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MORSØ FORNO GAS Piccolo                     DK
R-238                                                                              

• Robust brænder i rustfrit stål, og med et 
brugervenligt antændingssystem – via 
drejeknapfunktion

• Grillrist udført i støbejern med glaseret 
emaljebelægning – letter såvel madlavning 
som rengøring

 
• Låg og gryde i slidstærkt støbt aluminium

• Integreret termometer

• Højt kuppellåg – 14,5 cm

• Bord fås som ekstratilbehør (købes separat)

• Leveres klar til brug med slange og 
 regulator. Du skal blot tilslutte en gasflaske 

• Godkendt efter CE standarder

MORSØ FORNO GAS BBQ

Vigtigt: Gem betjeningsvejledningen til senere brug.
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READ ME FIRST

  Gas leak testing
It is important that you leak test the BBQ before first use and every time the gas cylinder is refilled and
reconnected to the BBQ.

To Complete Leak Test
• Make sure all the control knobs are OFF.
• In a small container, mix up a solution of water and detergent/soap.
• Mix the solution well (about the same concentrate as washing up water).
• Turn the cylinder ON by rotating the knob to open position.
• Using a brush or spay bottle apply the soap solution to the gas line and each join in the gas line including:
 - the gas connection at the inlet of the BBQ
 - all gas hose connections
 - the gas connection at the gas cylinder
• If bubbles appear, there is a gas leak.
• If the leak is at the connection, re-tighten and re-seal.
• If the leak is anywhere else or you cannot resolve the leak by tightening the connection DO NOT PROCEED.
• Replace gas hose and regulator.
• Replace hose and regulators can be purchased from your local BBQ retail specialist.

LÆS DETTE FØR BRUG

  Gaslækagetest
Det er vigtigt, at du foretager en lækagetest af grillen, inden første ibrugtagning og før hver gang, du tilslutter en 
ny gasflaske til grillen.
Sådan udføres lækagetesten
• Kontroller, at knapperne til gasregulering befinder sig i stilling OFF.
• Lav en blanding af vand og opvaskemiddel/sæbe i en lille beholder
• Rør godt rundt i blandingen (omtrent samme koncentration som opvaskevand).
• Der åbnes for gasflasken ved at dreje ventilen til ON
• Brug en børste eller sprayflaske til at påføre sæbeblandingen på gasledningen og gassystemets samlinger, 

herunder:
 - gasforbindelsen ved tilslutningen til grillen 
 - alle gasslangens samlinger
 - gasforbindelsen ved tilslutningen til flasken
• Såfremt der fremkommer bobler, er der opstået en gaslækage
• Hvis lækagen er opstået ved samlingen, efterspændes der til samlingen slutter helt tæt.
• Hvis lækagen er opstået andre steder, eller hvis du ikke kan tætne systemet ved at spænde samlingen, SKAL 

DU IKKE FORTSÆTTE.
• Udskift gasslange og regulator.
• Ny slange og regulator kan købes hos din lokale Grillforhandler.
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GENEREL INFORMATION

  Vigtig

Denne vejledning læses omhyggeligt, 
inden ibrugtagning. Sæt dig grundigt 
ind i produktet, inden du tilslutter det 
til gasflasken. Gem denne vejledning til 
senere brug.

  Hvis du lugter gas

1. Gasforbindelsen til grillen frakobles 
– helst ved kilden.

2. Sluk al åben ild
3. Luk låget op.
4. Hvis du stadig kan lugte gas, skal 

du straks tilkalde din gasleverandør 
eller brandvæsnet.

Slange- & Regulatorsikkerhed
Regulatoren og slangeforbindelsen, der leveres med 
grillen, kan kun tilsluttes til propangas eller universel 
flaskegas (LPG). 
Den medleverede gasregulator er justeret til et ud-
gangstryk på 2,75 kPa og beregnet til tilslutning til en 
propangasflaske. Brug den trykregulator og slangefor-
bindelse, der leveres med grillen. Udskiftning af tryk-
regulator og slangeforbindelser må kun udskiftes med 
Morsø original vare. Henvend dig til din lokale forhand-
ler.

Ved tilslutning af slange og regulatorsamlingen til gas-
flasken, skal man sørge for at undgå unødvendig vrid-
ning af den fleksible slange.

Efter forsvarlig samling tændes for gassen, og der kon-
trolleres for lækager ved at børste en vand -og sæbe-
blanding hen over samtlige samlinger.

Kan du ikke afhjælpe lækagen ved at efterspænde alle 
samlinger, skal du slukke for gassen og straks kontakte 
leverandøren.

Sørg altid for, at grillen befinder sig på afstand af 
brændbare materialer, og at gasflasken befinder sig på 
sikker afstand af varmekilder.

Når en tom gasflaske udskiftes med en ny, skal du sikre, 
at dette sker i et godt ventileret område – helst på af-
stand af andre mennesker og af enhver form for an-
tændingskilder – som fx åben ild, vågeblus, elektriske 
varmeapparater/elektrisk udstyr.

Anvendelse og sikkerhed vedrørende gasflasker
Denne lavtryksgrill må udelukkende anvendes med den 
medleverede regulator.

Gasflasken, der skal genopfyldes af en anerkendt gas-
forhandler, kontrolleres visuelt og godkendes for hver 
påfyldning. 

Opbevar altid gasflasken opretstående, og luk altid for 
flaske-ventilen, når grillen ikke er i brug.
Udsæt ikke gasflasken for ekstrem varme

OPBEVAR ALDRIG GASFLASKEN INDENDØRS.

Hvis du opbevarer din grill inden døre, skal du ALTID 
først frakoble forbindelsen til gasflasken og opbevare 
gasflasken udendørs.

Gasflasker skal opbevares udendørs på et godt ventile-
ret område og uden for børns rækkevidde. Gasflasker 
må ikke opbevares i bygninger, garager eller noget an-
det lukket område

Gasreglementet
• En grill skal anvendes i overensstemmelse med Sik-

kerhedsstyrelsens krav.

• En grill, der er beregnet til brug med flaskegas, 
bærer mærkningen 'propangas' eller ‘Universal 
flaskegas – LPG.

Afstande
Minimumafstand fra brændbare materialer skal være:
Bag - 300mm; Sider - 300mm; Over - 1000mm

Specifikationer
Grillspecifikationerne fremgår af mærkningen på grill-
kabinettet.

Udskiftning af trykregulator 
og slangeforbindelser må kun 
udskiftes med Morsø original 
vare. Henvend dig til din lokale 
forhandler.
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Af hensyn til din sikkerhed
Ved manglende overholdelse af denne vejledning kan 
der opstå brand eller eksplosion, som kan medføre 
alvorlig personskade, dødsfald samt tingskade.
FORSIGTIG: Tilgængelige dele kan være særdeles varme.
Hold mindre børn på afstand.
DER MÅ IKKE foretages ændringer af produktet.
Grillen MÅ IKKE flyttes under brug.

Efter brug frakobles gastilførslen ved gasflasken.

Brugeren må ikke ændre på dele, der er forseglet af 
producenten eller dennes forhandler. Denne grill må 
kun anvendes og opbevares i det fri.
• Brug aldrig grillen uden en regulator.
• Kontroller aldrig for lækager ved åben ild.
• Såfremt disse anvisninger ikke følges nøje, vil der 

kunne opstå brand, som kan medføre alvorlig 
personskade eller død. Opbevar aldrig en gasflaske 
under eller i nærheden af denne grill. Grillen må kun 
opbevares udendørs.

• Hvis der opstår en lækage i dit produkt (lugt af gas), 
skal du straks forsøge at frakoble flaskeventilen. 
Flyt produktet til et sted, der er godt ventileret og 
på afstand af enhver antændingskilde. Tjek kun for 
lækager i det fri – brug sæbevand og forsøg IKKE, 
at finde lækager med brug af åben ild.

• Der undersøges for lækager ved at børste en 
sæbeblanding hen over alle samlinger. Kan du ikke 
udbedre lækagen ved stramning af alle samlinger, 
skal du frakoble gassen og straks kontakte forhand-
leren.

• Brug kun den slangesamling, der leveres med 
produktet, til tilslutning til gasflasken – BRUG IKKE 
MELLEMSTYKKER.

• Maksimal slangelængde – 1000 mm.
• Efter anvendelse frakobles flaskeventilen. Vent til 

flammen går ud, og afbryd derefter produktets 
reguleringsventil.

• Undgå at sno eller knække den fleksible slange.
• Der må ikke opbevares benzin eller andre brænd-

bare væsker i nærheden af dette eller andre ap-
parater.

• Der må hverken opbevares tomme eller fyldte 
ekstra gasflasker under eller nær dette eller andre 
apparater.

• Der må aldrig kontrolleres for lækager med brug af 
en tændt tændstik eller åben ild. Tænd aldrig grillen 
med lukket låg, eller inden du har kontrolleret, om 
brænderrørene slutter helt tæt over gasventilåbnin-
gerne

• Læn dig aldrig ind over grillområdet, når du tænder op
• Der må aldrig foretages ændring af gasregulator 

eller gasforsyningssamling.
• Grillen må ikke anvendes til indendørs brug.
• Brug kun grillen på godt ventilerede områder.
• RISIKO FOR KULILTE – BRUGES DETTE PRODUKT 

I ET INDELUKKET OMRÅDE, VIL DET KUNNE 
MEDFØRE DØDSFALD.  MÅ IKKE ANVENDES I 
CAMPINGVOGNE, TELTE, LYSTFARTØJER, BILER, 
AUTOCAMPERE, ELLER LIGNENDE STEDER.

• Dette produkt må kun bruge over terrænhøjde, i fri 
luft og under forhold med naturlig ventilation, og 
uden stillestående lommer, således at gaslækager 
og forbrændingsprodukter hurtigt vil spredes af 
vind- og varmestrømme.

• Sørg for at grillen er anbragt på an plan og stabil 
overflade.

• Flyt ikke grillen, mens den er i brug eller er varm. 
Fjern drypbakken inden flytning af grillen.

• Brug IKKE grillen som ekstra varmeplade. Garantien 
vil bortfalde, og det vil være i strid med gasregle-
mentet. Grillen tilfører den ventilation, der er nød-
vendig for at den kan fungere sikkert. Den er ikke 
udviklet med henblik på at fungere som en kraftig 
varmeplade.

I TILFÆLDE AF LÆKAGE
• Afbryd forbindelsen til gasflasken.
• Ventiler området for at sprede gassen.
• Kontroller alle samlinger.
• Hvis der fortsat er lækage, holder gasflasken lodret. 

Undgå at huden kommer i kontakt med eventuel 
gas eller væske, der siver ud af gasflasken.

• Hold en afstand på mindst 20 meter mellem 
gasflasken og evt. gnister eller antændingskilder, 
herunder elektrisk udstyr, kamerablitz, motorer 
(inklusive elmotorer).

• Gassen spredes ved at fremhjælpe optimal ventile-
ring og sprøjte vand gennem en fin vandforstøver.

