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Varning 
 

Om du inte följer dessa instruktioner kan det leda till brand, explosion eller brännskada, vilket kan orsaka allvarlig 
personskada eller dödsfall och skada på egendom.     

 
Gasol är ett mycket explosivt bränsle. Om det tillåts ackumuleras i ett slutet utrymme och sedan antänds kan det orsaka allvarlig 
kroppsskada eller skada på egendom. 
Grillen får inte installeras under eller ovanpå något brännbart material. Se till att det är minst 45 cm till eventuellt brännbart material från 
grillens alla sidor. 
Denna bruksanvisning ska lämnas med ägaren. 
 
VIKTIGT 

1. Använd endast den gastyp som anges på typskylten. 
2. Enheten ska endast användas av vuxna. Barn ska inte vistas i närheten av BUGG-grillen. 
3. Se till att grillen alltid står på en plan, stabil och obrännbar yta. Använd inte grillen på en yta som kan börja brinna eller smälta. 
4. När grillen används ska gasolflaskan förvaras enligt anvisningar på BUGG-vagnen eller, om vagnen inte används, på ett plant 

underlag med tillförselslangarna på säkert avstånd från varma ytor, och inte böjda, sträckta eller vridna. 
5. För att förhindra oavsiktliga bränder kontrollerar du före användning att det inte finns någon synlig skada på slang och 

regulator, samt att alla anslutningar är i gott skick och inte läcker. 
6. Gör ett läckagetest vid alla skarvar med hjälp av en tvålvattenlösning.  Om bubblor förekommer betyder det att det finns en 

läcka och grillen inte får användas. 
7. Gasolflaskan, regulatorn och slangen måste uppfylla nationella standarder. 
8. Flytta aldrig grillen medan den är tänd.  
9. Använd inte grillen förrän du har kontrollerat att slangar och anslutningar inte läcker. 

 
 

 

VIKTIGT: 
• BeefEaters grillar är ENDAST AVSEDDA FÖR UTOMHUSBRUK 

och får inte användas inomhus, i ett garage eller i något annat 
slutet utrymme.  

• BeefEaters grillar får inte användas i husvagnar/husbilar eller 
båtar. 

• Läs bruksanvisningen noga innan du använder grillen första 
gången. 

• Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 

• Se till att grillen alltid står på en plan, jämn yta. 

• Vissa livsmedel avger brandfarliga fetter och vätskor. 
Regelbunden rengöring krävs. 

• Lämna aldrig en tänd grill obevakad. Skador till följd av fett och 
fettorsakade bränder omfattas inte av garantin. 

• När grillen inte används ska den förvaras under skydd på en torr 
plats. 

 

 

VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION: 
Om du känner lukt av gasol: 
1. Stäng av gasoltillförseln till enheten. 
2. Släck öppna eldslågor. 
3. Öppna locket: 
1. Om lukten kvarstår ska du omedelbart kontakta 

gasolleverantören eller brandkåren. 
 

VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION: 
1. Förvara/använd inte bensin eller andra 

lättantändliga vätskor eller ångor i närheten av 
denna eller någon annan enhet. 

2. Förvara inte en extra eller bortkopplad 
gasolflaska under eller nära denna grill. 

 

Till installatören: 

 Grillen ska installeras in enlighet med lämpliga nationella och lokala föreskrifter som gäller för det land och/eller region där den 
installeras. 

 Se AS 5601 / AG 601 och andra relevanta lagenliga föreskrifter för gas och elektricitet. 

 Kontakta den lokala gasmyndigheten för bekräftelse av gastyp om någon tveksamhet föreligger. 

 Samråd med andra branscher. Om så krävs för vissa delar av installationen, konsultera en murare eller en elektriker.  
 

 Se till att det finns tillräckligt med utrymme bakom grillen för att locket ska kunna öppnas helt. 

 Testa att grillen fungerar korrekt och se till att ägaren har fått alla nödvändiga instruktioner innan du lämnar. 

 Om grillen inte fungerar korrekt kopplar  du bort gasförsörjningen och kontakta närmaste BeefEater-återförsäljare. 

 Använd bara medföljande BeefEater-slang(ar) för att ansluta grillen. Naturgaskonverteringssatser finns hos din närmaste 
BeefEater-återförsäljare. 

Lämna denna bruksanvisning med kunden 
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VARNINGAR OCH UPPMANINGAR 
• Luta dig inte över grillen medan du tänder den.  
• Lämna inte mat på grillen utan uppsikt.  
• Vänta inte med att tända grillen efter att du har vridit 
på gasen. 
• Spraya eller förvara inte aerosoler i närheten av en 
tänd grill. 

 • Se till att brännarna inte står i läge "Hi" när locket är 
stängt. 

