Jensen gasol- och kolgrill

I N S P I R AT I O N T I L L K U L I N A R I S K K R E AT I V I T E T

A N VÄ N D A R M A N U A L E S TAT E 3 . 1

F/S

F/B

Model: JensenGrill Estate 3.1 Swedish 2019
CE-2531CS-0203
ID: 0845

Model: JensenGrill Estate 3.1 Swedish 2019

2531CS-0203
ID: 2531

1

Jensen gasol- och kolgrill

VIKTIGT! LÄS DENNE MANUAL INNNAN GRILLEN ANVÄNDS
Varning:

• Luta er aldrig in över grillen när den tänds.

• Låt ej barn använda grillen.

• Kontrollera, och töm regelbundet kolkorgar samt fettbricka från
gamla askrester och fett för att undvika uppflammning av gammalt fett.

• Grillens delar kan bli mycket varma, håll barn borta från grillen.
• Alla modifikationer av grillen kan vara farliga.
• Det är farligt att ändra inställningarna av brännarnas gasintag
• Flytta ej grillen när den används. Använd endast transporthandtaget på grillens högra sida när den flyttas.
• Lås hjulen innan grillen tas i bruk.
• Läs instruktionerna i sin helhet innan grillen tas i bruk.
• Delar som är förseglade från producent eller agent får ej brytas av
användaren.
• Grillen får endast användas utomhus i väl ventilerade utrymmen.
• Grillens specifikationer finns på en etikett på grillens baksida.
• Förvara ej halvfulla eller tomma gasflaskor i närheten av grillen.
• Tillse att gasslangen aldrig finns i närheten av grillens varma ytor.
• Undvik att vrida eller böja gasslangen.
• Undersök regelbundet gasslangen för eventuella skador eller
slitage.
• Utför aldrig några modifikationer på gasregulator eller
gasmunstycken.
• Ersätt gasslangen omgående om den blir skadad, eller om nationella förhållanden kräver det.
• Tänd aldrig grillen när locket är stängt.
• Tänd aldrig sidobrännaren (tillbehör) när locket är stängt.
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• Koppla loss gasflaska när grillen förvaras inomhus. Gasolflaskan
skall förvaras i ett väl ventilerat utrymme utomhus.
• Om grillen ej har varit i bruk under en längre tid skall den undersökas för gasläckor samt igensättning av brännarna innan den tas
i bruk. Vi hänvisar till avsnittet ”Kontrollera efter gasläckor” samt
”Förstagångsanvändning eller bruk efter längre tids förvaring” i
denna manual.
• Använd ej öppna lågor för att kontrollera efter gasläckor.
• Brännbart material får ej finnas närmare än ca 70 cm från grillens
baksida eller kortsidor.
• Om gaslågan släcks under tändning eller under grillning, stäng då
av gasolen, öppna locket, och vänta i 5 minuter innan ett nytt
tändningsförsök görs.
• Om eld flammar upp ”okontrollerat”, ta bort all mat från grillgallret
tills elden har lagt sig.
• Grillen skall rengöras grundligt och regelbundet.
• Överfyll aldrig kolkassetterna, kassettens lock skall kunna stängas.
Maximal sammanlagd kolkapacitet är ca 2 kg.
• Använd endast träkolsbriketter, detta säkrar en kontrollerad långvarig grillning och förhindrar överhettning.
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Vi hänvisar också till de enskilda instruktionsfilmer
på webbplatsen.
Se mer på http://www.jensengrill.com/da/vejledningsfilm-og-manualer/
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Jensen gasol- och kolgrill
I. DELAR LISTE
Del
1

Namn

Ant.

Del

Namn

Ant.

8

29

Transporthandtag

1

1

30

Höjdjusteringsstag, u-bar

1

2

31

Höjdjusteringsstag, kort

2

1

32

Höjdjusteringsstag, vägrätt

1

1

33

Lyftearm

1

6
7
8
9
10

Isoleringsbricka
Tillbehör
Handtag till gasolförvaring
Tillbehör
Beslag, handtag
Tillbehör
Gasolförvaring
Tillbehör
Låssprint, gasolflaska
Tillbehör
Handtag, grillgaller
Stekplatta
Handtag, lucka
Varmeclips, lock
Förslutningsflik, lock

1
1
1
2
1

34
35
36
37
38

3
1
3
1
1

11
12
13
14
15
16
17
18
19

Termometer
Bussning, lock
Isoleringsbricka
Lock
Gångjärn lock, vänster
Varmhållningsgaller
Gångjärn lock, höger
Ytterpanel, sida
Grillgaller

1
2
8
1
1
1
1
1
1

39
40
41
42
43
43
44
45
46

20
21

Plattor för rökspån
Logoplatta

2
1

47
48

Ventil, med tändare
Höjdjusteringshandtag
Gasrörsbeslag, främre
Bricka
Krog och rengöringsverktyg
för grillgaller
Kolkorg
Perforerade plattor
Distansplattor
Kolkorgshållare
Flammskydd
Ventil, med tändare
Korständare
Varmessköld, ventiler
U-profiler
Tillbehör
Brännera
gasslang med regulator

22
23
24

Frontpanel
Brännkammare
Gasreglagevred

1
1
3

49
50
51

2
1
1

25
26
27
28

Lucka
Beslag, transportgrepp
Låseclips, transportgrepp
Isoleringsring, handtag

1
2
2
4

52
53
54

Gasrörsbeslag
Gasrör
European standard connector
Avstånd cylinder
Fettuppsamlingsbricka
Övre gallar stop

2
3
4
5

2
2
3
1
3
3
2
1
2
3
1

1
1
1
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Vi hänvisar också till de enskilda instruktionsvideorna
på webbplatsen.
Se mer på http://www.jensengrill.com/support
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I. SKRUV ÖVERSIKT
S 24

