
OWNER’S MANUAL FOR BARBECUE GAS GRILL

Models: MLT-MB4506/MLT-MB4506-GER

·THE USE OF UNAUTHORISED PARTS CAN CREATE UNSAFE CONDITIONS AND ENVIRONMENT.

·FOR OUTDOOR USE ONLY.

·READ THE MANUAL CAREFULLY BEFORE ASSEMBLING AND OPERATING THE APPLIANCE.

·ACCESSIBLE PARTS MAY BE VERY HOT. PLEASE KEEP YOUNG CHILDREN AWAY.

·PLEASE RETAIN THE MANUAL FOR FUTURE REFERENCE.

·PLEASE REMOVE ANY TRANSIT PROTECTION BEFORE ASSEMBLING AND OPERATING THE APPLIANCE

·THIS APPLIANCE MUST BE KEPT AWAY FROM FLAMMABLE MATERIALS

·PLEASE WEAR PROTECTIVE GLOVES WHEN HANDLING PARTICULARLY HOT COMPONENTS

·PLEASE READ THE CARE AND WARRANTY INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USE.

·ANY MODIFICATION OF THE APPLIANCE MAY BE DANGEROUS

·IF A REPLACEMENT IS NECESSARY, PLEASE CONTACT EITHER OUR CUSTOMER SERVICE
DEPARTMENT OR YOUR LOCAL DEALER.

Lindström & Sondén AB,
Havsbadsvägen 1, 262 63 Ängelholm, Sweden



If you smell gas:  

1 . Shut off gas to the appliance. 
2 . Extinguish any open flame. 

3 . Open lid.  

4. If odor continues, keep away from
the appliance and immediately call
your gas supplier or your fire
department.

1. Do not store or use gasoline or
other flammable liquids or vapors in
the vicinity of this or any other
appliance.

2. An LP cylinder not connected for
use shall not be stored in the
vicinity of this or any other
appliance.

For residential use only. Do not use for 
commercial cooking.  

Call Grill Service Center For Help And 
Parts  

please contact Details of distributors in case 

of any faults, problems in assembly or use.  

You will be speaking to a representative of 
the grill manufacturer .   

To order new parts call distributors。

Product Record 

IMPORTANT: Fill out the product record 
information below.   

Model Number 

Serial Number 

See rating label on grill for serial number. 

Date Purchased 

DANGER: Indicates an imminently  
hazardous situation which, if not avoided, 
will result in death or serious injury.  

Installation Safety Precautions   • 
Please read this User’s Manual in its entirety 
before using the grill.  
• Failure to follow the provided instruction

can result in seriously bodily injury and/or
property   damage.

• Some parts of this grill may have sharp
edges. Please wear suitable protective

gloves. 
• Use grill, as purchased, only with LP

(propane) gas and the regulator/valve
assembly supplied. 
• Grill installation must conform with local

codes, or in their absence of local codes,
with either the National Fuel Gas  Code,

Modification will result in a safety hazard. 
• All electrical accessories (such as

rotisserie) must be electrically grounded
in accordance with local codes, or

National Electrical Code. Electrical Code. 
Keep any electrical cords and/or  fuel 
supply hoses away from any hot surfaces 
• Modification will result in a safety hazard.

IMPORTANT: This grill is intended for outdoor 
use only and is not intended to be installed in 
or on recreational vehicles or boats.  



NOTE TO INSTALLER: Leave this User’s 
Manual with the customer after delivery 
and/or installation. 

NOTE TO CONSUMER: Leave this User’s 
Manual in a convenient place for future 
reference 

Safety Symbols 
The symbols and boxes shown below explain 
what each heading  
means. Read and follow all of the messages 
found throughout the manual. 

WARNING: Indicates an potentially 
hazardous situation which, if not avoided, 
could result in death or serious injury.  

CAUTION: Indicates a potentially 
hazardous situation or unsafe practice 
which, if not avoided, may result in minor 
or moderate injury.



DO 
*Use spanner to tighten all gas fittings *Check
all gas hose and line connection for damage,
cuts or cracks each time for using the
appliance.
*Always leak test with soapy water *Check
main burners, side burners and infrared rear
burner regularly for insect nets such as
spiders, ants, etc. Nets are dangerous and
need to be fully cleaned. *Use the appliance
outdoors only
*Accessible parts maybe very hot. Always
Keep children away from the appliance
*Have the gas cylinder filled by an authorized
gas supplier
*Always wear protective gloves when handling
hot component
*Close the gas cylinder valve after each use
*Clean the grease tray regularly.
*USE grill at least 1.5 m from any wall or
surface, combustible material, gasoline, flame
liquids or vapors
Burning off the barbecue after every use(for
approx 15 minutes) will keep excessive food
residue to a minimum.
*Turn off the gas supply at the gas cylinder
after use."
*Place the gas cylinder outside the cart for
using
*Turn off the gas supply at the cylinder in the
event of gas leak .

Do not do 
*Lean over appliance when lighting *Store
combustible material, gasoline or
flammable liquids or vapors within vicinity of
barbecue
*Use appliance with any cover on
*Use plastic or glass utensils on the
Barbed se
*Use the appliance in strong winds
*Dismantle control valves
*Test for gas leaks with a naked flame
*Store spare gas cylinders in the cabinet *Lay
the gas cylinder down (always keep upright]
*Use appliance indoors
*Modify the constructions of the appliance or
the size of any burner, injector orifice or any
other components
*Move the appliance during using
*Obstruct any ventilation of the appliance
*Allow the flexible gas supply hose or any
electrical cord to come in contact with any
heated surface of the appliance
*Use charcoal or any other solid fuel in this
appliance
*Disconnect any gas fittings while the
appliance is in using
*Use a rusty or dented gas cylinder with a
damaged gas valve
*Fill the gas cylinder beyond 80% cap
*Use the infrared rear burner at the same time
as other burners
*altere the sealed parts by end user *modify
the appliance



Technical Data
Model No. 

MLT-MB4506  
MLT-MB9006 

Appliance Name  
Outdoor Gas Grill 0705 

Appliance Category I3+(28-30/37) I3B/P(30)  I3B/P(50) 

Type of gas Butane Propane Butane, Propan e or their mixture 

Gas Pressure 28-30mbar 37mbar 30mbar 50mbar 

Country of Destination 
BE, CY, CZ, FR, GR, IE, 
IT, LT, PT, ES, CH, GB  

CY, CZ, DK, EE, FI, HR, LT, 
NL, NO, RO SK, SI, SE, TR  AT, CH, DE 

Total Heat Input 16.8kW Gas consumption 1222g/h 

Injector Main grill 0.82mm 0.82mm 0.72mm 

WARNING: 
*Use outdoors only.
*Read the instructions before using the appliance
*Accessible parts may be very hot. Keep away from young children.
*This appliance must be kept away from flammable materials during use
*Do not move the appliance during use.

Assembly

WARNING: Whilst every effort has made in manufacture of your barbecue to remove any 
sharp edge, you should handle all components with care to avoid accidental injury.  
Tools required: Either a Philips crosshead or flat-bladed screwdriver and either a spanner 
(we have supplied a multifunction spanner) or a pair pliers.  
Please read all instructions thoroughly before proceeding. Find a large, clean area in 
which to assemble your trolley barbecue. Please refer to the parts list and assembly 
diagram as necessary. Assembly of the barbecue involves many large components; it is 
advisable to have two people assemble the unit.  

NOTICE: Make sure all the plastic protection rip off before 
assembling! 



Model No. Qty Description

MLT-MB4506 
MLT-MB9006 

3pcs Cooking Grill
1pc Temperature Gauge
1pc Hood Handle
1pc Warming Rack Chromed Wire
6pcs Flame Tamer
6pcs Main Burner
1pc Grease Tray
2pcs Suspended Support Bracket



50mm 

50mm 

1.The appliance must not be installed on or against combustible surface--minimum clearance must
be 50mm min.
2.NOTE: Only non-combustible materials can be used in close proximity to this appliance.
3 .NOTE: the appliance should be used on a table，the table material should

be Non Combustible and the height should be not exceed 800mm。 
4.the flexible hose which must be accessible for its entire length and protect flexible hose due to bad
weather.

