Duo Basic LK280GG Propangrill
SIKKER BRUK, VEDLIKEHOLD OG MONTERINGSANVISNING

G21302

ADVARSEL
Hvis du lukter gass:
1.-Steng gasstilførselen på gassflasken
2.-Slukk eventuell åpen flamme
3.-Åpne lokket
4.-Hvis du fortsatt lukter gass, fjern deg og tilkall assistanse fra forhandler eventuelt ring
brannvesenet.
ADVARSEL
1.-Ikke lagre eller bruk bensin eller andre brennbare væsker i nærheten av denne eller andre
apparater.
2.-Gassbeholderen skal ikke være tilkoblet grillen når denne ikke er I bruk, men være lagret på
et egnet sted.
ADVARSEL
Hvis ikke alle produsentens instruksjoner følges, kan det ende med brann, eksplosjon, skade på
eiendom eller alvorlige skader på personer eller I verste fall også dødsfall.
ADVARSEL
Følg alle lekkasjetestprosedyrer før grillen tas i bruk. Gjør dette også om grillen var ferdig
montert av leverandøren eller forhandleren. Ikke prøv å tenne grillen før tennprosedyren er lest
og forstått.

DENNE GRILLEN ER KUN FOR UTENDØRS BRUK!
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INSTALLASJON
Installasjonen av dette apparatet må skje i henhold til lokale bestemmelser. Handtering og lagring av
gassflasker må skje I henhold til lokale bestemmelser. Grillen må ikke benyttes i eller på campingvogner eller i campingbil eller i båt.
TILLEGGSADVARSLER
Minimum distanse til brennbart materiale er: 1m rundt grillen på sidene og bak, og 3m over grillen.

