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M5x10

5x 2x

M5

3x

A B C

Osaluettelo

Nr*. Kpl Kuvaus Nr*. Kpl Kuvaus
1 1 Kansi 8 1 Kannen kahva
2 1 Grillausritilä 9 2 Jalka
3 1 Lämmönjakolevy 10 2 Kantokahva
4 1 Poltin 11 1 Venttiili
5 1 Rasvankeräyspelti 12 1 Etupaneeli
6 1 Grillikulho 13 1 Säädin
7 1 Rasvankeräysvuoka

Ruuvit
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Tekniset tiedot
Hyväksyntä

KIWA Hyväksyntänumero   -  0063, Tarkistus nr. 0063 CM 7185

Grilli

Sovellettu kategoria I3+ DIN EN 498 mukaan
Paino noin 6 kg
Grillin mitat (PxKxL) noin 50x34x39 cm
Grillausala (PxL) 46 x 27 cm 

Kaasujärjestelmä

Teho 2.7 kW
Kulutus (täydellä teholla) 196.5 g/h
Kaasutyyppi Nestekaasu
Kaasupullo Standardi kaasupullu tai pienempi retkikaasurasia
Paineensäädin 29-30 / 50 mbar
Kaasuletku - hyväksytty kaasuletku
Sytytys Piezo sytytys
Liekinsäätö Portaaton säätö 0 - max.
Suuttimen läpimittä 0.71 mm

Takuu
Grilli on valmistettu voimassa olevien teknisten säädösten ja CE-normien mukaisesti. Se on hyväksytty 
todistuksella KIWA (numerolla -0063).
Grilli on laatutarkastettu tehtaalla.Grillin takuu on kaksi vuotta ostopäivästä alkaen. Takuu kattaa tuotantovirheet 
ja mahdollisesti puuttuvat osat, jotka korvataan. Takuu ei kata käyttöosien kuten polttimen tai ritilän 
vaihtoa. Takuu ei kata kuljetus-, tai kokoamiskuluja, normaalista kulumisesta tai virheellisestä asennuksesta 
johtuvia vaurioita. Takuuehtomme eivät poissulje kuluttajasuojalain ehtoja. Mikäli huolimatta huolellisesta 
valmistuksesta, kontrollista, pakkaamisesta ja kuljetuksesta tämä tuote ei ole täydellinen tai ei muuten vastaa 
odotuksianne, pyydämme ottamaan yhteyttä ostopaikkaan.  

Takuu raukeaa ja vastuu lankeaa käyttäjälle kun:

•	 grilliä ei ole käytetty oikein
•	 grilliä on käytetty vaikka siinä on näkyviä vaurioita tai se on väärin asennettu
•	 grilliin on tehty teknisiä muutoksia
•	 grillissä on käytetty tarvikkeita, joita ei ole tarkoitettu tähän grilliin (epävarmoissa tapauksissa ota yhteyttä 

asiakaspalveluumme)
•	 grillissä ei ole käytetty alkuperäisiä Landmann-varaosia.
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Paineensäätimen toiminta

Nr. * Kuvaus Toiminto

13 Säädin Ohjaa kaasun polttimeen (10) (paina säädin sisään ja 
käännä kohtaan"Iso liekki". Toista kunnes grilli syttyy 
ja säädä sitten säädin toivomallesi lämpötilalle)

G0 Kaasupullo Polttoainesäiliö
G1 Pulloventtiili Avaa kaasunsyöttö (käännä vasemmalle, 

vastapäivään) Sulje kaasunsyöttö (käännä oikealle, 
myötäpäivään)

G2 Kaasupullon kiinnitysurat Kaasupullon -paineensäätimen liitäntä
G3 Paineensäädin Säätää kaasunpaineen (Älä käytä työkaluja 

liittämisessä, sillä ne voivat vahingoittaa tiivistettä)
G4 Paineensääsiten liitäntäosa Paineensäätimen -kaasuletkun liitäntä
G5 Letkukara Liitäntäkappale kaasuletkun paineensäätimeen 

liittämiseksi
G6 Kaasuletku Johtaa kaasun polttimeen

Käyttö
Tarkoituksenmukainen käyttö
Tämä kaasugrilli on tarkoitettu ainoastaan ulkokäyttöön. Kaasugrilli on tarkoitettu ainoastaan ruuan 
valmistukseen.

Tämä kaasugrilli on tarkoitettu ainoastaan yksityiseen käyttöön.

