
BRUGSANVISNING TIL GRILL 
Brugen af grillen sker på eget ansvar. Lad ikke børn komme i nærheden af grillen. 
 
Grillen kan tændes på to forskellige måder. Den første er at anvende grillens indbyggede 
tændingssystem. Den anden er at bruge en tændstik. 
 I det følgende beskrives de trin, der skal anvendes for at tænde grillen med 
tændingssystemet.   
1.  Åbn grillens låg. 
 FARE: Åbnes låget ikke, før grillens brændere antænder, eller ventes der ikke i  
 minutter, så gassen kan forsvinde, såfremt grillen ikke tænder, kan der opstå en  
 eksplosiv opflamning, der kan forårsage alvorlige skader. 
2. Sørg for, at BEGGE brænderens reguleringsknapper er slukket. Kontroller dette ved 
 de to reguleringsknapper ind og dreje dem med uret, indtil de stopper. 
3.  Drej for regulatorens vippehåndtag på gasflasken, så symbolet med flammen vender  
  opad. 
4. Tænd den yderste brænder ved at trykker til den store brænder ind og dreje den med  
 uret til positionen START/HIGH. 
5. Tryk flere gange på den elektroniske tændingsknap på venstre side af grillen ved at  
 holde den inde. Der høres klikken fra gnisttænderen. 
6. Kontroller, at brænderen er tændt ved at kigge gennem grillristen. Man skal kunne se  
 en flamme. 
 ADVARSEL: Læn dig aldrig ind over den åbne grill under antænding eller  
 tilberedning af mad. 
 ADVARSEL: Hvis brænderen ikke tændes inden for fem sekunder, skal du  
 stoppe, dreje brænderens reguleringsknap over på slukket (OFF) og vente i 5  
 minutter, så gassen kan forsvinde, før du prøver igen eller prøver at tænde med  
 en tændstik. 
7. Når den yderste brænder er tændt, kan du tænde den inderste brænder. Tryk  
 reguleringsknappen til den lille brænder ind, og drej den til positionen START/HIGH.  
 Derved tændes den inderste brænder via den yderste brænder.  
8. De bordplader, der kan slås ned, må IKKE bruges som skærebræt.  
 
Ved tænding  med tændstik erstattet punkterne 4. 5. og 6 med følgende: 
4. Stryg en tændstik, og før flammen under tændstikshullet. Mens du holder den tændte  

tændstik, tændes den yderste brænder ved, at reguleringsknappen til den store brænder 
trykkes ind og drejes med uret til positionen START/HIGH. 

5. Kontroller, at brænderen er tændt ved at kigge gennem grillristen. Man skal kunne se  
 en flamme. 
 
SÅDAN SLUKKES BRÆNDEREN 
1.  Tryk reguleringsknapperne ind, og drej dem med uret til positionen OF.   
2. Drej for regulatorens vippehåndtag på gasflasken, så det grønne symbol vender opad  
 og det røde symbol med flammen vender nedad. 
 
 
 
 
 

NÅR DU ER FÆRDIG MED AT BRUGE GRILLEN 
1.  Så gør den ren efter dig. Sluk for den og vent til den kold.  
a. Brug en varm sæbevandsopløsning til de malede og emaljerede overflader samt  
 plastoverflader. 
b. Ophobet fedt på lågets inderside, ligner maling, som skaller af, aftørres med  
 køkkenrulle for at undgå, at fedtstoffet ophobes. Vask lågets inderside med varmt  
 sæbevand, skyl derefter med vand.  
c. Grillkassens indhold samt brænderrør. Du skal bruge en børste i rustfrit stål og en stiv  
 plastspartel. Skrab og børst grillristene med spartlen og børsten. Fjern grillristene. 
 Børst snavs af brænderrørene. Gør ikke brænderhullerne (åbningerne) langs  
 brænderrøret større.  
 Når du er færdig med rengøringen, sættes grillristene på plads. 
2.  Sæt betrækket på og fastgør det, så det ikke blæser væk.  
 

Venlig hilsen Gårdlauget Askholm 

 
 
  