Tegning A:
Minimum distanse rundt grillen er 1m
Se tegning A
Hold alltid området rundt grillen ryddig og fritt for brennbare materialer som bensin og andre
brennbare væsker samt papir og oljefiller etc.
Ikke bruk grillen under tak og overbygg.
Husk at grillen kun er for utendørs bruk, og må ikke benyttes i båt i campingvogn eller i campingbil.
Bruk grillen kun utendørs i et godt ventilert område og minst 3m fra bygninger.
Ikke bruk grillen i garasjer eller i andre innelukkede områder.
Ikke forlat grillen når den er I bruk.
Ikke blokker avgassenes utløp fra grillen og dennes lufttilførsel.
Ikke bruk grillen når du har nytt alkohol eller andre sentralstimulerende stoffer.
Ikke lagre en full eller tom gassflaske under eller nær grillen.
Ikke tillat barn eller dyr å leke i nærheten av grillen.
PROPANFLASKE:
Propansystemet, bestående av flaskeregulator og slange, er beregnet på bruk av maks
11kgs gassflaske. Det skal være en husholdningsflaske med H-regulator, og ikke en
industriflaske med en venstregjenget regulator.
Ikke benytt større flasker enn 11kg og andre regulatorer enn H-regulator.
Ikke benytt regulatorer som ikke er godkjent for det norske markedet.
Ikke benytt gassflasker som ikke er godkjent for det norske markedet.
La alltid gassflasken stå oppreist under bruk, transport eller under lagring.
Steng alltid regulators ventil når flasken ikke er i bruk.
Handter alltid regulatoren med den største forsiktighet.
Anslutt aldri en gassflaske uten regulert gasstrykk til grillen.
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Hold alltid gassflasken sikret i en stående posisjon ved siden av grillen under grillingen.
Ikke lagre en full eller tom gassflaske under eller nær grillen.
Ikke utsett gassflasken for direkte sollys eller for ekstrem varme.
Stikk aldri noe inn i regulatorens utløp da dette vil kunne ødelegge tilbakeslagsventilen. En ødelagt
tilbakeslagsventil vil kunne lekke, og en lekkende propanflaske kan resultere i brann, eksplosjon,
bygningsskader samt personskader og dødsfall.
TRANSPORT OG LAGRING AV GASSFLASKER
Propanflasken er fullstendig sikker hvis den handteres på forsvarlig måte. Hvis den handteres
feil, kan det føre til eksplosjon, brann eller skade på personer og bygninger.
For å unngå unødvendige risikoer:
Sett alltid på flaskens beskyttelses kopp når den ikke er i bruk..
Ikke lagre gassflasken i områder under bakken eller andre steder det ikke er tilstrekkelig med
ventilasjon.
Ikke oppbevar en gassflaske i nærheten av utstyr som kan bli varmt eller på varme plasser som i
bagasjerommet på en bil.
Påse at ikke barn får tak i gassflasken.
Ved transport eller lagring må du forsikre deg om at den står og ikke ligger.
Ikke røyk i nærheten av gassflasken, spesielt ikke når flasken transporters I en bil.
FYLLING AV GASSFLASKEN:
Flasken må fylles før bruk, etter følgende anbefalinger:
La bare en autorisert forhandler fylle eller bytte din gassflaske.
Flasken må ikke overfylles over den tillatte 80 % fyllingsgrad.
Påse at gassleverandøren kontrollerer flasken for lekkasje etter fylling.
ADVARSEL
Hvis ovennevnte ikke følges, kan det resultere i brann, eksplosjon, dødsfall eller alvorlige skader
samt ødeleggelse av eiendeler og bygninger etc.
TEKNISKE DATA ETC.:
Modell: LK 280 GG (G21302)
Gasstype :Butan/ Propan
Gasskategori G21302:I3B/P
Gasstrykk :28~30 mbar
Gassflaske: Standard husholdningsflaske
Regulator: CE-godkjent regulator. (Gjennomstrømning: maks. 1.5 kg/t)
Gasslange: CE godkjent slange (maks. 1.5m)
Grilleffekt G21302: 6,0 kW (Dysestørrelse 0,87)
Forbruk : 438g/t
Mottakerland: CH FR NO SE FI-G21302
Dette utstyret er blitt produsert i henhold til den europeiske gassnormen EN498, og har CE sertifikat
nr. CE 0598.
Produsent: WINNERS PRODUCTS ENGINEERING LTD.
25/F, Top Glory Tower, 262 Gloucester Road, Causeway Bay, HONG KONG.
Importør www.futur.no
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Tips ved bruk av grillen:
Før du starter grillingen første gangen, bør rester etter produksjonen fjernes ved å
brenne av grillen. Følg tennprosedyren som er beskrevet i denne anvisningen, og
sett grillen på maksimum i omtrent 10-15 minutter med lokket åpent.
Lukk deretter lokket og la grillen brenne et par minutter til på maksimum.
Etter denne prosessen skal grillen være klar til bruk.
Før du starter selve grillingen, følg tennprosedyren og la grillen varmes opp på
maksimum i omtrent 10 minutter før du legger på maten. Dersom maten du skal
tilberede krever lavere temperatur, regulerer du varmen ned til ønsket nivå før du
legger på maten.
Tiden det tar å grille og resultatet avhenger av mange faktorer, bla.
omgivelsestemperaturen, type mat, tykkelsen på maten som skal grilles og ikke minst
din egen erfaring.
Oppflamming kan være ønskelig til en viss grad. Røyken som dannes, gir kjøttet litt
ekstra smak. For mye oppflamming kan ødelegge maten, så for å holde
oppflammingen på ønsket nivå kan du fjerne overflødig fett og marinade fra kjøttet før
grillingen. Husk at svin og kylling grilles best på lave temperaturer.
Hold lokket lukket for jevnest mulig temperatur, og bruk så lav temperatur som mulig
under grillingen for at resultatet skal bli best mulig.