I TILFÆLDE AF BRAND
• Hvis der opstår brand ved grillen, afbrydes gasfor-

bin-delsen ved gasflasken. Kvæl flammerne med en 
våd klud, et brandtæppe, eller sluk branden med en 
brandslukker.

• Er der brand ved gasflasken, eller kan du ikke 
komme til ventilen for at frakoble gasforsyningen, 
kontaktes brandvæsenet øjeblikkeligt.

• Brug en vandslange og ret strålen mod midten af 
gasflasken for at holde den nedkølet. Forsøg ikke at 
slukke ilden. Denne fremgangsmåde vil – hvis der 
er brændende gas – i det mindste forhindre, at der 
oparbejdes tryk, så gassen eksploderer.

GENEREL INFORMATION
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Placering af din grill 

BRUG IKKE din grill i garager, på verandaer, i skure, eller 
i andre lukkede områder. Din grill er beregnet til UDEN-
DØRS brug. Grillen er ikke beregnet til opsætning i eller 
på fritidskøretøjer og/eller både, og den bør ikke sæt-
tes på brændbare overflader. Forbrændings- og venti-
lationsluften må ikke blokeres omkring grillkabinettet.

Beskyt børn
Hold børn på afstand af grillen, mens den er i brug og til 
den er kølet af efter brug. Lad ikke børn betjene grillen.
Sørg altid for, at der ikke foregår sports- eller fysiske 
aktiviteter i umiddelbar nærhed af grillen, mens den er i 
brug, og mens den stadig er varm.

Værktøj der skal bruges
Svensknøgle, stjerneskruetrækker.

Kontroller grillen for evt. beskadigelse 
Kontroller grillens dele, efterhånden som du går frem. 
Kontakt forhandleren med hensyn til ombytning i til-
fælde af beskadigede eller manglende dele. Du må ikke 
samle eller anvende en grill, der virker beskadiget. Grill 
til anvendelse sammen med flaskegas er mærket 'Pro-
pangas'. Tjek mærkningen ved din grills gastilslutning.

EGNEDE GASFLASKER 

Gasflasker findes i flere forskellige størrelser. Figuren 
viser den maksimale flaskestørrelse.
• Gasflaskekapacitet: Maksimalt 11kg
• Gasflaskens højde: Maksimalt 595 mm
• Gasflaskens diameter: Maksimalt 304 mm

Placering af gasflasken
Sørg for, at der ikke er knæk på gasslangen.
Gasslangen må højst være 1 m lang.
 

Gaskategori

Gas- og tilførselstryk

Lande kode 

Brænder

Nominel varmetilførsel

Brænder Inj. str.

Total varmetilførsel 3.6 kW（G30:262g/h；G31:257g/h）

Ø0.92 mm Ø0.92 mm Ø0.82 mm

Made in Taiwan

Hovedbrænder × 1

G30 Butan på 28-30 mbar 
G31 Propan på 37 mbar

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

BE,CY, DK, EE, FR, GB, HU, IT,
LT, NL, NO, SE, SI, SK, RO, HR,
TR, BG, IS, LU, MT, FI

AT, CH, DE, SK

G30 Butan og G31 
Propan på 30 mbar

G30 Butan og G31 
Propan på 50 mbar

Hovedbrænder × 1 Hovedbrænder × 1

3.6 kW 3.6 kW 3.6 kW
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8

LISTE OVER DELE

Del Beskrivelse antal

1 Temperaturmåler 1

2 Låg 1

3 Håndtag til låg 1

4 Tændelektrode 1

5 Gryde 1

6 Tilpasningsstykke 1

7 Ventil 1

8 Sokkel 1

9 Knap 1

10 Holder til fedtopsamlingsbakke 1

Del Beskrivelse antal

11 Fedtopsamlingsbakke 1

12 Brændere 1

13 Overophedningsbeskyttelse 1

14 Låghængsel og splitpinde 2

15 Grillrist 1

16 Varmeisolator 4

17 Plademetal 1

18 Plastsko 4

DELBESKRIVELSE

OVERSIGTSDIAGRAM

6

LISTE OVER DELE

Part Description QTY
1 Temperature Gauge 1
2 Lid 1
3 Lid Handle 1
4 Ignition Electrode 1
5 Bowl 1
6 Adapter 1
7 Valve 1
8 Base 1
9 Knob 1
10 Grease Cup Support 1

Part Description QTY
11 Grease Cup 1
12 Burner 1
13 Hole Cover 1
14 Lid Hinge & R-Pin 2
15 Cooking Grate 1
16 Heat Insulator 4
17 Fixed Plate 1
18 Plastic Feet 4

PARTS LIST

EXPLODED DIAGRAM

1

2

3

4

5
6

7

9

11

14

16
15

18

17

13
12

10

8
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SAMLEVEJLEDNING

Fjern beskyttelsesmateriale

TRIN 1
Monter håndtaget på låget med fastspændings-
boltene som vist.

TILSLUTNING AF GASFLASKEN

Der kan anvendes to forskellige typer gas (en-
ten butan- eller propangas) til din grill, afhængig 
af, hvor du bor.
Begge leveres i gasflasker. 

Gasflasken skal anbringes i terrænhøjde på en 
plan, ikke-brændbar, overflade ved grillen. 

Tilslutning af gasflasken til grillen sker med en 
regulator.

Det er vigtigt at anvende den korrekte regulator,  
der passer til netop den type gas, du køber.  

MONTAGEVEJLEDNING

7

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Remove any transit protection material.

STEP 1
Attach the lid handle using the fasteners as 
shown.

CONNECTING THE GAS CYLINDER

There are two different types of gas that can 
be used on your gas bbq depending on where 
you live, that being either butane or propane 
gas.
Both are supplied in gas cylinders. 

The gas cylinders must be positioned adjacant 
to the bbq. 

The connection between the gas cylinder and 
the bbq is made with a regulator

It is important that you use the correct regulator 
for the particular type of gas you purchase.

MONTAGEVEJLEDNING

A

B
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GARANTI

GASKILDENS TILSLUTNING & FRAKOBLING
Sæt dig ind i den generelle information og sikker-heds-
anvisningerne forrest i vejledningen

Kontroller at
1. gasflasken er fyldt. Du kan høre en skvulpende lyd, 

hvis du ryster den.
2. brænderstyringen står på OFF.

Tilslutning
1. Kontroller, at ventilen er på OFF.

2. Kontroller, at flaskens tilslutning ikke er beskadiget.

3. Fastgør regulatoren til flaskeventilen.

4. Brug en sæbevandsopløsning til at kontrollere sam-
lingen. Hvis der opstår bobler, skal du stramme for-
bindelsen yderligere.

Længde Bredde Højde

493 mm 436 mm 395 mm

 VIGTIG
• VIGTIG: Inden grillen tilsluttes og frakobles gasfla-

sken, skal det sikres, at brænderreguleringerne står 
på OFF.

• FORSIGTIG: Når grillen ikke er i brug, skal gasflasken 
være frakoblet.

• Kontroller at forseglingerne mellem produktet og 
gasflasken er på plads og i orden, inden tilslutning til 
gasflasken.

• Brug ikke apparatet, hvis det er beskadiget, eller hvis 
forseglingerne er slidte eller beskadigede.

• OBS: Hvis tændingsmekanismen af en eller anden 
grund ikke giver gnist ved elektroden, kan grillen 
tændes med en lang grilltændstik, mens låget er 
åbent. Tændstikken føres gennem risten på grillen, 
mens gasreguleringen drejes mod venstre.

• Kontroller brænderens funktion inden isætning af 
grillpladerne.

• Undlad at ryge, mens grillen antændes.

• Brug aldrig lavasten, briketter eller lignende materiale.

• Brug altid beskyttelseshandsker ved håndtering af 
varme komponenter.

GENEREL INFORMATION

FREMGANGSMÅDE VED TÆNDING
1. Løft grillens låg - drej flaskeventilen til stilling ON.
2. Tryk gasreguleringsknappen ind og drej den mod 

uret. Hold knappens position i ca 5 sekunder,så gas-
sen får mulighed for at flyde op til brænderen. Drej nu 
det sidste stykke mod uret, til du hører et 'klik/gnist' 
og kontroller, om gnisten har antændt brænderen.

3. Når brænderen er tændt, slippes gasregulerings-
knappen. Reguleringsknappen kan nu drejes fra 
‘MAX’ til ‘MIN’ afhængig af den ønskede varme.

4. Hvis der ikke er sket antændelse af brænderen, gen-
tages 'trin 2' to eller tre gange, indtil brænderen an-
tændes.

5. Hvis brænderen, efter flere forsøg, stadig ikke an-
tændes, afbrydes gastilførslen, og det undersøges 
om gastilførslen er blokeret.

Hvis det er nødvendigt at genantænde, mens gasgril-
len stadig er varm, skal du vente i mindst 5 minutter, 
inden du foretager genantændelse (dette vil give ak-
kumulerede gasdampe mulighed for at forsvinde).

1. TRYK 2. DREJ FORSIGTIG

    
          VIGTIG
Ved antændelse skal låget være i åben position.
Undlad rygning under antændelse af grillens 
brændere.
Lad ikke grillen være uden opsyn, når den er 
tændt.
Skorstenen må IKKE tildækkes, hverken helt el-
ler delvist.
Grillristen må Ikke tildækkes med pizzasten eller 
lignende, pga. risiko for overophedning.
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DATA PÅ MORSØ FORNO GAS

DRIFT

Problem Mulig årsag Løsning

Reguleringsknappen er slået fra Drej knappen ved antændelse

Brænderen vil ikke tænde Fejl ved piezo-mekanismen Grillen tændes med en lang grilltændstik, mens 
låget er åbent. Tændstikken føres gennem ri-
sten på grillen, mens gasreguleringen drejes 
mod venstre. 

Brænderen er gået ud Kontroller, at gasflasken ikke er tom og tænd 
brænderen igen

Maden tilberedes ikke
eller tilberedningen tager for 
lang tid

Stegeoverfladen har ikke fået 
tilstrækkelig tid til at varme op, 
inden fødevaren blev lagt på

Fjern fødevaren, og giv brænderen tid til at 
varme stegeoverfladen op (5-10 min.).

Der er for mange fødevarer på 
stegeoverfladen

Tilbered mindre portioner 

Hvis du oplever, at din grill har svært ved at tænde, kan følgende hjælpe:
1. Justering af ’Piezo’ gnist tænder: Det er vigtigt at ’Piezo’ (gnist) tænderen står korrekt over for hullerne i brænderen. 
Under brug eller transport af grillen kan tænderen muligvis have rykket sig. Når grillen er kold kan ’Piezo’ tænderen 
forsigtigt justeres med fingrene eller en lille tang. Sørg for at nålen på ’Piezo’ tænderen kommer tættere på brænderen 
(Ca. 1-3 mm afstand imellem spidsen af nålen og brænder), og at nålen peger mod et hul i brænderen. 