• Förvara inte brännbara material, bensin eller 
brandfarliga vätskor eller ångor på mindre än 45 cm från 
grillen.  
• Använd inte frätande rengöringsmedel på grillen.  
• Använd inte grillen när den är övertäckt. 
• Använd inte grillredskap av plast eller glas. 
• Använd inte grillen i hård vind. 
• Försök inte att ta isär reglerventilerna. 
• Försök inte att ta isär eller justera regulatorn. 
• Använd inte en eldlåga för att kontrollera om det finns 
gasolläckor. 
• Förvara inte gasolflaskan inomhus eller i något slutet 
utrymme. 
• Lägg inte gasolflaskan ner. Förvara den alltid upprätt. 
• Grilla inte inomhus. 
• Exponera inte slangen för direkt solljus. 
• Ändra inte grillens konstruktion eller storleken på 
brännare och ventilöppningar. 
• Flytta inte grillen medan den är tänd. 
• Blockera inte grillens eller gasflaskans ventilation. 
• Se till att den böjliga gastillförselslangen eller någon 
elektrisk sladd inte kommer i kontakt med enhetens 
varma ytor. 
• Låt aldrig barn använda grillen. 
• Använd aldrig träkol eller något annat fast bränsle i 
denna enhet. 
• Koppla inte ifrån eventuella gaskopplingar medan 
grillen är tänd. 
• Använd inte en rostig eller bucklig gasolflaska eller en 
gasolflaska med en skadad ventil. 
• Fyll inte gasolflaskan till mer än 80 procent. 
• Rör endast vid de delar av grillen som är avsedda för 
hantering. Andra delar kan vara mycket varma. 

 Använd inte grillen förrän du har rengjort grillens 
insida och dropplådan. 

VARNINGAR OCH UPPMANINGAR 
• Spänn åt alla gaskopplingar enligt instruktionerna. 
• Kontrollera alla gasslangar och anslutningar för 
skador, skärsår eller sprickor varje gång grillen ska 
användas. 
• Gör ett läckagetest med hjälp av en 
tvålvattenlösning. 
• Kontrollera huvudöppning, hals och ventil för 
brännare och pilotlåga för insektsbon (t.ex. getingar, 
myror eller spindlar). Insiktsbon är farliga och måste 
avlägsnas grundligt. 
• Kontrollera visuellt att brännarnas lågor har tänts. 
• Använd alltid grillen på ett jämnt underlag. 
• Lämna aldrig en tänd grill obevakad. 
• Förvärm grillen i upp till 10 minuter. 
• När du har grillat klart vrider du upp grillen till läge 
"Hi" i max 10 minuter för att bränna bort överflödigt 
fett. 
• Låt grillen svalna innan du byter lock. 
• Byt ut foliematerialet i fett/dropplådan efter behov 
och med jämna mellanrum. 
• Barn ska inte vistas i närheten av grillen. 
• Fyll på gasolflaskan hos en auktoriserad leverantör 
av gasolfalskor. 
• Se denna bruksanvisning om du är osäker på 
montering, installation eller drift. 
• Använd skyddshandskar när du hanterar heta 
komponenter. 
• Stäng gasflaskans ventil efter varje användning. 
• Rengör fett/dropplådan regelbundet och rengör 
grillen minst två gånger per år. 
• Avlägsna alltid eventuella lock innan du tänder 
grillen. 
• Följ noga instruktionerna beträffande anslutningen 
mellan slang och regulator. 
• Grilla aldrig i närheten av brännbara material, 
bensin, brandfarliga vätskor eller ångor. 

 • Se till att brännarna står i läge "Hi" när locket är 
stängt. 

 Om enheten slocknar vrider du av alla kontrollvred och stänger gasflaskans ventil. Vänta 5 minuter innan du 
tänder grillen på nytt. 

 Om en fettbrand uppstår vrider du omedelbart av alla kontrollvred och stänger gasflaskans ventil tills branden har 
slocknat. Ta bort alla livsmedel från grillen. 

 Ett lekagetest måste utföras innan du använder grillen för första gången, när gasflaskan har fyllts på, och/eller när 
gasslangen och regulatorn har kopplats bort från gasflaskan eller grillen. 

 

Grillen ska installeras in enlighet med lämpliga nationella och lokala föreskrifter som gäller för det land 
och/eller region där den installeras eller, i avsaknad av lokala föreskrifter, i enlighet med National Fuel Gas 
Code, ANSI Z223.1/NFPA 54, Natural Gas and Propane Installation Code, CSA B149.1 eller Propane 
Storage and Handling Code, B149.2. 
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Säkerhetsföreskrifter beträffande gasolflaskan 
 Gasolflaskor ska förvaras utomhus och utom räckhåll för barn. Gasolflaskorna får förvaras inomhus, i ett garage eller i något 

annat slutet utrymme. 
 Denna enhet är utformad för att användas tillsammans med en gasolflaska med en kapacitet på högst 9 kg. 
 Gasflaskan ska konstrueras och märkas i enlighet med specifikationerna för gasolflaskor. 
 Gasolflaskans tillförselventil ska vara avstängd när grillen inte används. 
 Gasolflaskan som används måste ha en säkerhetskrage för att skydda ventilanordningen. 
 Gasolflaskan måste alltid förvaras och användas i upprätt läge. 
 Förvara inte en extra eller bortkopplad gasolflaska under eller nära denna grill. 
 Fyll aldrig gasolflaskan mer än 80 procent. 
 Om anvisningarna ovan inte följs exakt kan detta leda till allvarlig personskada eller dödsfall. 

