
Bruksanvisning vid grillen  

Brf Vörten  2014-07-28 

   

 

kolgrill på 

uteplatsen     
 

Använd aldrig lättantändliga vätskor som tändvätska, bensin, alkohol eller 

briketter som är preparerade med tändmedel, inte heller vid manuell 

tändning. Om detta inte följs kan livshotande skador inträffa. 

 

 

Så här tänder du grillen med gaständaren 
1. Lyft av locket och låt det vara av när du tänder grillen. 

2. Öppna spjället i botten av grillen. Är det mycket aska 

inne i grillen så för spaken fram och tillbaka några 

gånger så att askan hamnar i askbehållaren (bild 1). 

3. Lyft av det övre gallret (grillgallret). 

4. Placera grillkolet i centrum på det undre gallret över 

brännaren (bild 2). 

5. Tryck in flikarna och öppna luckan (bild 3). 

6. Vrid på knappen för gaständaren motsols minst ett varv (bild 4). 

Tryck på den röda knappen för snabbtändaren (bild 5). 

7. Låt gasen brinna i ca 5 min tills grillkolet börjar glöda. Stäng av 

gasreglaget. 

8. Vänta tills du fått en bra glödbädd. Det tar längre tid att få en glödbädd 

med bricketter (ca 25 min). Fördela kolet/briketterna på gallret med en 

grilltången. 

9. Lägg på grillgallret och borsta med stålborsten. Börja grilla. 

 

Så här avslutar du grillningen 
Stäng spjället i botten av grillen. 

Sätt på locket och se till att spjället på locket är stängt. 

Glödbädden kvävs och överblivet kol blir till nytta för din granne. 

 

Rengör gallret mm 
Rengör grillgallret med stålborsten när grillen är varm. Låt gallret ligga kvar 

på grillen. Rengör innan du skall grilla men även efter.  

Lägg aldrig ett varmt galler på gräsmattan – då dör gräset. 

Rengör avställningsytan – medel och papper finns i den svarta korgen. 

När grillen är helt kall - dra på överdragsskyddet. 

 

Är gaspatronen slut? 
En gaspatron räcker till ca 20 tändningar. Fråga styrelsen om ny gaspatron.  

 

Du kan även tända grillen med el-gaffeln  
Förvaras i cykelförrådet intill uteplatsen. 
1-3 Som ovan 

4.  Lägg elgaffeln mitt på det undre gallret och fyll på med kol. 

5. Anslut elgaffeln till elkontakten. 

6. När kolet börjar glöda, dra ur kontakten, ta bort elgaffeln. 

7. Vänta tills du fått en bra glödbädd. Det tar längre tid att få en 

glödbädd med bricketter (ca 25 min). Fördela kolet/briketterna 

på gallret med grilltången. 

8. Lägg på grillgallret och borsta med stålborsten. Börja grilla. 
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