2. Rensning af brænderen: Madrester, fedt, eller andet snavs kan undertiden lægge sig på brænderen og blokere nogle 
af hullerne i denne. Sørg for at grillen er kold, fjern risten i grillen og brug en blød stålbørste - eksempelvis "Morsø 
Brush & Scraper Kit" - til at rense hullerne i brænderen. Skulle der stadigvæk være blokerede huller i brænderen, kan 
en nål eller papirclips også bruges til at rense hullerne. Vær opmærksom på at du ikke rykker på ’Piezo’ tænderen under 
denne proces. Se "How to" video på morsoe.com

FREMGANGSMÅDER
Madlavning: Kontrolknappen kan drejes fra ‘MAX’ til ‘MIN’ afhængig af hvor stærk varme, der ønskes.

BRUG AF BRÆNDERE OG KONTROL AF TÆNDINGSSYSTEM

DRIFTDRIFT

   VIGTIGT
Sørg for at rengøre dit produkt, før det tages i brug første gang, og sørg for, at der ikke er emballage-
materiale tilbage på produktet.

Sørg for at opvarme produktet ved maks. temperatur i mindst 15 minutter, før produktet tages i brug første 
gang. Hvis dit produkt har et låg, skal det forvarmes med et lukket låg.
Morsø Forno Gas Piccolo har én brænder og er derfor meget velegnet til direkte grill, hvor der ønskes en 
sprød og tydelig stegeskorpe på både kød og grøntsager.
Pizzabagning kræver et større grillareal. Grillristen må ikke tildækkes af pizzasten, stegeplade eller lig-
nende, da dette forhindrer varmecirkulationen. 
Morsø Forno Medio og -Grande er derimod begge perfekte til dette formål.
VEDLIGEHOLDELSE:
Ved regelmæssig brug og eksponering for vind og vejr, vil der altid opstå slitage på og patinering af outdoor-
produkter. Dette er helt normalt og gælder derfor også Morsø Outdoor produkter. Ridser og dannelse af kor-
rosion vil derfor forekomme, men dette repareres let ved hjælp af Vedligeholdelseskit til Morsø Forno Gas og 
Morsø Balcone. Ved brug af vedligeholdelseskittet kan du genopfriske din Morsø Forno Gas, så den står næ-
sten som ny. Du kan finde en instruktionsvideo, der forklarer processen på vores hjemmeside, morsoe.com.
Vi anbefaler altid at bruge et Morsø cover til at beskytte din grill, når den ikke er i brug. Vigtigt! - Sørg altid for 
at din grill er helt afkølet og tør, inden den dækkes til.
Et Morsø cover vil også forhindre nedsivning af fugt og regnvand via skorstenen og dermed risiko for rust på 
støbejernsristen, når grillen ikke er i brug. Hvis der er et brud på emaljebelægningen, eller der er faldet emal-
jeflager af grillristen (eller madlavnings området), så skal grillristen udskiftes’.
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TILSLUTNING AF FLASKE MED FLYDENDE PROPANGAS.

Som med alle apparater vil omhyggelig pleje og vedli-
geholdelse holde produktet i tip-top stand og samtidig 
forlænge levetiden. Din nye gasgrill er ingen undtagelse. 
Følger du regelmæssigt disse rengøringsprocedurer, vil 
du holde din grill ren og funktionsdygtig med minimal 
indsats.

Edderkopper og små insekter vil af og til trække spind 
eller bygge reder i brænderrør på lager eller under 
transport.

Disse spind kan forårsage blokering af gastilførslen, hvil-
ket kan medføre brand i og omkring brænder-rørene. 
Det anbefales at rengøre med en blød børste inden 
brug – og mindst hver 6. måned

Denne type brand, der kendes som 'TILBAGESLAG', 
kan forårsage betydelig beskadigelse af din grill og 
samtidig skabe en risikabel betjeningssituation for bru-
geren. Skønt et blokeret brænderrør ikke er den eneste 
årsag til 'TILBAGESLAG', så er det den mest alminde-
lige årsag. Derfor er det nødvendigt med hyppige efter-
syn og rengøring af brænderrørene.

Tilbageslag
Hvis der opstår brand i og omkring brænderen, skal der 
straks afbrydes for gassen ved kilden, brænderkontrol-
len drejes tilbage til 'OFF', og der ventes til grillen er 
kølet af, hvorefter brænderrør og brænderindgange 
renses

Rengøring af stegeoverfladen
Efter grilningen drejes brænderreguleringen til 'OFF'. 
Lad grillen køle af, inden du forsøger at rengøre grill-
plade og -rist. Det anbefales, at man inden første ibrug-
tagning – og derefter med jævne mellemrum – vasker 
grillplade og -rist i en mild opløsning af sæbe og varmt 
vand.
Gå ind på morsoe.com og se instruktionsvideoen, der 
forklarer, hvordan du let og effektivt rengør og vedlige-
holder din grillrist.

Pleje af stegeoverfladen 
Det er vigtig at bruge grillen rigtigt. Lad ikke grillen blive 
for varm, når låget et nede, eller hvis der ikke ligger mad 
på grillen.

Rengøring af drypbakken 
For at undgå, at der drypper fedtstof fra grillen, skal 
drypbakken fjernes og tømmes efter hver brug. Vent til 
drypbakken er afkølet tilstrækkeligt til, at man kan røre 
ved den, inden den tømmes for indhold. 

Drypbakken bør vaskes med jævne mellemrum i en 
mild opløsning af varmt vand og rengøringsmiddel.

Se "How to" videoer på morsoe.com

PLEJE & VEDLIGEHOLDELSE

  VIGTIG
• Vær opmærksom på edderkopper og hvep-

se. Brænderrørene bør efterses og rengøres 
jævnligt.

• Der må kun foretages service på dette pro-
dukt af eller under vejledning af en autorise-
ret fagmand.

• For at undgå tilbageslag, anbefales det, at 
man jævnligt efterser og tømmer drypbak-
ken. Drypbakkens indhold kan blive særdeles 
varmt under tilberedningen. Såfremt dryp-
bakken tømmes i løbet af længerevarende 
grilning, skal man være yderst forsigtig, og 
direkte kontakt med huden skal under alle 
omstændigheder undgås. Lad indholdet køle 
helt af inden bortskaffelse.
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KONTROL AF GAS LÆKAGE

Dette produkt må kun anvendes over terrænhøjde, i fri luft, under forhold med naturlig ventilation og uden 
stillestående lommer, således at gaslækager og forbrændingsprodukter hurtigt vil spredes af vind- og varme-
strømme.

Ethvert indelukket område, hvor produktet anvendes, skal opfylde følgende betingelser:
Et indelukket område, der er omkranset af vægpartier på alle sider, skal have mindst én permanent åbning i 
terrænhøjde og må ikke være overdækket

Følgende er gældende for delvist indelukkede og overdækkede områder med mere end to vægpartier:
Mindst 25 % af det samlede vægareal skal være fuldstændigt åbent
Mindst 30 % af det resterende vægareal skal være åbent og uden blokeringer.

For altaners vedkommende skal mindst 20 % af det samlede vægareal være og forblive åbent og uden blo-
keringer

SKEMATISK FREMSTILLING AF UDENDØRS AREALER
Følgende figurer repræsenterer skematiske fremstillinger af udendørsområder. Eksemplerne nedenfor er base-
ret på rektangulære figurer – samme principper er gældende for områder, der er anderledes udformet.

SIKRE STEDER TIL ANVENDELSE AF PRODUKTET 
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MORSØ FORNO GAS Medio DK
SQ-330                                                                              

• Robust brænder i rustfrit stål, og med et 
brugervenligt antændingssystem – via 
drejeknapfunktion

• Grillrist udført i støbejern med glaseret 
emaljebelægning – letter såvel madlavning 
som rengøring

 
• Låg og gryde i slidstærkt støbt aluminium

• Integreret termometer giver maksimal 
styring under tilberedning

• Højt kuppellåg – 17 cm – så du uden proble-
mer kan tilberede en steg

• Bord fås som ekstratilbehør (købes separat)

• Leveres klar til brug med slange og regula-
tor. Du skal blot tilslutte en gasflaske 

• Godkendt efter CE standarder

MORSØ FORNO GAS BBQ

Vigtigt: Gem betjeningsvejledningen til senere brug.

51CS4816
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LÆS DETTE FØR BRUG

  Gaslækagetest
Det er vigtigt, at du foretager en lækagetest af grillen, inden første ibrugtagning og før hver gang, du tilslutter en 
ny gasflaske til grillen.
Sådan udføres lækagetesten
• Kontroller, at knapperne til gasregulering befinder sig i stilling OFF.
• Lav en blanding af vand og opvaskemiddel/sæbe i en lille beholder
• Rør godt rundt i blandingen (omtrent samme koncentration som opvaskevand).
• Der åbnes for gasflasken ved at dreje ventilen til ON
• Brug en børste eller sprayflaske til at påføre sæbeblandingen på gasledningen og gassystemets samlinger, 

herunder:
 - gasforbindelsen ved tilslutningen til grillen 
 - alle gasslangens samlinger
 - gasforbindelsen ved tilslutningen til flasken
• Såfremt der fremkommer bobler, er der opstået en gaslækage
• Hvis lækagen er opstået ved samlingen, efterspændes der til samlingen slutter helt tæt.
• Hvis lækagen er opstået andre steder, eller hvis du ikke kan tætne systemet ved at spænde samlingen, SKAL 

DU IKKE FORTSÆTTE.
• Udskift gasslange og regulator.
• Ny slange og regulator kan købes hos din lokale Grillforhandler.
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GENEREL INFORMATION

  Vigtig

Denne vejledning læses omhyggeligt, 
inden ibrugtagning. Sæt dig grundigt 
ind i produktet, inden du tilslutter det 
til gasflasken. Gem denne vejledning til 
senere brug.

  Hvis du lugter gas

1. Gasforbindelsen til grillen frakobles 
– helst ved kilden.

2. Sluk al åben ild
3. Luk låget op.
4. Hvis du stadig kan lugte gas, skal 

du straks tilkalde din gasleverandør 
eller brandvæsnet.

Slange- & Regulatorsikkerhed
Regulatoren og slangeforbindelsen, der leveres med 
grillen, kan kun tilsluttes til propangas eller universel 
flaskegas (LPG). 
Den medleverede gasregulator er justeret til et udgangs-
tryk på 2,75 kPa og beregnet til tilslutning til en propan-
gasflaske. Brug den trykregulator og slangeforbindelse, 
der leveres med grillen. Udskiftning af trykregulator og 
slangeforbindelser må kun udskiftes med Morsø original 
vare. Henvend dig til din lokale forhandler.

Ved tilslutning af slange og regulatorsamlingen til gas-
flasken, skal man sørge for at undgå unødvendig vrid-
ning af den fleksible slange.

Efter forsvarlig samling tændes for gassen, og der kon-
trolleres for lækager ved at børste en vand -og sæbe-
blanding hen over samtlige samlinger.

Kan du ikke afhjælpe lækagen ved at efterspænde alle 
samlinger, skal du slukke for gassen og straks kontakte 
leverandøren.