Viktigt: 
När du kopplar loss och tar bort gasolflaskan för att fylla på den gör du på följande sätt: 

 Se till att alla gasreglage på grill och gasolflaska är avstängda innan du kopplar bort gasledningen från flaskan. 
 Rök inte eller använd inte en öppen låga i närheten av grillen eller gasolflaskan medan du kopplar bort slangen mellan grillen 

och gasolflaskan. 
 Lyft ner gasolflaskan innan du kopplar bort gasslangen från grillen. 
 Dra åt alla anslutningar innan du sätter tillbaka gasolflaskan. 

 
Gasläckagetestet bör genomföras varje gång gasolflaskan fylls på och kopplas till grillen - och före grillen tänds. 
 

Regulatoranslutning 
1. Kontrollera att alla reglage står i läge "OFF". 
2. Se till att flaskventilen är avstängd genom att vrida ventilens ratt medurs tills det säger stopp. 
3. Ta bort skyddslocket från gasolflaskan om ett sådant finns. 
4. Upprätta en anslutning enligt beskrivningen i figur 1 och 2. 
5. Gör ett läckagetest med hjälp av en tvålvattenslösning. (Se avsnittet Kontrollera om det finns gasläckor). 

Vid byte av slang och regulator införskaffar du korrekta reservdelar från närmaste BeefEater-återförsäljare. 

 

 
 

Kontrollera om det finns gasläckor 
Använd följande procedur för att  kontrollera om det finns gasolläckor. 
Använd inte en öppen eldslåga för att kontrollera om det finns gasolläckor. 
 
1. Blanda vatten och tvättmedel eller tvål i en liten behållare. Se till att lösningen blandas väl. 
2. Se till att gasolflaskans reglerventil är påslaget.  
3. Se till att grillens reglerventil är avstängt. 
4. Använd en borste eller sprayflaska för att applicera tvåtlösningen på slangen och dess anslutningspunkter. Se figur 3. 
5. Om det bildas bubblor innebär det att det finns en läcka. 
6. Dra åt eller omförsegla alla anslutningar som läcker. 
7. Om läckan kvarstår kontaktar du din återförsäljare eller tillverkaren.  
 
 
 
 När grillen används utan vagn ser till du till att gasolflaska står på en stabil, plan och  

obrännbar yta, och att slangen inte är under stress, knäckt, vriden eller i kontakt med någon  
het yta. När du flyttar grillen kopplar du först bort gasolflaskan. 
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Grillens olika delar: 
 
 

 
1. Balja 
2. Lock 
3. Kontrollvreden H + V 
4. Ställning* 
5. U-bult 
6. Hållare för gasolflaska 
7. Slangfäste 
8. Skyddsskärm för gasolflaska* 
9. Sidobord 
10. Galler och stekbord 
11. Brännarrör  
12. Lockhandtag 
13. Grillhandtag 
14. Termometer ** 
15. Dropplåda 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

*     Ställning säljs separat        

**  Medföljer intesamtliga modeller   
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Monteringsanvisning 
 

Allmänt 
Denna grill säljs är redo att användas och kräver minimala förberedelser.  
Grillen kan monteras på en mobil ställning. 
Ställningen sälj separat. Se bruksanvisningen som medföljer ställningen för anvisningar om hur ställning och grill monteras. 
 
När du har packat upp grillen kontrollerar du följande: 
 

1. Locket är ordentligt fastsatt i de 2 skårorna på grillen och kan lätt öppnas och stängas. 
2. Båda brännarrören är korrekt fastsatt och säkrade med skruvar.  
3. Placera galler och stekbord i grillen.  

Obs!: Gallret och stekbordet är reversibla och kan användas på båda sidor av grillen. 
4. Placera dropplådan i konsolerna och för in U-bulten. 
5. Anlsut till gasolkällan. Se sidan 4 för mer information. 
6. Gär ett läckagetest. 

 
OBSERVERA: U-bulten måste vara helt fastsatt medan du använder grillen 
 

 

Använda grillen: 
 

Innan du tänder grillen 
Utför följande kontroller: 

 Kontrollera att alla anslutningar är täta och läckagetestade. Kontrollera att gasregulatorer med handåtdragna rattar är säkrade. 

