
Monterings- och underhållsinstruktion 
Bluegaz Z-5 gasolgrill  

med sidobrännare 

Artikel nr 771302 

Innan Du påbörjar montering och användning av din nya grill så rekommenderar vi att Ni läser igenom 

instruktionerna noggrant för att undvika fel montering och felanvändning med risk för olyckor och skador. 

BEHÅLL DESSA INSTRUKTIONER FÖR FRAMTIDA BRUK. 



INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING OCH MONTERING AV 
UTOMHUS GAS GRILL FÖR ANVÄNDNING MED GASOL 

Er nya Bluegaz grill är tillverkad av kvalitetsmaterial 
 och producerad under strikt tillverkningskontroll. 

Var vänlig läs och följ instruktionen noggrant.  
Vi gratulerar till Ert köp och önskar Er mycket nöje med denna grill. 

VÄNLIGEN LÄS SÄKERHETSINSTRUKTIONERNA INNAN NI 
PÅBÖRJAR MONTERINGEN. 

Viktiga säkerhetsinstruktioner 

Grillen är säker och enkel att använda. Det är användarens ansvar att grillen är korrekt monterad, 
installerad och att underhållet sköts ordentligt. Följande regler måste följas: 
1. Säkerställ att grillen blir monterad enligt dessa instruktioner.
2. Se till att samtliga gasanslutningar är hela och täta. Kontrollera slangen och gasregulatorn regelbundet. 

Byt slang helst varje år och regulatorn var tredje. Om Ni upptäcker eller Ni misstänker att det finns ett 
gasläckage så stäng omedelbart av gasflaskan och kontrollera anslutningarna.

3. Grillen får inte placeras i närheten av lättantändligt material. Det får inte finnas brännbart material på 
mindre än 250mm från sidorna av grillen och avståndet ovanför grillytan skall vara minst 1500mm.

4. Läs användarinstruktionen och instruktioner på grillen.
5. Lämna aldrig grillen obevakad när Ni använder den.
6. Om det uppstår en gasläcka stäng genast av gasflaskan.
7. Barn skall vara på behörigt avstånd vid användning av grillen och tills den har svalnat.
8. Se till att inget brandfarligt material eller vätskor finns i närheten av grillen.
9. Se alltid till att det bakom grillen finns utrymme för fri ventilation/lufttillförsel.
10. Ändra aldrig på grillens konstruktion.
11. En godkänd slang kopplas till gasregulatorn och till grillens anslutningsnippel samt spänn fast med 

slangklämmor i båda ändar. Slangens längd får aldrig överstiga 1,2 m. Se till att slangen inte vrids och 
att den inte kommer i kontakt med någon varm yta.

12. Placera gasflaskan sidan om grillen.
13. Använd godkänd gasregulator och ändra eller justera aldrig på brännarens inställningar.
14. Gör ett läckagetest varje gång Ni återansluter gasregulatorn.
15. Använd gärna grillhandskar för att undvika brännskador.

Monteringsanvisning 
Läs denna instruktion noga innan Ni påbörjar montering. Följ anvisningen steg-för-steg.  
Vi rekommenderar att två vuxna assisterar varandra under monteringen.  
Sortera och kontrollera delarna enligt monteringsanvisningen innan Ni påbörjar monteringen. 

För att få en stabil grill så efterskruva samtliga skruvar 3 – 5 dagar efter Ni har monterat grillen. 
Då försäkrar Ni er om att grillen blir stabil.     

Gasregulator och slang: 
Gasregulator samt slang och slangklämmor medföljer ej. Vi rekommenderar att köpa ett gasregulatorset 
från Bluegaz. Använd enbart godkänd typ av regulator. Fråga Er återförsäljare. 

Gasflaskan skall alltid placeras sidan om grillen. Se till att slangen är hel, ordentligt ansluten och att den 
inte kommer i kläm eller ligger emot någon varm yta.  



VIKTIGT: 

Läs följande anvisningar noggrant och se till att din grill är korrekt installerad, monterad och att den tas 
om hand på ett korrekt sätt. Underlåtenhet att följa dessa instruktioner kan leda till allvarliga olyckor och / 
eller skada på egendom. Om du har några frågor om montering eller drift, kontakta din återförsäljare eller 
Scandy Garden. Placera alltid grillen och gasolflaskan på ett plant underlag. Tänd aldrig grillen med locket i 
stängt läge. Tänd aldrig sidobrännaren med locket i stängt läge. Grillen kan användas med gasflaskor 
mellan 5 kg och 11 kg. OBSERVERA att gasflaskan får INTE placeras i grillen när den används eller är 
varm. Använd endast godkänd regulator och gasol. Spara manualen.  