Sørg altid for, at grillen befinder sig på afstand af 
brændbare materialer, og at gasflasken befinder sig på 
sikker afstand af varmekilder.

Når en tom gasflaske udskiftes med en ny, skal du sikre, 
at dette sker i et godt ventileret område – helst på af-
stand af andre mennesker og af enhver form for an-
tændingskilder – som fx åben ild, vågeblus, elektriske 
varmeapparater/elektrisk udstyr.

Anvendelse og sikkerhed vedrørende gasflasker
Denne lavtryksgrill må udelukkende anvendes med den 
medleverede regulator.  

Gasflasken, der skal genopfyldes af en anerkendt gas-
forhandler, kontrolleres visuelt og godkendes for hver 
påfyldning. 

Opbevar altid gasflasken opretstående, og luk altid for 
flaske-ventilen, når grillen ikke er i brug.
Udsæt ikke gasflasken for ekstrem varme

OPBEVAR ALDRIG GASFLASKEN INDENDØRS.

Hvis du opbevarer din grill inden døre, skal du ALTID 
først frakoble forbindelsen til gasflasken og opbevare 
gasflasken udendørs.

Gasflasker skal opbevares udendørs på et godt ventile-
ret område og uden for børns rækkevidde. Gasflasker 
må ikke opbevares i bygninger, garager eller noget an-
det lukket område

Gasreglementet
• En grill skal anvendes i overensstemmelse med Sik-

kerhedsstyrelsens krav.

• En grill, der er beregnet til brug med flaskegas, 
bærer mærkningen 'propangas' eller ‘Universal 
flaskegas – LPG.

Afstande
Minimumafstand fra brændbare materialer skal være:
Bag - 300mm; Sider - 300mm; Over - 1000mm

Specifikationer
Grillspecifikationerne fremgår af mærkningen på grill-
kabinettet.

Udskiftning af trykregulator 
og slangeforbindelser må kun 
udskiftes med Morsø original 
vare. Henvend dig til din lokale 
forhandler.
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Af hensyn til din sikkerhed
Ved manglende overholdelse af denne vejledning kan 
der opstå brand eller eksplosion, som kan medføre 
alvorlig personskade, dødsfald samt tingskade.
FORSIGTIG: Tilgængelige dele kan være særdeles varme.
Hold mindre børn på afstand.
DER MÅ IKKE foretages ændringer af produktet.
Grillen MÅ IKKE flyttes under brug.

Efter brug frakobles gastilførslen ved gasflasken.

Brugeren må ikke ændre på dele, der er forseglet af 
producenten eller dennes forhandler. Denne grill må 
kun anvendes og opbevares i det fri.
• Brug aldrig grillen uden en regulator.
• Kontroller aldrig for lækager ved åben ild.
• Såfremt disse anvisninger ikke følges nøje, vil der 

kunne opstå brand, som kan medføre alvorlig 
personskade eller død. Opbevar aldrig en gasflaske 
under eller i nærheden af denne grill. Grillen må kun 
opbevares udendørs.

• Hvis der opstår en lækage i dit produkt (lugt af gas), 
skal du straks forsøge at frakoble flaskeventilen. 
Flyt produktet til et sted, der er godt ventileret og 
på afstand af enhver antændingskilde. Tjek kun for 
lækager i det fri – brug sæbevand og forsøg IKKE, 
at finde lækager med brug af åben ild.

• Der undersøges for lækager ved at børste en 
sæbeblanding hen over alle samlinger. Kan du ikke 
udbedre lækagen ved stramning af alle samlinger, 
skal du frakoble gassen og straks kontakte forhand-
leren.

• Brug kun den slangesamling, der leveres med 
produktet, til tilslutning til gasflasken – BRUG IKKE 
MELLEMSTYKKER.

• Maksimal slangelængde – 1000 mm.
• Efter anvendelse frakobles flaskeventilen. Vent til 

flammen går ud, og afbryd derefter produktets 
reguleringsventil.

• Undgå at sno eller knække den fleksible slange.
• Der må ikke opbevares benzin eller andre brænd-

bare væsker i nærheden af dette eller andre ap-
parater.

• Der må hverken opbevares tomme eller fyldte 
ekstra gasflasker under eller nær dette eller andre 
apparater.

• Der må aldrig kontrolleres for lækager med brug af 
en tændt tændstik eller åben ild. Tænd aldrig grillen 
med lukket låg, eller inden du har kontrolleret, om 
brænderrørene slutter helt tæt over gasventilåbnin-
gerne

• Læn dig aldrig ind over grillområdet, når du tænder op
• Der må aldrig foretages ændring af gasregulator 

eller gasforsyningssamling.
• Grillen må ikke anvendes til indendørs brug.
• Brug kun grillen på godt ventilerede områder.
• RISIKO FOR KULILTE – BRUGES DETTE PRODUKT 

I ET INDELUKKET OMRÅDE, VIL DET KUNNE 
MEDFØRE DØDSFALD.  MÅ IKKE ANVENDES I 
CAMPINGVOGNE, TELTE, LYSTFARTØJER, BILER, 
AUTOCAMPERE, ELLER LIGNENDE STEDER.

• Dette produkt må kun bruge over terrænhøjde, i fri 
luft og under forhold med naturlig ventilation, og 
uden stillestående lommer, således at gaslækager 
og forbrændingsprodukter hurtigt vil spredes af 
vind- og varmestrømme.

• Sørg for at grillen er anbragt på an plan og stabil 
overflade.

• Flyt ikke grillen, mens den er i brug eller er varm. 
Fjern drypbakken inden flytning af grillen.

• Brug IKKE grillen som ekstra varmeplade. Garantien 
vil bortfalde, og det vil være i strid med gasregle-
mentet. Grillen tilfører den ventilation, der er nød-
vendig for at den kan fungere sikkert. Den er ikke 
udviklet med henblik på at fungere som en kraftig 
varmeplade.

I TILFÆLDE AF LÆKAGE
• Afbryd forbindelsen til gasflasken.
• Ventiler området for at sprede gassen.
• Kontroller alle samlinger.
• Hvis der fortsat er lækage, holder gasflasken lodret. 

Undgå at huden kommer i kontakt med eventuel 
gas eller væske, der siver ud af gasflasken.

• Hold en afstand på mindst 20 meter mellem 
gasflasken og evt. gnister eller antændingskilder, 
herunder elektrisk udstyr, kamerablitz, motorer 
(inklusive elmotorer).

• Gassen spredes ved at fremhjælpe optimal ventile-
ring og sprøjte vand gennem en fin vandforstøver.

I TILFÆLDE AF BRAND
• Hvis der opstår brand ved grillen, afbrydes gasfor-

bin-delsen ved gasflasken. Kvæl flammerne med en 
våd klud, et brandtæppe, eller sluk branden med en 
brandslukker.

• Er der brand ved gasflasken, eller kan du ikke 
komme til ventilen for at frakoble gasforsyningen, 
kontaktes brandvæsenet øjeblikkeligt.

• Brug en vandslange og ret strålen mod midten af 
gasflasken for at holde den nedkølet. Forsøg ikke at 
slukke ilden. Denne fremgangsmåde vil – hvis der 
er brændende gas – i det mindste forhindre, at der 
oparbejdes tryk, så gassen eksploderer.

GENEREL INFORMATION
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Placering af din grill 

BRUG IKKE din grill i garager, på verandaer, i skure, eller 
i andre lukkede områder. Din grill er beregnet til UDEN-
DØRS brug. Grillen er ikke beregnet til opsætning i eller 
på fritidskøretøjer og/eller både, og den bør ikke sæt-
tes på brændbare overflader. Forbrændings- og venti-
lationsluften må ikke blokeres omkring grillkabinettet.

Beskyt børn
Hold børn på afstand af grillen, mens den er i brug og til 
den er kølet af efter brug. Lad ikke børn betjene grillen.
Sørg altid for, at der ikke foregår sports- eller fysiske 
aktiviteter i umiddelbar nærhed af grillen, mens den er i 
brug, og mens den stadig er varm.

Værktøj der skal bruges
Svensknøgle, stjerneskruetrækker.

Kontroller grillen for evt. beskadigelse 
Kontroller grillens dele, efterhånden som du går frem. 
Kontakt forhandleren med hensyn til ombytning i til-
fælde af beskadigede eller manglende dele. Du må ikke 
samle eller anvende en grill, der virker beskadiget. Grill 
til anvendelse sammen med flaskegas er mærket 'Pro-
pangas'. Tjek mærkningen ved din grills gastilslutning.

EGNEDE GASFLASKER 

Gasflasker findes i flere forskellige størrelser. Figuren 
viser den maksimale flaskestørrelse.
• Gasflaskekapacitet: Maksimalt 11kg
• Gasflaskens højde: Maksimalt 595 mm
• Gasflaskens diameter: Maksimalt 304 mm

Placering af gasflasken
Sørg for, at der ikke er knæk på gasslangen.
Gasslangen må højst være 1 m lang.
 

MORSØ FORNO GAS - MEDIO - DK, ES
Outdoor Gas Barbecue

SQ-330

Manufacturer Furvej 6, DK 7900 Nykøbing Mors

Service Center Morsø Jernstøberi A/S / Tlf +45 96 69 19 00 / Mail Info@morsoe.com

• Powerful stainless steel burner with 
rotary ignition for easy lighting

• Satin enamel cast iron cooking surface
– easy to cook on and wash up

• Durable die cast aluminium bowl and 
hood

• Integrated temperature gauge for 
maximum control when cooking

• 330 SQ.IN² (=2130cm²) cooking area

• High dome hood – 17 cm – allows you 
to cook roasts easily

• Table available as an optional extra 
(sold separately)

• Supplied with hose and regulator

• Gas certified to CE standards

Read the instructions before using the appliance. For outdoor use only.
Use oven gloves when using this barbecue. Accessible parts may be very hot. Keep young children away.

