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Leveransomfång

Pos*. Bild Beteckning P o s . 
*

Bild Beteckning

1 1 Varmhållningsgaller 7 4 Ben till stativ
2 1 Vindskydd 8 1 Förvaringsplats
3 1 Grillgaller 9 4 Förvaringsplatshållare
4 1 Värmeelement med styrenhet 10 4 Fötter till stativ
5 1 Droppskål för fett
6 1 Grillhållare

 Avsedd användning
•	 Grillen är avsedd för grillning av grillgods (kött, fisk, grönsaker osv).
•	 Apparaten är inte avsedd att användas kommersiellt.
•	 Apparaten ska användas enligt specifikationerna i bruksanvisningen.
•	 All icke avsedd användning och alla åtgärder på apparaten som inte beskrivs i denna 

bruksanvisning är otillåten felanvändning som ligger utanför tillverkarens laga ansvar.

Tekniska data

Märkspänning 220 - 240 V ~ / 50-60 Hz
Märkeffekt 2200 W

  
Om någon av delarna skulle saknas eller ha skadats ska du vända dig till säljaren eller direkt till 

vår kundtjänst.
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För din egen säkerhets skull
•	 För att kunna hantera apparaten säkert ska användaren läsa igenom bruksanvisningen innan han 

använder apparaten första gången.
•	 Följ alla säkerhetsanvisningar! Om du inte respekterar säkerhetsanvisningarna utsätter du både dig själv 

och andra för fara.
•	 Ta vara på alla bruks- och säkerhetsanvisningar för framtida användning.
•	 Barn ska hållas borta från apparaten. Förvara den därför på sådant sätt att inte barn eller obehöriga kan 

komma åt den.
•	 Säkra alltid en frånkopplad apparat mot att slås på oavsiktlig.
•	 För att felfri drift ska kunna säkerställas ska ska samtliga apparatens delar ha monterats på rätt sätt.
•	 Det är förbjudet att bygga om eller egenmäktigt förändra apparaten och att använd otillåtna delar.

Elektrisk säkerhet
•	 Apparaten får bara anslutas till vägguttag med korrekt installerad skyddskontakt.
•	 Säkring ska ske med en jordfelsbrytare (RCD) med specificerad kvarvarande strömstyrka på högst 30 mA
•	 Innan apparaten ansluts ska det säkerställas att nätanslutningen motsvarar apparatens anslutningsdata.
•	 Apparaten får bara användas inom angivna gränser för spänning och effekt (se typskylt).
•	 Använd, om så krävs, endast sådan förlängningskabel som lämpar sig för apparat och omgivning.
•	 Använd aldrig apparaten i fuktig eller våt omgivning.
•	 Lyft inte apparaten i kabeln eller missbruka kabeln på annat sätt.
•	 Dra omedelbart ut kontakten om nätkabeln är skadad. Använd aldrig apparaten med skadad kabel.
•	 När du arbetar med apparaten ska du inte vidröra jordade föremål (värmeelement, vattenledningar osv.).
•	 Kontakten ska alltid vara utdragen när apparaten inte används.
•	 Säkerställ att apparaten är frånkopplad innan du sätter i kontakten i vägguttaget.
•	 Stäng alltid av apparaten innan du drar ut kontakten.
•	 Vid transport ska apparaten göras strömlös.

Användning
•	 Apparaten får bara användas om den är felfri. Om den eller någon del av den är defekt ska den repareras 

av en fackman.
•	 Följ alltid gällande nationella och internationella säkerhets-, hälso- och arbetsföreskrifter.
•	 Apparaten får bara tas i drift om inga fel hittas under kontroll. Om någon del är defekt, ska den ovillkorligen 

bytas ut före nästa användningstillfälle.
•	 Kontrollera att belysningen är tillräcklig under drift. Omgivningen ska vara fri från brandfarliga eller 

explosiva material.
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•	 Kontrollera vid körning att belysningen är tillräcklig.
•	 Den omedelbara omgivningen ska vara fri från brandfarliga eller explosiva material.
•	 Ungdomar under 18 år och användare som inte är tillräckligt bekanta med drift av apparaten får inte 

använda den.
•	 Personer som på grund av att de saknar saknar fysiska, psykiska eller sensoriska egenskaper och därför 

inta kan driva apparaten säkert och med omtänksamhet, får inte heller använda den.
•	 Arbeta alltid med omsorg och bara när du är i god form: trötthet, sjukdom, alkohol, läkemedel och droger 

är oursäktligt, eftersom du då inte kan använda apparaten på ett säkert sätt.
Förvaring och transport

•	 Förvara alltid apparaten torrt.
•	 Vid transport ska apparaten skyddas mot skador.

Apparatspecifika anvisningar
•	 Säker drift av grillen kan bara garanteras om den placeras på ett fast, plant underlag.
•	 Använd aldrig kol eller andra bränslen i denna apparat.
•	 Håll ett säkerhetsavstånd till brännbart material på minst 70 cm.
•	 Grillen blir mycket varm och får inte flyttas under drift.
•	 Använd aldrig grillen utan att vatten är påfyllt.
•	 Rengör inte grillen förrän den svalnat helt.
•	 Ha alltid grillhandskar på dig när du grillar.
•	 Täck aldrig över grillgallret med aluminiumfolie eller liknande.
•	 Värmeelementet får inte komma i kontakt med vätskor under påfyllning.
•	 Kabeln får inte komma i kontakt med varma delar.

