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Monterings- och bruksanvisning 

Apetit bordsgrill 
Börja monteringen med manteln som kommer på yttertaket, i vilken 
regnskyddet och toppröret redan är färdigt fastsatta. Montera paketet på 
taket och centrera det runt takets genomföringshål. Fäst det i taket med tre 
4,5 x 25 mm skruvar. Observera att takfilten bör räcka ända in i 
vattenskyddsmanteln; om du monterar skorstenen på yttertakets fall bör du 
vara noga med att det blir vattentätt. Montera stödet på rörets nedre del runt 
röret från husets insida och skruva fast stödet i taket (4 st 4,5 x 25 mm 
skruvar). 

Fäst rökhuvens rör i huven med tre 2,5 x 
13 mm plåtskruvar. Fäst också de 3 
ögleskruvarna i huven. Två av dem är 
fasta och en är en öppnad skruv, som 
fungerar som skruv för reglerkättingen. 

Lyft rökhuven och röret på plats och fäst 
takkrokarna i takets stödbjälkar i linje med 
huvens ögleskruvar. Öppna den nedersta 
länken i två av kättingarna och träd in 
länkarna i de fasta ögleskruvarna. Skjut fast 
öglan i kättingen och lyft rökhuven i övre 
position medan grillen monteras. Huven 
hålls uppe genom att du ändrar 
reglerkättingens delning i den öppnade 
ögleskruven. 

Grillfoten kan monteras på brädgolvet, som håller 
grillens vikt på ca 150 kg. Fäst först locket på 
ersättningsluftsöppningen i fotdelen med en M6 x 16 
mm +låsmutter med den böjda kanten uppåt. Centrera 
foten mitt under taket eller om skorstensöppningen 
inte är i mitten, centrera foten efter 
skorstensöppningen. Rikta asklådsöppnigen åt det håll 
du önskar och gör en öppning i golvet för 
ersättningsluft, t.ex  genom att avlägsna två bräder 
under grillfoten. Fäst foten i golvet. 

Fastsättning i golvet 
6 x 120, 1 st 

Ersättningsluftventil Ø 160. 
Locket fästs i foten med en M6 
x 16+låsmutter. 
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Placera metallstommen så att fastsättningsdelarna 
på den inre ringen kommer in i foten. Vrid (t.ex. 
med hjälp av en batteriborr) den självborrande 
skruven i foten genom fäststycket. Sätt silikon på 
metallstommens övre yta för att fästa stenplattan, 
dock inte på yttersta kanten. Lyft stenplattan på 
stommen med den glansiga sidan uppåt och 
centrera den så att plattan kommer ca 2 cm på alla 
sidor utanför metallstommen.  
 
Obs! Det finns ett färdigt borrat hål i stenplattan för 
foten för den reglerbara grillnivån, du kan rikta 
hålet till den plats du vill.  

Sätt in grillens alla delar före 
den tas i bruk: ugnsgallret, 
gasöppningens 
avstängningsplatta, 
asklådan, grillgallret. Justera 
huven med kättingarna så 
att utrymmet mellan bordet 
och huven är ca 40 cm och 
huven är rak i förhållande till 
bordet. 

Ställ ner metallisoleringskransen genom 
hålet i stenbordet. Metallkransen ska stå fritt 
på asklådan nere i foten. Lägg ner 
ståleldstaden i hålet i stenbordet. Rikta det 
rektangulära hålet lika med hålet i asklådan.  
Lägg isoleringssnöret under övre kanten på 
eldstaden. 
 

isoleringssnöre 

metallisoleringskrans 
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Bruks- och skötselanvisning 
 Före 1:a grillningen ska man "bränna ur" eldstaden med tex. 
briketter minst 1 gång.   
 
 Avlägsna askan senast när asknivån når gallerverket (men töm inte 
ut het aska). 
 
 Grillkol eller träspånor kan användas i grillen. Grillkol läggs i botten 
av eldstaden. Om du använder ved, gör 5-10 cm långa klabbar och välj torr 
björkved, som har liten rök- och gnistbildning. 
 
 Tänd elden med tändningsbitar eller en för detta ändamål avsedd 
tändningsvätska. Ersättningsluft för elden fås genom ventilen i foten, luftmängden 
regleras med hjälp av asklådan och öppningarna i dess konstruktion. Om du 
använder papper bildas det rikligt med rök som kan komma förbi huven. Om du 
använder tändningsvätska, använd inte för mycket, så att lågorna brinner för högt 
och tar i huven. Huvens yta kan då skadas. 
 
 Avståndet mellan huven och grillen kan regleras genom att höja eller 
sänka huven. Huven hålls i ett visst läge genom justering av kättingarna. Justera 
huven så att den är ca 40 cm från bordets yta och kontrollera att alla kättingar är 
spända. Överlopps kätting lämnas upptill. Nu kan du använda endast en av 
kättingarna för att reglera höjden på huven genom att ändra länken i den öppnade 
ögleskruven.  
 
 Reglera huven efter vad grillningen kräver. Ju mera rök och os, 
desto lägre ner tas huven. Använd en värmebeständig handske när du justerar 
huven, för den kan bli het och ge upphov till brännskada.  

 I grillens fläns och eldstad kan det under uppvärmningen bildas 
fina sprickor, som beror på värmeutvidgningen i den runda formen på delarna. 
Detta försvagar inte konstruktionen eller funktionen, utan när delarna åter 
svalnar, går sprickorna ihop på nytt. 
 
 Förvara inga antändliga eller explosiva brännvätskor i 
grillens fot medan du grillar. 
 
 När grillen inte används kan huven lyftas upp i övre position. 
Om rökbildningen är stor under eldningen kan rök komma förbi huven. Röken 
försvinner emellertid ändå ur lusthuset övre vägen genom ventilerna. 
 
 Förvara metalldelarna på torrt ställe under vintern och tvätta bort 
sot och fett. Smörj delarna med t.ex. matolja. För rengöring av bordsytan av 
granit rekommenderar vi diskmedel och en fuktig svamp. 
 
 
 Njut av din Apetit bordsgrill ! 
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