Gas Category

Gas and Supply 
Pressure

Country Code

Burner

Nominal Heat Input

Burner Injector Size

Total Heat Input 4.8kW（G30: 349g/h；G31: 343 g/h）

Ø0.8/0.65 mm Ø0.8/0.65 mm Ø0.72/0.58 mm

Made in Taiwan

Main Burner × 2

G30 Butane at 28-30 mbar
G31 Propane at 37 mbar

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

BE,CY, DK, EE, FR, GB, HU, IT,
LT, NL, NO, SE, SI, SK, RO, HR,
TR, BG, IS, LU, MT, FI

AT, CH, DE, SK

G30 Butane and
G31 Propane at 30 mbar

G30 Butane and
G31 Propane at 50 mbar

Main Burner × 2 Main Burner × 2

Outer: 2.9 kW+ Inner: 1.9 kW Outer: 2.9 kW+ Inner: 1.9 kW Outer: 2.9 kW+ Inner: 1.9 kW

5 708722 277100

Qty: 1 pcs

Item No.: 62989600

L: 
W: 
H: 
NW: 
GW: 

59 cm
57.5 cm
48.5 cm
18.6 kg

22 kg

MORSØ FORNO GAS Medio                     DK, ES
MORSØ FORNO GAS BBQ
SQ-330  
• Robust brænder i rustfrit stål, og med et bruger-

venligt antændingssystem – via drejeknapfunktion

• Grillareal udført i støbejern med glaseret emalje- 
belægning – letter såvel madlavning som rengøring

• Låg og gryde i slidstærkt støbt aluminium

• Integreret termometer giver maksimal styring 
under tilberedning

• 330 SQ.IN2 (=2130cm2) tilberedningsoverflade 

• Højt kuppellåg – 17 cm – så du uden problemer  
kan tilberede en steg

• Bord fås som ekstratilbehør (købes separat)

• Leveres klar til brug med slange og 
 regulator. Du skal blot tilslutte en gasflaske 

• Godkendt efter CE standarder

• Potente quemador en acero inoxidable con fácil 
encendido rotatorio

• Superficie de cocción en hierro fundido esmaltado 
de acabado satinado: fácil cocción y limpieza

• Cuba y tapa de gran durabilidad en aluminio 
 fundido

• Indicador de temperatura integrado: máximo  
control de cocción

• 330 SQ.IN2 (=2130cm2) Superficie de cocción

• Tapa de cúpula alta (17 cm) ideal para asados

• Mesa opcional (vendida por separado)

• Incluye tubo flexible y regulador para uso con  
bombonas tipo POL

• Certificación CE para aparatos de gas 

Categoría de gas

Presión del gas y de
suministro

Código del país

Quemador

Potencia térmica nominal

Tamaño inyector quemadores

Potencia térmica total 4.8 kW（G30:349g/h；G31:343g/h）

Ø0.8/0.65 mm Ø0.8/0.65 mm Ø0.72/0.58 mm

Fabricado en Taiwán

Quemador principal × 2

Butano G30 a 28-30 mbar
Propano G31 a 37 mbar

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

BE,CY, DK, EE, FR, GB, HU, IT,
LT, NL, NO, SE, SI, SK, RO, HR,
TR, BG, IS, LU, MT, FI

AT, CH, DE, SK

Butano G30 y
propano G31 a 30 mbar

Butano G30 y
propano G31 a 50 mbar

Quemador principal × 2 Quemador principal × 2

Exterior: 2.9 kW + Interior: 1.9 kW Exterior: 2.9 kW + Interior: 1.9 kW Exterior: 2.9 kW + Interior: 1.9 kW

Gaskategori

Gas- og tilførselstryk

Lande kode 

Brænder

Nominel varmetilførsel

Brænder Inj. str.

Total varmetilførsel 4.8 kW（G30:349g/h；G31:343g/h）

Ø0.8/0.65 mm Ø0.8/0.65 mm Ø0.72/0.58 mm

Made in Taiwan

Hovedbrænder × 2

G30 Butan på 28-30 mbar 
G31 Propan på 37 mbar

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

BE,CY, DK, EE, FR, GB, HU, IT,
LT, NL, NO, SE, SI, SK, RO, HR,
TR, BG, IS, LU, MT, FI

AT, CH, DE, SK

G30 Butan og 
G31 Propan på 30 mbar

G30 Butan og 
G31 Propan på 50 mbar

Hovedbrænder × 2 Hovedbrænder × 2

Ydre: 2.9 kW + Indre: 1.9 kW Ydre: 2.9 kW + Indre: 1.9 kW Ydre: 2.9 kW + Indre: 1.9 kW

Læs vejledningen inden brug af grillen. Må kun bruges udendørs. Brug grillhandsker ved brug af grillen. 
Tilgængelige dele kan blive særdeles varme. Brug grillen uden for mindre børns rækkevidde.

Lea las instrucciones antes de usar el aparato. Solo para uso exterior. Debe llevar guantes cuando use 
esta barbacoa. Las partes accesibles pueden estar muy calientes. Mantenga el aparato fuera del alcance 
de los niños.

Manufacturer: Furvej 6, DK 7900 Nykøbing Mors
Service Center: Morsø Jernstøberi A/S / +45 96 69 19 00 / info@morsoe.com
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Del Beskrivelse antal

1 Temperaturmåler 1

2 Låg 1

3 Håndtag til låg 1

4 Brændernål 2

5 Gryde 1

6 Tilpasningsstykke 1

7 Ventil 1

8 Knap 2

9 Fedtopsamlingsbakke 1

10 SHolder til fedtopsamlingsbakke 1

Del Beskrivelse antal

11 Sokkel 1

12 Gummipakning 4

13 Spænde 2

14 Brænder 1

15 Overophedningsbeskyttelse 1

16 Grillrist 3

17 Plademetal 1

18 Varmeisolator 3

DELBESKRIVELSE

OVERSIGTSDIAGRAM
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SAMLEVEJLEDNING

Fjern beskyttelsesmateriale

TRIN 1
Monter håndtaget på låget med fastspændings-
boltene som vist.

TILSLUTNING AF GASFLASKEN

Der kan anvendes to forskellige typer gas (en-
ten butan- eller propangas) til din grill, afhængig 
af, hvor du bor.
Begge leveres i gasflasker. 

Gasflasken skal anbringes i terrænhøjde på en 
plan, ikke-brændbar, overflade ved grillen. 

Tilslutning af gasflasken til grillen sker med en 
regulator.

Det er vigtigt at anvende den korrekte regulator,  
der passer til netop den type gas, du køber.  
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GASKILDENS TILSLUTNING & FRAKOBLING
Sæt dig ind i den generelle information og sikker-heds-
anvisningerne forrest i vejledningen

Kontroller at
1. gasflasken er fyldt. Du kan høre en skvulpende lyd, 

hvis du ryster den.
2. brænderstyringen står på OFF.

Tilslutning
1. Kontroller, at ventilen er på OFF.

2. Kontroller, at flaskens tilslutning ikke er beskadiget.

3. Fastgør regulatoren til flaskeventilen.

4. Brug en sæbevandsopløsning til at kontrollere sam-
lingen. Hvis der opstår bobler, skal du stramme for-
bindelsen yderligere.

Længde Bredde Højde

575 mm 530 mm 421 mm

 VIGTIG
• VIGTIG:  : Inden grillen tilsluttes og frakobles gasfla-

sken, skal det sikres, at brænderreguleringerne står 
på OFF.

• FORSIGTIG: Når grillen ikke er i brug, skal gasflasken 
være frakoblet.

• Kontroller at forseglingerne mellem produktet og 
gasflasken er på plads og i orden, inden tilslutning til 
gasflasken.

• Brug ikke apparatet, hvis det er beskadiget, eller hvis 
forseglingerne er slidte eller beskadigede.

• OBS: Hvis tændingsmekanismen af en eller anden 
grund ikke giver gnist ved elektroden, kan grillen 
tændes med en lang grilltændstik, mens låget er 
åbent. Tændstikken føres gennem risten på grillen, 
mens gasreguleringen drejes mod venstre.

• Kontroller brænderens funktion inden isætning af 
grillpladerne.

• Undlad at ryge, mens grillen antændes.

• Brug aldrig lavasten, briketter eller lignende materiale.

• Brug altid beskyttelseshandsker ved håndtering af 
varme komponenter.

GENEREL INFORMATION

FREMGANGSMÅDE VED TÆNDING
1. Løft grillens låg - drej flaskeventilen til stilling ON. 
2. Tryk gasreguleringsknappen ind og drej den mod 

uret. Hold knappens position i ca 5 sekunder, så gas-
sen får mulighed for at flyde op til brænderne. Drej nu 
det sidste stykke mod uret, til du hører et 'klik/gnist' 
og kontroller, om gnisten har antændt brænderen.

3. Når brænderen er tændt, slippes gasregulerings-
knappen. Reguleringsknappen kan nu drejes fra 
‘MAX’ til ‘MIN’ afhængig af den ønskede varme.

4. Hvis der ikke er sket antændelse af brænderen, gen-
tages 'trin 2' to eller tre gange, indtil brænderen an-
tændes.

5. Hvis brænderen, efter flere forsøg, stadig ikke an-
tændes, afbrydes gastilførslen, og det undersøges 
om gastilførslen er blokeret

Hvis det er nødvendigt at genantænde, mens gasgril-
len stadig er varm, skal du vente i mindst 5 minutter, 
inden du foretager genantændelse (dette vil give ak-
kumulerede gasdampe mulighed for at forsvinde).

1. TRYK 2. DREJ FORSIGTIG

  VIGTIG

Ved antændelse skal låget være i åben position.
Undlad rygning under antændelse af grillens 
brændere.
Lad ikke grillen være uden opsyn, når den er 
tændt.
Skorstenen må IKKE tildækkes, hverken helt eller 
delvist.
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DRIFT

Problem Mulig årsag Løsning

Reguleringsknappen er slået fra Drej knappen ved antændelse

Brænderen vil ikke tænde Fejl ved piezo-mekanismen grillen tændes med en lang grilltændstik, mens 
låget er åbent. Tændstikken føres gennem ri-
sten på grillen, mens gasreguleringen drejes 
mod venstre.

Brænderen er gået ud Kontroller, at gasflasken ikke er tom og tænd 
brænderen igen

Maden tilberedes ikke
eller tilberedningen tager for 
lang tid

Stegeoverfladen har ikke fået 
tilstrækkelig tid til at varme op, 
inden fødevaren blev lagt på

Fjern fødevaren, og giv brænderen tid til at 
varme stegeoverfladen op (5-10 min.).

Der er for mange fødevarer på 
stegeoverfladen

Tilbered mindre portioner 

Hvis du oplever, at din grill har svært ved at tænde, kan følgende hjælpe:
1. Justering af ’Piezo’ gnist tænder: Det er vigtigt at ’Piezo’ (gnist) tænderen står korrekt over for hullerne i brænderen. 
Under brug eller transport af grillen kan tænderen muligvis have rykket sig. Når grillen er kold kan ’Piezo’ tænderen 
forsigtigt justeres med fingrene eller en lille tang. Sørg for at nålen på ’Piezo’ tænderen kommer tættere på brænderen 
(Ca. 1-3 mm afstand imellem spidsen af nålen og brænder), og at nålen peger mod et hul i brænderen. 

2. Rensning af brænderen: Madrester, fedt, eller andet snavs kan undertiden lægge sig på brænderen og blokere nogle 
af hullerne i denne. Sørg for at grillen er kold, fjern risten i grillen og brug en blød stålbørste - eksempelvis "Morsø 
Brush & Scraper Kit" - til at rense til at rense hullerne i brænderen. Skulle der stadigvæk være blokerede huller i bræn-
deren, kan en nål eller papirclips også bruges til at rense hullerne. Vær opmærksom på at du ikke rykker på ’Piezo’ 
tænderen under denne proces. Se "How to" video på morsoe.com

FREMGANGSMÅDER
Madlavning: Kontrolknappen kan drejes fra ‘MAX’ til ‘MIN’ afhængig af hvor stærk varme, der ønskes.