Innan Ni använder grillen första gången rekommenderar vi att Ni följer denna 
procedur. 

Avrinningsbricka – Innan grillen används lägg gärna en bit aluminiumfolie på brickan för lättare rengöring och 
undvikande av att neddroppande fett ansamlas och tar fyr. Byt aluminiumfolien ofta. 
Kontrollera att alla anslutningar är täta. Använd gärna en läcksökare. 
Öppna locket helt. Se till att grillytan är ren och torr. Smörj gärna grillgallret sparsamt med olja. Tänd samtliga 
brännarna och låt ALLTID grillen värmas upp i cirka 5-10 minuter. Efter detta är grillen klar för din första grillning. 

Tändningsinstruktioner 
⚫ Öppna grillhuven helt.
⚫ Denna grill har integrerad tändning vilket innebär att den tänds genom att vrida vredet motsols till

respektive brännare på frontpanelen.
⚫ Skruva vredet motsols tills ett klick hörs och kontrollera att brännaren är tänd.
⚫ Om brännaren inte tänder så stäng av vredet helt.
⚫ Vänta 5 minuter och upprepa proceduren ovan.
⚫ Om något är oklart så kontakta din återförsäljare eller oss på Scandy Garden.



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprängskiss 

 
 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

13

14

17

12

16

15

18

19



Dellista 

Ref Beskrivning Antal 

1 Grill 1 

2 Flamtämjare 5 

3 Grillgaller rostfritt 2 

4 Varmhållningsgaller 1 

5 Sidobord vänster 1 

6 Dropplåt 1 

7 Vänstersida vagn 1 

8 Värmesköld 1 

9 Vänsterdörr 1 

10 Dörrhandtag 2 

11 Högerdörr 1 

12 Bottenplatta vagn 1 

13 Hjul utan broms 2 

14 Hjul med broms 2 

15 Högersida vagn 1 

16 Baksida vagn 1 

17 Sidobord höger 1 

18 Sisobrännare 1 

19 Galler till sidobrännare 1 

Hårdvarulista 

Ref Beskrivning Antal 

A M5×12 Skruv 4 

B M5×50 Skruv 4 

C M6×12 Skruv 25 

D M6×30 Skruv 4 

E M6×50 Skruv 4 

F ST4.2X10 Skruv 1 

G M6 Mutter 4 



 

MONTERING 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M6x12 x 16 st 

Nr. 12 

Nr. 13 

Nr. 14(med 

broms) 

Nr. 13 

Nr. 14 (med 

broms) 

1  

2 

M5x50x 4 st 

Nr. 15 

Nr7 

M6x50 x 4 st 

M6 Nut x 4 st 

Nr. 16 

3  

M6x12 x 1 st 



Nr. 8 

M6x12 x 8 st 

4 

ST4.2x10x 1 st 

Ref #10 

Ref #9 
Ref # 11 

Ref # 10 

6 

Ref # 11 

Ref # 10 

M6×45×2 st (Skruvar 
finns på handtaget) 

M6×45×st (Skruvar 
finns på handtaget) 

Ref # 9 

Ref # 10 

5 



M5x12x 4 st 

Ref # 1 

7 

6mm gap

。          M6x12x 4 PCS   Skruvar på båda sidorna 

Lossa de förmonterade skruvarna på båda sidor till ett 6mm gap enligt bild. 

n
8 

M6x12x 2 st 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

Ref # 17 

Ref # 5 

Häng sidoborden på de förmonterade skruvarna och spänn sedan skruvarna. 

10 

M4x15x2 st (Skruvarna 
lossas från konsolen 
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Ref # 4 

Ref # 3 

14 

Ref # 6 

11 

M6x30x 4 st 

12 

Ref # 2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulator 

Spänn 

15 

Cylinder 

Regulator 

16 



 
TEKNISK INFORMATION 

 
 

GRILLEN TILLVERKAD AV: GUANGDONG KANGYE ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD.  