 50mm 

MB4503/9003 MB4504/9004 MB4505/9005 MB4506/9006 

A mm 550 660 mm mm 820 mm 980 

B 580 mm mm 690 850 mm m 1010 

c 
MB4503   500mm 

MB9003   625mm 



DANGER
•  NEVER store a spare LP cylinder under or near
the appliance or in an enclosed area.

• Never fill a cylinder beyond 80% full.

• If the information in the two points
above is not followed exactly, a fire
causing death or
serious injury may occur.

• An overfilled or improperly stored
cylinder is a hazard due to possible gas
release from the safety relief valve. This
could cause an intense fire with risk of
property damage, serious injury or death.

• If you see, smell or hear gas escaping,
immediately get away from the LP
cylinder and appliance and call your
fire department.

LP Tank Removal, Transport And Storage

• Turn OFF all control knobs and LP tank valve. Turn
coupling nut counterclockwise by hand only - do
not use tools todisconnect. Lift LP tank wire upward
off of LP tank collar, then lift LP tank up and off of
support bracket. Install safety cap onto LP tank
valve. Always use cap and strap supplied with
valve.

Failure to use safety cap as directed may result 
in serious personal injury and/or property 
damage.  

• A disconnected LP tank in storage or being
transported must have a safety cap installed (as
shown). Do not store an LP tank in enclosed
spaces such as a carport, garage, porch,
covered patio or other building. Never leave an
LP tank inside a vehicle which may become
overheated by the sun.

• Do not store an LP tank in an area where
children play.

LP Gas Cylinder 

• The gas cylinder shall not be dropped or
handled roughly! If the appliance is not in
use, the cylinder must be disconnected.
Replace the protective cap on the cylinder
after disconnecting the cylinder from
appliance.

• The precaution to be taken when changing
the gad cylinder which shall be carried out
away from any source of ignition.

• Cylinders must be stored on outdoors and
out of reach of children. The cylinder never
be stored where the temperature can reach
over 50C. Do not store the cylinder near
flames pilot lights or other sources of
ignition.

• This appliance is only suitable for use with
lowpressure butane, propane or their mixture
gas and fitting with appropriated low-

pressure regulator via a flexible hose.
The barbecue is set to operate.

• 28-30mbar regulator with butane gas
@category I3+

• 30mbar or 50mbar regulator with butane,
propane or their mixtures category I3B/P(30)
or I3 category I3B/P(50) respectively.

• LP cylinder must be arranged for vapor
withdrawal and include collar to protect LP
cylinder valve. Always keep LP cylinders in
upright position during use, transit or
storage.

• LP Gas cylinder shall be purchased from
local site and matched with local national
requirements, Supply gas type and pressure
required for this appliance was shown on
rating label, 9kg to 23kg LP gas cylinder shall
be used for current gas appliance. maximal
external dimensions (regulator included)
shall not be more than dia. 500mm X900mm.

USE AND CARE 

LP Tank Ventil 

Säkerhetslock 

Hållarrem 



• Gas cylinder shall be located on ventilation
cylinder compartment, Gas cylinder shall
never be moved during operation period, it
shall be fixed with rigid support.

• If gas cylinder was inserted with
compartment, effective ventilation is
provided by openings compartment base and
upper side areas. The total area of the
openings in the upper part being at least
1/100th of the floor area of the compartment
and that of the openings at the base being at
least 1/50th of the floor area of the
compartment.

• Before installation, please check nameplate
on rear of the appliance to ensure the
appliance is suitable for gas supply available.

• Make sure that all connections are gas tight
by brushing with a soapy water or liquid
detergent (a gas leak will form bubbles). If
bubbles form, close cylinder valve and hand
tighten all fittings again. IF bubbles still form,
do not use stove, have a dealer check the
appliance.

NOTE: Do not obstruct or block the ventilation 
openings of the container compartment of 
appliances. 

LP Tank Exchange

• Many retailers that sell grills offer you the option
of replacing your empty LP tank through an
exchange service. Use only those reputable
exchange companies that inspect, precision fill,
test and certify their cylinders. Exchange your
tank only for an OPD safety feature-equipped
tank as described in
the "LP Tank" section of this manual.

• Always keep new and exchanged LP tanks in
upright position  during use, transit or storage.

• Leak test new and exchanged LP tanks
BEFORE connecting to grill.

LP Tank Leak Test
For your safety

• Leak test must be repeated each time LP tank is
exchanged or refilled.

• Do not smoke during leak test.
• Do not use an open flame to check for gas leaks.

• Grill must be leak tested outdoors in a well-
ventilated area, away from ignition sources such
as gas fired or electrical appliances. During leak
test, keep grill away

from open flames or sparks.
• Use a clean paintbrush and a 50/50 mild soap and

water solution. Brush soapy solution onto areas
indicated by arrows in figure below. Leaks are
indicated by growing bubbles.

WARNING
If “growing” bubbles appear do not use or move 
the LP tank. Contact an LP gas supplier or your 
fire department!

▲Do not use household cleaning agents.
Damage to the gas train components
(valve/hose/regulator) can result.

WARNING
Only the gas type and gas category listed in rating 
label on the barbecue could be used on your 
barbecue!



Gas hose and Gas Regulator 

1. Use only regulator and hose approved for LP gas at
correct pressure. 

2. The pressure adjuster shall comply with the
standard EN 12864 and correct regulation in the
country where it is installed, which may be found at
your nearest retailer of gas items. Refer to the
technical data, it is strictly prohibited to use
adjustable pressure.

3. The life expectancy of gas regulator is estimated as
10 years. It is recommended that the regulator is
changed within 10 years of the date of manufacture
or national conditions require

 it. 
4. The type of replaceable hose should meet the

standard of EN 1763-1 Class 3.
5. The hose used must confirm to the relevant

standard for the country if use. The length of hose
must be 0.7-1.5meters. worn of damaged hose
must be replaced. Ensure that the hose is not
obstructed, kinked, or in contact with any part of
barbecue other than as its connection. It is
recommended that the hose is changed with 1 year
of the date of

 manufacture or the national conduction require it. 
6. During serving or installation, make sure that the

connection flexible tube is not subjected to twisting.

WARNING
The gas grill is attended to be used with regulator 
and hose assembly, of they are note supplied by 
manufactory, the user  must choose authorized the 
regulator and gas hose complying   
with the standard and local regulations  

Only the gas type and gas category listed in rating 
label on the barbecue could be used on your 
barbecue!  

Connection to appliance 

1. Before connection, ensure that
there is not debris caught in the
head of the gas cylinder, regulator.
Burner and burner parts.

2. If the hose is replaced, it must be
secured to the appliance and
regulator connection with hose
clips, disconnection the regulator
from cylinder (According to the

directions with regulator) when the 
barbecue is not in use.  

WARNING: only Non-
Combustible surface could be 
used to support this gas 
appliance when the support 
temperature exceeds 50 K  
Outdoor gas appliance is not intended to be 
installed in or on a boat. Only used on a 
level, stable, no-flammable surface.  

• Outdoor gas appliance is not intended to be
installed in or on an RV.

• Never attempt to attach this grill to the self-
contained LP gas system of a camper
trailer or motor home.

• Do not use grill until leak-tested.

• If a leak is detected at any time, STOP and
call the fire department.

• If you cannot stop a gas leak, immediately

close

LP cylinder valve and call LP gas supplier or 
your fire department !  

5. If “growing” bubbles appear, there is a leak.
Close LP tank valve immediately and
retighten connections. If leaks cannot be
stopped do not try to repair. Call Sears for
replacement parts at sale agent.

6. Always close LP tank valve after performing
leak test by turning hand wheel clockwise

Leak Testing Valves, Hose and 
Regulator  

1.Turn all grill control knobs to OFF.

2.Be sure regulator is tightly connected to LP
tank.

3.Completely open LP tank valve by turning OPD
hand wheel counterclockwise. If you hear a
rushing sound, turn gas off immediately. There
is a major leak at the connection.



4.Brush soapy solution onto areas where
bubbles are shown in picture below

 For Safe Use of Your Grill and to Avoid 
Serious Injury:  

• Do not let children operate or play near grill.