BRUG AF BRÆNDERE OG KONTROL AF TÆNDINGSSYSTEM

DRIFTDRIFT

    VIGTIG
Sørg for at rengøre dit produkt, før det tages i brug første gang, og sørg for, at der ikke er emballagema-
teriale tilbage på produktet. 

Sørg for at opvarme produktet ved maks. temperatur i mindst 15 minutter, før produktet tages i brug første gang. 
Hvis dit produkt har et låg, skal det forvarmes med et lukket låg. 
Hvis der er et brud på emaljebelægningen, eller der er faldet emaljeflager af grillristen (eller madlavnings områ-
det), så skal grillristen udskiftes’.
Grillen skal altid varmes godt igennem før maden tilberedes.

VEDLIGEHOLDELSE:
Ved regelmæssig brug og eksponering for vind og vejr, vil der altid opstå slitage på og patinering af outdoor-
produkter. Dette er helt normalt og gælder derfor også Morsø Outdoor produkter. Ridser og dannelse af korrosion 
vil derfor forekomme, men dette repareres let ved hjælp af Vedligeholdelseskit til Morsø Forno Gas og Morsø 
Balcone. Ved brug af vedligeholdelseskittet kan du genopfriske din Morsø Forno Gas, så den står næsten som ny. 
Du kan finde en instruktionsvideo, der forklarer processen på vores hjemmeside, morsoe.com.
Vi anbefaler altid at bruge et Morsø cover til at beskytte din grill, når den ikke er i brug. Vigtigt! - Sørg altid for at 
din grill er helt afkølet og tør, inden den dækkes til.
Et Morsø cover vil også forhindre nedsivning af fugt og regnvand via skorstenen og dermed risiko for rust på stø-
bejernsristen, når grillen ikke er i brug.
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Som med alle apparater vil omhyggelig pleje og vedli-
geholdelse holde produktet i tip-top stand og samtidig 
forlænge levetiden. Din nye gasgrill er ingen undtagelse. 
Følger du regelmæssigt disse rengøringsprocedurer, vil 
du holde din grill ren og funktionsdygtig med minimal 
indsats.

Edderkopper og små insekter vil af og til trække spind 
eller bygge reder i brænderrør på lager eller under 
transport.

Disse spind kan forårsage blokering af gastilførslen, hvil-
ket kan medføre brand i og omkring brænder-rørene. 
Det anbefales at rengøre med en blød børste inden 
brug – og mindst hver 6. måned

Denne type brand, der kendes som 'TILBAGESLAG', 
kan forårsage betydelig beskadigelse af din grill og 
samtidig skabe en risikabel betjeningssituation for bru-
geren. Skønt et blokeret brænderrør ikke er den eneste 
årsag til 'TILBAGESLAG', så er det den mest alminde-
lige årsag. Derfor er det nødvendigt med hyppige efter-
syn og rengøring af brænderrørene.

Tilbageslag
Hvis der opstår brand i og omkring brænderen, skal der 
straks afbrydes for gassen ved kilden, brænderkontrol-
len drejes tilbage til 'OFF', og der ventes til grillen er 
kølet af, hvorefter brænderrør og brænderindgange 
renses

Rengøring af stegeoverfladen
Efter grilningen drejes brænderreguleringen til 'OFF'. 
Lad grillen køle af, inden du forsøger at rengøre grill-
plade og -rist. Det anbefales, at man inden første ibrug-
tagning – og derefter med jævne mellemrum – vasker 
grillplade og -rist i en mild opløsning af sæbe og varmt 
vand.
Gå ind på morsoe.com og se instruktionsvideoen, der 
forklarer, hvordan du let og effektivt rengør og vedlige-
holder din grillrist.

Pleje af stegeoverfladen 
Det er vigtig at bruge grillen rigtigt. Lad ikke grillen blive 
for varm, når låget et nede, eller hvis der ikke ligger mad 
på grillen.

Rengøring af drypbakken 
For at undgå, at der drypper fedtstof fra grillen, skal 
drypbakken fjernes og tømmes efter hver brug. Vent til 
drypbakken er afkølet tilstrækkeligt til, at man kan røre 
ved den, inden den tømmes for indhold. 

Drypbakken bør vaskes med jævne mellemrum i en 
mild opløsning af varmt vand og rengøringsmiddel.

Se "How to" videoer på morsoe.com

PLEJE & VEDLIGEHOLDELSE

  VIGTIG
• Vær opmærksom på edderkopper og hvep-

se. Brænderrørene bør efterses og rengøres 
jævnligt.

• Der må kun foretages service på dette pro-
dukt af eller under vejledning af en autorise-
ret fagmand.

• For at undgå tilbageslag, anbefales det, at 
man jævnligt efterser og tømmer drypbak-
ken. Drypbakkens indhold kan blive særdeles 
varmt under tilberedningen. Såfremt dryp-
bakken tømmes i løbet af længerevarende 
grilning, skal man være yderst forsigtig, og 
direkte kontakt med huden skal under alle 
omstændigheder undgås. Lad indholdet køle 
helt af inden bortskaffelse.
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Dette produkt må kun anvendes over terrænhøjde, i fri luft, under forhold med naturlig ventilation og uden 
stillestående lommer, således at gaslækager og forbrændingsprodukter hurtigt vil spredes af vind- og varme-
strømme.

Ethvert indelukket område, hvor produktet anvendes, skal opfylde følgende betingelser:
Et indelukket område, der er omkranset af vægpartier på alle sider, skal have mindst én permanent åbning i 
terrænhøjde og må ikke være overdækket

Følgende er gældende for delvist indelukkede og overdækkede områder med mere end to vægpartier:
Mindst 25 % af det samlede vægareal skal være fuldstændigt åbent
Mindst 30 % af det resterende vægareal skal være åbent og uden blokeringer.

For altaners vedkommende skal mindst 20 % af det samlede vægareal være og forblive åbent og uden blo-
keringer

SKEMATISK FREMSTILLING AF UDENDØRS AREALER
Følgende figurer repræsenterer skematiske fremstillinger af udendørsområder. Eksemplerne nedenfor er base-
ret på rektangulære figurer – samme principper er gældende for områder, der er anderledes udformet.

SIKRE STEDER TIL ANVENDELSE AF PRODUKTET 
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MORSØ FORNO GAS Grande                       DK
R-506                                                                              

• Robust brænder i rustfrit stål, og med et 
brugervenligt antændingssystem – via 
drejeknapfunktion

• Grillareal udført i støbejern med glaseret 
emaljebelægning – letter såvel madlavning 
som rengøring

 
• Låg og gryde i slidstærkt støbt aluminium

• Integreret termometer giver maksimal 
styring under tilberedning

• Højt kuppellåg – 19 cm – så du uden proble-
mer kan tilberede en steg

• Bord fås som ekstratilbehør (købes separat)

• Leveres klar til brug med slange og regula-
tor. Du skal blot tilslutte en gasflaske 

• Godkendt efter CE standarder

MORSØ FORNO GAS BBQ

Vigtigt: Gem betjeningsvejledningen til senere brug.

51CS4816
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LÆS DETTE FØR BRUG

  Gaslækagetest
Det er vigtigt, at du foretager en lækagetest af grillen, inden første ibrugtagning og før hver gang, du tilslutter en 
ny gasflaske til grillen.
Sådan udføres lækagetesten
• Kontroller, at knapperne til gasregulering befinder sig i stilling OFF.
• Lav en blanding af vand og opvaskemiddel/sæbe i en lille beholder
• Rør godt rundt i blandingen (omtrent samme koncentration som opvaskevand).
• Der åbnes for gasflasken ved at dreje ventilen til ON
• Brug en børste eller sprayflaske til at påføre sæbeblandingen på gasledningen og gassystemets samlinger, 

herunder:
 - gasforbindelsen ved tilslutningen til grillen 
 - alle gasslangens samlinger
 - gasforbindelsen ved tilslutningen til flasken
• Såfremt der fremkommer bobler, er der opstået en gaslækage
• Hvis lækagen er opstået ved samlingen, efterspændes der til samlingen slutter helt tæt.
• Hvis lækagen er opstået andre steder, eller hvis du ikke kan tætne systemet ved at spænde samlingen, SKAL 

DU IKKE FORTSÆTTE.
• Udskift gasslange og regulator.
• Ny slange og regulator kan købes hos din lokale Grillforhandler.
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GENEREL INFORMATION

  Vigtig

Denne vejledning læses omhyggeligt, 
inden ibrugtagning. Sæt dig grundigt 
ind i produktet, inden du tilslutter det 
til gasflasken. Gem denne vejledning til 
senere brug.

  Hvis du lugter gas

1. Gasforbindelsen til grillen frakobles 
– helst ved kilden.

2. Sluk al åben ild
3. Luk låget op.
4. Hvis du stadig kan lugte gas, skal 

du straks tilkalde din gasleverandør 
eller brandvæsnet.

Slange- & Regulatorsikkerhed
Regulatoren og slangeforbindelsen, der leveres med 
grillen, kan kun tilsluttes til propangas eller universel 
flaskegas (LPG). 
Den medleverede gasregulator er justeret til et udgangs-
tryk på 2,75 kPa og beregnet til tilslutning til en propan-
gasflaske. Brug den trykregulator og slangeforbindelse, 
der leveres med grillen. Udskiftning af trykregulator og 
slangeforbindelser må kun udskiftes med Morsø original 
vare. Henvend dig til din lokale forhandler.

Ved tilslutning af slange og regulatorsamlingen til gas-
flasken, skal man sørge for at undgå unødvendig vrid-
ning af den fleksible slange.

Efter forsvarlig samling tændes for gassen, og der kon-
trolleres for lækager ved at børste en vand -og sæbe-
blanding hen over samtlige samlinger.

Kan du ikke afhjælpe lækagen ved at efterspænde alle 
samlinger, skal du slukke for gassen og straks kontakte 
leverandøren.

Sørg altid for, at grillen befinder sig på afstand af 
brændbare materialer, og at gasflasken befinder sig på 
sikker afstand af varmekilder.

Når en tom gasflaske udskiftes med en ny, skal du sikre, 
at dette sker i et godt ventileret område – helst på af-
stand af andre mennesker og af enhver form for an-
tændingskilder – som fx åben ild, vågeblus, elektriske 
varmeapparater/elektrisk udstyr.

Anvendelse og sikkerhed vedrørende gasflasker
Denne lavtryksgrill må udelukkende anvendes med den 
medleverede regulator. 

Gasflasken, der skal genopfyldes af en anerkendt gas-
forhandler, kontrolleres visuelt og godkendes for hver 
påfyldning. 

Opbevar altid gasflasken opretstående, og luk altid for 
flaske-ventilen, når grillen ikke er i brug.
Udsæt ikke gasflasken for ekstrem varme

OPBEVAR ALDRIG GASFLASKEN INDENDØRS.

Hvis du opbevarer din grill inden døre, skal du ALTID 
først frakoble forbindelsen til gasflasken og opbevare 
gasflasken udendørs.

