
HAJOTUSKUVA BARBEC A-K185 HIILIPALLOGRILLI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Osaluettelo 
Osano. Kuvaus Määrä Osano Kuvaus Määrä 

A Kahva 3 N Kolmionmuotoinen lankahylly 1 
B Ilmansäätöventtiili 1 O Rengas 2 
C Grillin kansi 1 P Pölykapseli 2 
D Grillausritilä 1 Q Kannen ripustuskoukku 1 
E Hiilloksenjakaja 2    
F Hiiliritilä 1 R Ruuvi M6x15 + siipimutteri + aluslevy 6 
G Grillin pohja 1 S Ruuvi M6x20 + aluslevy 6 
H Jalan pidike 3 T Ruuvi M5x10 + mutteri 4 
I Tuhka-astian pidike 1 U Ruuvi M5x10 + siipimutteri  1 
J Tuhka-astia 1 V Kuppimutteri M8 2 
K Tuhka-astian kahva 1    
L Pitkä jalka 1    
M Lyhyt jalka 2    

 
 
 
 
 
 
 



Turvallisuus-, hoito- ja kokoamisohje hiilipallogrilli BARBEC A-K185 
 
Tarvittavat työkalut: Pihdit ja ristipääruuvimeisseli, pihdit. Älä milloinkaan käytä akkuruuvinväännintä 
grillin kasaukseen, se rikkoo emaloinnin.  
 
Ennen kokoamista: 

1. Varmistaaksesi nopean ja helpon kokoamisen, seuraa alla olevia ohjeita oikeassa järjestyksessä. 
2. Tarkista että kaikki osat on mukana ja vertaa niitä osaluetteloon ennen kasausta. 
3. Jos pakkauksesta puuttuu osia tai ne ovat viallisia, ota yhteyttä suoraan maahantuojaan. 

 
ASENNUS 

1. Asenna kahva (A) grillin kanteen (C), käyttäen kahta ruuvia ja aluslevyä (S). Asenna 
ilmansäätöventtiili (B) ja kannen ripustinkoukku (Q) grillin kanteen (C) käyttäen ruuvia (U) ja 
siipimutteria (U). 

2. Asenna kaksi kahvaa (A), grillin pohjaan (G), käyttäen neljää ruuvia ja aluslevyä (S). 
3. Asenna jalanpidikkeet (H) grillin pohjaan (G) käyttäen kuutta ruuvia, aluslevyä ja siipimutteria (R). 

Aluslevyt pitää olla grillin pohjan ja ruuvien välissä, sisäpuolella. Siipimutteri tulee grillin 
ulkopuolelle. Kiinnitä kaikkien jalkojen ruuvit ensin sormin ja kiristä vasta lopuksi.  

4. Paina pitkä jalka (L) kiinni pidikkeeseen (H), joka on kahvan (A) kohdalla. Paina lyhyet jalat (M) 
kiinni toisiin jalkojen pidikkeisiin (H). 
HUOMAA! TOISEN KAHVAN TULEE SIJAITA KAHDEN JALAN, JOIHIN PYÖRÄT 
KIINNITETÄÄN, VÄLISSÄ JA TOISEN KAHVAN TULEE SIJAITA GRILLIN EDESSÄ 
PITKÄN JALAN KOHDALLA.  

5. Aseta kolmionmuotoinen lankahylly (N) jalkojen päihin, ensin taivutettu pää suunnattuna poispäin 
grillistä pitkään jalkaan (L). Aseta sitten muut päät lyhyisiin jalkoihin (M). 

6. Asenna renkaat (O) lankahyllyn akseleihin ja kiinnitä paikoilleen kuppimuttereilla (V).   
7. Kiinnitä tuhka-astian kahva (K) tuhka-astiaan (J), käyttäen tuhka-astian kahvan pussissa olevia 

ruuveja ja muttereita. 
8. Kiinnitä tuhka-astian pidike (I) grillin pohjaan käyttäen ruuveja ja muttereita (T). 
9. Käännä grilli oikein päin. Kiristä kaikki ruuvit. 
10. Asenna tuhka-astia (J). 
11. Laita hiiliritilä (F) grillin pohjaan ja grillausritilä (D) pohjan yläosan syvennykseen. 

 
HUOM: Pölykapselit (P) eivät mene kiinni renkaisiin (O). Ne voi hävittää. 
HUOM: Hiilloksenjakajia (E) käytetään kun grillataan epäsuorasti. Normaalissa grillaamisessa niitä ei 
tarvitse käyttää. 
 
TÄRKEÄÄ: Grilli on tarkoitettu ainoastaan ulkokäyttöön. Käytä grillissä ainoastaan grillauskäyttöön 
tarkoitettuja hiiliä tai brikettejä, ei koskaan puuta. Varmista että grillin lähellä ei ole mitään mikä ei kestä 
kuumuutta. Älä käytä vettä grillin puhdistuksessa sen ollessa kuuma, koska tämä voi vahingoittaa grillin 
pintaa. Sulje kaikki venttiilit tukahduttaaksesi hiilet.  
Säilytä grilli aina puhtaana lämpimässä kuivassa paikassa, ei koskaan pihalla sateessa. Grillin ruostuminen 
ei kuulu takuun piiriin. Puhdista grillausritilä esim. messinkiharjalla ja voitele ruokaöljyllä, toimenpide 
ehkäisee ruostumista. 
VAROITUS: Kaikki grillin terävät reunat on pyritty poistamaan, mutta noudata varovaisuutta 
käsitellessäsi grilliä välttääksesi vammoja. 
TAKUU: Grillillä on vuoden takuu, joka kattaa valmistus- ja materiaaliviat. Normaali kuluminen, kolhut, 
ruuvien liiallisesta kiristämisestä johtuvat vauriot ja ruostuminen eivät kuulu takuun piiriin. 
Emalipinnoitetuilla osilla, kuten grillin kansi ja pohja saattaa olla jälkiä emalipinnoitteessa varsinkin 
ruuvien reikien ympäristössä. Nämä jäljet ovat usein ripustuskoukkujen jälkiä, jotka syntyvät kun kyseiset 
osat ruiskutetaan emalipinnoitusaineella. Mahdolliset jäljet emalipinnoitteessa eivät estä laitteen käyttöä ja 
ne ovat aivan normaali ilmiö emaloiduilla pinnoilla, joten niiden mahdollinen esiintyminen osien pinnoilla 
ei kuulu takuun piiriin. Takuu asioissa on oltava yhteydessä maahantuojaan. 
 