• Keep grill area clear and free from materials that
burn.

• Do not block holes in sides or back of grill.

• Use grill only in well-ventilated space. NEVER
use in enclosed space such as carport, garage,
porch, covered patio, or under an overhead
structure of any kind.

• Do not use charcoal or ceramic briquets in a gas
grill.
(Unless briquets are supplied with your grill.)

• Use grill at least 3 ft. from any wall or
surface.

Maintain 10 ft. clearance to objects that can 
catch fire or sources of ignition such as pilot 
lights on water heaters, live electrical 
appliances, etc.  

• Apartment Dwellers:
Check with management to learn the
requirements and fire codes for using an LP 
gas grill in your apartment complex. If allowed, 
use outside on the ground floor with a three (3) 
foot clearance from walls or rails. Do not use  

 on or under balconies. 
• NEVER attempt to light burner with lid
closed. A buildup of non-ignited gas inside
a closed grill is

 hazardous. 
• Never operate grill with LP cylinder out of
correct  position specified in assembly
instructions.

• Always close LP cylinder valve and remove
coupling nut before moving LP cylinder
from

 specified operation position. 
 Safety Tips 

▲ Before opening LP cylinder valve, check the
coupling  nut for tightness. ▲ When grill is not in 
use, turn off all control knobs and  LP cylinder 
valve.  

▲ Never move grill while in operation or still hot.
▲ Use long-handled barbecue utensils and oven
mitts to  avoid burns and splatters. ▲  Maximum 
load for side shelf is 10 lbs.  

WARNING



▲ The grease tray must be inserted into grill and
emptied after each use. Do not remove
grease tray

  until grill has completely cooled. 

▲ Clean grill often, preferably after each cookout.
If a bristle brush is used to clean any of the
grill cooking surfaces, ensure no loose bristles
remain on cooking surfaces prior to grilling. It
is not recommended to

 clean cooking surfaces while grill is hot. 

▲ If you notice grease or other hot material
dripping from grill Determine the cause,
correct it, then clean and inspect valve, Keep
ventilation openings in

cylinder enclosure (grill cart) free and clear of
debris. 

▲ Do not store objects or materials inside the grill
cart enclosure that would block the flow of
combustion air to the underside of either the
control panel or the

firebox bowl.

▲ The regulator may make a humming or
whistling noise during operation. This will not
affect safety or use of
grill.

▲ If you have a grill problem see the
"Troubleshooting Section". 

▲ If the regulator frosts, turn off grill and LP
cylinder valve immediately. This indicates a
problem with the cylinder and it should not be
used on any product.

CAUTION
• Putting out grease fires by closing the lid is not
possible. Grills are well ventilated for safety
reasons.

• Do not use water on a grease fire. Personal
injury may result. If a grease fire develops, turn
knobs and LP cylinder off.

• Do not leave grill unattended while preheating
or burning off food residue on HI. If grill has not
been regularly cleaned, a grease fire can occur
that may
damage the product.

▲Do not lean over grill while
lighting. 1. Red instruction before
lighting
2. Open lid during lighting.
3. Make sure control knobs are OFF Position
4. Connection the regulator and hose to gas

cylinder and gas grill. Check leakage firstly.
5. Turn ON valve from source or tank.
6. Push and turn burner control knob anti-clockwise

to
High ( )

7. If ignition does NOT occur in 5 seconds, turn
Ignition Burner control knob OFF, wait 5 minutes,
and repeat the lighting instructions.

8. Adjust the heat by turning the knob to high/low
position.

9. To Light Other Burners turn control knob to HI. If
ignitor does not work, follow Match Lighting
instructions. After Lighting: Turn knobs to HI
position for 5 minutes to pre-heat grill. Then turn
knob to desired setting for cooking.

WARNING

Turn controls and gas source or tank 
OFF when not in use.  

CAUTION
If ignition does NOT occur in 5 seconds, turn 
the burner controls OFF, wait 5 minutes and 
repeat the lighting procedure. If the burner 
does not ignite with The valve open, gas will 
contiune to flow out of the burner and could 
accidently ignite with risk of injury.



Match-Lighting
▲ Do not lean over grill while lighting.

1. Open lid during lighting.
2. Place match into match holder (hanging

from side of cart). Light match, place 
into lighting hole on left side of firebox.

3. Push in and turn right knob to Hi position.
Be sure burner lights and stay lit.

4.Light other burners follow with steps 3.

Burner Flame Check
• Remove cooking grates and flame tamers.

Light burners, rotate knobs from HI to LOW.
You should see a smaller flame in LOW
position than seen on HI. Perform burner flame
check on side burner, also. Always check flame
prior to each use. If only low flame is seen refer
to "Sudden drop or low flame" in the
Troubleshooting Section.

HI

LOW

Turning Grill Off
• Turn all knobs to OFF
position. Turn LP
cylinder off by turning Ignitor Check

• Turn gas off at LP cylinder. Press and hold
electronic ignitor button. "Click" should be heard
and spark seen each
time between collector box or burner and electrode.
See "Troubleshooting" if no click or spark.

Valve Check
Important: Make sure gas is off at LP cylinder
before checking valves. Knobs lock in OFF
position. To check valves, first push in knobs and
release, knobs should spring back. If knobs do
not spring back, replace valve assembly before
using grill. Turn knobs to LOW position then turn
back  to OFF position. Valves should turn
smoothly.

• Before each use, check to see if hoses are cut or
worn. Replace damaged hoses before using grill.
Use only valve/hose/regulator as specified in the
parts list of this Use & Care

General Grill Cleaning
• Do not mistake brown or black accumulation of
grease and smoke for paint. Interiors of gas grills
are not painted at the factory (and should never
be painted). Apply a strong solution of detergent
and water or use a grill cleaner with scrub brush on
insides of grill lid and bottom. Rinse and allow to
completely air dry. Do not apply a caustic
grill/oven cleaner to painted surfaces.

• Porcelain surfaces: Because of glass-like composition, most residue can be wiped away with baking
soda/water solution or specially. formulated cleaner. Use nonabrasive scouring powder for stubborn
stains.

• Painted surfaces: Wash with mild detergent or nonabrasive cleaner and warm soapy water. Wipe dry
with

• Cooking surfaces: If a bristle brush is used to clean any of the grill cooking surfaces, ensure no loose
bristles remain on cooking surfaces prior to grilling. It is not recommended to clean cooking surfaces
while grill is hot.

Hose Check  



General Grill Cleaning

CAUTION

SPIDER ALERT!
IMPORTANT: Always ensure that the venturi 
burner tubes are clean. A venturi burner tube
has a narrow area in where spiders tend to build 
nests. 

If you notice that your grill is getting hard to 
light or thatthe flame isn’t as strong as it should
be, take the time to check and clean the vent  
uri’s. 

 Spiders or small insects have been known to create 
“flashback problems. The spiders builds nests and lay 
eggs in the grill’s venturi tube(s) obstructing the flow of 
gas to the burner.

To prevent flashbacks and ensure good performance 
of the    burner and venturi assembly should be removed 
from the grill and cleaned before use whenever the 
grill has been idle for an extended period.

Cleaning the burner assembly
Follow these instructions to clean and/or 
replace parts of burner assembly or if you 
have trouble igniting grill.

Clean grill often, preferably after each 
cookout. If a bristle brush is used to clean any 
of the grill cooking surfaces, ensure no loose 
bristles remain on cooking surfaces prior to 
grilling. It is not to  recommended to clean 
cooking surfaces while the grill is hot. 

1. Turn gas off at control knobs and LP
cylinder

2. Remove cooking grates and heat
diffusers.

3. Remove carryover tubes from rear of
burners.

4. Remove cotter pin from rear of burners.
5. Carefully lift each burner up and away

from valve openings.
6. Wire brush entire outer surface of burner

to remove food residue and dirt.
Clean any blocked ports with a stiff wire
such as an open paper clip.

7. Check burner for damage, due to normal
wear and corrosion some holes may
become enlarged. If any large cracks or
holes are found replace burner.