ADVARSEL:
Hold grillen under oppsyn under bruk, og hold barn på betryggende avstand.
Kontroller grillen før hver bruk for å forsikre deg at den fungerer slik den skal.
Flytt ikke på grillen under bruk.
Foreta ikke endringer på grillen, og bruk reservedeler som forhandleren
anbefaler.
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Regulator og slange:
Grillen er beregnet på propan flaskegass (kategori I3 B/P) og et trykk på 30 mbar.
Bruk medfølgende regulatorsett ved tilkobling til gassflaske.
Bruk aldri annen gasstype eller trykk til denne grillen.
Kontroller at slangen er hel og uten sprekker hver gang du tar grillen i bruk, bytt
umiddelbart om nødvendig. Sørg for at slangen ikke blir vridd, kommer i kontakt med
varme flater eller blir liggende i klem.
Regulatoren må beskyttes når den ikke er koblet til gassflasken. Slipp den ikke på
bakken, og slep den ikke etter grillen, da riper og skader kan føre til lekkasje når den
skal kobles til grillen igjen.
Det er viktig å foreta en lekkasjetest ved hvert flaskebytte, eventuelle utskiftninger av
deler og ved begynnelsen på hver sesong.
Lekkasjetest:
Kontroller mot lekkasje før grillen tas i bruk første gang. Det er også viktig å foreta en
lekkasjetest ved hvert flaskebytte, eventuelle utskiftninger av deler og ved
begynnelsen av hver sesong.
Lekkasjetest må foregå utendørs og i sikker avstand fra tennkilder og brennbart
materiale. Røyking ikke tillatt. Bruk ikke åpen ild for lekkasjetesting, men egnet
lekkasjespray eller en såpeblanding 50 / 50.
Åpne gasstilførselen og kontroller alle overganger. Dersom det dannes bobler, er det
tegn på lekkasje som må utbedres før grillen tas i bruk.
Stram eventuelle slangeklemmer ved lekkasje og gjenta testen.
Dersom du ikke får utbedret lekkasjen selv, steng gasstilførselen og ta kontakt med
din lokale forhandler.
Før du tar grillen i bruk:
Kontroller følgende:
At regulatoren og pakningen på denne og på gassflasken er hele og uten sprekker,
Og at alle slanger er hele.
Bruk ikke grillen før du har lest og forstått all
informasjon i denne anvisningen.
Forsikre deg om at grillen er riktig montert og
at det ikke finnes lekkasjer.
Kontroller at venturierørene fra brennerne ikke
er tette og er riktig montert (se fig.)
Ventilenden skal stikke ca. 6 mm inn i
venturierøret. Sørg for at venturierøret er
omtrent parallelt med grillkassens underdel.
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Under transport og oppbevaring er det mulig at
små innsekter eller spindelvev lager hindringer i
venturierørene. Dette reduserer gasstilførselen
og kan føre til gulaktige flammer eller at det
brenner på utsiden av rørene. Dersom dette
oppstår, steng gasstilførselen og la røret kjøles
ned før du rengjør med en børste eller
piperenser. Monter brenneren på nytt og
kontroller at venturierørene ligger riktig an mot
ventilen.
Venturierørene bør rengjøres jevnlig, og i alle tilfeller ved start på sesongen. Vær
oppmerksom på at garantien ikke gjelder ved mangelfullt vedlikehold av
venturierørene.
Tenning av grillen:
Gå gjennom alle tester og instruksjoner som tidligere er gitt i denne manualen.
Åpne grillokket før du tenner brenneren.
Bøy deg ikke over grillen ved tenning dersom det skulle oppstå en oppflamming.
Sørg for at kontrollbryterne står på av (off) og åpne gasstilførselen fra flasken.
Vent omtrent 5 sekunder før du tenner grillen.
Tenning av hovedbrenneren ved hjelp av piezotenning:
Trykk inn og vri den høyre kontrollbryteren til innstilling *.
Trykk samtidig på piezotenneren til brenneren tennes.
Tennes ikke brenneren etter tre forsøk, vri kontrollbryteren til av (off) og vent i ca 5
minutter før du forsøker å tenne igjen. Dersom brenneren fremdeles ikke tenner, se
feilsøking, eller forsøk å tenne manuelt med en flammetenner eller lignende.
Tenning av hovedbrenneren ved hjelp av flammetenner eller lignende:
På den nedre høyre siden er et lite hull i grillkassen som kan benyttes ved manuell
tenning. Åpne gasstilførselen fra flasken, åpne grillokket og tenn en flammetenner
eller lignende og tre denne gjennom hullet i grillkassen inn mot brenneren. Trykk inn
og vri den høyre kontrollbryteren til innstilling * slik at brenneren tennes. Pass på å
ikke lene deg over grillen. Dersom brenneren ikke tenner, vri kontrollbryteren til av
(off) og vent i 5 minutter før du forsøker å tenne igjen. Dersom brenneren fremdeles
ikke tenner, steng gasstilførselen og se i avsnittet feilsøking.