S 21

S5

S 27

S2

M6 x 10 mm
M6 x 10 mm
S 25

M6 x 16 mm

S 23

M6 x 25 mm

M8 x 30 mm

M4 x 10 mm linse

M5 x 10 mm

S 22

S 28

S7

S 19

M4 x 10 mm

S 26

S 11

M5 x 35 mm
S9

M6 x 6 mm + 8 mm
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Washer M6

M5 lock nut

M6 lock nut

M6 x 50 mm

Jensen gasol- och kolgrill
III. INNAN MONTERING

Undersök emballaget for eventuella skador

3 stk. Distansplattor (41)
1 stk. Krog och rengöringsverktyg för grillgaller (38)

Grillen består av kolli 1 av 1.
Ekstraudstyr
-

Gasolförvaring 1 kartong
Stekplatta 1 kartong
Sidobrännare 1 kartong
Sidobord 1 kartong
Rotisserie 1 kartong
Grillverktyg, 1 katong
Överdrag, 1 kartong

Skruva (35) på grillen och sätt handtaget i bottenläget

IV. MONTERINGSINSTRUKTION
Montering av grillen

54
16

19

6

Plasera tamers i grillen
Placera (43) tamers i grillen genom att föra in dem i spåren
på ena sidan och sedan tillbaka och häkta i på andra sidan.
Kontrollera att det sitter korrekt genom att föra dem fram och
tillbaka utan att lyft dem. De fungerar som skydd för resp brännare så den kupade sidan skall vara uppåt, som ett tak över
brännaren.

Packa upp grillen
Ta av toppkartongen, stöd och plastemballaget samt öppna den
undre delen av kartongen i fronten på
grillen genom att trycka den neråt med fötterna. Drag ut grillen
på sina hjul ur emballaget.

Lyft grillgallret ut ur grillen
Placera (6) i fästena framtill (19) och lyft sedan (19) först till
vertikal position och lyft den sedan ut ur grillen.
Öppna lådan från gallret och ta bort innehållet som består av:
1 stk. Höjdjusteringshandtag (35)
1 stk. Grillgaller handtag(6)
1 stk. Fettuppsamlingsbricka (36
1 stk. Stekplatta (7))
3 stk. Flammskydd (43)
2 stk. Kolkorg (39)
2 stk. Perforerade plattor (40)
2 stk. Plattor för Rökspån (20)

Placera kolkorgar (39) och distansplattor (41) i grillen
Höjdjusteringsreglaget för kolkorgarna skall vara i toppläget,
kolkorgshållaren (42) befinner sig då i det nedersta läget i
brännkammaren. Lyft (19) med (6) till låst vertikal position. Placera (39) och (41) under grillgallret i kolkorgshållaren (42). När
kolkorgarna lyfts med (38), så kommer de att lyftas i en vinkel
vilket gör det enkelt att placera dem i grillen. När (39) och (41)
är på plats stängs (19) och (6) avlägsnas..
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Öppna grillens lock och ta ur kartongen som ligger på
grillgallret.
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A. MONTERING AV TILLBEHÖR
Installation av gasolförvaring
1 Stk. Gasolförvaring (4)
2 Stk. U-profiler (46)
1 Stk. Låssprint, gasolflaska (5)
8 Stk. Skruvar (S21)
1 Stk. Avstånd cylinder (52)
1 . Skruvar (S23)

53 sätts in i grillen
(53) skjuts in på plats ovanpå de två skenor som finns i överdelen
av skåpet.
Montera U-profilerna på lådan för gasflaskan.
Placera (4, gascylinderhållaren) ovanpå (46) U-profilerna och se
till att de 4 hålen i botten på
gascylinderhållaren passar mot hålen i U-profilerna. Skruva ihop
gascylinderhållaren med U-profilerna
med 4 st. M6, 10 mm skruvar.
Öppna dörren i fronten undertill på grillen och montera fast gascylinderhållare med U-profiler i botten
på grillen

Montering av gasslang och regulator (48)
Regulator, slang och anslutning varierar från land till land.
I några länder monteras en adapter (European commen connector) på slangen, som därefter kan monteres på grillen. Fukta
anslutningarna på regulator och adapter så blir det enklare att
trä på slangen. Fäst på spännbanden i bägge ändar och spänn.
VIKTIGT! Gängningen på grillen är vänstergängad (dras åt
moturs).
Observera att regulatorn skall vara godkänd för gällande
gastryck och gasblandning.
Montering av gasslangen skall ske i enlighet med gällande
nationella regler.
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Montera gasolförvaringen på grillen.
Placera gasolförvaringen på vänster sida om grillen (sett
framifrån) och skjut in u-profilerna i beslagen under grillen. När
gasolförvaringen är på plats monteras den på grillen med (51)
som fästs från insidan av gasolförvaringen med en M6 50mm
skruv. Fäst (15) (u-profilerna) med fyra M6 10mm skruvar.

Dra en kedja eller motsvarande genom de 2 hålen i det bakre
hörnet på grillen och runt något fast, t ex altanräcket och lås
med hänglås. Bara för att säkra din grill mot stöld.

När gasolslang och regulator är monterad placeras gasolflaskan
i gasolförvaringen. När gasolflaskan är på plats monteras (5)
som en försiktighetsåtgärd.

Jensen gasol- och kolgrill
GÖR GRILLEN KLAR FÖR ANVÄNDNING.

SIDOBORD
Montering av sidobord
Sidobordet monteras på beslagen för transportgreppet på
höger sida av grillen, samma tillvägagångssätt som vid montering av sidobrännare. Vi hänvisar till sektionen “montering av
sidobrännare”.
ROTISSERIE

Installera brännare, tamers, distanser och kol-kassetterne
korrekt: OBS distanser och kollkassetter kan placeres olika
beroende på var man vil ha mest värme..