 Kontrollera att båda kontrollvredena står i "OFF"-läge och att gastillförseln är avstängd. 

 Kontrollera att grillens lock är uppfällt. Om locket är stängt finns det en risk för att gas ansamlas inuti grillen, vilket kan medföra 
fara. 

 Denna grill får bara användas tillsammans med medföljande slang och regulator. Inspektera slangen och regulatorn regelbundet 
för tecken på sprickor eller andra skador. Vid nötning eller slitage ska regulatorn ersättas med en originalregulator från BeefEater. 

 Kontrollera att det inte förekommer några fettavlagringar. matrester eller annan smuts på grillens botten. 
 

Dropplådan 
Dropplådan sitter i 2 konsoler under grillen. Pannan kan skjutas in eller dras ut från vänster sida 
efter att U-bulten har avlägsnats. 
Se till att dropplådan alltid är på plats när du använder grillen för att undvika att fett droppar ner 
på ställningen. Töm och rengör dropplådan regelbundet. 

***    Kontrollera att grillen är rengjord inför varje användningstillfälle.   *** 

 

Tända grillen 
 Se till att grillen står på en plan, stabil och obrännbar yta. 

 Se till att regulatorn är ansluten till gasolflaskan (se sidan 4 för regulatoranslutning), och att slangen inte är vriden eller ligger an en 
varm yta. 

 Kontrollera att alla anslutningar är åtdragna, öppna gastillförseln och utför ett läckagetest. Se utförliga anvisningar på sidan 4. 

 Kontrollera att grillens båda kontrollvreden står i läge "OFF". 

 Kontrollera att galler och stekbord är korrekt placerade. 

 Öppna gasolflaskans ventil. 
 
Observera: 
Grillen är utrustad med en säkerhetsanordning som förhindrar att brännarna oavsiktligt kopplas på.  Du måste trycka grillens 
kontrollvrede inåt för att frigöra låset och därefter kunna vrida. 
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Tänd respektive brännare genom att följa denna procedur: 

- Läs alla instruktioner innan du tänder. 

- Öppna locket innan du tänder. 

- Tryck in vredet och vrid moturs till läge "Hi". 

- Om ingen gnista uppstår vrider du tillbaka till läge "Off", väntar i 5 minuter och försöker sedan igen. 
Lågan ska vara klarblå med en gul spets. 
När brännaren är tänd, tänder du den andra brännaren om så behövs. 

 
Om lågan har mycket gult i sig betyder det att förbränningen inte är korrekt inställd. Stäng av grillens brännare och se 
felsökningen i slutet av denna bruksanvisning.  
 
Båda brännarna måste alltid stå i läge "Low" så länge locket är stängt. 

 

Om brännaren inte tänds 
Håll kontrollvredet intryckt och vrider medsols till "Off"-läge. Vänta i 5 minuter och upprepa sedan tändningsförfarandet steg 1 till 4 
ovan. 
Om du efter ett par försök fortfarande inte kan tända brännarna kontaktar du din återförsäljare innan du fortsätter. 
 

Manuell tändning 
Tryck in och vrid vredet moturs till "Hi"-läge. För en lång tändsticka ner genom gallret för att omdelbart tända motsvarande brännare. 
 

Kontrollera om brännarna fungerar korrekt 
Tänd respektive brännare enligt instruktioner i bruksanvisningen. Kontrollera att lågan är klarblå 
med en gul spets. För mycket gul färg kan justeras via lufttillförselreglaget på sidan av brännarens 
venturirör.  
Om du inte kan få brännarna att fungera korrekt kontaktar du din återförsäljare. 
 

Förbereda stekbordet och gallret: 
Din grill har ett stekbord och ett grillgaller i porslinsemaljerat gjutjärn. Porslinsemalj är en hård, icke-rostande yta som garanterar att din 
matlagningsyta håller länge. 
Stekbordet och gallret är redo att användas med du rekommenderas att tvätta dem med varm tvålvattenlösning och en mjuk trasa före 
användning. 

För att säkerställa en lång livslängd för stekbordets och gallrets porslinsemaljyta ska du undvika att repa ytan med metalldelar 
och skarpa redskap. 

 

Släcka en brännare 
Tryck in och vrid brännares kontrollvred medurs till "Off"-läge. 
 

Efter användning 
Du rekommenderas att låta grillen stå på i cirka 10 minuter efter att du har avslutat matlagningen. Då bränner du bort överblivna 
matrester och spillolja vilket underlättar rengöringen. 

1. Var noga med att stänga av alla kontrollvred och gastillförseln. 
2. Låt grillen svalna. 
3. Rengör dropplådan och matlagningsytor. Avlägsna eventuella matrester från grillens insida. 
4. Sänk locket. 

Gasolflaskans tillförselventil ska vara avstängd när grillen inte används. 
 

