
 
 

Szerelési és használati utasítás 
Landmann grill Art. 0423 
 
 
Általános tudnivalók: 
 
Olvassa el gondosan a tájékoztatót, és kövesse a biztonsági elıírásokat. Hagyjon elegendı idıt az 
összeszerelésre és teremtsen egy 2-3 m²-es szabad területet. Helyezze el a tartozékokat és a szükséges 
szerszámokat karnyújtásnyi távolságon belülre. 
Ügyeljen arra, hogy a csavarokat elıször csak lazán húzza meg. Csak a teljes összeszerelés után húzza 
meg a csavarokat erısen. Ellenkezı esetben nemkívánatos feszülések jelentkezhetnek. 
 
Részei: 
 
A: Fogantyú 3 
B: Szellızı 1 
C: Tetırész 1 
D: Tetı felerısítı 1 
E: Sütırostély 1 
F: Széntartórács 1 
G: Tőztér 1 
H: Lábrögzítı 3 
I: Kerekesláb 2  
J: Rögzített láb 1 
K: Kerék 2 
L: Tartó 1 
M: Hamutál 1 
N: Lábvég 1 
O: Szénosztó 2 

 
 
 
 

 



 
Szerelés elıkészítése:  
 
A fenti lista alapján ellenırizze, hogy minden tartozék rendelkezésre áll-e. Készítse elı a tartozékokat 
és a következı szerszámokat: csillag-, vagy franciakulcs (8 mm) és egy csillagcsavarhúzó. 
 

  
Csavarok: 
 

 
 
 
Összeszerelés: 
 

1. Melegítse meleg vízben a lábvéget (N) és kapcsolja össze a rögzített láb (J) nyitott csıvégével. 
2. Tegyen minden láb tetejére egy-egy lábrögzítıt (H) és szerelje össze a lábakat a tőztérrel (G). 

Használja ehhez az M6 x 25 csavarokat megfelelı alátéttel. 
3. Vezesse a tartó (L) végeit a lábak furataiba és szerelje fel a kerekeket (K) a sapkás 

anyacsavarokkal. 
4. Helyezze a hamutálat (M) a lábak közé és forgatással ugrassza a helyére. 
5. Csavarozzon fel a két fogantyút (A) a tőztérre s egyet a tetırészre (C) az M5 csavarok, 

alátétek és anyák segítségével. A tetı felerısítıt (D) a tetırész belsı részére kell szerelni 
ugyanazokkal a csavarokkal, mint a másik két fogantyút 

6. Helyezze be a széntartórácsot (F) és a sütırostélyt (E). A szénosztó (O) a közvetett 
grillezéshez szolgál, és a szénrácsra kell helyezni. Így egy levegıs tér lesz a kettı között, 
amely fölött van a grillezés. A tálfal és a szénosztó közti teret tüzelıanyaggal kell kitölteni. 
Zárt tetınél és nyitott szellızınél a meleg levegı olyan cirkulációja keletkezik, mely a 
grillezett ételt közvetve melegíti, és elkerüli a lecsöpögı zsírt. 

7. Összeszerelés után húzza meg az összes csavart erısen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Utasítások a grillkészülék biztonságos üzemeltetéséhez: 
 
A készüléknek üzemeltetés közben stabil, vízszintes terepen kell állnia. Ne használjuk zárt ill. fedett 
térben. Csak veszélytelen gyújtószert (pl. Landmann terméket) használjon. Az égéstér kb. 2,2 kg 
tüzelıanyag égetésére elegendı. Az elsı használat elıtt a készüléket kb. 30 percig forrósítsa fel. 
 
Figyelem! 
 
Semmi esetre se használjon a begyújtáshoz ill. újragyújtáshoz spirituszt, benzint vagy hasonló 
veszélyes folyadékot! A grillsütıt mindig sima, vízszintes felületen használja! 
Zárt helyiségben nem használható! 
Használat közben a grill helyzetét ne változtassa! 
Az elsı használat elıtt a készüléket töltse fel faszénnel és minimum 30 percen keresztül forrósítsa! 
 
Begyújtási utasítások: 
 

1. Használjon minıségi Landmann faszenet, brikettet ill. gyújtófolyadékot. 
2. A faszenet ill. a brikettet helyezze a tőztérbe piramis formába halmozva. Közvetett 

grillezésnél. A tálfal és a szénosztó közti teret tüzelıanyaggal kell kitölteni. A szénosztók 
közti tér indirekt grillezésnél szabadon marad. 

3. Itassa át a piramist egyenletesen gyújtófolyadékkal. 
4. 60 másodperc elteltével egy gyújtópálcával gyújtsa be a tüzelıanyagot. 
5. 15-20 perc elteltével a tüzelı fehéren hamvas lesz, elérve az ideális állapotot. Egyenletesen 

osszuk el a tüzelıanyagtárolóban. 
6. Helyezze el a bezsírozott sütırostélyt és kezdjen grillezni. 

 
Garancia: 
 
LANDMANN grillkészülékünkre a vásárlás napjától számítva két év garanciát vállalunk. A garancia 
kiterjed a hibás megmunkálásra, hibás alkatrészekre és ezen alkatrészek cseréjére. Szállítási, szerelési 
és egyéb költségek nem képezik részét a garanciának. A garancia érvényét veszti, ha a meghibásodás 
nem rendeltetésszerü használatból ered, vagy ha a készüléken bárminemü átalakítás történt. 
 
Abban az esetben ha valami mégis nem szolgál megelégedettségére, forduljon hozzánk az alábbi 
telefonszámokon. 
 
LANDMANN HUNGÁRIA Kft. 
H-2220 Vecsés, Almáskert u. 4. 
Tel.: 06 29 55 50 70 
Fax: 06 29 354 932 
e-mail: infohun@landmann.de 