Etter at en brenner er tent, kan den andre brenneren tennes ved å trykke inn og vri
tilhørende kontrollbryter til ønsket effekt.
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Advarsel:
Len deg aldri over grillen når du tenner den eller bruker den.
Hvis ikke brenneren tenner etter tre forsøk i løpet av ti sekunder, vri effektbryteren til
AV (OFF) posisjon og steng gassflaskens ventil. Åpne lokket for utlufting av gassen,
og forsøk igjen etter ca. 5 minutter.
OBS!
1. Bruk aldri mer enn en brenner på maks effekt når du griller med grillens lokk
stengt. Som oftest er det tilstrekkelig med en brenner på maks for å tilberede maten.
2. Bruk aldri mer enn to brennere på maks da varmen kan ødelegge grillens deler.
3. Forlat aldri en tent grill uten oppsyn.
4. Om flammen suges tilbake gjennom venturierøret vil du høre en putrende lyd. Slå
umiddelbart av grillen, for hvis ikke kan ventilen og bryterpanelet bli skadd. Dette kan
skje ved vindpåvirkning, og eventuelle skader dekkes ikke av garantien.
Stenging av grillen etter bruk:
Steng gasstilførselen fra flasken.
Når flammene er slukket, trykk inn og vri kontrollbryteren til av (off) posisjon.
Ta regulatoren av gassflasken.
Det er viktig å foreta stengingen i nevnte rekkefølge fordi det tømmer gassen ut av
ventilsystemet.
Forberedelser:
Før du begynner å grille, skal grillen forvarmes i 3-5 minutter på maks med lokket på.
Hvis maten du skal grille krever en lavere temperatur, så juster ned effekten til ønsket
temperatur før du legger på maten. Bruk aldri begge brennerne på maks når du
griller, da dette gir for varm grill for maten, og du bruker unødig mye gass. Etter en
stund vil du opparbeide deg erfaring med dette.
Grilltider:
Dette påvirkes av mange faktorer, og erfaring med grilling vil hjelpe deg. Mate,
dennes tykkelse og været påvirker grilltiden. En varm dag krever lavere effekt enn en
kald dag og vind. Beste resultatet får du ved å prøve forskjellige innstillinger.
Oppflamminger:
Oppflamminger forårsakes av for høy temperatur, og medfører at fett renner ut av
maten og kan forårsake en fettbrann. Små oppflamminger er normalt, og bidrar til
røyk som gir maten smak og aroma. For å olde oppflammingene på et normalt nivå,
så følg disse retningslinjene:
- La marinade renne av eller tørk av denne samt skjær bort overflødig fett.
- Grill kylling og svin ved lav temperatur.
- Rengjør grillen regelmessig.
- Påse at hullet for fettutløper er åpent og at ikke fettkoppen er full.
- Rengjør fettkoppen regelmessig.
- Grill med lukket lokk og med så lav temperatur som mulig.
Kontroll av flammene:
Ta av ristene og varmeskjoldet. Tenn brennerne og kontroller at flammene endrer
seg ved å vri kontrollbryterne fra maksimum (high) til minimum (low).
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Rengjøring og vedlikehold:
For at grillen skal vare så lenge som mulig trengs jevnlig vedlikehold. Påfør et tynt lag
med matolje på grillristen og grillplaten etter hver bruk. Vent til delene har kjølnet og
bruk en myk børste til å fjerne ev. matrester. Såpe eller mildt rengjøringsmiddel kan
brukes, men bruk ikke rengjøringsmidler beregnet på
stekeovner. Minst 2 ganger i året er det nødvendig å demontere brennerne for
rengjøring. Sørg for at alle urenheter og rust fjernes. Bruk en piperenser for å
rengjøre venturierøret. Sørg for at også grillkassen er ren innvendig og at alle
ventilasjonshull er åpne. Dersom en brenner er skadet eller rustet slik at den ikke kan
benyttes, bytt umiddelbart. Er brenneren i god stand kan den monteres tilbake på
plass etter rengjøring. Pass på at venturierøret passer på ventilen. Alle blanke
ståldeler som for eksempel lokket, sidebordenes lokk, bryterpanel og dører,
avhengig av hvilken modell du har, må behandles med et stålpleiemiddel som for
eksempel CRC 5-56 minst tre ganger i året. Bruk middelet i henhold til dets
bruksanvisning. Disse flatene er ikke produser i rustfritt syrefast stål.