Direkt tillagningsmetod 
Användas vanligen för traditionell grillning. Placera maten över den tända grillen. Lågor kan slå upp så se till att alltid vara försiktig när 
du lagar mat. Öppna locket och kontrollera grillningen med jämna mellanrum. Den direkta tillagningsmetoden rekommenderas för 
biffar, kotletter, korv och hamburgare. 
 
 

OBSERVERA: U-bulten måste vara helt fastsatt medan du använder grillen 
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Indirekt tillagningsmetod 
Indirekt matlagning innebär lite eller ingen värme direkt under maten. Brännaren som befinner sig direkt under maten står i läge "Off" 
eller "Low", och istället används den andra brännaren. Locket är stängt för att bevara värme och fukt. Med den här metoden cirkulerar 
värmen runt maten och tillagningen sker genom konvektion. Genom att bevara ångan inuti denna "utomhusugn" träffar den maten från 
alla håll och inte bara  underifrån. Maten tillagas mer jämnt och bevarar sin fuktighet. 
Den indirekta matlagningsmetoden påminner om den metod som det innebär att använda en vanlig ugn och rekommenderas för 
rotisseri, stekar, fågel, grytor, grönsaker och hel fisk. 
Vid tillagning av en hel stek rekommenderas du att använda en stekhållare och en ugnsform. Använd alltid en ugnsform som är minst 
35 mm hög eftersom grundare formar lätt kan svämma över, vilket kan orsaka fettbrand. 

Observera: om du har locket stängt får de två brännarna endast stå i läge "Low" En av brännarna kan stå i läge "Hi", men 
endast om den andra brännaren står i läge "Off": 
 

Styra brännarna 
Grillens kontrollvrede kan nu vridas till önskat värmeläge: "Hi", "Low" eller någonstans däremellan. Vredet behöver inte skjutas in när 
du väljer värmeläge. 
 

Rengöra dropplådan 
Dropplådan sitter under grillen och skjuts in och ut från vänster sida (från grillens framsida sett). Dropplådan säkras med hjälp av U-
bulten och för att ta bort dropplådan måste U-bulten först avlägsnas.  
Rengör dropplådan noggrant före varje användningstillfälle. 
 

Förvara grillen 
När grillen ska förvaras under längre perioder ska du kontrollera att alla reglage och ventiler är avstängda. Om grillen förvaras inomhus 
tar du bort gasflaskan och förvarar den i ett ventilerat utrymme utomhus. Gasolflaskor ska förvaras utomhus och utom räckhåll för barn. 
Gasolflaskorna får förvaras inomhus, i ett garage eller i något annat slutet utrymme. 
Grillen bör täckas när den inte används.  Använd t.ex. ett grillöverdrag i polyester eller vinyl. 
 

 

Teknisk information 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Placera grillen: 
 

Viktigast av allt är att komma ihåg att denna grill är avsedd endast för utomhusbruk. Se till att din grill är placerad på säkert avstånd 
från allt som kan fatta eld. 

Får endast användas utomhus: Under inga omständigheter får denna grill användas inomhus. Det inkluderar garage och andra 

slutna utrymmen. 
Avlägsna brännbara material: Se till att grillen står på minst 45 cm avstånd från brännbart material som trä, gyprock, papper och växter.  
Förvara inte brännbara material, bensin eller brandfarliga vätskor eller ångor på mindre än 45 cm från grillen. 

Observera: Försök inte ändra produkten.  
Varje avvikelse från fabriksinställningarna kan 
resultera i en säkerhetsrisk. 
 
Förgreningsrörets anslutningsgänga:  
3/8 SAE hane/klämförband. 
 
Gastryck:  
LPG – 2,75 Kpa;  11”WC 
NG – 1,0 Kpa;      4” WC 
Storlek på gasmunstycke:  
LPG – Ø 0,90 mm (Australien); Ø0,95mm (USA)  
NG  –  Ø 1,50 mm;  
 
Gas-input: 10Mj/Bnr, 9500BTU/Bnr 
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Tillräcklig ventilation: Kontrollera att både grill och gasolflaska har tillräcklig ventilation. Detta är nödvändigt för att förbränningen 

ska fungera korrekt och för att förhindra att gas ansamlas. 
 

Stadigt, plant underlag: Använd alltid grillen på ett plant underlag. Denna grill är inte avsedd för fritidsfordon och får inte installeras 

på en båt eller någon annan marin farkost. 

Skydd mot väder: Skydda grillen från dåligt väder såsom regn och kraftiga vindar. 

Det finns polyvinylöverdrag som har särskilt utformats för att passa denna typ av grillar. 

Underhållsåtkomst: När din grill har installerats bör du kunna komma åt gasledning/slang, gasregulator, gasolflaska och alla 

avstängningsventiler. Tillåt fullständig åtkomst till hela gastillförselslang och regulator. 
 