9. Carefully replace burners.
10. Attach burners to brackets with cotter pins.
11. Reposition carryover tubes and attach

to burners. Replace heat diffusers and
cooking grat   es.



nests.

venturi’s.

injury.

burner and

VERY IMPORTANT: Burner tubes must reengage valve openings. 
See illustration.

We suggest three ways to clean the tubes, use the one that works best 
for you.

A) Backed up gas can ignite in the venturi
behind the control panel. This is know as a
flashback and can damage your grill an
even cause injury.  (Bend a stiff wire (a
light weight coat hanger works well) into a
small hook. Run the hook through each
burner tube several times.)

B) Use a narrow bottle brush with a flexible
handle (do not use a brass wire brush),
run the brush through each burner tube
several times.

C) Wear eye protection: Use an air hose to
force air into the burner tube and out the
burner ports. Check each port to make
sure air comes out each hole.

•Clean cooking grates.

•Store in dry location.

•When LP cylinder is connected to grill, store
outdoors in a well-ventilated space and out of
reach of children.

•Cover grill if stored outdoors. Choose from a
variety of grill covers offered by manufacturer
once available.

•Store grill indoors ONLY if LP cylinder is
turned off and Disconnected, remove from
grill and stored outdoors.

•When removing grill from storage, follow
“Cleaning the Burner Assembly” instructions
before starting it.

Storing Your Grill 



Cleaning and maintenance 

1. Initial cleaning
Prior to operating your new gas grill, thoroughly wash the grids surface
Do not use abrasive cleaners since this might damage the cabinet finish.
If the stainless-steel surfaces become discolored, scrub by rubbing only in the direction
of the finished grain.

2. Daily cleaning
Always turn unit off and allow it to cool completely before cleaning. Clean thoroughly
before first use.
After each use, clean the grid with wire brush or flexible spatula.
Once a day, thoroughly clean splash back, sides and front with a damp cloth and polish
with a soft dry cloth.
Remove the grease drawer, empty it and wash it out.
Once a week, clean the grid surface thoroughly. Use a wire brush or steel wool on the
surface. Rub with the grain of the metal while the grid is still warm. After cleaning, the
surface of the plate should then be covered with a thin film of oil to prevent rusting. After
each “weekly” cleaning, the grid must be seasoned again. It was recommended that he
systematic checking and suitable cleaning of the inside of the grill before it is lit in order
to avoid the emission of fire from the oils that have accumulated during previous cooking.

Periodic Maintenance  
Only qualified personnel can carry out service and maintenance operations. 
The following maintenance operations should be performed at 
least once a year: Checking for proper operation of all control and 
safety devices; Checking burner combustion, i.e.:  
1. Ignition;
2. combustion safety;
3. checking for proper operation throughout the entire HIGH-to-LOW control range.
We recommend signing a service agreement providing for at least one check-up a year.

SPARE PARTS LIST 
1. Gas burner

2. flame defector

3. Temperature gauge

4. cooking grid

5. lid handle

6. Side burner

7. side burner rack
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TROUBLE SHOOTING 
Problem 

Burner(s)will not light. 

Sudden drop in gas 
flow or low flame. 

Flames blow out. 

Flare-up. 

Persistent grease fire. 

Fl ashback…(fire in 
burner tube(s)) 

Possible Cause 
No gas flow. 
Coupling nut and regulator 
not fully connected. 
Obstruction of gas flow. 
Disengagement of burner 
to  Valve. 
grills assembled corre   ctly  

 Out of gas. 
Excess flow valve tripped. 

High or gusting winds . 
Low on LP gas. 
Excess flow valve tripped. 

Grease buildup 
Excessive fat in meat. 
Excessive cooking 
temperature.   

Grease trapped by food 
buildup around burner 
system

Burner and/or burner 
tubes blocked. 

Prevention/Solution 
Check to see if LP tank is empty.  
  Turn the coupling nut about one-half to three 
quarters addit turn until solid stop. Tighten by hand 
only-do not use tools. Clear burner tube(s).  
Reengage burner and valve.  

Check steps in assembly instructions. 

Check for gas in LP tank. 
Turn off knobs, wait 30 seconds and light grill . if 
flames are low. turn off knobs and LP tank   valve. 
Disconnect regulator. Reconnect regulator and leak 
test. Tu on LP tank valve, wait 30 seconds and then 
light grill. 

Turn front of grill to face wind or increase flame 
height. Refill LP tank . 
Refer to "Sudden drop in gas flow" above. 

Clean grill 
Trim fat from meat before grilling. 
Adjust(lower)temperature accordingly. 

Turn knobs to OFF. Turn gas off at LP tank. 
Leave lid in position and let fire burn out. After 
grill cooles down, remove and clean all parts .  

T urn knobs to OFF. Clean burner and/or burner
tubes. 

Lindström & Sondén AB
Havsbadsvägen 1, 262 63 Ängelholm, Sweden

Customer Service: info@myoutdoorkitchen.co.uk



BRUKSANVISNING FÖR GASOLGRILL

Modell: MLT-MB4506/MLT-MB4506-GER

· ANVÄNDNING AV ICKE AUKTORISERADE DELAR KAN SKAPA OSÄKRA
FÖRHÅLLANDEN OCH MILJÖ.
· ENDAST FÖR UTOMHUSBRUK.

· LÄS HANDBOKEN NOGGRANT INNAN APPARATEN MONTERAS OCH

ANVÄNDS.

· TILLGÄNGLIGA DELAR KAN VARA MYCKET HETA. HÅLL BARN BORTA.

· BEHÅLL MANUALEN FÖR FRAMTIDA LÄSNING.

· VÄNLIGEN: TA BORT ALLT TRANSPORTSKYDD INNAN APPARATEN

MONTERAS OCH ANVÄNDS

· DENNA APPARAT MÅSTE FÖRVARAS FRÅN BRANDFARLIGA MATERIAL

· VÄNLIGEN: BÄR SKYDDSHANDSKAR VID HANTERING AV SÄRSKILT VARMA

KOMPONENTER.

· VÄNLIGEN LÄS SKÖTSEL- OCH GARANTIINSTRUKTIONER NOGGRANT

INNAN ANVÄNDNING. ALLA ÄNDRINGAR AV APPARATEN KAN VARA FARLIG

OM ETT BYTE ÄR NÖDVÄNDIGT, KONTAKTA VÅR KUNDSERVICEAVDELNING.

Lindström & Sondén AB 
Havsbadsvägen 1 
262 63 Ängelholm, 
Sweden 

SV



Om du känner lukten av gas:

1. Stäng av gasen till apparaten.
2. Släck eventuell öppen låga.
3. Öppna locket.
4. 4. Om lukten fortsätter, hall dig borta

från apparaten och ring omedelbart
din gasleverantör eller brandkåren.

VARNING! 

1. Förvara eller använd inte bensin
eller andra brandfarliga vätskor eller
ångor i närheten av denna eller
någon annan apparat.

2. En gasolflaska som inte är ansluten
för användning får inte förvaras I
närheten av denna eller någon
annan apparat.

 VARNING! 
 Endast för bostadsbruk. Använd inte 
för kommersiell matlagning.  

Vänligen kontakta vår kundtjänst för eventuella fel, 
problem med montering eller användning och 
beställning av reservdelar. 

 FARA: Indikerar en överhängande farlig 
situation som, om den inte undviks, kommer 
att resultera i dödsfall eller allvarlig skada. 

      Säkerhetsföreskrifter för denna installation: 
 Läs denna användarmanual innan du använder 
grillen.  
• Att inte följa de medföljande

instruktionerna kan leda till allvarliga
kroppsskador och/eller egendomsskador.

• Vissa delar av denna grill kan ha vassa
kanter. Vänligen bär lämpliga
skyddshandskar.

• Använd endast gasol (propan) och den
medföljande regulator/ventilenhet till
denna grill.

• Grillinstallation måste överensstämma
med lokala bestämmelser. Ändringen
kommer att resultera i en säkerhetsrisk.

• Alla elektriska tillbehör (såsom rotisseri)
måste vara elektiskt jordade i enlighet med
lokala bestämmelser. Håll alla elektiska
sladdar och/eller bränsleslangar borta från
heta ytor.

• Ändringar kommer att resultera I en
säkerhetsrisk.