Oppbevaring / lagring:
Når grillen ikke er i bruk, må gasstilførselen være avstengt fra flasken. For å forlenge
levetiden på grillen og beskytte den når den ikke er i bruk, eller når den skal settes
bort for sesongen, lønner det seg å dekke den til med et egnet grilltrekk som er å få i
handelen. Pass på at grillen er tilstrekkelig avkjølt før du dekker den til. For
langtidslagring, rengjør grillen grundig og sett inn grillristene og grillplaten med
solsikkeolje. Pakk begge inn i avispapir og oppbevar de innendørs. Selve grillen kan
godt oppbevares tildekket utendørs, men konserver også den med solsikkeolje.
Oppbevar gassflasken etter de regler som skal stå påtrykket flasken. Flaskene skal
oppbevares på et godt ventilert sted over bakkenivå og utenfor barns rekkevidde.

Garanti:
Denne grillen har to års garanti mot produksjonsfeil eller materialfeil.
Garantien gjelder ikke skader som er forårsaket av normal slitasje, rustangrep som
skyldes mangelfullt vedlikehold og ved feil bruk av grillen.
Garantien gjelder ikke hvis grillen benyttes kommersielt.
Garantien dekker bytte av deler, men ikke transport, portoutgifter eller følgeskader.
Dersom instruksjonene i denne manual ikke er fulgt, bortfaller garantien.
OBS! LES DENNE ADVARSELEN NØYE
På grunn av grillens åpne konstruksjon kan det renne eller sprute fett ned under
grillen. Bruk ikke grillen på eller nær ømfintlige overflater.
Det kan renne fett eller marinade under grillen, på nedre hylle eller i skapet. Fett kan
også sprute rundt grillen. Fettrenning og sprut er normalt og omfattes ikke av
garantien.
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Feilsøkingstabell:
Problem
Brenneren tenner ikke
verken med piezotenner
eller flammetenner /
fyrstikk.
Brennerne blir ikke
tilstrekkelig varme.

Gule røkaktige flammer.
Brenneren tenner ikke
med batteritenneren, men
med flammetenner går det
greit.
Flammene slukker eller
blåser ut gjennom
grillkassen
For høy varme eller
mange oppflamminger

Mulig årsak
Tett venturierør.
Gasstilførselen stengt.

Tiltak
Rengjør venturierøret.
Åpne gasstilførselen.

Venturierøret er ikke riktig
montert.
Tett brenner.
For lite gass på flasken.
Regulatoren er ikke
ordentlig på plass.

Monter venturierøret riktig.

Delvis tette venturierør.
Salt i brenneren.
Løs tennledning.
Defekt elektrode.
Dårlig jording.
Defekt tenner.
Defekt batteri.
For mye trekk / vind.
For lite gass på flasken.
For mye fett i maten.
Tett fettavløp.

Flammer under
kontrollpanelet.

Feilposisjonering av
grillristen.
Tett venturierør.

Regulatoren durer og
surrer.

Dette er ingen feil, og helt
ufarlig.

Utilstrekkelig flamme.