SIDOBRÄNNARE

Installera rotisseri
Montera support/hållaren för grillspettet på höger sida av grillen
med medföljande skruvar (S7) och 2
st muttrar. Montera motorhållaren på vänster sida genom att låta
hållare glida in i spåren. Lås hållaren
med låsanordningen. Sätt dit motorn genom att låta den glida in i
de fabricerade spåren. Sätt på plats
de 2 gafflarna med sina låsringar på grillspettet och spänn fast
dem lätt. Skjut in grillspettet i motorn
och sätt dit glidringen på höger sida och anpassa den för rätt
längd. Montera handtaget till grillspette

V. INSTRUKTION FÖR BRUK ANVÄND
NING AV GASOL

Montering av sidobrännare
De medföljande skruvarna (S17) fästs i de översta och nedersta
hålen på baksiden av beslagen. Sidobrännaren fästes på
grillen genom att skjuta hålen på sidobrännarens fäste in och
över skruvarna (S17) och sedan sänka ned den. Sidobrännaren fixeras genom att fästa skruvar (S18) i de mittersta hålen i
respektive beslag. Anslut sedan sidobrännarens gasslang till
snabbkopplingen på höger sida av grillen.
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Sidobrännare monteras på beslagen för transportgreppet på
höger side av grillen.

• Använd aldrig grillen utan gasregulator.
• Använd endast gasslang och regulator som är godkänd i
aktuellt land.
• Använd passande slangklämma att fixera slangen med.
• Kontakta er lokala gasleverantör gällande upplysningar
om vilken gasoltyp som skall användas, samt upplysningar
om vilken gasregulator och slangtyp som skall användas i
överensstämmelse med nationella regler. Se översikt över
gasolkategorier och gastryck, dessa skall endast användas som riktlinjer.
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Gasstandarder EU
Model

JensenGrill
Estate 3.1

JensenGrill
Estate 3.1

JensenGrill
Estate 3.1

JensenGrill
Estate 3.1

Gaskategorier

I3+(28-30/37)

I3B/P (30)

I3 B/P (50)

I2H(20)/
I2E(20)

Gastyp och tryck

G30 butane at
28-30 mbar

G30 butane/
G31 propane
at
30 mbar

G30 butane/
G31 propane
at
50 mbar

G20 Natural
gas at
20mbar
DE, DK, NO,
SE, UK

G31 propane at
37 mbar
Används i följande
länder

BE, CY, CZ, EE,
FR, GR, IE, IT, LT,
LU, LV, PT, RO,
SK, ES, CH, GB

BG, CY, CR,
CZ, DK, EE, FI,
GR, HR, LV, LT,
LU, MT, NL,
NO, SK, SI, SE,
TR, HU, IS

DE, AT

Nominell effekt,
brännare

15.2 KW

15.2 KW

15.06KW

Dysa, storlek

Ø 1.05 mm

Ø 1.05 mm

Ø 0.92 mm

Total gasförbrukning
brännare grill G30

1106,68 g/h

1106,68 g/h

1097.42 g/h

Total gasförbrukning
brännare grill G31

1086.02 g/h

1086.02 g/h

1076.94 g/h

Nominell effekt , en
brännare

5.07 KW

5.07 KW

5.02 KW

Nominell effekt,
sidobrännare

4.6 KW

4.6 KW

4.8 KW

Dysa storlek, sidobrännare

Ø 1.0 mm

Ø 1.0 mm

Ø 0.90 mm

Total gasförbrukning,
sidobrännare G30

335 g/h

335 g/h

350 g/h

-

TTotal gasförbrukning, sidobrännare
G31

329 g/h

329 g/h

344 g/h

-

A KONTROLLERA FÖR GASOLLÄCKAGE

• Blanda en tvålblandning bestående av vatten och diskmedel.
• Applicera tvålblandningen med en borste, svamp eller
sprayflaska.
• Alla gasvred skall vara i STÄNGD position.
• Öppna gasventilen på gasolflaskan.
• Applicera tvålblandningen på alla gasanslutningar. Vid ett
eventuellt läckage kommer tvålblandningen att ”bubbla
upp”. Dra åt eventuella otäta anslutningar.
• Om gasläckan ej kan stoppas stängs vredet på gasolflaskan. Montera av slang och kontakt samt kontakta er
leverantör för assistans.
• GRILLEN FÅR UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ANVÄNDAS VID LÄCKAGE.
• Efter att grillen testats för läckage, stäng av gasolen. Skölj
av anslutningarna med vatten för att ta bort tvålresterna.
Tvål kan vara lätt frätande och får därför ej finnas kvar på
anslutningarna efter undersökningen slutförts.

B. SÄKERHET OMKRING GASOL-		
FLASKAN

Model: JensenGrill Estate 3.1 Swedish 2019
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• Gasolflaskan får aldrig förvaras inomhus. Förvara utomhus
i väl ventilerat utrymme.
• Förvara flaskan i lodrät/stående position.
• Stäng av gasolen med vredet på flaskan när grillen ej
används.
• Gasolflasken får ej utsättas för hög värme.
• Placera ej gasolflaskan i närheten av öppen eld.
• Förvara ej reservgasolflaskor i närheten av grillen.
• Följande storlekar av gasolflaskor rekommenderas:
Butan: > 7 kg. Propan: > 6 kg.