Montering
•	 Säker drift av apparaten kan bara garanteras om den är ställs på en stadig, jämn och tillräckligt bärkraftig yta.
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Risk för varma ytor och delar
Under drift blir vissa delar av grillen mycket varma, särskilt i närheten av 
grillskålen.

Möjliga följder:
•	 Svåra brännskador vid beröring av delar i närheten av grillskålen.
•	 Eldsvåda eller glödbrand om det finns brännbara material eller ämnen i 

närheten av grillen.

Skyddsåtgärder före grillning:
•	 Välj uppställningsplats så att

 – inga brännbara material eller ämnen befinner sig i närheten av grillen 
eller kan komma dit. 

 – grillen står säkert på en jämn, tillräckligt stor yta. Den får inte förskjutas 
under användning.

Skyddsåtgärder under grillning:
•	 Bär grillhandskar.
•	 Lämna aldrig grillen utan uppsikt. Se särskilt till att inte barn eller husdjur 

kommer i närheten av den.

Användning
Testa först!

Kontrollera att apparaten är säker:
•	 Kontrollera om det finns synliga defekter.
•	 Kontrollera att grillen är avstängd.

Förberedelse
•	 Lyft upp grillgallret.
•	 Fäll upp värmeelementet med styrenheten och ta bort grillen från stödet.
•	 Fyll grillhållaren med 1,4–2,9 l vatten.
•	 Placera droppskålen på vattenytan.
•	 Sätt tillbaka värmeelementet med styrenhet på grillhållaren. Se till att den är korrekt placerad.
•	 Sätt upp grillgallret.
•	 Ställ in grillen, utan grillgods, på högsta nivå under ca 5 minuter före första användning så att rester från 

tillverkningen försvinner.
  

Styrenheten har en säkerhetsbrytare som förhindrar att apparaten kopplas på vid felaktigt användning.
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Grillning
•	 Sätt upp grillgallret.
•	 Grillgallret kan användas i tre olika höjdnivåer. Ju högre galler, desto lägre grilltemperatur.
•	 Ställ in ratten på önskad temperatur och låt grillen värmas upp i ca 5 minuter. Inställd temperatur har 

uppnåtts när kontollampan slocknar.
•	 Lägg på grillgodset.
•	 För jämn genomstekning av grillgodset behöver det vändas flera gånger under grillningen. Tillagningstid 

och temperatur är beroende av grillgodset.
•	 Fyll på vatten om nivån i grillbehållaren blir alltför låg. Låt ingen vätska komma nå fram till 

värmeelementet.
•	 Efter grillning ska ratten ställas på 0 och grillen få svalna helt.

 Risk för brännskador!
•	 Använd aldrig grillen utan att vatten är påfyllt.
•	 Täck aldrig över grillgallret med aluminiumfolie eller liknande.

Rengöring och underhåll
•	 Torka av grillen med tvål och vatten. Använd inte vassa föremål eller slipande rengöringsmedel.
•	 Torka av styrenheten med en lätt fuktad trasa.

•	 Låt grillen svalna helt före rengöring.
•	 Styrenheten får inte sänkas ned i vatten.

Underhåll
•	 Apparaten är underhållsfri.
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Förvaring och transport
•	 Apparaten får inte förvaras i det fria.
•	 Förvara alltid apparaten torrt.

Transport
•	 Vid frakt ska om möjligt den ursprungliga förpackningen användas.

Avfallshantering
Avfallshantera apparaten

Apparater med bredvidstående symbol får inte kastas tillsammans med hushållsavfall. Sådant elektriskt 
och elektroniskt avfall ska avfallshanteras separat. Kontrollera möjligheterna till rätt avfallshantering 
med din lokala myndighet. Med separata insamling förs den gamla utrustningen för återvinning eller 
andra former av återanvändning. Den bidrar därmed till att förhindra att eventuella skadliga ämnen 
kommer ut i miljön.

Avfallshantera förpackningen
Förpackningen är av kartong och vederbörligen märkta metallplåtar som kan återvinnas.

•	 Tillför dessa material till återvinningen.

Fel och hjälpåtgärder
Ofta är det småsaker som leder till fel. För det mesta kan du själv avhjälpa dessa lätt och enkelt. Titta först 
efter i följande tabell innan du kontaktar service. Detta för att bespara dig mycket möda och eventuellt 
kostnader.

Fel Orsak Åtgärd

Grillen värms 
inte upp

Ingen nätspänning? Kontrollera kabel, kontakt, uttag och 
säkring.

Är styrenheten fel isatt? Sätt i styrenheten rätt.

Temperatur för
låg

Grillen inte föruppvärmd? föruppvärm ca 5 minuter.
Ratten för lågt inställd? Ställ in högre temperatur.

Grillgallret för högt? Sätt grillgallret lägre.

Observera att felaktiga reparationer kan göra garantin ogiltig och orsaka dig extra kostnader.
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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 