Delvis slutna områden: Många bakgårdar har områden som är delvis slutna, som t.ex. balkonger och pergolor. I vissa fall är det 

svårt att avgöra huruvida dessa delvis slutna utrymmen bör klassificeras som inomhus eller inte. Här följer några tydliga definitioner av 
sådana utrymmen: 
Denna grilla ska endast användas ovan mark, utomhus och i en situation där naturlig ventilation föreligger, utan stillastående områden 
där gasläckage och lågor snabbt sprids via vind och naturlig konvektion. För användning i ett slutet utrymme måste utrymmet uppfylla 
ett av följande krav: 

 

 OBSERVERA: I Nordamerika är det förbjudet att använda en grill under något som helst överliggande tak. 
 

Ansluta regulatorn till gasolflaskan 

 

Kontrollera att "Gastyp"-etiketten och typskylten på grillens baksida stämmer överrens med den gas som du avser använda. 
 

Slangen och regulatorn har anslutits till grillen och läckagetestats på fabriken.  Ta inte isär onödan.  
 

1. Se till att brännarventilerna står i läge "Off". 
2. Skruva fast regulatorn på gasolflaskan och dra åt för hand. Se utförliga anvisningar på sidan 4. 

 

Observera:  

 Om du flyttar grillen från en plats till en annan ska du aldrig dra gasolflaskan bakom dig. Koppla först bort gasolflaskan, 
flytta grillen och flaskan separat, och koppla sedan ihop dem på nytt. 

 Vid förvaring eller byte av gasolflaska kopplar du enbart bort slangen från flaskan, inte från grillen. 

 Se bruksanvisningen som medföljer ställningen för monteringsanvisningar. 

En partiell inneslutning med ett överliggande tak och 
högst två väggar. 

 

 
 
 
 
 
 
 

En inneslutning med väggar på alla sidor men minst 
en permanent öppning på marknivå och inget 
överliggande tak. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

För en partiell inneslutning som består av ett 
överliggande tak och minst två väggar ska följande 
gälla: 

 Minst 25 % av den totala väggytan är helt 
öppen, och 

 Minst 30 % av den återstående väggytan är 
öppen och tom. 

När det gäller balkonger ska minst 20 % av de totala 
väggytorna på sidan, bakom och framför under hela 
tiden vara öppna och tomma. 
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 U-bulten ska alltid vara helt fastsatt, oavsett om grillen används eller inte. 
 
 

Underhåll 
 

1. Använd endast en mjuk trasa eller svamp för att rengöra grillens ytor. Torka sedan av försiktigt. 
2. Undvik att lämna kvar sura eller alkaliska ämnen på stekbordet eftersom detta kan orsaka missfärgning och korrosion. 
3. Se till att tändarsonden är rengjord. Torka bort synligt vatten och smuts. 
4. Rengör grillen efter varje användning för att bibehålla dess utseende och förlänga dess livslängd. Använd inte frätande eller 

starka rengöringsmedel på grillen. 
 

Service- och underhållsscheman Efter varje 
användning 

Var sjätte 
månad 

Vartannat år 

Kontrollera om gastillförselslang(ar) har sprickor och läckor    

Kontrollera om gasregulatorn har några läckor    

Kontrollera att alla gasanslutningar är täta    

Inspektera och rengör tändmodul och slang    

Inspektera och rengör grillens brännare    

Inspektera och rengör gasinjektorer    
Kontrollera gasflaskans reglerventil    
Inspektera reglerventiler    
Inspektera och säkra grillens och ställningens invändiga struktur    

 

Installationsalternativ 
 
Innan du fortsätter måste du fastställa vilken gastyp som din grill kommer att köras på, och vilken typ av installation som krävs. 
 

Naturgas eller gasol/propangas. 
Innan du påbörjar en installation eller montering ska du kontrollera att den gastyp som grillen är avsedd för överensstämmer med den 
gastyp som du har tillgängligt. I de flesta länder är alternativen naturgas eller gasol/propangas.  Gastyp-etiketten sitter på grillens 
baksida. Om din grill använder fel gastyp eller om du är osäker kontaktar du din återförsäljare innan du går vidare. Att använda fel typ 
av gas i en grill är extremt farligt. 
 
Omvandling av naturgas: Nyinköpta grillar är utformade för att användas med gasol/propangas. Naturgaskonverteringssatser finns 
tillgängligt för att din grill ska kunna drivas med naturgas. Detta kit innehåller alla delar som behövs för installationen. 
 

Service: 
 

När du kontaktar eftermarknadsservice är det bra om du har information om din grill till hands. Du behöver inte registrera din garanti. 
Däremot ska du behålla ditt kvitto eller inköpsbevis. Om du åberopar garantin för denna grill måste du lämna en kopia av ditt 
inköpsbevis. Inga krav på garanti godtas utan ett inköpsbevis. För reservdelar och service kontaktar du närmaste BeefEater-
återförsäljare. 
 