Tarkoituksen vastainen käyttö
Ainoastaan tarkoituksen mukainen käyttö on sallittua. Alla on muutamia tarkoituksen vastaisia käyttötapoja, 
jotka voivat johtaa vakaviin henkilö- tai esinevahinkoihin:
•	 Älä käytä grillissä hiiltä tai mitään muuta kuin nestekaasua polttoaineena.
•	 Älä käytä grilliä lämmittimenä.
•	 Älä käytä grilliä esineiden tai materiaalien lämmittämiseen, käytä grilliä ainoastaan 

grillaukseen sopivien ruokien valmistamiseen.

Toiminto
Kun kaasuventtiili (G1) ja säädin(13) on avoinna virtaa kaasu kaasuletku (G7) polttimeen (4). Säätimen (13) 
avulla säädetään kaasunvirtausta (lämpövaikutusta) polttimeen..

134

G1 G3
G4 G5 G6

G0 G2
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Varo: ”kuumia pintoja ja osia”
Käytön aikana jotkin grillin osat tulevat hyvin kuumiksi, erityisesti grilliyksikön 
lähellä olevat osat.

Mahdollisia seuraamuksia:
•	 Pahoja palovammoja grilliyksikön lähellä olevien osien koskettelusta.
•	 Syttymisen tai palonvaara jos grillin lähellä on syttyviä aineita.

Suojatoimet ennen grillauksen aloittamista:
•	 Valitse grillin sijoituspaikka siten, että

 – grillin lähellä ei ole eikä sinne viedä syttyviä aineita. Turvaetäisyyd 
syttyviin aineisiin tulee olla 2 metriä yläpuolella ja 1 m sivuilla. Etäisyys 
palamattomiin aineisiin: vähintään 0,25 m.

 – grilli on sijoitettu tasaiselle ja riittävän suurelle alustalle. Grilliä ei saa siirtää 
käytön aikana.

Suojatoimet grillauksen aikana
•	 Käytä suojakinnasta
•	 Älä koskaan jätä sytytettyä grilliä vartioimatta. Älä päästä kotieläimiä tai pieniä 

lapsia sytytetyn grillin lähelle.

Anslut gasolflaskan
Kaasupullon liitäntä
Varo: Kaasu  on helposti syttyvää Nestekaasu on helposti syttyvää ja palaa 
räjähdysmäisesti.
Mahdollisia seuraamuksia:
•	 Vakavia henkilö- tai esinevahinkoja jos ulosvirtaava tai kerääntynyt kaasu syttyy 

hallitsemattomasti.
Suojatoimet:
•	 Kun liität kaasupulloa tarkista ettei 5 metrin säteellä ole mitään 

sytyttämislähteitä.
•	 Varo erityisesti  sytyttämästä avotulta, älä tupakoi tai liitä sähkölaitteita 

(lamppuja, kelloja jne.) kipinävaaran vuoksi.
•	 grilliä ei saa käyttää jos kaasuajohtavat osat ovat kuluneita tai vahingoittuneet. 

Tarkista myös ettei letku tai poltin ole tukkeutunut esim. hyönteisten vuoksi, 
sillä se voi johtaa vaaralliseen liekkien takaisinlyöntiin.

1. Valitse grillin sijoituspaikka siten, että: ...
 – grillin lähellä ei ole palavia aineita, eikä sellaisia voi sinne päätyä. Turvaetäisyys palaviin materiaaleihin: 

2 m ylhäällä ja 1 m sivuilla. Turvaetäisyys huonosti palaviin materiaaleihin vähintään 0,25 m.
 – grilli on sijoitettu tasaiselle ja riittävän suurelle alustalle. Sytytettynä olevaa grilliä ei saa siirtää.
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G1 G3
G4 G5 G6

G0 G2

 

2. Pidä kaasupullo grillin vierellä.
 – Älä laita kaasupulloa kiinni grillin sivuun.
 – Kaasuletku ei saa olla taitteella tai 

pingottunut. 
3. Tarkista, että paineensäätimen tiiviste on 

ehyt ja paikoillaan (G2). Älä käytä ylimääräisiä 
tiivisteitä.

  

4. Liitä paineensäädin (G2) kaasupulloon (G0). Älä käytä työkaluja liittämisessä jottei paineensäätimen tiiviste 
rikkoudu.

5. Tarkista että kaasuliitännän (G4) ja kaasuletkun (G6) liitos on tiivis. Ruuvaa letkukara (G5) vastapäivään ja 
kiristä 17 mm avaimella. 