Gasflasker skal opbevares udendørs på et godt ventile-
ret område og uden for børns rækkevidde. Gasflasker 
må ikke opbevares i bygninger, garager eller noget an-
det lukket område

Gasreglementet
• En grill skal anvendes i overensstemmelse med Sik-

kerhedsstyrelsens krav.

• En grill, der er beregnet til brug med flaskegas, 
bærer mærkningen 'propangas' eller ‘Universal 
flaskegas – LPG.

Afstande
Minimumafstand fra brændbare materialer skal være:
Bag - 300mm; Sider - 300mm; Over - 1000mm

Specifikationer
Grillspecifikationerne fremgår af mærkningen på grill-
kabinettet.

Udskiftning af trykregulator 
og slangeforbindelser må kun 
udskiftes med Morsø original 
vare. Henvend dig til din lokale 
forhandler.



30

Af hensyn til din sikkerhed
Ved manglende overholdelse af denne vejledning kan 
der opstå brand eller eksplosion, som kan medføre 
alvorlig personskade, dødsfald samt tingskade.
FORSIGTIG: Tilgængelige dele kan være særdeles varme.
Hold mindre børn på afstand.
DER MÅ IKKE foretages ændringer af produktet.
Grillen MÅ IKKE flyttes under brug.

Efter brug frakobles gastilførslen ved gasflasken.

Brugeren må ikke ændre på dele, der er forseglet af 
producenten eller dennes forhandler. Denne grill må 
kun anvendes og opbevares i det fri.
• Brug aldrig grillen uden en regulator.
• Kontroller aldrig for lækager ved åben ild.
• Såfremt disse anvisninger ikke følges nøje, vil der 

kunne opstå brand, som kan medføre alvorlig 
personskade eller død. Opbevar aldrig en gasflaske 
under eller i nærheden af denne grill. Grillen må kun 
opbevares udendørs.

• Hvis der opstår en lækage i dit produkt (lugt af gas), 
skal du straks forsøge at frakoble flaskeventilen. 
Flyt produktet til et sted, der er godt ventileret og 
på afstand af enhver antændingskilde. Tjek kun for 
lækager i det fri – brug sæbevand og forsøg IKKE, 
at finde lækager med brug af åben ild.

• Der undersøges for lækager ved at børste en 
sæbeblanding hen over alle samlinger. Kan du ikke 
udbedre lækagen ved stramning af alle samlinger, 
skal du frakoble gassen og straks kontakte forhand-
leren.

• Brug kun den slangesamling, der leveres med 
produktet, til tilslutning til gasflasken – BRUG IKKE 
MELLEMSTYKKER.

• Maksimal slangelængde – 1000 mm.
• Efter anvendelse frakobles flaskeventilen. Vent til 

flammen går ud, og afbryd derefter produktets 
reguleringsventil.

• Undgå at sno eller knække den fleksible slange.
• Der må ikke opbevares benzin eller andre brænd-

bare væsker i nærheden af dette eller andre ap-
parater.

• Der må hverken opbevares tomme eller fyldte 
ekstra gasflasker under eller nær dette eller andre 
apparater.

• Der må aldrig kontrolleres for lækager med brug af 
en tændt tændstik eller åben ild. Tænd aldrig grillen 
med lukket låg, eller inden du har kontrolleret, om 
brænderrørene slutter helt tæt over gasventilåbnin-
gerne

• Læn dig aldrig ind over grillområdet, når du tænder op
• Der må aldrig foretages ændring af gasregulator 

eller gasforsyningssamling.
• Grillen må ikke anvendes til indendørs brug.
• Brug kun grillen på godt ventilerede områder.
• RISIKO FOR KULILTE – BRUGES DETTE PRODUKT 

I ET INDELUKKET OMRÅDE, VIL DET KUNNE 
MEDFØRE DØDSFALD.  MÅ IKKE ANVENDES I 
CAMPINGVOGNE, TELTE, LYSTFARTØJER, BILER, 
AUTOCAMPERE, ELLER LIGNENDE STEDER.

• Dette produkt må kun bruge over terrænhøjde, i fri 
luft og under forhold med naturlig ventilation, og 
uden stillestående lommer, således at gaslækager 
og forbrændingsprodukter hurtigt vil spredes af 
vind- og varmestrømme.

• Sørg for at grillen er anbragt på an plan og stabil 
overflade.

• Flyt ikke grillen, mens den er i brug eller er varm. 
Fjern drypbakken inden flytning af grillen.

• Brug IKKE grillen som ekstra varmeplade. Garantien 
vil bortfalde, og det vil være i strid med gasregle-
mentet. Grillen tilfører den ventilation, der er nød-
vendig for at den kan fungere sikkert. Den er ikke 
udviklet med henblik på at fungere som en kraftig 
varmeplade.

I TILFÆLDE AF LÆKAGE
• Afbryd forbindelsen til gasflasken.
• Ventiler området for at sprede gassen.
• Kontroller alle samlinger.
• Hvis der fortsat er lækage, holder gasflasken lodret. 

Undgå at huden kommer i kontakt med eventuel 
gas eller væske, der siver ud af gasflasken.

• Hold en afstand på mindst 20 meter mellem 
gasflasken og evt. gnister eller antændingskilder, 
herunder elektrisk udstyr, kamerablitz, motorer 
(inklusive elmotorer).

• Gassen spredes ved at fremhjælpe optimal ventile-
ring og sprøjte vand gennem en fin vandforstøver.

I TILFÆLDE AF BRAND
• Hvis der opstår brand ved grillen, afbrydes gasfor-

bin-delsen ved gasflasken. Kvæl flammerne med en 
våd klud, et brandtæppe, eller sluk branden med en 
brandslukker.

• Er der brand ved gasflasken, eller kan du ikke 
komme til ventilen for at frakoble gasforsyningen, 
kontaktes brandvæsenet øjeblikkeligt.

• Brug en vandslange og ret strålen mod midten af 
gasflasken for at holde den nedkølet. Forsøg ikke at 
slukke ilden. Denne fremgangsmåde vil – hvis der 
er brændende gas – i det mindste forhindre, at der 
oparbejdes tryk, så gassen eksploderer.

GENEREL INFORMATION
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Placering af din grill 

BRUG IKKE din grill i garager, på verandaer, i skure, eller 
i andre lukkede områder. Din grill er beregnet til UDEN-
DØRS brug. Grillen er ikke beregnet til opsætning i eller 
på fritidskøretøjer og/eller både, og den bør ikke sæt-
tes på brændbare overflader. Forbrændings- og venti-
lationsluften må ikke blokeres omkring grillkabinettet.

Beskyt børn
Hold børn på afstand af grillen, mens den er i brug og til 
den er kølet af efter brug. Lad ikke børn betjene grillen.
Sørg altid for, at der ikke foregår sports- eller fysiske 
aktiviteter i umiddelbar nærhed af grillen, mens den er i 
brug, og mens den stadig er varm.

Værktøj der skal bruges
Svensknøgle, stjerneskruetrækker.

Kontroller grillen for evt. beskadigelse 
Kontroller grillens dele, efterhånden som du går frem. 
Kontakt forhandleren med hensyn til ombytning i til-
fælde af beskadigede eller manglende dele. Du må ikke 
samle eller anvende en grill, der virker beskadiget. Grill 
til anvendelse sammen med flaskegas er mærket 'Pro-
pangas'. Tjek mærkningen ved din grills gastilslutning.

EGNEDE GASFLASKER 

Gasflasker findes i flere forskellige størrelser. Figuren 
viser den maksimale flaskestørrelse.
• Gasflaskekapacitet: Maksimalt 11kg
• Gasflaskens højde: Maksimalt 595 mm
• Gasflaskens diameter: Maksimalt 304 mm

Placering af gasflasken
Sørg for, at der ikke er knæk på gasslangen.
Gasslangen må højst være 1 m lang.
 

Gaskategori

Gas- og tilførselstryk

Landekode 

Brænder

Nominel varmetilførsel

Brænder Inj. str.

Total varmetilførsel 7.4 kW（G30:538g/h；G31:529g/h）

Midt: Ø0.8 mm Venstre 
& højre: Ø0.74 mm

Midt: Ø0.8 mm 
Venstre & Højre: Ø0.74 mm

Midt: Ø0.72 mm Venstre 
& Højre: Ø0.63mm

Made in Taiwan

Hovedbrænder × 1

G30 Butan på 28-30 mbar 
G31 Propan på 37 mbar

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

BE,CY, DK, EE, FR, GB, HU, IT,
LT, NL, NO, SE, SI, SK, RO, HR,
TR, BG, IS, LU, MT, FI

AT, CH, DE, SK

G30 Butan og G31 
Propan på 30 mbar

G30 Butan og G31 
Propan på 50 mbar

Hovedbrænder × 1 Hovedbrænder × 1

2.8 kW × 1 /  2.3 kW × 2 2.8 kW × 1 /  2.3 kW × 2 2.8 kW × 1 /  2.3 kW × 2
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Del Beskrivelse antal

1 Temperaturmåler 1

2 Låg 1

3 Grillrist 3

4 Håndtag til låg 1

5 Gryde 1

6 Brænder 3

7 Varmeisolator 4

8 Sokkel 1

9 Knap 3

10 Plastfødder 4

Del Beskrivelse antal

11 Ventil 1

12 Fedtopsamlingsbakke 1

13 Tilpasningsstykke 1

14 Holder til fedtopsamlingsbakke 1

15 Plademetal 1

16 Låghængsel og splitpinde 2

17 Tildæknin af hul 1

18 Bro til stel 2

19 Tændelektrode 3

DELBESKRIVELSE
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SAMLEVEJLEDNING

Fjern beskyttelsesmateriale

TRIN 1
Monter håndtaget på låget med fastspændings-
boltene som vist.

TILSLUTNING AF GASFLASKEN

Der kan anvendes to forskellige typer gas (en-
ten butan- eller propangas) til din grill, afhængig 
af, hvor du bor.
Begge leveres i gasflasker. 

Gasflasken skal anbringes i terrænhøjde på en 
plan, ikke-brændbar, overflade ved grillen. 

Tilslutning af gasflasken til grillen sker med en 
regulator.

Det er vigtigt at anvende den korrekte regulator,  
der passer til netop den type gas, du køber.  

A

B
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GASKILDENS TILSLUTNING & FRAKOBLING
Sæt dig ind i den generelle information og sikker-heds-
anvisningerne forrest i vejledningen

Kontroller at
1. gasflasken er fyldt. Du kan høre en skvulpende lyd, 

hvis du ryster den.
2. brænderstyringen står på OFF.

Tilslutning
1. Kontroller, at ventilen er på OFF.

2. Kontroller, at flaskens tilslutning ikke er beskadiget.

3. Fastgør regulatoren til flaskeventilen.

4. Brug en sæbevandsopløsning til at kontrollere sam-
lingen. Hvis der opstår bobler, skal du stramme for-
bindelsen yderligere.

Længde Bredde Højde

726 mm 627 mm 498 mm

 VIGTIG
• VIGTIG:  : Inden grillen tilsluttes og frakobles gasfla-

sken, skal det sikres, at brænderreguleringerne står 
på OFF.