PRODUKT KOD: KYQ-R8250ARS  

TOTAL EFFEKT: 
(ALLAL GAS KATEGORIER) 

24kW(1746g/h) Grillens brännare har en effekt på 4 kW per brännare och 
sidobrännare 4 Kw. IR brännaren på 4 kW. OBS används separat 

GAS KATEGORI: I3+(28-30/37)  I3B/P(30) 

TYP AV GAS: Butane Propane Gasol / LPG GAS MIXTURES  

GAS TRYCK: 28-30 mbar 37 mbar 30 mbar 

INJEKTOR STORLEK: Brännare och sidobrännare: 0.95mm 
IR brännare 0.95 mm                                    0359/18                                                                                             

IDENTIFIKATIONSKOD: 359BT891 

DESTINATIONSLÄNDER I3+(28-30/37) BE, CH, CY, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LT, LU, LV, PT, SK, and SI. 
I3B/P(30) BE, CY, DK, EE, FI, FR, HU, IT, LT, NL, NO, SE, SI, SK, RO, HR, TR, BG, IS, LU 
and MT. 

SERIE NUMMER 
DATUMKOD 

 

Får endast användas utomhus. 
Åtkomliga delar kan bli mycket varma. Håll små barn borta. 
FLYTTA INTE produkten under ANVÄNDNING. 
STÄNG AV gasförsörjningen från gasflaskan efter användning. 
Modifiera inte grillen. 
Grillen ska hållas åtskild från brandfarliga material. 
Läs de medföljande instruktionerna INNAN du använder grillen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



LOHIHI LO

ANVÄNDNING 

VARNINGS INFORMATION

VIKTIGT: 

Läs följande instruktioner noggrant och var säker på din grill är korrekt installerad, och monterad. 
Underlåtenhet att följa dessa instruktioner kan leda till allvarlig kroppsskada och / eller skada på egendom. 

  Om du har några frågor om montering eller drift, kontakta din lokala återförsäljare eller gasolleverantör. 
Placera alltid grillen och gasolflaskan på ett plant underlag. 
Tänd ALLTID grillen med locket öppet. 
Tänd ALLTID kokplattan med locket öppet. 

 Din grill är anpassad för 5kg eller 11kg gasolflaskor. Placera ALLTID gasolflaskan utanför grillen vid 
användning. Använd endast rekommenderad gasol 

Behåll denna instruktion för framtida användning. 

ANSLUTNING AV GASOLBEHÅLLARE TILL GRILLEN 
Denna grill är endast anpassad för lågtrycks gasol, använd endast rekommenderad tryckregulator, slang 
och slangklämmor.  Rekommenderad tryckregulatorsats är Bluegaz art.nr. 000100. (28-30mBar) Se till att 
regulatorn certifierats enligt standard EN16129 

Regulator och slang 

Använd endast regulator och slang som är godkända för gasol på ovanstående tryck. Den förväntade 
livslängden för regulatorn beräknas till 2 år. 
Användningen av fel regulator eller slang är farligt; Kontrollera alltid att du har rätt artiklar innan du 
använder grillen. 
Slangen som skall användas måste överensstämma med den korrekta storleken  för landet.  
Den totala längden för slangen får INTE överstiga 1,2m.  

Skadad eller utsliten slang måste bytas ut. Se till att slangen blir ordentligt monterad och fast. 



Förvaring av grillen 

Förvaring av grillen inomhus är endast tillåtet om gasolflaskan är frånkopplad och avlägsnad från grillen. 
Om grillen inte ska användas under en tid ska den förvaras i en torr och dammfri miljö. 

Gasolflaskan 
Gasolflaskan får inte tappas eller hanteras ovarsamt!  Ställ alltid gasolflaskan i upprätt läge. Byt inte 
gasolflaska i närheten av bensin eller andra brännbara föremål. Om grillen inte används, skall gasolflaskan 
stängas av och kopplas från. Gasolflaskan skall förvaras stående, utomhus, eller i väl ventilerat utrymme, 

och utom räckhåll för barn. Temperaturen får ej överstiga 30C.  Förvara ej gasolflaskan I närheten av eld 
eller brännbara ämnen. 

Denna grill är konstruerad för utomhusbruk.  
Det är viktigt att det är fritt utrymme på minst 1m bakom grillen.  
Se till att ha väl ventilerat runt om grillen, och att grillen står på ett plant och jämnt underlag 
Grillen skall skyddas mot direkt vinddrag och mot vatten (regn). Använd rekommenderat skyddsöverdrag. 

Delar som monterats av tillverkaren eller dennes ombud får inte ändras av användaren. Inga 
ändringar bör göras utan att samråda med leverantören eller servicetekniker.  