För att kunna lämna de uppgifter som krävs kan det underlätta om du antecknar dem här: 
 
Grillmodell   ___________________________________________________________________ 
 
 
Serienummer:   ___________________________________________________________________ 
 
 
Inköpsdatum   ___________________________________________________________________ 
 
 
Inköpsställe:   ___________________________________________________________________ 
 
 

Bilderna i den här bruksanvisningen är endast avsedda i 
illustrationssyfte. Till följd av kontinuerliga förbättringar 
kan ändringar i konstruktion, material, specifikationer och 
produktinformation inträffa när som helst och utan 
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Garanti: 
 

Våra produkter levereras med garantier som inte kan uteslutas enligt den australiensiska konsumentlagstiftningen. Du har rätt till 
ersättning eller återbetalning i händelse av ett större produktfel, och till ersättning i händelse av andra rimligen förutsebara förluster 
eller skador. Du har också rätt att få produkten reparerad eller utbytt om den inte är av godtagbar kvalitet och om felet inte utgör ett 
större fel. Skulle någon produktkomponent gå sönder till följd av ett tillverkningsfel eller felaktiga material inom den angivna tiden från 
inköpsdatum, kommer BeefEater eller dess återförsäljare reparera eller (beroende på vad återförsäljaren väljer) byta ut den defekta 
delen utan kostnad. 
 

Gasol-/propangasflaska 
Gasflaskans tillverkare är ansvarig för flaskans material, tillverkning och prestanda. Kontakta din återförsäljare eller flasktillverkaren för 
frågor angående garantikrav eller service. 
 

Garantiadministration 
I Australien administreras garantin av Woodland Home Products.  
För att säkerställa en snabb hantering av ett eventuellt garantikrav ska du vara noga med att registrera alla uppgifter om din grill, 
inklusive dess serienummer. Se till att ha denna information samt en kopia av inköpskvittot nära till hands för framtida bruk. Observera: 
Serienumret hittar du på typskylten eller på första sidan i den här bruksanvisningen. 
 
OMFATTAS INTE 

Förvaring 
Grillen bör i så stor utsträckning som möjligt skyddas från sol, vind, vatten och eld. När grillen har svalnat och rengjorts ska den 
förvaras under tak. Regnskydd är ett extra tillbehör som bidrar till att säkerställa flera år av problemfri drift. 
Denna garanti ersätter inte köparen eller någon annan person för skador, fel eller förlust som uppstår på grund av något av det 
följande: 

 Bristande underhåll, försummelse, felaktig användning, olycka eller felaktig installation av grillen. 
 Repor, märken, korrosion eller missfärgning orsakad av värme, slipande eller kemiska rengöringsmedel, alternativt flisning av 

porslin eller målade delar. 
 Korrosion eller skada till följd av exponering för väder och vind, fettbränder, insekter, väderförhållanden eller hagel. 
 Rengöring och normalt slitage. Servicesamtal av detta slag är avgiftsbelagda. 
 Rost på stålplattor och brännare. 
 Kommersiell användning av grillen. 
 Ej fackmässigt utförda reparationer under garantitiden. 
 Kostnader för borttagning eller ominstallation. 
 Sprickor och söndervittring av plastdelar till följd av exponering för väder och vind, värme, insekter, kemikalier eller 

livsmedelssyror. 
Observera: Grillen ska täckas när den inte används.  
Observera: Rost avlägsnas med hjälp av en skrubbsvamp doppad i matolja. Matlagningsytorna ska täckas när de inte används. 

    

 
Garantivillkor (år) 

 

 
Grill 

 

 
Grillstomme 5 

 

 
S/S-brännare 2 

 

 
Gjutjärnshällar 2 

 

 
Ventiler 2 

 

 
Tändsystem 2 

 

 
Alla andra delar 2 

 

 
Lock 

 

 
Lock 3 

 

 
Gjutlegeringsdelar 2 

 

 
Alla andra delar 2 
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Villkor för garanti 
1. Grillen levereras till Beefeater-återförsäljarens serviceavdelning eller auktoriserade 

serviceverkstad och alla fraktavgifter betalas av ägaren. Inget ansvar tas för skada under transporten. 
2. Grillen ska användas och underhållas i enlighet med de medföljande instruktionerna.  
3. Reparationer eller service ska utföras av en behörig person. Installationen måste överensstämma med tillämpliga gas-, el- och 

byggstandarder i enlighet med lokala föreskrifter. 
4. Inga ändringar eller reparationer får utföras utan återförsäljarens samtycke. Sådana eventuella reparationer eller utbyte a 

delar förlänger inte garantiperioden. 
5. Inköpsbevis och detta garantikort måste tillhandahållas för att verifiera inköpsdatum och fastställa garantiperioden. Endast den 

ursprungliga köparen täcks av denna garanti. 
6. Garantitiden räknas från inköpsdatum. 
7. I de fall denna garanti strider mot statliga lagar har köparens lagstadgade rättigheter företräde. 
8. Om delar från andra tillverkare har installerats ogiltigförklaras garantin. 