V I. FÖRSTA ANVÄNDING, ELLER UP		
PSTART EFTER LÄNGRE TIDS FÖRVA
RING

• Läs ”VARNING” samt “instruktion för användning av gasol”
samt “bruksanvisning” noggrant.
• Kontrollera gasregulator, ventilöppningar och brännare för
eventuella stopp (se i övrigt kapitel om felsökning).
• Spindlar och andra insekter kan i vissa fall spinna nät, eller
bygga bon inuti brännarna. Detta kan blockera gasflödet
och orsaka uppflammande låger eller gassmällar (flash
back). Detta kan förorsaka skador på grillen och resultera i
en farlig situation.
• Kontrollera brännarna så att dessa ej har några sprickor
eller korrosion.
• Kontrollera att brännarna sitter ordentligt på plats över
ventilöppningarna.
• Kontrollera gnisttändningen på varje brännare genom att
trycka in gasreglaget och vrida moturs tills ett klick hörs
från tändningen och en knista syns (rör ej grillens invändiga delar under detta test då man annars kan få en elektrisk
stöt). Om det ej kommer en knista rengör elektroderna och
kontrollera att den elektriska kabeln ör ordentligt fastsatt i
tändaren (se även avsnittet om felsökning).
• Kontrollera så att det finns gasol i flaskan.
• Alla gasreglagehandtag skall vara i STÄNGD position innan gasslangen tillkopplas.
• Kontrollera efter gasläckor med hjälp av en tvållösning (se
kapitlet “kontrollera för gasolläckage”).
• Innan grillen används för första gången, ska grillgallret och
stekplattan avlägsnas och rengöras i en tvållösning. Skölj
efter i rent vatten, torka av och placera delarna i grillen
igen. Tänd därefter grillen och “bränn av” överskottet av
olja och andra partiklar genom att förvärma grillen i ca. 12.
min. (ANVÄND BARA GASOL, INTE KOL).
• Första gången grillen används eller efter att gasolflaskan
har varit avmonterad, kan gasförsörjningen vara fylld med
luft. Gasförsörjningen ska vara fylld med gasol för att
säkra korrekt tändning. Detta kan innebära att det är krävs
flera tändningsförsök.
• Öppna locket, vrid kontrollvredet för gasolen till STÄNGD
och öppna ventilen på gasolflaskan.
• Tryck in ett av kontrollvreden för gasolen, vrid moturs, tills
det hörs ett “klick” från tändingen. Detta skapar en gnista,
som tänder brännarna. Omedelbart innan klicket, öppnas
ventilen för gasolen. Tändingen ska göras i en långsam
rörelse, som tillåter gasolen att löpa till tändaren. Luta Dig
inte in över grillen under tändingen.
• Kontrollera om brännaren är tänd. Om brännaren inte
tänder stäng av kontrollvredet för gasolen, och pröva igen.
Om tänding ej uppnås efter tre försök, stäng av kontrollvredet för gasolen och vänta i 5 minuter innan proceduren
upprepas, så att eventuell kvarvarande otänd gas hinner
skingras.
• När gasolbrännaren brinner korrekt (stadig blå flamma),
stäng av brännaren och upprepa proceduren för de två
övriga brännarna.
• Grillen är försedd med krysständare som även tänder
bredvidliggande brännare. Detta är en extra säkerhetsfunktion. Genom ett inspektionshål på grillens nedre högra
sida kan samtliga 3 brännare inspekteras utifrån.

VII. RENGÖRING

Generellt
Delar i rostfritt stål som utsätts för hög värme får med tiden en
svagt gul nyans, ju längre tid rostfritt stål utsätts för hög värme
desto mer betonad blir denna nyans.

Jensen gasol- och kolgrill

Rengöring av sidobrännare
Avlägsna grythållaren och rengör brännaren. Använd en
tvållösning och en mjuk borste eller svamp. Torka efter med
en fuktig trasa eller svamp. Tillse att det ej kommer vatten in
i själva brännaren. På borstat rostfritt stål bör rengöring alltid
göras med rörelser som löper parallelt med stålets borstriktning, detta för att undgå att repa ytan.
Rengöring av ytorna
Rengör ytorna med tvållösning, använd en mjuk borste eller
svamp, skölj med rent vatten och torka efter. Var uppmärksam på att inte repa ytan genom att gnida för hårt. På borstat
rostfritt stål bör rengöring alltid göras parallelt med stålets
borstriktning. För att säkra en fin och skinande yta kan man efterbehandla med ett rengöringsmedel till rostfritt stål, detta bör
inte användas på ytor som kommer i beröring med matvaror.
Rengöring av lockets insida
Avlägsna fett och matrester med hushållspapper eller en trasa,
medan locket fortfarande är varmt.
För grundig rengöring: använd tvållösning och en styv borste
eller svamp och torka efter med rent vatten. Vanliga ungsrengörningsmedel kan också användas, men var uppmärksam
på att dessa kan fläcka aluminiumshandtagen samt färgen på
den svarta grillen. Avlägsna snarast evt. ungsrengörningsmedel som har kommit på handtagen och de utvändiga målade
ytorna. Läs alltid bruksanvisningen, innan medlet används.
Rengöring av brännkammarens insida
Vid rengöring av insidan av brännkammaren ska grillgallret, kolkassetterna, avståndsplattorna vid kolkassetterna och flametamers avlägsnas. Täck de 3 brännarna med 3 bitar aluminiumfolie, detta förhindrar vatten att komma in i brännarna..Använd
tvållösning, en styv borste eller svamp vid rengöringen (använd
inte stålborste, stålborsten kan förorsaka rostfläckar samt repor
på ytorna). Skölj efter med rent vatten och torka efter. Man kan
också använda olika ungsrengörningsmedel, men var uppmärksam på, att dessa kan fläcka aluminiumshandtagen samt
färgen på den svarta grillen.
Läs alltid bruksanvisningen, innan medlet används. Ta gärna
bort fettbrickan i botten av grillen och placera en balja under
som kan samla upp överskottsvatten från rengörningen.
Rengör fettbrickan och placera denna åter i grillen efter slutförd
rengörning.
Avlägsna aluminiumfolie och sätt tillbaka alla delarna i grillen.
Rengöring av brännarna
Avmontera brännarna (brännarna avmonteras genom att lossna skruvarna, som håller brännarna på plats – skruvarna sitter
längs bak “Brännkammaren”).
Avmontering av brännarna ska ske i överensstämmelse
med gällande regler.
Använd en tvållösning, en styv borste eller svamp vid rengöringen. Skölj efter med rent vatten och torka efter. Eventuell
igensättning av brännarna avlägsnas med tunn ståltråd.