6. Tarkista kaasuletkun (G6) ja etupaneelin (12) takana olevan venttiililiitoksen tiiviys samalla tavalla. 
7. Avaa kaasuventtiili (käännä G1 vasemmalle vastapäivään) ja tee standardi vuototesti varmistaaksesi 

kaikkien kaasuajohtavien liitosten tiiviys.
 – seuraa valmistajan ohjeita vuototestin suorittamiseksi tai käy kotisivuillamme www.landmann.fi 

lukemassa miten vuototesti tehdään.
 – Vuototestiä ei saa tehdä jos grilli on sytytettynä tai lähellä on muita avotulen lähteitä
 – Mikäli jostain vuotaa kaasua, sulje heti kaasupullo (käännä G1 oikealle, myötäpäivään). Kiristä vuotava 

liitos tai vaihda vahingoittunut osa. Toista vuototesti.
8. Sulje aina kaasupullon venttiili kun pidät tauon grillaamisesta (käännä G1 oikealle myötäpäivään).

Paineensäätimen irrottaminen

G1 G3
G4 G5 G6

G0 G2

1. Sulje pulloventtiili (G1) (käännä myötäpäivään 
oikealle).

2. Pidä kiinni paineensäätimestä ja kierrä pullo 
(G0) käsin.

3. Säilytä paineensäädin  (G3) ja kaasuletku (G6) grillin mukana. Varmista ettei kaasuletku ole taitteella tai 
pingottunut.
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Manuaali
Grilin sytyttäminen

 Pese grillausritilä ja lämpöhylly huolellisesti lämpimällä vedellä ja astianpesuaineella ennenkuin käytät 
grilliä. Voitele sitten grillausritilä ja lämpöhylly ruokaöljyllä. Öljy estää grillattavaa ruokaa tarttumasta ritilään.
1. Varmista että ....

 – grillin lähellä ei ole mitään palavia aineita eikä niitä joudu sinne grillauksen aikana. Turvaetäisyys palaviin 
aineisiin tulee olla vähintään 2 m ylhäällä ja 1 m sivuilla. Etäisyys huonosti palaviin materiaaleihin tulee 
olla vähintään 0,25 m

grilli on sijoitettu tasaiselle, riittävän suurelle alustalle. Sytytettynä olevaa grilliä ei saa siirtää.
2.  Varmista että ....

 – säädinnuppi (13) on asennossa ”.” (off).
 – grilli on kokonaan asennettu eikä siinä ole näkyviä vikoja.
 – lämmönjakopelti, grillausritilä ja lämpöhylly ovat paikoillaan 
 – kansi on avoinna
 – rasvankeräysvuuan pohjalla on noin 10 mm rasvaa sitovaa palamatonta ainetta, joka sitoo rasvaa ja 

marinadeja (esim. kuivaa, puhdasta hiekkaa). Tämä estää marinadeja ja rasvaa syttymästä palamaan. 
Älä käytä koskaan palavia aineita kuten sahanpurua tai kissanhiekkaa.

G1 G3
G4 G5 G6

G0 G2

3. Tarkista että paineensäädin (G2) on oikein 
asennettu kaasupulloon (G0). Tee tämä kääntämällä 
paineensäädintä käsin vastapäivään.

4. Avaa pulloventtiili (käännä G1 vastapäivään).
5. Tarkista että kaasusysteemi on oikein asennettu, 

mikäli näin ei ole sulje välittömästi kaasunsyöttö (G1 
myötäpäivään).

Noudata seuraavia askeleita mahdollisimman kaukana grillistä, älä nojaudu grillin yläpuolelle

6. Paina säädintä (13) ja käännä (vastapäivään, vasemmalle) noin neljäsosa kierrosta kunnes kuuluu 
”naksahdus”

7. Pidä säädin tässä asennossa noin 2-3 sekuntia jotta kaasu ehtii polttimolle.
8. Mikäli poltin ei syty toista ylläolevat toimet.
9. Jos poltin ei ole syttynyt 15 sekunnin kuluessa, sulje grilli ja odota 3 minuuttia, jotta mahdollinen kerääntynyt 

kaasu ehtii haihtua. Toista askeleet 6 ja 7.
10. Kun grilli on syttynyt käännä säädin (13) asentoon ”Max” (Iso liekki)
11. Sulje kansi ja anna grillin lämmetä.

Kun käytät grilliä ensimmäisn kerran anna grillin lämmetä noin 30 minuuttia ilman ruokaa. Älä kuitenkaan 
pidä kantta kiinni kauempaa kuin 5 minuuttia kun grilli on täydellä teholla.

12.  Kun grilli on lämmennyt. Käännä säädin (13) toivomallesi lämpötilalle.
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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


