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Monteringsanvisning
Grilltunna

Läs noggrant igenom monterings- och 
bruksanvisningen innan Du tar din 
LANDMANN- kvalitetsgrill i bruk. Vid 
användning enligt föreskrifterna är 
funktionsstörningar uteslutna

LANDMANN Kolgrill får endast användas 
utomhus



Allmänna tips för en lyckad montering

Läs noggrant igenom hela monteringsanvisningen 
innan någon montering påbörjas. Ta er god tid att 
montera grillen.
Skulle trots nogrann tillverkningskontroll, förpackning 
och transport av grillen, denna produkt inte vara 
komplett eller till eran fulla belåtenhet ber vi er ta 
kontakt med inköpsstället.
Spara monteringsanvisningen för framtida bruk. Om 
ni vill beställa reservdelar eller tillbehör måste ni veta 
artikelnumret som står på monteringsanvisningen 
första sida.
Tips: Dra åt alla skruvar först när alla delar är komplett 
monterade. Detta underlättar vid monteringen och 
höjer stabiliteten på grillen.
Detalj lista 

Termometer   1
Lock    1
Ventil   3
Handtag till lock  1
Varmhållningsgaller  1
Grillgaller    3
Koljusterare   2
Grillskål   1
Fronthylla   1
Stöd mellan benen   2
Stöd till fronthylla   2
Hjulben, bakre höger  1
Hjul    2
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 VARNING - risk för brännskador!

Vid användning ska grillen stå på ett fast och 
jämnt underlag
Varning! Grillen blir mycket varm och får inte 
förflyttas under användning 
Använd skyddshandskar eller grilltång när ni 
grillar.
Låt grillen svalna helt innan rengöring 
VAR FÖRSIKTIG! Använd inte sprit eller bensin 
som tändmedel!
VAR FÖRSIKTIG! Använd endast tändmedel som 
motsvarar den Europeiska normen (EN 1860-3)!
Använd aldrig vatten för att släcka grillen.
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 VARNING - risk för syrebrist!

Får ej användas i slutna utrymmen!

 Fara för barn och husdjur!

Lämna aldrig grillen utan uppsikt 
VARNING! Håll barn och djur på säkert avstånd från 
grillen
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Hjulaxel    1
Navkapsel   2
Hjulben, främre höger  1
Stödben, främre vänster  1
Trådhylla   1
Stödben, bakre vänster   1
Asktömningslucka  1
Lås till asktömningslucka  1
Gångjärn till asktömningslucka 1
Draghandtag    1
Kolgaller   1
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Förberedelse 

Innan monteringen påbörjas är det lämpligt att ta 
ur alla delar ur förpackningen och sortera dem med 
hjälp av monteringsanvisningen. Skulle grillen, trots 
noggrann kontroll, inte vara komplett, ber vi Dig ta 
kontakt med inköpsstället.

Gå gärna in på www.landmann.se, INNAN du monterar 
och använder grillen, för eventuella ändringar i bruks- 
monteringsanvisningen.

Skruvförpackning
(Obs! Vissa skruvar är 
redan förmonterade)

Monteringssteg

 OBS!
För din egen säkerhets skull ska skruvhuvudena 
alltid vara vända utåt eftersom du i annat fall 
kan skada dig. Först när monteringen är klar 
ska alla skruvförbindningar dras åt ordentligt 
eftersom det annars kan uppstå oönskade 
materialspänningar.

Börja med att lägga i krokarna på trådhyllan i 
benens hål längst ner på benen
Skruva fast stöd mellan benen (10) mellan 
stödbenen (17) och (19) med 4st M6x15 
skruvar
Gör likadant med stödbenen (12) och (16)
För ihop stödbenen med hjulbenen
För igenom hjulaxeln genom hjulbenen, för på 
hjulen på hjulaxeln, fixera genom att trycka fast 
navkapslarna på hjulaxeln
Skruva fast grillskålen (8) i vagnen med 6st 
M6x15 skruvar
Skruva fast ventilen (3) utvändigt på 
asktömningsluckan (20) med M6x15 skruv och 
mutter
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Avsedd användning

Grillen får uteslutande användas för tillagning av 
maträtter som kan grillas. Alla riktlinjer i denna 
handledning ska följas. Den är avsedd endast för 
privat bruk!