Anslutning av grillen 

Innan anslutning, se till att det inte finns något skräp i anslutningen av gasolflaskan, i regulatorn, brännarna 
och brännarmunstyckena. Spindlar och insekter kan täppa till brännare och slang Tilltäppta brännare kan 
leda till en brand under grillen. 
Fäst slangen till grillens munstycke med hjälp av slangklämmor.  

Koppla från regulatorn från gasolflaskan (enligt anvisningarna som medföljer regulatorn) när grillen inte 
används. 
Grillen får endast användas utomhus och i väl ventilerade utrymmen.    

FÖRE ANVÄNDNING: Leta efter läckor 
Sök aldrig efter läckor med öppen låga, alltid använda en tvållösning 

LÄCKSÖKNING 
Gör en läcksökningslösning genom att blanda en del diskmedel med 3 delar vatten. 
Se till att kontrollvreden står I läge “OFF”. 
Anslut regulatorn till gasolflaskan och grillens anslutningsmunstycke. Se till att anslutningarna är säkra slå 
sedan på gasen. 
Borsta tvållösning på slangen och alla skarvar. Om bubblor uppstår, har du en läcka, som måste åtgärdas 
före användning. 
Testa igen efter slangbyte 
Stäng av gasolen på gasolflaskan efter testning 
Om läckage upptäcks och inte kan rättas till, försök inte att laga läckaget utan  kontakta din leverantör eller 
gasolåterförsäljare. 



Tändningsinstruktioner 

1.  Öppna huven på grillen innan du försöker tända brännarna.
2.  Vrid alla kontrollvred till läge “OFF”
3.  Anslut gasregulatorn till gasolflaskan. Vrid på gasolen fullt, därefter backa ett kvarts varv. Gör en 

läcksökning.
4.Starta en av brännarna, genom att trycka in kontrollvredet och vrida det moturs till "HI" –läge. Ett klickande 

ljud hörs, och brännaren tänds. Håll vredet intryckt ytterligare 10-15sek för att se att brännaren är tänd. Om 
inte, upprepa proceduren.
Upprepa sedan samma procedur på samtliga brännare

5.  Om brännarna inte tänder, vänta 5 min, och sedan upprepa steg 4.
6.  Justera värmen genom att vrida vredet till Hi läge på samtliga brännare. Stäng därefter locket och vänta ca

8-10 min för att få grillgaller och grillen uppvärmd. Öppna sedan locket ock justera värmen. Grilla ALDRIG 
på högsta värmen med locket nedfällt.

7.  Om brännarna inte tänder kan man tända den första brännaren med tändare eller sticka via sidohålet på 
grillen. Kontakta din lokala återförsäljare eller leverantör för att åtgärda tändningen.

8.  För att tända de återstående brännarna upprepa steg 4.
9.Efter användning, stäng samtliga vred på grillen, samt stäng av kranen på gasolflaskan.

Varning: Om brännaren inte tänder, vrid kontrollvredet till off (medurs) och stänga även vredet på 
gasolflaskan. Vänta fem minuter innan du försöker tända igen. 

Tändningsinstruktion (kokplattan) 

1. Öppna locket på plattan.
2. Tryck ner kokplattans kontrollvred och fortsätt trycka vrid samtidigt moturs till "HIGH" läge (ett klickljud

hörs). Sidobrännaren tänds. Om inte upprepa denna process.
3. Om brännaren inte har tänts efter ett par försök, vänta 5 min och upprepa steg 2.
4. Justera värmen genom att vrida kontrollvredet.
5. Om brännaren inte tänder, tänd med en tändare eller lång sticka, ta därefter kontakt med er lokala

återförsäljare för att rätta till tändningen.
6. För att stänga av sidobrännaren, vrid vredet medurs till läge "OFF". Om du vill stänga hela grillen, stäng

kranen på gasolflaskan, genom att vrida moturs.

Varning: Om brännaren inte tänder, vrid kontrollvredet (medurs) och stäng även gasolflaskan. Vänta fem 
minuter innan du försöker tända igen. 

Innan användning av grillen för första gången, värm grillen i ca 15 minuter med locket stängt och värmen 
på LÅG. Detta kommer att "värma rent" de inre delarna och ta bort ev. lukt. 

Rengör grillen efter varje användning. Använd inte slipande eller brandfarliga rengöringsmedel, eftersom 
det kan skada grillen och kan orsaka en brand. Använd varmt tvålvatten. 