TÄND BRÄNNARNA I CA. 5 MINUTER EFTER DEN GRUNDLIGA RENGÖRINGEN, SÅ ATT EVENTUELLT VATTEN
FÖRÅNGAS.
GRUNDLIG RENGÖRING ENLIGT OVANSTÅENDE RIKTLINJER BÖR FÖRETAS MINST EN GÅNG PER ÅR.

VIII. FÖRVARING

• Ta bort gasolflaskan från grillen. Gasolflaskan får aldrig
förvaras inomhus (se mera i avsnittet “säkerhet omkring
gasflaskor”).
• Grillen bör rengöras innan förvaring. Fastbrända matrester
på ytorna kan orsaka korrosion (se mer i avsnittet om
rengöring).

IX. BRUKSANVISNING

Generell bruksanvisning
• Använd endast transportgreppet på höger sida av grillen
när grillen ska flyttas. Vid vänster benpar finns transporthjul monterade, när grillen lyfts i handtaget på höger sida
kan grillen rullas. Flytta aldrig grillen när den används.
Visuell inspektion av grillen:
• Kontrollera att gasolslangen eller gasolförbindelsen inte
har några skador.
• Kontrollera, att brännaren och flametamers etc. är korrekt
placerade..
• Om gasollukt noteras, vrid alla kontrollvredet för gasolen
till STÄNGD position och stäng ventilen på gasolflaskan.
Undersök för gasläckor (se avsnittet “gasläcka”).
• Vid förstagångsanvändning eller om gasolflaskan har varit
avmonterad kan gasoltillförslen vara fylld med luft. Tillförseln ska vara fylld med gas för att brännarna kan tända.
Det kan vara nödvändigt med flera tändingsförsök. Om inte
brännarna tänder efter tre försök, vrid då kontrollvredet för
gasolen till STÄNGD position och vänta i 5 minuter, innan
det tänds igen, så att allt överskott av gas försvinner.
• Det kan förekomma att insekter och spindlar stoppar
gasoltillförslen och förorsakar ojämn grillning (gul flamma
eller “flash back”, en “explosion”).
• Detta kan skada grillen och utgöra en risk för användaren.
I sådana tillfällen skall kontrollvredet för gasolen vridas till
STÄNGD position. Vi hänvisar till avsnittet om felsökning.
REGELBUNDEN INSPEKTION AV BRÄNNARNA REKOMMENDERAS.
• Värm alltid grillen med locket stängt i 7-10 minuter, innan
tillberedning startas. Detta säkrar optimal hygien under
tillberedningen.
• På JensenGrill Estate 3.1 kan man grilla helt flexibelt med
gasol, kol eller båda samtidig.
• JensenGrillen kan också användas som rök.
• När man använder JensenGrill som rök finns det hela plåtar med som läggs i botten på kolbackarna för rökspån.
TÄNDNING AV GRILLEN MED KOL ELLER GASOL
LUTA ER ALDRIG IN ÖVER GRILLEN UNDER UPPTÄNDNING

Model: JensenGrill Estate 3.1 Swedish 2019

Rengöring av grillgallret, kolkassetterna, avståndsplattor
vid kolkassetterna och flammskydd (flame tamers)
Dessa ska rengöras efter användning med en hård borste. För
grundig rengöring: avlägsna grillgallret, kolkassetterna, avståndsplattorna vid kolkassetterna samt flametamers och rengör
i varmt vatten med tvål. (låt det evt. ligga i blöt i en timme).
Använd en hård borste eller svamp (använd inte stålborste,
eftersom den kan förorsaka rostfläckar eller repa stålytan. Skölj
alla delar med rent vatten och torka efter).
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A. PÅFYLLNING AV KOL
B.

a. Sätt kolkassetterna i bottenposition genom att sätta
höjdjusteringshandtaget på grillens framsida i topposition..
b. Lås fast grillgallret i lodrät position (uppfällt läge).
c. Lyft ut kolkassetterna ur grillen med hjälp av den medföljande kroken (lyft och dra samtidigt uppåt mot framsidan av grillen). Kolkorgarna kommer att hänga i en
vinkel vilket gör det enkelt att lyfta dem ut ur grillen.
d. Fyll på kol. Efter behov fylls en eller båda kolkassetterna.
e. Om behov uppstår för påfyllning av kol under grillningen
kan kol med fördel påfyllas, på så sätt behöver kassetten ej tas ut ur grillen under påfyllningen.
KOLKASSETTERNA FÅR ALDRIG ÖVERFYLLAS, VARJE
KASSETT FÅR INNEHÅLLA MAX. 1,0 KG KOL.
A. Beroende av den önskade värmefördelningen/mängden
fylls antingen en eller båda kolkassetterna.
a. Placering av kolkassetterna.
i. I varsin sida
ii. I mitten.
iii. Samlade på en sida.
b. Placera de tre avståndsplattorna vid kolkassetterna.

Indirekt värme

Jämnt fördelad värme

Direkt värme

Model: JensenGrill Estate 3.1 Swedish 2019
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Indirekt värme med aluminiumsform

Jensen gasol- och kolgrill
B. Fäll ned grillgallret.
C. Se till att fettuppsamlingsbrickan (i grillens undersida) är
tom.
D. Se till att locket är öppet..
E. Under tänding skall kolkassetterna vara placerade i topposition (närmast grillgallret), så man kan se att brännarna
tänder. Detta kan också kontrolleras genom inspektionshålen på vid tillberedning av mat med högt fettinnehåll kan
man placera en standard aluminiumsform ovanpå på de
tre avståndsplattorna mellan kolkassetterna, så att fett
och saft samlas upp; HÄLL LITE VATTEN, VIN ELLER ÖL
I FORMEN FÖR ATT FÖRHINDRA UPPFLAMMANDE
LÅGOR I DET ANSAMLADE FETTET. Avdroppet kan
eventuellt användas till sås. öger sida av grillen.
F. Undersök att alla kontrollvred för gasolen är i STÄNGD
position.
G. Öppna för gasen på gasolflaskan.
H. Tänd brännarna (locket ska alltid vara öppet när gasolen
tänds).