Säker användning av grillen

Innan du använder grillen första gången ska den 
värmas upp med bränsle (träkol eller briketter) i ca 
30 minuter.
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Skruva fast gångjärnet på asktömningsluckan 
(20) med 2st M5x10 skruv + mutter
Skruva sedan fast hela luckan på grillskålen 
med 2st M5x10 skruv + mutter
Skruva först dit låset med M6x15 specialskruv 
på grillskålen och fäst låset med M5x15 
specialskruv på asktömningsluckan
Börja med att skruva fast stöden till fronthyllan 
på fronthyllan (9) med 2st M6x15 skruv
Fäst sedan hela fronhyllan på grillen med 4st 
M6x15 skruvar
Fäst locket (2) på grillskålen (8) med 2st M8x25 
specialskruvar
Skruva fast handtaget (4) på locket (2) med 2st 
M6x15 skruvar. Skruva fast ventilerna utvändigt 
på locket (3) med M6x15 skruv och mutter 
Skruva fast termometern (1).
För in varmhållningsgallret i locket och fäst det 
sedan i grillskålen med 2st M6x15 specialskruv 
och M6 specialmutter (Obs muttern skall vara 
utåt)
Efterdra alla skruvar
Lägg kolgallret (24)i koljusteraren (7) i grillen.
Lägg i gallerna (3) 
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Starta grillen

VARNING för brännskador! 

Vid antändning med bensin eller sprit kan det uppstå 
okontrollerbar värmeutveckling på grund av små 
explosioner. Använd därför endast ofarliga Tändmedel 
som LANDMANN:s El-tändare, LANDMANN-tändblock,  
LANDMANN-tändvätska. 

Grillen måste stå stabilt och på ett fast underlag 
när den används. Använd endast briketter 
eller träkol. Använd gärna kvalitetsprodukter 
från LANDMANN, som LANDMANN-träkol och 
LANDMANN-briketter,
Häll på träkolen eller briketterna på kolgallret. 
Använd lämpligt tändhjälp medel t.ex. 
tändvätska eller tändblock
Tänd med en tändsticka fyr på träkolen eller 
briketterna 
Lägg på det infettade grillgallret och börja 
grilla
Vänta med att lägga på maten tills dess att 
träkolen eller briketterna har fått en ljusgrå färg  
Det optimala glödtillståndet har då uppnåtts. 
Fördela maten jämnt i grillskålen med en 
lämplig Grilltång / Grillstekspade. 
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Rengöring/skötsel

VARNING för brännskador! 
Låt grillen kylas av helt innan du rengör den. Kyl 
aldrig av den heta grillen med vatten. Du kan då 
bränna eller skada dig. För att grillen ska se snygg 
ut är det förstås nödvändigt att rengöra den då och 
då. Använd dock inte putsmedel till detta. För normal 
rengöring räcker det med en disktrasa och vatten 
plus vanligt diskmedel. Om de emaljerade delarna 
är starkt nedsmutsade ska du använda vanligt 
emaljrengöringsmedel eller ugnsrengöring. Följ de 
anvisningar som medlets tillverkare ger. Rengör 
grillen med diskmedel

Landmann Skandinavia
Storgatan 70

568 32 Skillingaryd
e-mail landmann@landmann.se

hemsida www.landmann.se
tel 0370-693580
fax 0370-49580

Vår hemsida: www.landmann.se

På vår hemsida kan ni få tips på allt ifrån hur man blir 
en mästare vid grillen, support, nyheter och tillbehör 
till er grill. 

Vi har ett stort sortiment med olika tillbehör såsom 
Skyddhuvar, Bestick, Rökflis, Skötselkit, Galler, 
Stekplattor och Brännare och mycket mer. 

Dessa produkter finns hos välsorterade Landmann 
återförsäljare. Många av våra återförsäljare kan även 
beställa hem önskade delar till er. 

Ni har även möjlighet att beställa tillbehör och 
reservdelar direkt på vår hemsida via webbutiken ! 

Passande tillbehör till er grill:

Skyddshuv 0276

Vattenavvisande skyddshuv skyddar din grill emot 
väta och surt nerfall

Skyddshuv 14327

En skyddshuv i högre kvalité skyddar din grill ännu 
bättre