 

Felsökning 
 

Problem Möjlig orsak Lösning 

Lågan slocknar under 
användning. 

Gasolflaskan är tom. Byt gasolflaska. 

Det finns luft i slangarna. Tänd på nytt och låt brinna ett kort tag så att luften rensas ut. 

Blockering Sök professionell hjälp. 

Grillen tänds inte 

Gasolflaskans ventil är stängd. Stäng av och öppna sedan gasolflaskans ventil. 

Det finns luft i slangarna. Tänd på nytt och låt brinna ett kort tag så att luften rensas ut. 

Gummislangen har vridits, 
deformerats eller klämts. 

Lossa slangen och inspektera för skador och läckage. 

Ingen gnista. Se om det finns en gnista i slutet av röret. Om inte, sök professionell hjälp. 

Ingen pilotlåga. 
Kontrollera att antändningsröret inte är blockerat. Om så är fallet, sök 
professionell hjälp. 

Illaluktande gasångor 

Skador på slangen Stäng av flaskventilen och byt ut slangen. 

Läckage 
Gör ett läckagetest och täta vid behov. Om läckaget inte kan åtgärdas ska 
du inte använda grillen utan istället söka professionell hjälp.  

Brännaren slocknar Stäng ventilerna, vänta 5 minuter och försök sedan tända på nytt.  

Felaktig förbränning Sök professionell hjälp. 

Det ser ut att vara ett mellanrum 
mellan lågan och brännaren eller 
så avger lågan ett ljud. 

Blockering av brännarportar. 
Rengör brännaren noggrant. Om problemet kvarstår, sök professionell 
hjälp. 

Felaktigt gastryck Sök professionell hjälp. 

Lågan har en gul spets. 
Luft/gasblandningen i 
brännaren är felaktig. 

Försök att justera brännarens luftöppning för att få bort den gula färgen. 
Om problemet kvarstår, sök professionell hjälp. 

 
Ställning* 

 

 
Alla ställningsdelar 2 

     

index Artikelnr Description 
1 B01 0011 Kropp 

2 B03 0011 Lock 

3 B01 0012 Gångjärn till locket 

4 B06 0012 Avståndsstycke till handtaget  

5 B04 0011 Täckskruv till handtag  

6 B09 0011 Termometer (tillval) 

7 B01 0013 Lockhandtag 

8 B06 0013 Handtagsplatta 

9 B06 0014 Sidobord 

10 B01 0016 Krok 

11 B06 0015 Grillhandtag 

12 B02 0017 Dropplåda 

13 B09 0020 Ben 

14 B04 0012 Konsol till dropplåda (Vänster) 

15 B04 0013 Konsol till dropplåda (Höger) 

16 B06 0016 Vrede (H eller V) 

17 B09 0012 Fjäder (V+H) 

18 B02 0012 Brännarskydd 

19 B02 0011 Gångjärnsstav 

21 B01 0015 Gångjärnskonsol 

22 B07 0012 Stekbord 

23 B07 0011 Grillgaller 
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Reservdelar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

24 B02 0013 Brännare (vänster, (sett framifrån)) 

25 B02 0014 Brännare (höger (sett framifrån)) 

26 B02 0015 U-bult 

 
B02 0016 U-bultsfästen 

 
B09 0017 Ventil (vänster (sett framifrån)) 

 
B09 0027 Ventil (höger (sett framifrån)) 

 
B09 0019 AL-rör (vänster (sett framifrån)) 

 
B09 0028 AL-rör (höger (sett framifrån)) 

 
B09 0016 Förgreningsrör (vänster (sett framifrån)) 

 
B09 0029 Förgreningsrör (höger (sett framifrån)) 

 
  Tändmodul (höger) 

 
  Tändmodul (vänster) 

 
B09 0030 Flexibel cross gas-slang 

 
B09 0031 Injektorhållare 

 
040262 Injektor 0.90 LPG 

 
040263 Injektor 1.50 NG 

 
B09 0015 Slang och regulator 

 
B09 0025 Regnskydd (långt) 

 
B09 0026 Regnskydd (kort) 

 
B05 0002 Bruksanvisning grill 

Woodland Home Products 
3-5 Birmingham Av, Chester Hill, 
NSW, Australien, 2162 
Tel:         1800 356 660  
Fax:  02 9724 8899 
E-post: mail@beefeaterbbq.com 
Webbplats: www.beefeaterbbq.com 
 

USA, avgiftsfritt: 1866 550 2333 
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