kolkassetterna vara i det övre läget
M. När alla kontrollvred för gasolen på grillen är stängda, stäng
då av gasen på gasolflaskan som en extra säkerhetsåtgärd.
N. Kolvärmen reguleras enkelt genom att justera avstånden
mellan kolkassetterna och grillgallret, detta görs med hjälp
av höjdreguleringshandtaget framför grillen.
O. Värmereglering under grillning.
a. Justera avstånden mellan kolkassetterna och grillgallret
(höjdreguleringshandtaget på grillens framsida).
P. Om det önskas ytterligare värme, tänd en eller flera brännare (vi hänvisar till punkterna C, D, E, F och G ovanför).
Om en aluminiumform placeras på avståndsplattorna, kan
fettet i aluminiumformen antändas, om man tänder brännaren under formen.
Askan från kolkassetterna töms lätt. Ta ut kolkassetterna från
grillen, töm askan i en eldfast behållare genom att vända kassetterna med locket neråt och skaka ut askan i påsen. VAR UPPMÄRKSAM PÅ ATT DET KAN VARA GLÖD I ASKAN VÄLDIGT
LÄNGE. Ställ inte en behållare med varm aska i närheten av
brännbart matrial. Det är viktigt att askan avlägsnas från kolkassetterna, annars kan trådnätet i kassetterna rosta.

C. ANVÄNDNING AV GRILLEN SOM GASOLGRILL

OM BRÄNNAREN EJ TÄNDS EFTER 3 FÖRSÖK, STÄNG DÅ
AV GASEN (PÅ GASREGLAGEHANDTAGET) OCH VÄNTA
MINST 5 MINUTER INNAN NYTT FÖRSÖK GÖRS, DETTA
FÖR ATT EVENTUELLT KVARVARANDE GASÅNGOR
SKALL HINNA SKINGRAS.
c. Om det inte kommer en gnista vid tändingen, stäng av
alla kontrollvred för gasolen och vänta 5 minuter. Undersök därefter tändingen (se avsnittet om felsökning).
d. Som en säkerhetsåtgärd är grillen försedd med en
“krysständare”. Om en brännare inte tänds med hjälp av
en gnista från den tillhörande elektroden, blir brännaren
automatisk tänd av brännaren bredvid.
e. En korrekt upptändning av brännarna kan verifieras,
även med stängt lock, genom inspektionshålet på grillens högra kortsida.
I. När gasolen brinner korrekt, sänks kolkassetterna tillbaka
i bottenpositionen. Stäng locket för att säkra optimal värmeutveckling och en snabb tändning av kolen.
J. Kontrollera kol och gasol med ca. 5. minuters mellanrum
genom att öppna locket eller genom inspektionshålen på
högra sidan av grillen.
K. Kolen är klara för grillning efter 10-15 minuter.
L. Beroende på den önskade värmemängden reguleras
gasolen på kontrollvredet för gasolen. Oftast är gasolen
inte nödvändig, när kolen är tända, gasolen kan då stängas
av. OBS: Kompletteras kolvärme med gasolbrännare skall

D. ANVÄNDNING AV SIDOBRÄNNARE
A. Öppna för gasen på gasolflaskan.
B. Tænd for gassen

1. Tryck, och håll inne, gasreglagehandtaget under ca.
tre sekunder. Vrid därefter långsamt moturs tills det
hörs ett klick varvid en gnista genereras och antänder
gasolen.
2. Kontrollera att brännaren är tänd. I annat fall vrid gasreglagehandtaget till STÄNGT och upprepa proceduren.
OM BRÄNNAREN EJ TÄNDS EFTER 3 FÖRSÖK, STÄNG DÅ
AV GASEN (PÅ GASREGLAGEHANDTAGET) OCH VÄNTA
MINST 5 MINUTER INNAN NYTT FÖRSÖK GÖRS, DETTA
FÖR ATT EVENTUELLT KVARVARANDE GASÅNGOR
SKALL HINNA SKINGRAS

Model: JensenGrill Estate 3.1 Swedish 2019

a. Tryck in gasreglagehandtaget för den brännare som
skall tändas, håll den intryckt i ca 3 sekunder och
vrid sedan långsamt moturs tills det hörs ett klick från
tändaren. Det uppstår då en gnista som antänder
gasen.
b. Kontrollera, att brännaren tändes, om det inte lyckas ska
handtaget vridas tillbaka till STÄNGT läge, och proceduren upprepas.

Proceduren är densamma som beskrivits ovanför när grillen
användas som traditionell gasolgrill. Kolkassetterna ska vara
tömda från aska. Låt kolkassetterna och avståndsplattorna vid
kolkassetterna vara kvar i grillen för optimal värmefördelning.
Önskar man en mer varierad värme på grillgallret kan man
avlägsna kolkassetterna och avståndsplattorna. Grillar man
med maximal effekt på alla gasbrännarna skall kolkassetterna
vara i det högsta läget. Vid tillberedning av mat med högt fettinnehåll kan man placera en aluminiumform ovanpå kolkassetterna/distansplattorna för att samla upp fett och vätska – detta
förhindrar att lågor flammar upp på grund av fettet. Fettet kan
användas till sås.
Förvärm grillen med stängt lock i 10 minuter.
Justera värmen på kontrollvredet för gasolen.
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OBSERVER ATT DET I VISSA LÄGEN, EXEMPELVIS I
DAGSLJUS, KAN VARA SVÅRT ATT SE GASLÅGAN.
3. Om det inte kommer en gnista vid tändning, vänta i 5
minuter och kontrollera tändingen (se mer i avsnittet felsökning). Om allt fungerar förutom den saknade gnistan,
kan gasolen tändas med en tändsticka
E. Vid använding av en wok eller panna får dessa max. vara
30 cm i diameter. Större diameter kan betyda ofördelaktig
värmefördelning samt överupphettning av delar på och omkring
brännaren.