VIKTIGT: Denna grill är endast avsedd för 
utomhusbruk och är inte avsedd att installeras i 
eller på fritidsfordon eller båtar. 

NOTIS TILL INSTALLATÖREN: Lämna denna 
användarmanual till kunden efter leverans 
och/eller installation.  

NOTIS TILL KONSUMENTEN: Lämna denna 
användningsmanual på en lämplig plats för 
framtida användning. 

Säkerhetssymboler: 
Symbolerna och rutorna nedan förklarar vad 
varje rubrik innebär. Läs och följ dessa i 
manualen.  

     VARNING 

VARNING: Indikerar en potentiellt farlig 
situation som, om den inte undviks, kan 
resultera i dödsfall eller allvarlig skada.  

    FÖRSIKTIG  
FÖRSIKTIG: Indikerar på en potentiellt 
farlig situation eller osäker praxis som, om 
den inte undviks, kan resultera i mindre 
eller måttlig skada.  



VARNING: 
GÖRA: 

• Använd skiftnyckel för att dra åt alla
gaskopplingar.

• Kontrollera alla gasslangar och
ledningsanslutningar för skador, skavsår
eller sprickor varje gång du använder
apparaten.

• Täthetstesta alltid med tvålvatten.
• Kontrollera huvudbrännare, sidobrännare

och bakre infraröd brännare regelbundet
för insektsnät som spindlar, myror etc.
Insektsnät är farligt och måste tass bort
och rengöras noggrant.

• Använd endast apparaten utomhus.
• Tillgängliga delar kan vara mycket varma.

Håll alltid barn borta från apparaten.
• Låt gasflaskan fyllas av en auktoriserad

gasleverantör.
• Bär alltid skyddshandskar vid hantering av

heta komponenter.
• Stäng gasflaskans ventil efter varje

användning.
• Rengör fettbrickan regelbundet.
• ANVÄND grillen minst 1,5 m från väggar

eller ytor, brännbart material, bensin,
flamvätskor eller ångor.

• Bränn av grillen efter varje användning i 15
minuter för att bränna bort överflödiga
matrester.

• Stäng av gastillförseln vid gasflaskan efter
användning.

• Placera gasflaskan utanför vagnen före
användning.

• Stäng av gastillförseln vid cylindern i
händelse av gasläcka.

GÖR INTE: 
• Luta dig över apparaten när du tänder.
• Förvara brännbart material, bensin, el,

brandfarliga vätskor eller ångor i
närheten av grillen.

• Använd apparaten med valfritt lock på
• Använd plast- eller glasredskap på

grillen.
• Använd apparaten i hård vind
• Demontera styrventiler
• Testa för gasläckor med öppen låg
• Förvara reservgasflaskor i skåpet.
• Lägg ner gasflaskan (håll alltid upprätt)
• Använd apparaten inomhus
• Ändra apparatens konstruktioner eller

storleken på någon brännare,
injektoröppning eller några andra
komponenter

• Flytta apparaten under användningen
• Blockera all ventilation
• Låt den flexibla gasslangen eller någon

elektisk sladd komma i kontakt med
någon uppvärmd yta på apparaten.

• Använda träkol eller annat fast bränsle i
denna apparat.

• Koppla bort alla gasarmaturer medan
apparaten används

• Använda en rostig eller bucklig
gasflaska med en skadad gasventil

• Fyll gasflaskan över 80% markering
• Använda den bakre infraröda

brännaren samtidigt som andra
brännare.

• Ändra de förseglade delarna av
slutanvändaren.

• Ändra apparaten.



 Teknisk data 

Modellnummer 
MLT-MB4506 

MLT-MB4506-GER 
Apparatens namn  
Utomhus gasolgrill 0705 

Apparatkategori I3+(28-30/37) I3B/P(30) I3B/P(50) 
Typ av gas Butan Propan Butan, Propan eller en blandning av dessa

Gastryck 28-30mbar 37mbar 30mbar 50mbar 

Destinationsland 
BE, CY, CZ, FR, GR, 

IE, IT, LT, PT, ES, 
CH, GB  

CY, CZ, DK, EE, FI, HR, 
LT, NL, NO, RO SK, SI, 

SE, TR  
AT, CH, DE 

Total värmeeffekt 16.8kW Gasförbrukning 1222g/h 
Injektor Huvudgrill 0.82mm 0.82mm 0.72mm 

VARNING: 
*Använd endast utomhus.
*Läs instruktionerna noggrant innan du använder apparaten.
*Lätt tillgängliga delar kan vara mycket varma.
*Denna apparat måste hållas borta från brandfarliga material under
användning.
*Flytta inte apparaten under användning.

 Montering 
VARNING: Även om alla ansträngningar har gjorts vid tillverkningen av din grill för att ta bort alla vassa 
kanter, bör du hantera alla komponenter med försiktighet för att undvika oavsiktlig skada. 

Verktyg som krävs: Antingen en Philips-kryssskruvmejsel eller plattskruvmejsel och antingen en skiftnyckel 
(vi har levererat en multifunktionsnyckel) eller en tång.  

Vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du fortsätter. Hitta en stor, ren yta där du kan montera 
din vagngrill. Se reservdelslistan och monteringsschemat vid behov. Montering av grillen involverar 
många stora komponenter; det är lämpligt att låta två personer montera enheten.  

OBSERVERA: Se till att allt plastskydd slits av innan montering!  

Installationssteg: (Baserat på modell CB4504, montering för andra modeller är densamma.) 

Modell nummer Antal Beskrivning 

MLT-MB4506 
MLT-MB4506-GER 

3pcs Grillgaller
1pc Temperaturmätare
1pc Lockhandtag
1pc Kromat värmeställ

6pcs Flamtämjare 

6pcs Huvudbrännare

1pc Droppbricka

2pcs Upphängd stödfäste



Den ursprungliga Ramen lossa skruvarna håll allt 
sedan monterat på L-formad stödpanel.

L-formad stödpanel (vänster 1 st, höger 1 st)



1. Apparaten får inte installeras på eller mot brännbar yta - minsta avstånd måste vara 50 mm
2. OBS: Endast obrännbara material får användas i närheten av denna apparat.
3. OBS: apparaten ska användas på ett bord, bordsmaterialet ska vara obrännbart och höjden

får inte överstiga 800 mm.
4. Den flexibla slangen som måste vara tillgänglig i hela sin längd och skydda den flexibla

slangen på grund av dåligt väder.

 50mm 

MB4503/9003 MB4504/9004 MB4505/9005 MB4506/9006 

A mm 550 660 mm mm 820 mm 980 

B 580 mm mm 690 850 mm m 1010 

c 
MB4503   500mm 

MB9003   625mm 



Användning och skötsel 

FARLIGT
•  

• Förvara ALDRIG en extra gasolflaska under 
eller nära apparaten eller I ett slutet 
utrymme.   

• Fyll aldrig en cylinder till mer än 80%.

• Om informationen I de två punkterna ovan
inte följs exakt, kan en brand som orsakar
dödsfall eller allvarlig skada inträffa.

• En överfylld eller felaktigt lagrad cylinder är
en fara på grund av eventuellt gasutsläpp
från säkerhetsventilen. Detta kan orsaka en
intensiv brand med risk för
egendomsskador, allvarliga skador eller
dödsfall.

• Om du ser, luktar eller hör gasläcka ut, gå
omedelbart bort från gasolflaskan och
apparaten och ring din brandkår.

Borttagning, transport och lagring av gasoltank:
1. Stäng AV alla reglage och LP-tankventil
2. Vrid endast kopplingsmuttern moturs för

hand – använd inte verktyg för att koppla
loss.

3. Lyft LP-tankens vajer uppåt från LP-
tankens krage, lyft sedan LP-tanken upp
och av stödfästet.

4. Montera säkerhetslocket på gasoltankens
ventil.

5. Använd alltid lock och rem som medföljer
ventilen.

Att inte använda säkerhetslock enligt 
anvisningarna kan resultera i allvarligare 
personskador och/eller egendomsskador. 