Maahantuoja: 
Oy FinnFlame Ab 
Riihitontuntie 14, 02200 ESPOO Puh 09 5259 360, Fax 09 5259 3636www.finnflame.fi 
 



EXPLOSIONSBILD PÅ BARBEC A-K185 KOLGRILL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Del lista 
Del nr.. Namn St. Del nr. Namn St. 

A Handtag  3 N Triangel galler 1 
B Luftdrags ventil   1 O Hjul 2 
C Grill lock  1 P Hjulkapsel 2 
D Grill galler 1 Q Lockets krok 1 
E Glöd delare 2    
F Kol galler 1 1 Skruv M6x15 + ving mutter + bricka 6 
G Grill botten 1 2 Skruv M6x20 + bricka 6 
H Fot hållare 3 3 Skruv M5x10 + mutter 4 
I Ask hållarens stöd 1 4 Skruv M5x10 + ving mutter 1 
J Ask hållare  1 5 Lås mutter M8 2 
K Ask hållarens handtag 1    
L Lång fot 1    
M Kort fot  2    

 
 
 
 
 
 



Säkerhets-, underhåll- och monterings manual för kolgrill BARBEC A-K185 
 
 
För montering behövs tång och stjärnhuvuds skruvmejsel. Använd aldrig batteridriven skruvmaskin, den 
sönder emaljeringen. 
 
Före monteringen: 

4. För att monteringen skall gå lätt och snabbt, följ instruktionerna nedan i rätt ordning. 
5. Kontrollera att alla delar finns och jämför dem med del listan 
6. Om delar fattas eller de är skadad kontakta importören. 

 
MONTERING 

1. Montera handtaget (A) i locket (C) med hjälp av två skruvar (S). Montera luftdrags ventil (B) och 
lockets krok (Q) i locket (C) med hjälp av skruv (U) och ving mutter (U). 

2. Fastsätt de två handtagen (A) i grill bottnen (G) med hjälp av fyra skruvar och brickor (S).  
3. Montera all tre fot hållaren (H) i grill botten (G) med sex skruvar, brickor och ving muttrar (R). 

Brickorna skall vara på insidan av grillen mellan grillens botten och skruvar. Ving muttrar skall 
vara på utsidan av grillen. Spänn först muttrarna för hand sedan med skruvmejsel.  

4. Tryck den långa foten (L) i fot hållaren (H), som är vid handtaget (A). Tryck de korta fötterna (M) i 
de två fot hållarena (H). 

OBS! DET ENA HANDTAGET SKALL VARA MELLAN DE TVÅ KORTA FÖTTERNA OCH 
DET ANDRA SKALL VARA VID DEN LÅNGA FOTEN.  
5. Montera det triangelformade gallret (N) i fötterna; först kroken i den långa foten (L) bort från 

grillen och sedan i de korta fötterna (M). 
6. Montera hjulet (O) i triangelformat gallrets axel och spänn med hjälp av lås muttrar (V).  
7. Montera ask hållarens handtag (K) i ask hållaren (J) med hjälp av muttrar och brickor som kommer 

med ask hållarens handtag. 
8. Montera ask hållarens stöd (I) i grillens botten med hjälp av muttrar och brickor (T). 
9. Vänd grillen rätt vänt. 
10. Installera ask hållaren (J). 
11. Sätt det kol gallret (F) i bottnen på grillen och grill gallret (D) i grillen. 

 
OBS: Hjulkapsel (P) går inte på hjulen (O). De får skrotas. 
OBS: Man använder glöd delare (E) när man grillar indirekt. I normal grillning de behöver inte använda. 
 
VIKTIGT: Endast för utomhusbruk. Använd endast kol eller briketter, ej trä. Se till att det inte finns 
brinnande material nära grillen. Använd inte vatten för att tvätta grillen när den ännu är het, för det kan 
skada grillens yta. Stäng alla ventiler när du skall släcka grillen. Följ kol- eller brikettförpackningens 
instruktioner. 
Förvara grillen ren i varmt och torrt utrymme. Håll den inte ute i regn. Garantin täcker inte rost. Rengör 
grill gallret med tex. mässings borste och sätt lite matolja på det, detta förhindrar rostning. 
VARNING: Alla vassa kanter har om möjligt tagits bort, men var försiktig när du hanterar grillen. 
GARANTI: Grillen har 1 års garanti när det gäller produktion och material fel. Av bruk uppstådda skador 
och om man skruvat muttrarna för hårt täcker inte garantin.  
På de emaljerade ytorna, speciellt vid hålen, kan det finnas emaljeringsmärken. Dessa har uppkommit från 
upphängningskrokarna under emaljeringen. Dessa är helt normala på emaljerade ytor och hindar inte bruk 
av grillen och ingår inte i garantin. I garanti frågor var alltid i kontakt med importören. 
 
Importör: 
Oy FinnFlame Ab  
Rietomtevägen 14 
02200  ESBO 
Tel. 09-5259 360 
Fax 09-5259 3636 
www.finnflame.fi 