F. ANVÄNDNING AV ROTISSERIE
• Vid användning första gången hänvisas till avsnittet “Monteringsinstruktioner”.
• Placera en kolkassett i varje sida. Placera de 3 avståndsplattorna mellan kolkassetterna. Vid tillberedning av mat
med mycket fett kan en aluminiumform placeras ovanpå
avståndsplattorna vid kolkassetterna, så att fett och saft
samlas upp. Häll lite vatten, vin eller öl i formen. Alternativt kan man placera en aluminiumform under köttet på
grillgallret.
• Montera den ena av gafflarna på grillspettet.
• Stick in spettet genom mitten av det som ska grillas..
• Montera den andra gaffeln på grillspettet, sätt fast båda
två ordentlig omkring köttet som skall grillas, och spänn
fast de två skruvarna.
• Satt fast spettet i motorn på vänstra sidan och placera
spettets stödring i beslaget på högra sidan. Spänn skruven
i låsringen för att hålla spettet på plats.
• Starta motorn och se till att spettet roterar utan att röra
grillen. Om inte spettet placeras i mitten på köttet, kommer
Rotisserien att rotera ojämnt. Placera då köttet centralt på
spettet.
• Vid beredning av mat med högt fettinnehåll bör den mittersta brännaren hållas avstängd.
• Efter tillberedningen avlägsnas spettet genom att skruva på
spettets handtag i änden av spettet, så att det kan tas bort
utan att beröra de varma delarna på grillen. Tag ut spettet ur
motorn och avlägsna spettet från köttet.

G. VÄRMEHYLLA
Hyllan i skåpet under grillen fungerar som värmehylla för färdig
mat. Värmen från gasbrännarna och
kolen reflekteras ner till värmehyllan och ge ca 50ºC. När du
lagat din mat kan du hålla den varm och
förvara den här skyddad från vind och avkylning tills du är helt
klar med din matlagning. Placera gärna
den förtiga maten på ett underlägg i värmehyllan för att skydda
från nedkylning underifrån.
Hyllan är utdragbar och kan användas som serveringsbricka.

X. GRILLINSTRUKTIONER

Model: JensenGrill Estate 3.1 Swedish 2019
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Man kan grilla med direkt eller indirekt värme beroende på
vilken mat som ska tillberedas.
’

A. DIREKT VÄRME

Direkt värme betyder att man grillar direkt ovan värmekällan.
Man grillar ofta med öppet lock. Värmen kan reguleras genom
att justera höjden på kolkassetterna via reglagehandtaget på
grillens framsida och/eller genom att tända gasolbrännarna.
Om kolkassetterna är i det översta läget och alla gasolbrännare
är tända uppnås en mycket hög temperatur.
Om locket stängs kommer temperaturen att stiga kraftigt. Var

försiktig så att maten ej bränner vid. Denna metod används för
att grilla biff, kotlett mm. i hög värme. Vid grillning med direkt
värme skall maten vändas regelbundet för att få en jämn tillagning och för att unvika överstekning.
Observera att mat med högt fettinnehåll kan förorsaka uppflammande lågor när fett droppar ned i grillen. Kolkorgarna sänks
då till bottenpositionen för att öka avståndet mellan kol och
grillgaller så att maten ej bränns. Avlägsna eventuellt maten
från gallret till dess att flammorna lagt sig. Om det förekommer
en ”okontrollerad” uppflammning stäng av gasolen till brännarna, ta bort maten från grillgallret och stäng locket. En liten
sprayflaska med vatten är också ett effektivt sätt att stoppa
mindre uppflammande lågor. För att minska risken för uppflammande lågor kan överflödigt fett skäras bort från maten innan
grillningen.

B. INDIREKT VÄRME

Att använda indirekt värme betyder att maten inte placeras
direkt över värmekällan. Man grillar oftast under längre tid med
stängt lock. Indirekt grillning används vid tillberedning av stora
bitar kött, fisk, hela kycklingar etc. När man grillar med kol ska
kolkassetterna placeras i sidorna. Normalt ska kolhållaren vara
i bottenposition . Vid användning av gasol används normalt
bara de två yttre brännarna. Justera gasolkontrollvreden så att
önskad temperatur uppnås. Ofta innebär användning av indirekt värme en längre grillning. Med JensenGrill är det möjligt att
tända gasolen om man behöver ytterliggare värme. .
Vid användning av indirekt värme cirkulerar värmen runt om
maten och reflekterasfrån locket. Placera maten mitt på grillgallret och stäng locket. Använd eventuellt en stektermometer.
Vid tillberedning av större stycken rekommenderas en kort
initial stekning med direkt värme så att köttytorna förseglas och
köttsafterna bevaras i köttet – därefter övergår man till indirekt
värme med lägre temperatur.
För att få en krispigt yttre kan köttet stekas klart på hög direkt
värme (var försiktigt så det inte översteks/bränns).
Vid användning av ett Rotissere spett så grillar man normalt
med indirekt värme.
Vid indirekt grillning avger ofta kött större mängder köttsaft och
fett. För att förhindra att detta flammar upp kan droppet samlas
upp i en aluminiumform som placeras på de tre distansplattorna
mellan kolkorgarna. HÄLL LITE VATTEN, VIN ELLER ÖL I
FORMEN FÖR ATT FÖRHINDRA ATT FETT SOM DROPPAR
NED I FORMEN TAR ELD. Den köttsaft som droppar ned i formen kan med fördel senare användas till såser och redningar.
Man kan också grilla i en aluminiumform som är placerad
direkt på grillgallret. Köttet steks då i sin egen saft och undgår
uttorkning, dessutom undviker man nedroppande fett i brännkammaren.

