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Szerelési és használati utasítás 

  Kerek Grill Nr. 0534 
 
 
 
 
Általános tudnivalók: 
 
Olvassa el gondosan a tájékoztatót, és kövesse a bi ztonsági 
el ıírásokat. Hagyjon elegend ı id ıt az összeszerelésre és 
teremtsen egy 2-3 m²-es szabad területet. Helyezze el a 
tartozékokat és a szükséges szerszámokat karnyújtás nyi 
távolságon belülre. 
Ügyeljen arra , hogy a csavarokat el ıször csak lazán húzzuk meg. 
Csak a teljes összeszerelés után húzza meg a csavar okat er ısen. 
Ellenkez ı esetben nemkívánatos feszülések jelentkezhetnek. 
 
 
Részei:  
 
A: Szélfogó 1 
B: Grillrostély 1 
C: Faszéntartó tál 1 
D: Láb 3 
E: Csavar 5 
F: Szárnyas anya 5 
 
 
Összeszerelés:  
 
1.:  Fektesse le fejjel lefelé a 

faszéntartó tálat (C) és helyezze a 
lábak (D) hajlított végeit a tál 
oldalán lév ı vágatokba.  

2.:  Csavarozza rá a két oldalsó lábat a 
tálra két M5 x 15 csavarokkal és 
anyákkal. A csavarok feje kifelé az 
anyák befelé legyenek.  

3.:  Állítsa fel a készüléket és 
csavarozza fel a szélfogót (A) a 
harmadik csavarral és anyával a 
tálra. A harmadik, hátsó lábat is 
ezzel egyszerre, ugyanezzel a csavarral kell feler ısíteni. 

4.:  Végül állítsa be a grillrostélyt Grillrost (B) a kí vánt 
helyzetbe. 
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Begyújtási utasítások:  
 
1.:  Használjon min ıségi (DIN-es) Landmann faszenet, brikettet 

ill. gyújtófolyadékot.  
2.:  A faszenet ill. a brikettet helyezze a t őztérbe piramis 
formába halmozva. 
3.:  Itassa át a faszenet egyenletesen gyújtófolyadékkal .  
4.:  60 másodperc elteltével  gyújtsa be a tüzel ıanyagot. 
5.:  15-20 perc elteltével a faszén felületén fehér hamu  

jelentkezik, ami az ideális állapot a sütéshez. Osz lassuk 
el egyenletesen a faszenet a t őztérben.  

6.:  Helyezze el a bezsírozott süt ırostélyt és kezdjen 
grillezni  
 
 
Import ır: 
Landmann Hungária kft. 
H-2220 Vecsés, Almáskert u. 4. 
Tel.: 06-29-555-070 
Fax.: 06-29-555-078 
infohun @landmann.de 
www.landmann.hu 
 

Figyelem!  Semmi esetre se használjon a begyújtáshoz 
ill. újragyúj-táshoz spirituszt, benzint vagy 
hasonló veszélyes folyadékot! A grill-süt ıt mindig 
sima, vízszintes felületen használja! Munka közben 
használjon grillkeszty őt és grillcsipeszt. Zárt 
helyiségben nem hasz-nálható! Használat közben a 
forró grill helyzetét ne változtassa és tartsa távo l 
a gyerekeket, háziállatokat!Az els ı használat el ıtt 
a készüléket töltse fel faszénnel és minimum 30 
percen keresztül melegítse el ı! 