• FORSIGTIG: Når grillen ikke er i brug, skal gasflasken 
være frakoblet.

• Kontroller at forseglingerne mellem produktet og 
gasflasken er på plads og i orden, inden tilslutning til 
gasflasken.

• Brug ikke apparatet, hvis det er beskadiget, eller hvis 
forseglingerne er slidte eller beskadigede.

• OBS: Hvis tændingsmekanismen af en eller anden 
grund ikke giver gnist ved elektroden, kan grillen 
tændes med en lang grilltændstik, mens låget er 
åbent. Tændstikken føres gennem risten på grillen, 
mens gasreguleringen drejes mod venstre.

• Kontroller brænderens funktion inden isætning af 
grillpladerne.

• Undlad at ryge, mens grillen antændes.

• Brug aldrig lavasten, briketter eller lignende materiale.

• Brug altid beskyttelseshandsker ved håndtering af 
varme komponenter.

GENEREL INFORMATION

FREMGANGSMÅDE VED TÆNDING
1. Løft grillens låg - drej flaskeventilen til stilling ON. 
2. Tryk gasreguleringsknappen ind og drej den mod 

uret. Hold knappens position i ca 5 sekunder, så gas-
sen får mulighed for at flyde op til brænderne. Drej nu 
det sidste stykke mod uret, til du hører et 'klik/gnist' 
og kontroller, om gnisten har antændt brænderen.

3. Når brænderen er tændt, slippes gasregulerings-
knappen. Reguleringsknappen kan nu drejes fra 
‘MAX’ til ‘MIN’ afhængig af den ønskede varme.

4. Hvis der ikke er sket antændelse af brænderen, gen-
tages 'trin 2' to eller tre gange, indtil brænderen an-
tændes.

5. Hvis brænderen, efter flere forsøg, stadig ikke an-
tændes, afbrydes gastilførslen, og det undersøges 
om gastilførslen er blokeret

Hvis det er nødvendigt at genantænde, mens gasgril-
len stadig er varm, skal du vente i mindst 5 minutter, 
inden du foretager genantændelse (dette vil give ak-
kumulerede gasdampe mulighed for at forsvinde).

1. TRYK 2. DREJ FORSIGTIG

    VIGTIG
Ved antændelse skal låget være i åben po-
sition.
Undlad rygning under antændelse af gril-
lens brændere.
Lad ikke grillen være uden opsyn, når den 
er tændt.
Skorstenen må IKKE tildækkes, hverken helt el-
ler delvist.
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DRIFT

Problem Mulig årsag Løsning

Reguleringsknappen er slået fra Drej knappen ved antændelse

Brænderen vil ikke tænde Fejl ved piezo-mekanismen Grillen tændes med en lang grilltændstik, mens 
låget er åbent. Tændstikken føres gennem ri-
sten på grillen, mens gasreguleringen drejes 
mod venstre.

Brænderen er gået ud Kontroller, at gasflasken ikke er tom og tænd 
brænderen igen

Maden tilberedes ikke
eller tilberedningen tager for 
lang tid

Stegeoverfladen har ikke fået 
tilstrækkelig tid til at varme op, 
inden fødevaren blev lagt på

Fjern fødevaren, og giv brænderen tid til at 
varme stegeoverfladen op (5-10 min.).

Der er for mange fødevarer på 
stegeoverfladen

Tilbered mindre portioner 

Hvis du oplever, at din grill har svært ved at tænde, kan følgende hjælpe:
1. Justering af ’Piezo’ gnist tænder: Det er vigtigt at ’Piezo’ (gnist) tænderen står korrekt over for hullerne i brænderen. 
Under brug eller transport af grillen kan tænderen muligvis have rykket sig. Når grillen er kold kan ’Piezo’ tænderen 
forsigtigt justeres med fingrene eller en lille tang. Sørg for at nålen på ’Piezo’ tænderen kommer tættere på brænderen 
(Ca. 1-3 mm afstand imellem spidsen af nålen og brænder), og at nålen peger mod et hul i brænderen. 

2. Rensning af brænderen: Madrester, fedt, eller andet snavs kan undertiden lægge sig på brænderen og blokere nogle 
af hullerne i denne. Sørg for at grillen er kold, fjern risten i grillen og brug en blød stålbørste - eksempelvis "Morsø 
Brush & Scraper Kit" -  til at rense hullerne i brænderen. Skulle der stadigvæk være blokerede huller i brænderen, kan 
en nål eller papirclips også bruges til at rense hullerne. Vær opmærksom på at du ikke rykker på ’Piezo’ tænderen under 
denne proces. Se "How to" video på morsoe.com

FREMGANGSMÅDER
Madlavning: Kontrolknappen kan drejes fra ‘MAX’ til ‘MIN’ afhængig af hvor stærk varme, der ønskes.

BRUG AF BRÆNDERE OG KONTROL AF TÆNDINGSSYSTEM

DRIFTDRIFT

    VIGTIG
Sørg for at rengøre dit produkt, før det tages i brug første gang, og sørg for, at der ikke er emballagema-
teriale tilbage på produktet. 

Sørg for at opvarme produktet ved maks. temperatur i mindst 15 minutter, før produktet tages i brug første gang. 
Hvis dit produkt har et låg, skal det forvarmes med et lukket låg. 
Hvis der er et brud på emaljebelægningen, eller der er faldet emaljeflager af grillristen (eller madlavnings områ-
det), så skal grillristen udskiftes’.
Grillen skal altid varmes godt igennem før maden tilberedes.

VEDLIGEHOLDELSE:
Ved regelmæssig brug og eksponering for vind og vejr, vil der altid opstå slitage på og patinering af outdoor-
produkter. Dette er helt normalt og gælder derfor også Morsø Outdoor produkter. Ridser og dannelse af korrosion 
vil derfor forekomme, men dette repareres let ved hjælp af Vedligeholdelseskit til Morsø Forno Gas og Morsø 
Balcone. Ved brug af vedligeholdelseskittet kan du genopfriske din Morsø Forno Gas, så den står næsten som ny. 
Du kan finde en instruktionsvideo, der forklarer processen på vores hjemmeside, morsoe.com.
Vi anbefaler altid at bruge et Morsø cover til at beskytte din grill, når den ikke er i brug. Vigtigt! - Sørg altid for at 
din grill er helt afkølet og tør, inden den dækkes til.
Et Morsø cover vil også forhindre nedsivning af fugt og regnvand via skorstenen og dermed risiko for rust på stø-
bejernsristen, når grillen ikke er i brug.
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Som med alle apparater vil omhyggelig pleje og vedli-
geholdelse holde produktet i tip-top stand og samtidig 
forlænge levetiden. Din nye gasgrill er ingen undtagelse. 
Følger du regelmæssigt disse rengøringsprocedurer, vil 
du holde din grill ren og funktionsdygtig med minimal 
indsats.

Edderkopper og små insekter vil af og til trække spind 
eller bygge reder i brænderrør på lager eller under 
transport.

Disse spind kan forårsage blokering af gastilførslen, hvil-
ket kan medføre brand i og omkring brænder-rørene. 
Det anbefales at rengøre med en blød børste inden 
brug – og mindst hver 6. måned

Denne type brand, der kendes som 'TILBAGESLAG', 
kan forårsage betydelig beskadigelse af din grill og 
samtidig skabe en risikabel betjeningssituation for bru-
geren. Skønt et blokeret brænderrør ikke er den eneste 
årsag til 'TILBAGESLAG', så er det den mest alminde-
lige årsag. Derfor er det nødvendigt med hyppige efter-
syn og rengøring af brænderrørene.

Tilbageslag
Hvis der opstår brand i og omkring brænderen, skal der 
straks afbrydes for gassen ved kilden, brænderkontrol-
len drejes tilbage til 'OFF', og der ventes til grillen er 
kølet af, hvorefter brænderrør og brænderindgange 
renses

Rengøring af stegeoverfladen
Efter grilningen drejes brænderreguleringen til 'OFF'. 
Lad grillen køle af, inden du forsøger at rengøre grill-
plade og -rist. Det anbefales, at man inden første ibrug-
tagning – og derefter med jævne mellemrum – vasker 
grillplade og -rist i en mild opløsning af sæbe og varmt 
vand.
Gå ind på morsoe.com og se instruktionsvideoen, der 
forklarer, hvordan du let og effektivt rengør og vedlige-
holder din grillrist.

Pleje af stegeoverfladen 
Det er vigtig at bruge grillen rigtigt. Lad ikke grillen blive 
for varm, når låget et nede, eller hvis der ikke ligger mad 
på grillen.

Rengøring af drypbakken 
For at undgå, at der drypper fedtstof fra grillen, skal 
drypbakken fjernes og tømmes efter hver brug. Vent til 
drypbakken er afkølet tilstrækkeligt til, at man kan røre 
ved den, inden den tømmes for indhold. 

Drypbakken bør vaskes med jævne mellemrum i en 
mild opløsning af varmt vand og rengøringsmiddel.
Se "How to" videoer på morsoe.

PLEJE & VEDLIGEHOLDELSE

   VIGTIG

• Vær opmærksom på edderkopper og hvep-
se. Brænderrørene bør efterses og rengøres 
jævnligt.

• Der må kun foretages service på dette pro-
dukt af eller under vejledning af en autorise-
ret fagmand.

• For at undgå tilbageslag, anbefales det, at 
man jævnligt efterser og tømmer drypbak-
ken. Drypbakkens indhold kan blive særdeles 
varmt under tilberedningen. Såfremt dryp-
bakken tømmes i løbet af længerevarende 
grilning, skal man være yderst forsigtig, og 
direkte kontakt med huden skal under alle 
omstændigheder undgås. Lad indholdet køle 
helt af inden bortskaffelse.
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Dette produkt må kun anvendes over terrænhøjde, i fri luft, under forhold med naturlig ventilation og uden 
stillestående lommer, således at gaslækager og forbrændingsprodukter hurtigt vil spredes af vind- og varme-
strømme.

Ethvert indelukket område, hvor produktet anvendes, skal opfylde følgende betingelser:
Et indelukket område, der er omkranset af vægpartier på alle sider, skal have mindst én permanent åbning i 
terrænhøjde og må ikke være overdækket

Følgende er gældende for delvist indelukkede og overdækkede områder med mere end to vægpartier:
Mindst 25 % af det samlede vægareal skal være fuldstændigt åbent
Mindst 30 % af det resterende vægareal skal være åbent og uden blokeringer.

For altaners vedkommende skal mindst 20 % af det samlede vægareal være og forblive åbent og uden blo-
keringer

SKEMATISK FREMSTILLING AF UDENDØRS AREALER
Følgende figurer repræsenterer skematiske fremstillinger af udendørsområder. Eksemplerne nedenfor er base-
ret på rektangulære figurer – samme principper er gældende for områder, der er anderledes udformet.

SIKRE STEDER TIL ANVENDELSE AF PRODUKTET 



38



39
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Gem din kvittering. Den fungerer også som garanti.