• En frånkopplad gasoltank i lager eller under
transport måste ha ett säkerhetslock installerat
(enligt bilden). Förvara inte en gasoltank i slutna
utrymmen som en carport, garage, veranda, täckt
uteplats eller annan byggnad. Lämna aldrig en
gasoltank i ett fordon som kan bli överhettat av
solen.

• Förvara inte en gasoltank i ett område där barn
leker.

LP-gascylinder 

• Gasflaskan får inte tappas eller hanteras grovt!
Om apparaten inte används måste cylindern
kopplas bort. Sätt tillbaka skyddslocket på
cylindern efter att ha kopplat bort cylindern från
apparaten.

• De försiktighetsåtgärder som ska vidtas vid
byte av gascylindern som ska utföras på
avstånd från alla antändningskällor.

• Cylindrar måste förvaras utomhus och utom
räckhåll för barn. Cylindern får aldrig förvaras
där temperaturen kan nå över 50C. Förvara inte
cylindern nära flammor eller andra
antändningskällor.

• Denna apparat är endast lämplig för användning
med lågtrycksbutan, propan eller deras
blandning av gas och försedd med lämplig
lågtrycksregulator via en flexibel slang. Grillen
är inställd att fungera.

• 28-30mbar regulator med butangas @kategori
I3+



• 30mbar eller 50mbar regulator med butan,
propan eller deras blandningar kategori
I3B/P(30) respektive I3 kategori I3B/P(50).

• LP-flaskan måste vara anordnad för
ånguttag och ha en krage för att skydda LP-
flaskans ventil. Håll alltid gasolflaskor i
upprätt läge under användning, transport
eller förvaring.
• LP-gasflaska ska köpas från lokal plats och
matchas med lokala nationella krav.
Tillförselgastyp och tryck som krävs för
denna apparat angavs på märketiketten, 9 kg
till 23 kg LP-gasflaska ska användas för
nuvarande gasapparat. maximala yttermått
(regulator ingår) får inte vara mer än dia.
500mm X900mm.
•Gasflaskan ska placeras på
ventilationsflaskans utrymme. Gasflaskan
ska aldrig flyttas under driftperioden, den ska
fästas med ett styvt stöd.
•Om gasflaskan satts in med facket,
tillhandahålls effektiv ventilation genom
öppningar i fackets bas och övre
sidoområden. Den totala arean av
öppningarna i den övre delen är minst 1/100
av utrymmets golvarea och att öppningarna
vid basen är minst 1/50 av fackets golvarea.
•Kontrollera namnskylten på apparatens
baksida före installationen för att säkerställa
att apparaten är lämplig för tillgänglig
gastillförsel.
•Se till att alla anslutningar är gastäta genom
att borsta med tvålvatten eller flytande
rengöringsmedel (en gasläcka kommer att
bilda bubblor). Om det bildas bubblor, stäng
cylinderventilen och dra åt alla kopplingar för
hand igen. OM det fortfarande bildas bubblor,
använd inte spis, låt en återförsäljare
kontrollera apparaten.

OBSERVERA: Blockera eller blockera inte 
ventilationsöppningarna i behållarfacket på 
apparater.  

Byte av gasoltank 

Många återförsäljare som säljer grillar erbjuder dig 
möjligheten att byta ut din tomma gasoltank genom 
en bytestjänst. Använd endast de välrenommerade 
utbytesföretagen som inspekterar, precisionsfyller, 
testar och certifierar sina cylindrar.     

Byt endast ut din tank mot en tank med OPD-
säkerhetsfunktion enligt beskrivningen i avsnittet 
"LP-tank" i denna handbok. 
Håll alltid nya och utbytta gasoltankar i upprätt läge 
under användning, transport eller förvaring. 
Läcktesta nya och utbytta gasoltankar INNAN du 
ansluter till grillen.  

Läckagetest för gasoltank 
För din säkerhet 

• Läckagetestet måste upprepas varje gång
gasoltanken byts ut eller fylls på igen.

• Rök inte under läckagetest.
• Använd inte öppen låga för att kontrollera om det
finns gasläckor.

• Grillen måste läckagetestas utomhus i ett
välventilerat utrymme, borta från antändningskällor
som gaseldade eller elektriska apparater. Under
läckagetest, håll grillen borta från öppna lågor eller
gnistor.

• Använd en ren pensel och en 50/50 mild tvål- och
vattenlösning. Borsta tvållösningen på området som
anges med pilar i figuren nedan. Läckor indikeras av
växande bubblor.

Om "växande" bubblor dyker upp, använd eller flytta 
inte gasoltanken. Kontakta en gasolleverantör eller 
din brandkår! 

▲ Använd inte hushållsrengöringsmedel. Det kan
bli skador på gasstågets komponenter
(ventil/slang/regulator).



VARNING
 Endas den gastyp och gaskategori som anges i 
klassificeringsetiketten på grillen kan användas 
på din grill. 

 Gasslang och gasregulator 
1.Använd endast regulator och slang som är
godkända för gasol vid rätt tryck.
2. Tryckjusteraren ska överensstämma med
standarden EN 12864 och korrekta föreskrifter i det
land där den är installerad, som kan hittas hos din
närmaste återförsäljare av gasartiklar. Se tekniska
data, det är strängt förbjudet att använda justerbart
tryck.
3. Den förväntade livslängden för gasregulatorn
uppskattas till 10 år. Det rekommenderas att
regulatorn byts inom 10 år från tillverkningsdatumet
eller nationella förhållanden kräver det.
4. Typen av utbytbar slang bör uppfylla standarden
EN 1763-1 Klass 3.
5. Slangen som används måste överensstämma
med relevant standard för landet om den används.
Längden på slangen måste vara 0,7-1,5 meter.
sliten av skadad slang måste bytas ut. Se till att
slangen inte är blockerad, böjd eller i kontakt med
någon annan del av grillen än dess anslutning. Det
rekommenderas att slangen byts med 1 år från
tillverkningsdatumet eller att nationell ledning
kräver det.
6. Under servering eller installation, se till att det
flexibla anslutningsröret inte utsätts för vridning.

VARNING

Endast den gastyp och gaskategori som anges i 
klassificeringsetiketten på grillen kan användas 
på din grill! 

Gasgrillen är avsedd att användas med regulator 
och slangmontering, av de är anmärkningsvärda 
levererade av fabriken, användaren måste välja 
auktoriserad regulator och gasslang som uppfyller 
med standarden och lokala föreskrifter 

Anslutning till apparaten 
Innan anslutning, se till att det inte finns skräp i 
huvudet på gasflaskan, regulatorn. Brännare och 
brännardelar. 

Om slangen byts ut måste den fästas vid 
apparaten och regulatoranslutningen med 
slangclips, koppla bort regulatorn från cylindern 
(enligt anvisningarna med regulatorn) när grillen 
inte används. 

VARNING: endast icke-brännbar yta kan användas 
för att stödja denna gasapparat när 
stödtemperaturen överstiger 50 K 

Utomhusgasapparat är inte avsedd att installeras i eller 
på en båt. Används endast på en jämn, stabil, icke 
brännbar yta. 

Utomhusgasapparat är inte avsedd att installeras i eller 
på en husbil. 

Försök aldrig att fästa denna grill på det fristående 
gasolsystemet på en husbil eller husbil.  

Använd inte grillen förrän den är läckagetestad. 

Om en läcka upptäcks vid något tillfälle, STOPPA och 
ring brandkåren. 

Om du inte kan stoppa en gasläcka, stäng omedelbart. 

LP-flaskventil och ring LP-gasleverantören eller din 
brandkår! 

Om "växande" bubblor dyker upp finns det en läcka. 
Stäng gasoltankens ventil omedelbart och dra åt 
anslutningarna igen. Om läckor inte kan stoppas, försök 
inte reparera. Ring Sears för reservdelar hos 
försäljningsagenten.  

Stäng alltid gasoltankens ventil efter att ha utfört 
läckagetest genom att vrida handratten medurs  
Läcktestningsventiler, slang och 
regulator 
1.Vrid alla grillreglage till AV.
2. Se till att regulatorn är ordentligt ansluten till
gasoltanken.
3. Öppna gasoltankens ventil helt genom att vrida OPD-
handratten moturs. Om du hör ett rusande ljud, stäng av
gasen omedelbart. Det finns en stor läcka vid
anslutningen.
4. Borsta tvållösning i områden där bubblor visas på
bilden nedan.