VARNING: Vissa delar kan vara mycket varma. Håll små barn borta från grillen vid alla tidpunkter (även 
efter nedkylning!). Det rekommenderas att skyddshandskar (t.ex. grytlappar) användas vid hantering av 
särskilt heta delar. 



RENGÖRING OCH VÅRD Underhåll 

För att grillen skall bevaras i god kondition och fungera väl, så måste den rengöras med jämna 
mellanrum.  

⚫ Rengör grillgaller och flamtämjare enligt nedan.

⚫ Rengör insidan av grillen och frontpanelen med diskmedel eller grillrengöringsmedel samt spola
med vatten. Torka ordentligt innan återställning.

⚫ Byt aluminiumfolie på avrinningsbrickan.

OBS: All rengöring skall göras när grillen är kall och bortkopplad från gasolflaskan 

"Bränn av" grillen efter varje användning (ca 15 minuter) kommer att ta bort ev. matrester 

UTSIDAN 

Använd milt rengöringsmedel och varmvatten. Icke-slipande medel kan användas på envisa fläckar, skölj 
sedan med vatten. 

Rengör insidan noggrant med varm tvålvattenlösning. Skölj med vatten och låt torka helt. ANVÄND 
ALDRIG ugnsrengöring. 

INSIDAN AV GRILL BOTTEN 

Avlägsna rester med hjälp av borste, skrapa och / eller rengöringsvamp. Tvätta sedan med en tvållösning. 
Skölj med vatten och låt torka. 

GRILLGALLER 

Avlägsna rester med hjälp av borste, skrapa och / eller rengöringsvamp. Tvätta sedan med en tvållösning. 
Skölj med vatten och låt torka.

.

FLAMTÄMJARNA 

Stäng av gasen, använd grillhandskar för att undvika brännskador, och rengör med en mjuk mässing borste. 
När grillen svalnat så diska gärna med diskmedel i hett vatten. 

RENGÖRING BRÄNNARNA 

1. Stäng av gasolen, och koppla från flaskan
2. Ta bort flamtämjaren
3. Rengör brännaren med en mjuk borste eller blås rent med tryckluft
4. Torka med en trasa. Se till att brännarna är torra.
5. Rengör alla tilltäppta portar försiktigt med en nål eller styv tråd (såsom ett öppnat gem).
6. Inspektera brännaren för skador (sprickor eller hål). Om skador upptäcks, byt ut mot en ny

brännare. Sätt tillbaka brännaren, kontrollera att gasventilens öppning är i rätt läge och fäst
brännaren.

UNDERHÅLL 
Din grill bör servas årligen av auktoriserad verkstad. 



FELSÖKNING 

PROBLEM TROLIG ORSAK LÖSNING 

Brännare tänds inte vid 

användning av tändsystemet 

1.Gasolflaskan är tom

2.Felaktig regulator

3.Smuts i brännarna

4.Hinder i munstycke eller slang

5.Elektrod eller sladd sitter löst

6.Elektrod eller sladd till tändaren är

trasig

1.Byt ut till full flaska

2.Kontrollera regulatorn,

eller byt till ny

3.Rengör brännarna

4.Rengör munstycke och

slang 

5.Fäst sladdarna

6.Byt elektrod och sladdar

Brännarna tänds inte med 

hjälp av en tändare eller sticka 

1.Gasolflaskan är tom

2.Felaktig regulator

3.Smuts i brännarna

4.Hinder i munstycke eller slang

1.Byt ut till full flaska

2.Kontrollera regulatorn,

eller byt till ny

3.Rengör brännarna

4.Rengör munstycke och

slang 

Svag låga eller flashback 

(brand i brännaren-ett 

väsande eller stormljud kan 

höras) 

1.För liten gasolflaska

2.Hinder i brännaren

3.Hinder i munstycke eller slang

4.Blåsigt

1.Använd en större

gasolflaska 

2.Rengör brännaren

3.Rengör munstycke och

slang 

4.Ställ grillen i ett

vindskyddat område

TÄND ALLTID BRÄNNARNA I TUR OCH ORDNING FRÅN VÄNSTER TILL HÖGER FÖR ATT UNDVIKA 
OLYCKOR. OM MÖJLIGT SÅ SLÄCK/STÄNG AV BRÄNNARNA I OMVÄND ORDNING SÅ ATT DU VET 

VILKEN ORDNING SAMT VILKEN/VILKA BRÄNNARE SOM ÄR IGÅNG/TÄNDA. 

