsket temperatur ved å vri bryteren (13) til ønsket nivå.
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Germany  Landmann® GmbH & Co. Handels-KG 
Am Binnenfeld 3-5, D-27711 Osterholz-Scharmbeck, Deutschland 
Tel. **49 - 47 91 - 30 8 - 59 oder 16, Fax **49 - 47 91 - 30 8 - 36 
Mo-Do 8:00 bis 16:45 Uhr, Fr 8:00 bis 15:30 Uhr 
e-mail: ohz@landmann.de, internet: www.landmann.com

United Kingdom Landmann® Ltd. 
Unit 6 Blackstone Road, Stukeley Meadows Industrial Estate,Huntingdon, Cambs,PE29 6EF, 
United Kingdom 
Tel: **44 - 0871 2311990 
Monday to Thursday 9am to 5pm, Friday, 9am to 4pm. 
e-mail: enquiries@landmann.co.uk, internet: www.landmann.co.uk

France Landmann France S.A.S.U. 
7, Rue de la Barre F-86500 Montmorillon 
Tel. **33 (0) 5 49 - 84 37 80, Fax **33 (0) 549 - 84 55 58 
E-Mail: receptionfrance@landmann.de, Web site: www.landmannfrance.com

Italiy La preghiamo di rivolgersi all’ufficio tedesco.
Hungary  Landmann Hungária Kft. 

Almáskert u. 4., H-2220 Vecsés 
Tel. **36 - 29 - 55 50 70, Fax **36 - 29 - 35 49 32 
Hétfő-Csütörtök 8:00 - 16:30, Péntek 8:00 - 16:30 
e-mail: infohun@landmann. de, www.landmann.hu

Poland Landmann® Polska Sp.z.o.o. 
ul. Kuziennicza 13b, 59-400 Jawor, Polska 
Tel. **48 - 76 - 8 70 24 61, Fax **48 - 76 - 8 70 23 88 
Poniedziałek - czwartek od 8:00 do 16:45, piątek od 8:00 do 15:30 
e-mail: landmann@landmann.pl, internet: www.landmann.pl

Sweden Landmann® Skandinavia AB 
Storgatan 70, S-568 32 Skillingaryd, Sverige 
Tel. **46 - 3 70 - 69 35 80, Fax **46 - 3 70 - 4 95 80 
Måndag-Fredag, 08.00 - 16.00 
e-mail: landmann@landmann.se, internet: www.landmann.se

Norway Landmann® Norge AS 
Sandstuveien 60 A, N-1184 Oslo, Norway 
Tel. **47 - 23 - 16 50 10, Fax **47 - 23 - 16 50 11 
Mandag-Fredag 08:00 - 16:00 
e-mail: landmann@landmann.no, internet: www.landmann.no

Denmark LANDMANN® Danmark A/S 
Kastanievej 30, DK – 2670 Greve, Danmark 
Tel. **45 - 59 44 74 14, Fax **45 - 59 44 74 41 
Mandag-Torsdag: 8.00 - 16.00, Fredag 8.00 - 15.00 
e-mail: landmann@landmann.dk, internet: www.landmann.dk

Finland Landmann® Finland OY 
Laulakuja 4, PL. 1, SF-00421 Helsinki, Finland 
Tel. **358 - 9 - 47 70 93 - 0, Fax **358 - 9 - 47 70 93 50 
Maanantai-Perjantai 8:30 - 16:30 
e-mail: landmann@landmann.fi, internet: www.landmann.fi 

Adresse / Address / Adresse / Indirizzo / Cím / Adres / Adress / Adresse 
/ Adresse / Osoite

facebook.com/LANDMANNgermany