C. ATT ANVÄNDA GRILLEN SOM RÖK

Jensen gasol- och kolgrill
För att använda grillen som rök, skall du lägga i de medlevererade plattorna (utan hål) i grillbackarna. Sedan lägger du
i rökspån i ett jämt lager i backarna. Ju längre du skall röka
desto mer spån lägger du i. Placera nu backarna grillen längst
ut i kanten till vänster resp till höger. Sätt alltid höjdjusteringen i
lägsta läge när du hanterar backarna så är det enkelt att få dem
på plats.
Tänd de yttre brännarna och ställ dem på medium. Stäng nu
locket men stanna kvar vid grillen. När det börjar ryka ut grillen ställ ner gasen på minimum eller stäng av gasen helt. Du
kan kontrollera att rökspånen har fått tillräckligt värme för att
fortsätta glöda/ryka genom att öppna luckan och se en svart/
bränd kant långs yttre sidan i backarna. Om det det behöves
mer värme eller du stängt av gasen för tidigt, sätt på gasen igen
till dess att du har bra rök.
För mer information se vår film på http://www.jensengrill.com/
support

D. ATT ANVÄNDA VERKTYGET FÖR KOLBACKARNA OCH FÖR RENGÖRING.

XI. FEJLFINDING VED FUNKTIONS-PROBLEMER

Synlig gnista, men ingen tändning
• Rök ej vid grillen.
• Vrid gasreglagehandtagen till stängt läge och stäng av
gasolen vid gasflaskan.
• Kontrollera gasregulatorn, gasslangen och övriga gasanslutningar..
• Gör nytt upptändningsförsök efter 5 minuter.
Om grillen fortfarande inte fungerar, stäng av gasreglagehandtagen för gasolen och stäng därefter av gasolen vid
gasolflaskan.
Undersök följande:

Är gasflaskan tom?
Byt gasflaska.
Undersök så att gasregulatorn är korrekt monterad (rätt vänd).
Tag bort regulatorn och montera den sedan igen korrekt.
Felplacering av elektroden med flammdysa i relation til bränn
kammaren.
Tändelektroden skall vara i öppningen på hålet i fronten på 		
brännkammaren. Justera om nödvändigt genom att varsamt
böja elektroden.

Det medlevererade verktyget kan använadas dels för att lyfta i
och ur kolbackarna ur grillen.

Verktyget har också 3 olika sidor som är räfflade och som används för att rengörs dels grillgallret och dels det övre gallret.

.
Välj rätt räffling och rengör gärna gallret när grillen är varm.

Igensättning av brännare och/eller ventil.
	Avlägsna sprinten i bakkanten av brännkammaren som
håller brännaren på plats, och avlägsna brännaren. Kontrollera hålen på sidan av brännaren och rensa bort eventuella
föroreningar med en tunn ståltråd. Var uppmärksam på att
avlägsning av brännaren ska ske i enlighet med nationella regler.
Igensättning av gasslangen.
	Avlägsna slangen från grillen och öppna ventilen på gasolflaskan i 1 sekund för att undersöka för igensättning samt
för att tillåta eventuella partiklar att blåsa ut. En säkerhetsmekanism i gasolregulatorn kan utlösa när man gör detta.
Regulatorn nollställs genom att man avlägsnar den från gasflaskan och sedan åter kopplar på den. Var uppmärksam
på att avlägsning av gasslangen ska ske i enlighet med
nationella regler.
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Felplacering av brännare.
Återmontera brännarna korrekt.
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Om brännarna brinner ojämnt, flamman är gul eller om det
har flammat upp
Stäng av kontrollvredet för gasolen och stäng av gasen på
gasolflaskan.
Undersök följande:
Felplacering av brännare.
Placera brännaren korrekt över ventilerna.
Igensättning inne i brännaren eller i luftspjället vid brännaren.
Avlägsna sprinten, som håller brännaren på plats, avlägsna
brännarna och kontrollera och avlägsna eventuella obstruktioner i brännarröret eller i brännaren, använd en bit ståltråd.
Var uppmärksam på att avlägsning av brännare skall ske i
enlighet med nationella regler.
Igensatt gasmynning.
	Fjern splitten, der holder brænderen på plads og fjern
brænAvlägsna sprinten som håller brännaren på plats och
avlägsna brännaren. Kontrollera ventilmynningen och rensa
för eventuella igensättningar. Var uppmärksam på att avlägsning skall ske i enlighet med nationella regler.
OM GRILLEN FORTFARANDE INTE FUNGERAR, KONTAKTA DIN ÅTERFORSÄLJARE ELLER PRODUCENTEN.
ANVÄND EJ GRILLEN VID FEL I GASSYSTEMET.
Avsaknad av gnista vid tänding av gasolen
Kontrollera följande
Det kan sitta matrester på tändningselektroden.
Rengör elektroden med en borste.
Dålig ledningsförbindelse.
Ledningen till tändningen skall vara monterad korrekt och
vara ordentligt isolerad. Ledningen skall vara ordentligt
ansluten till spänningsregulatorn vid ventilen. Detta sitter
bakom frontpanelen. Det finns tillgäng till spänningsregulatorn ovanför och under frontpanelen. Kontrollera att ledningen sitter korrekt med hjälp av en smal näbbtång. För att få
bättre tillgång till ventilerna och spänningsregulatorerna kan
frontpanelen demonteras. Dra av gasreglagevreden från
axlarna och skruva av handtaget på höjdreglaget. Skruva ur
de fyra skruvarna på var sida om frontpanelen. Frontpanelen
kan nu lyftas av.
VAR UPPMÂRKSAM PÅ ATT VENTILERNA ENDAST FÅR ERSÄTTAS AV EN AUKTORISERAD INSTALLATÖR.

I. För ytterligare information kontakta
JensenGrill A/S
+45 31 32 33 72.
Info@Jensengrill.com
Ange i rubrikraden: ”Teknisk fråga”
www.JensenGrill.com/contact
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eller gå in på http://www.jensengrill.com/support
GARANTI KLUBB
För att du skall få 10 års garanti, gå till www.jensengrill.
com/warranty-program och registrera din grill. Där kan du
också läsa villkoren för vårt garantiåtagande.
Lycka till med din nya grill!