För säker användning av din grill och för att 
undvika allvarliga skador: 
• Låt inte barn använda eller leka nära grillen.
• Håll grillområdet rent och fritt från material som
brinner.
• Blockera inte hål i sidorna eller baksidan av
grillen.
• Använd endast grillen i välventilerade utrymmen.
Använd ALDRIG i slutna utrymmen som carport,
garage, veranda, täckt uteplats eller under en
överliggande struktur av något slag.
• Använd inte träkol eller keramiska briketter i en
gasolgrill.
(Om inte briketter medföljer din grill.)
• Använd grillen minst 1 meter från valfri vägg
eller yta.
Håll ett avstånd på 3 meter till föremål som kan
fatta eld eller antändningskällor såsom pilotljus på
varmvattenberedare, strömförande elektriska
apparater, etc.

Lägenhetsbor: 
Kontrollera med ledningen för att lära dig kraven 
och brandkoderna för att använda en gasolgrill i ditt 
lägenhetskomplex. Om tillåtet, använd utomhus på 
bottenvåningen med 1 meters avstånd från väggar 
eller skenor. Använd inte på eller under balkonger. 

Försök ALDRIG att tända brännaren med stängt lock. 
En ansamling av icke antänd gas inuti en stängd grill 
är farlig. 

Använd aldrig grillen med gasolcylinder ur korrekt 
läge som anges i monteringsanvisningen. 

Stäng alltid gasolflaskans ventil och ta bort 
kopplingsmuttern innan du flyttar gasolflaskan från 
specificerat arbetsläge. 

Säkerhetstips
• Innan LP-flaskans ventil öppnas, kontrollera att

kopplingsmuttern är åtdragen.
• När grillen inte används, stäng av alla reglage

och LP-flaskans ventil.
• Flytta aldrig grillen medan den är i drift eller

fortfarande är varm.
• Använd grillredskap och ugnsvantar med långa

skaft för att undvika brännskador och stänk.
• Maximal belastning för sidohyllan är 4.54kg
• Fettbrickan måste sättas in i grillen och tömmas

efter varje användning. Ta inte bort fettbrickan
tills grillen har svalnat helt.

• Rengör grillen ofta, helst efter varje tillagning. Om
en borste används för att rengöra någon av
grillytorna, se till att inga lösa borst finns kvar på
tillagningsytorna innan grillning. Det
rekommenderas inte att rengöra
matlagningsytorna medan grillen är varm.

• Om du märker att fett eller annat hett material
droppar från grillen. Ta reda på orsaken,
korrigera den, rengör och inspektera sedan
ventilen. Håll ventilationsöppningarna i
cylinderkapsling (grillvagn) fri och fri från skräp.

• Förvara inte föremål eller material inuti
grillvagnens hölje som skulle blockera flödet av
förbränningsluft till undersidan av antingen
kontrollpanelen eller eldstad skål.

• Regulatorn kan avge ett surrande eller visslande
ljud under drift. Detta kommer inte att påverka
säkerheten eller användningen av grill.

• Om du har ett grillproblem, se avsnittet
"Felsökning".

• Om regulatorn fryser, stäng omedelbart av grillen
och gasolflaskans ventil. Detta indikerar ett
problem med cylindern och den bör inte
användas på någon produkt.

VARNING



VARNING 
• Det går inte att släcka fett bränder genom
att stänga locket. Grillar är väl ventilerade
av säkerhetsskäl.

• Använd inte vatten på en fett eld.
Personskada kan bli följden. Om en
fettbrand utvecklas, vrid på vreden och LP
cylinder av.

• Lämna inte grillen utan uppsikt när du
förvärmer eller bränner bort matrester på
HI. Om grillen inte har rengjorts
regelbundet kan en fettbrand uppstå som
kan skada produkten.

Luta dig inte över grillen när du tänder! 
Läs instruktioner före tändning. 

1. Öppna locket under tändning.
2. 2. Se till att kontrollrattarna är AV-läget.
3. Anslut regulatorn och slangen till

gasolflaskan och gasolgrillen.
Kontrollera först läckaget.

4. Slå PÅ ventilen från källan eller
tanken.

5. Tryck och vrid brännaren
kontrollrelage moturs till HÖG (  )

6. Om tändningen INTE inträffar inom 5
sekunder, vrid tändningsbrännarens
kontrollreglage AV, vänta 5 minuter och
upprepa tändningsinstruktionerna.

7. Justera värmen genom att vrida vredet
till högt/lågt läge.

8. För att tända andra brännare vrid
kontrollvredet till HÖG. Om tändaren
inte fungerar, följ instruktionerna för att
tända med tändstickor. Efter tändning:
Vrid vreden till HÖGT-läge i 5 minuter
för att förvärma grillen. Vrid sedan
vredet till önskad inställning för
tillagning.

VARNING

Stäng AV reglagen och gaskällan eller 
tanken när den inte används.  

Flamkontroll - Brännare 
• Ta bort grillgaller och flamskydd. Tänd brännare,

vrid vreden från HI till LOW. Du bör se en mindre
låga i LÅG position än på HI. Utför även kontroll
av brännarens låga på sidobrännaren. Kontrollera
alltid lågan före varje användning. Om endast låg
låga ses, se "Plötsligt fall eller låg låga" i avsnittet
Felsökning.

VARNING 

Om antändning INTE sker inom 5 sekunder, stäng av 
brännarkontrollerna, vänta 5 minuter och upprepa 
tändningsproceduren. Om brännaren inte tänds med 
ventilen öppen, kommer gas att fortsätta att strömma ut ur 
brännaren och kan antändas av misstag med risk för 
skada.

Hög 

Låg 



Tändning med tändstickor
▲ Luta dig inte över grillen när du tänder.
1. Öppna locket under tändning.
2. Placera tändstickan i tändstickshållaren (hänger
från sidan av vagnen). Tänd tändsticka, placera i
tändhålet på vänster sida av eldstaden.
3. Tryck in och vrid höger ratt till Hi-läget. Se till att
brännaren tänds och förbli tänd.
4. Tänd andra brännare följer med steg 3.

Så här stänger du av grillen: 
• Vrid alla vreden till AV-läget. Stäng av LP-cylindern
genom att vrida tändningskontrollen

• Stäng av gasen vid gasolflaskan. Tryck och håll den
elektroniska tändningsknappen. "Klick" ska höras och
gnista ses var och en tid mellan uppsamlarlåda eller
brännare och elektrod. Se "Felsökning" om inget klick
eller gnista.

Ventilkontroll     
Viktigt: Se till att gasen är avstängd vid gasolflaskan 
innan du kontrollerar ventilerna.  
Vred låses i AV-läge. För att kontrollera ventilerna, tryck 
först in knopparna och släpp, knopparna ska fjädra 
tillbaka. Om knopparna inte fjädrar tillbaka, byt ut 
ventilenheten innan du använder grillen. Vrid vreden till 
LÅG position och vrid sedan tillbaka till AV-läget. 
Ventilerna ska svänga mjukt.  
Slangkontroll 
• Kontrollera före varje användning om slangarna är
avskurna eller slitna.
Byt ut skadade slangar innan du använder grillen. Använd 
endast ventil/slang/regulator som specificerats i 
reservdelslistan för denna i Användning & Skötsel 

Allmän rengöring av grillen  
Missa inte brun eller svart ansamling av fett och rök för färg. Inredning av gasolgrillar målas inte på fabrik (och 
bör aldrig målas). Applicera en stark lösning av tvättmedel och vatten eller använd en grillrengöring med 
skurborste på insidan av grillens lock och botten. Skölj och låt lufttorka helt. Applicera inte frätande 
grill/ugnsrengöringsmedel på målade ytor. 

Porslinsytor: På grund av glasliknande sammansättning kan de flesta rester torkas bort med 
bakpulver/vattenlösning eller speciellt. formulerat rengöringsmedel. Använd icke-slipande skurpulver för envisa 
fläckar.   