Tett, rusten eller defekt
brenner.
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Rengjør brenneren.
Bytt gassflaske.
Fest regulatoren skikkelig.
Sørg for at propanslangen
ikke ligger i knip.
Rengjør venturierøret.
Rengjør brenneren.
Kontroller alle koblingene.
Kontroller at samleboksen,
brenneren og tenneren er
montert riktig.
Bytt tenner.
Bytt batteri. (1,5V type AA)
Snu grillen så baksiden
står mot vinden, eller finn
ly for vinden.
Bytt gassflaske.
Skyll kjøttet og skjær vekk
overflødig fett.
Tøm fettkoppen og
fettpannen, rengjør
avløpet.
Juster grillristen.
Steng gasstilførselen, la
grillen kjøle seg ned og
rengjør venturierøret.
Tilfeldig forstyrrelse
avhengig av temperaturen
ute og kombinasjon med
nivået på gassen i flasken.
Rengjør / bytt brenner.

Oversikt over skruepakkens innhold.
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FUTUR LK280GG (G21302) DELELISTE
Pos:
1
2
3

Antall:
1
1
1

Beskrivelse:
Grillokk
Termometer
Håndtak

Delenummer:
G213-0100-9001
G205-0003-9000
G213-0200-9000

4
5
6
7
8
9
10
11

1
1
1
1
1
1
1
1

Grillkasse
Grillbrenner
Tennelektrode
Gasslederør
Varmefordelingsplate
Støpejernsrist
Støpejernsplate
Varmehylle

G213-0300-9001
G213-1000-9000
G306-0305-9000
G213-0003-9000
G213-0004-9001
G207-0017-0001
G207-0018-9101
G213-0005-9081

12
13
14
15
16
17

1
1
1
2
1
1

Bryterpanel
Ventilsett
Piezotenner
Kontrollbryter
Krok for fettkopp
Fettkopp

G213-0021-9044
G213-1100-9000
G206-0701-0000
G213-0007-9084
G305-0043-9082
G430-0033-9000

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

2
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2

Benenes øvre del
Høyre bakre ben
Høyre fremre ben
Venstre bakre ben
Venstre fremre ben
Bakre tverrstag
Fremre panel
Sideavstiver
Fotplugg
Hjuldeksel
Hjul
Hjulbolt

G213-0600-9044
G213-0014-9044
G213-0013-9044
G213-0012-9044
G213.0011-9044
G213-0010-9031
G213-0017-9031
G305-0021-9131
G208-0012-9031
G213-0016-9081
G213-0015-9031
G423-0045-9084

30
31
32
33
34

2
2
2
1
1

Sidebord
Støtte VF/HB for sidebord
Støtte VB/HF for sidebord
Skruepakke
Bruksanvisning

G213-0018-9031
G213-0020-9031
G2123-0019-9031
G213-B001-01
www.futur.no
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Splittegning G21302
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Monteringsanvisning:
Hvis du synes at grillmonteringen er vanskelig eller at du ikke forstår monteringsanvisningen,
be da om hjelp hos din leverandør av grillen eller i en gass service butikk. Hos de fleste gass
service butikker kan du bestille monteringshjelp.
For sikkerhets skyld, er det greit å være to personer til monteringen, og du behøver
skrutrekker, tang og skiftenøkkel. Kontroller verktøybehovet ved å se på skruene i
skruepakken som følger med grillen.
Bruk ikke elektrisk drill/skrutrekker ved montasjen. For hardt tiltrukne skruer kan skade
skruene og grillens overflater. Tiltrekk skruene for hånd uten å ødelegge grillens emaljering.
Skader som skyldes for hardt tiltrukne skruer dekkes ikke av garantien.
Kontroller at du har alle delene med hjelp av delelisten, og les monteringsanvisningen nøye
før du starter monteringen. Manglende deler må bestilles av leverandøren.
Monter grillen på et rent og plant underlag og i den rekkefølge monteringsanvisningen sier.
Monter delene som vist på bildene og med de skruer, muttere og skiver som angitt.
Platedelene kan være skarpe, så benytt hansker under arbeidet.
Vær nøye med monteringen og med lekkasjetesten etter monteringen.
Tips:
Det kan være en fordel å ikke trekke til skruene i understellet før benene er montert slik at den
står plant før de tiltrekkes. I motsatt fall kan grillen bli skjev. Om det føles som om delen ikke
passer og at skruehullet ikke stemmer overens, så prøv å vend delen på en annen måte. Se
nøye på monteringsbildet for å plassere delene på riktig plass.
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