VIKTIGT: 

⚫ Grillhuven måste alltid vara helt öppen innan grillen tänds.

⚫ Skulle lågorna slockna så stäng samtliga kontrollvred, låt huven vara helt öppen och vänta 
5 minuter innan Ni tänder grillen igen.

⚫ Stäng grillhuven när grillen har svalnat.

⚫ Vid gaslukt - stäng av kontrollvreden samt gasflaskan omedelbart.



Grill tips 

Innan Ni börja grilla så förbered Er måltid så långt som möjligt. 

Skär bort överflödsfett innan Ni grillar så undviker Ni att fettet rinner ner i grillen och orsakar lågor som
bränner maten.
Prova dig fram och testa din grill. Använd inte de dyraste råvarorna de första gångerna.
Att marinera råvarorna förhöjer smaken. Observera det får inte droppa ner olja i grillen när Ni påbörjar

tillagningen. Torka råvaran så att inte olja droppar ned och ger lågor som brånner maten.
Använd helst en lång tång att vända kött med istället för gaffel. Detta för att inte punktera köttet och låta all 
köttsaft rinna ut.
Använd ordentliga grillverktyg och helst grillhandskar.

VARNING 

FÖRVARA GASFLASKAN PÅ ETT VÄL VENTILERAT STÄLLE

OCH UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN. 

När gasflaskan är avstängd och frånkopplad så skruva gärna I den medföljande pluggen till gasflaskan.
Vid förvaring av grillen så skydda helst brännarna, luft- och gasanslutningarna, så att insekter och 
damm undviks. 
Täck grillen med ett överdrag. 

UNDERHÅLL 

1 Rengör grillen regelbundet. All smuts skall tas bort både utvändigt och invändigt. Om grillen inte 
skall användas på ett tag så använd gärna en antikorrosionsolja på de rostfria ytorna. 

2 Se till att grillen har ett överdrag på när den inte används. Grillen måste vara ren, torr 
och kall när överdraget läggs på.  



VIKTIG INFORMATION 

VÅRD OCH SKYDD AV ROSTFRIA YTOR 

Din grill har rostfritt stål på en del ytor. Allt rostfritt stål kräver vård och skydd för att behålla sitt utseende. 
Rostfritt stål är inte immunt mot korrosion, och inte heller är de underhållsfria, tvärtemot vad många tror. 
Även de högsta kvaliteter av rostfritt stål kräver frekvent rengöring med färskt vatten för att undvika 
oxidering. 

Enligt modern design, har din grill visa ytor med borstat rostfritt stål. Denna borstade yta uppnås genom att 
köra rostfritt stål genom en process som tar bort spegelblank yta och lämnar en borstad finish. Borstat 
rostfritt stål kräver en regelbunden rengöring och vård, för att behålla sin kvalitet och utseende. Utan 
regelbunden vård det är realistiskt att förvänta sig att det kommer att visa tecken på korrosion efter en tid. 

Rostfritt stål är inte ett underhållsfritt material. 

Efter montering, rekommenderar vi att stryka på ett tunt lager av olivolja med en ren trasa, på alla 
exponerade rostfria områden. Detta skall sedan poleras in med en annan ren trasa till en icke-oljig yta. 
Denna process kommer att hjälpa till att skydda mot smuts och andra korrosiva föroreningar, genom att 
åstadkomma en temporär livsmedelssäker sköld. Olivoljan gör också att senare polering och borttagning 
av fingeravtryck blir lättare. Denna process bör upprepas vid rengöring av grillen. 

Du kanske har köpt ett skydd för din grill. Det rekommenderas att grillöverdrag används vid alla
tillfällen då grillen inte nyttjas, för att skydda den. Det är dock viktigt att grillen är torr och ren innan 
överdraget läggs på. Om grillen är fuktig eller blöt när överdraget läggs på, kan detta istället 
förorsaka korrosion. Detta är extra viktigt om grillen skall ställas undan under en längre tid. 
Se alltid till att ha din grill ren och torr. 

För att bibehålla kvaliteten på ytskiktet av det rostfria stålet på din grill måste man vara noggrann med 
skötsel och underhåll enligt detta råd. 

Ta hand om din grill noggrant och den kommer att tjäna dig väl under många år framöver. 

Vi önskar Er många goda och trevliga måltider ! 