Målade ytor: Tvätta med milt rengöringsmedel eller icke-slipande rengöringsmedel och varmt tvålvatten. Torka 
av. 

Matlagningsytor: Om en borste används för att rengöra någon av grillytorna, se till att inga lösa borst finns 
kvar på tillagningsytorna. Det rekommenderas inte att rengöra tillagningsytor när grillen är varm.  



Vi föreslår tre sätt att rengöra brännarrören. 
Använd den som är lättast för dig.   
(A) (Böj en styv tråd (en lätt klädhängare
fungerar bra) till en liten krok. Kör kroken genom
varje brännarrör flera gånger.

(B) Använd en smal flaskborste med ett flexibelt

handtag (använd inte en stålborste av mässing), 
kör borsten genom varje brännarrör flera gånger. 

(C) Bär ögonskydd: Använd en luftslang för
att tvinga in luft i brännarröret och ut genom
brännarportarna. Kontrollera varje port för att se till
att luft kommer ut varje hål.

1. Trådborste hela brännarens yttre yta för att ta
bort matrester och smuts.
2. Rengör eventuella blockerade portar med en
styv tråd såsom ett öppet gem.
3.Kontrollera brännaren för skador, på grund av
normalt slitage och korrosion kan vissa hål bli
förstorade. Om några stora sprickor eller hål hittas
byt ut brännaren.

MYCKET VIKTIGT: Brännarrören måste koppla in 
ventilöppningarna igen. Se illustrationerna nedan. 

Rengöring av brännareneten 
Följ dessa instruktioner för att rengöra och/eller 
byta ut delar av brännarenheten eller om du har 
problem med att tända grillen. 
1.Stäng av gasen vid kontrollvreden och gasolflaskan.
2. Ta bort grillgaller och värmespridare.
3. Ta bort överföringsrör från brännarnas baksida.
4. Ta bort saxsprinten från brännarnas baksida.
5. Lyft försiktigt upp varje brännare och bort från
ventilöppningarna.

VARNING  

SPINDELVARNING!
  

VIKTIGT: Se alltid till att venturi-
brännarrören är rena. Ett venturi-
brännarrör har ett smalt område där 
spindlar tenderar att bygga bon. 

Om du märker att din grill blir svår att tända 
eller att lågan inte är så stark som den 
borde vara, ta dig tid att kontrollera och 
rengöra venturin. 
  
 

Spindlar eller små insekter har varit kända för att 

skapa "flashback"-problem. Spindlarna spinner nät, 

bygger bon och lägger ägg i grillens venturirör och 

hindrar flödet av gas till brännaren. Den backade 

gasen kan antändas i venturin bakom kontrollpanelen. 

Detta är känt som en Flashback och det kan skada din 

grill och till och med orsaka skador. För att förhindra 

tillbakaslag och säkerställa god prestanda bör 

brännaren och venturienheten tas bort från grillen 

och rengöras före användning när grillen har stått 

stilla under en längre period. 

   

 

.  
  

4.Byt brännarna försiktigt.
5. Fäst brännarna på
fästena med saxsprintar.
6. Sätt tillbaka
transportrören och fäst dem
på brännarna. Byt ut
värmespridare och
grillgaller.



Förvara din grill 
•Rengör grillgallren.
•Förvara på torr plats.

•När gasolflaskan är ansluten till grillen, förvara utomhus i ett välventilerat utrymme och utom räckhåll för
barn.

•Täck grillen om den förvaras utomhus. Välj från en mängd olika grillskydd som erbjuds av tillverkaren när
de är tillgängliga.

•Förvara grillen ENDAST inomhus om gasolflaskan är avstängd och frånkopplad, ta bort den från grillen och
förvara den utomhus.

• När du tar bort grillen från förvaringen, följ instruktionerna "Rengöra brännaren" innan du startar grillen.



Städning och underhåll 
1. Första rengöring
Innan du använder din nya gasolgrill, tvätta noggrant gallerytan
Använd inte slipande rengöringsmedel eftersom detta kan skada skåpets yta.
Om ytorna av rostfritt stål blir missfärgade, skrubba genom att gnugga endast i riktning mot den färdiga
ådringen.

2. Daglig städning
Stäng alltid av enheten och låt den svalna helt innan rengöring. Rengör noggrant före första användningen.
Efter varje användning, rengör gallret med stålborste eller flexibel spatel.
En gång om dagen, rengör stänk baksida, sidor och framsida noggrant med en fuktig trasa och polera med en
mjuk torr trasa.
Ta bort fettlådan, töm den och skölj ur den.
En gång i veckan, rengör gallerytan noggrant. Använd en stålborste eller stålull på ytan. Gnid med
metallkornen medan gallret fortfarande är varmt. Efter rengöring ska plattans yta täckas med en tunn film av
olja för att förhindra rost. Efter varje "veckovis" rengöring måste gallret kryddas igen. Det rekommenderades
att han systematiskt kontrollerar och rengör grillens insida innan den tänds för att undvika utsläpp av eld från
de oljor som har ansamlats under tidigare tillagning.

Periodiskt underhåll 
Endast kvalificerad personal kan utföra service- och underhållsarbeten. 
Följande underhållsåtgärder bör utföras minst en gång om året: Kontrollera att alla kontroll- och 
säkerhetsanordningar fungerar korrekt; Kontrollera brännarens förbränning, d.v.s.: 
1. Tändning;
2. Förbränningssäkerhet.
3. Kontrollera att den fungerar korrekt i hela HÖG-till-LÅG-kontrollområdet.
Vi rekommenderar att du tecknar ett serviceavtal som innebär minst en kontroll per år.

RESERVDELSLISTA 
1. Gasbrännare
2. Flamskyddare
3. Temperaturmätare
4. Matlagningsgaller
5. Lockhandtag
6. Sidobrännare
7. Sidobrännarställ

SERVICE  
Din gasolgrill bör servas årligen av en behörig registrerad person. 



FELSÖKNING
Problem 

Brännare tänds inte.

Plötsligt fall i gasflödet 

eller låg låga.  

Lågor blåser ut.

Blossa upp.

Ihållande fettbrand.

Flashback...(brand i 

brännarrör) 

 

 

Möjlig orsak
Inget gasflöde.

Kopplingsmutter och regulator 

inte helt anslutna.  

Blockering av gasflöde.
Frikoppling av brännare 

till ventil.  
Grillar inte monterade på 
rätt sätt 

Slut på gas. 
Överflödesventil löst ut.

Höga eller byiga vindar.
Låg på gasol.
Överflödesventil löst ut.

Fettansamling
För mycket fett i kött. 

För hög 
tillagningstemperatur..   

Fett som fastnat av 
matansamling runt 
brännarsystemet.
 

  

Brännare och/eller 
brännarrör är blockerade. 

Förebyggande/lösning
Kontrollera om gasoltanken är tom.
Vrid kopplingsmuttern ytterligare ett halvt till 
tre fjärdedels varv tills det fasta stopp. Dra åt 
endast för hand - använd inga verktyg.
 

Rensa brännarrör.
Återkoppla brännare och ventil.
Kontrollera stegen i monteringsanvisningen.

Kontrollera om det finns gas i gasoltanken.
Stäng av vreden, vänta 30 sekunder och tänd grillen. 
om lågorna fortfarande är låga. stäng av vreden och 
gasoltankens ventil.  
Koppla bort regulatorn. Återanslut regulatorn och 
läckagetest. Slå på gasoltankens ventil, vänta 30 sekunder 
och tänd sedan grillen.
Vrid framsidan av grillen för att möta 
vinden eller öka lågans höjd.
Fyll på gasoltank.
Se "Plötsligt fall i gasflödet" ovan.

Rengör grillen
Skär bort fett från kött innan grillning. 
Justera (lägre) temperatur därefter.

Vrid vreden till AV. Stäng av gasen vid 
gasoltanken. Lämna locket på plats och låt 
elden brinna ut. 

Efter grillen svalna. ta bort och rengör alla delar.

Vrid vreden till AV. Rengör brännaren och/eller 
brännarrören.

Lindström & Sondén AB
Havsbadsvägen 1, 262 63 Ängelholm, Sverige

Kundservice: info@myoutdoorkitchen.se
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