BRUKERHÅNDBOK
BBV075.02
Texas Pro

PELLETSGRILL
KUN TIL UTENDØRS BRUK!
“TASTE THE DIFFERENCE”
Les hele brukerhåndboken før du monterer og installerer Traeger pelletsgrill. Hvis du ikke
følger disse instruksjonene, kan det føre til skade på eiendom, fysiske skader eller dødsfall.
Ta kontakt med eieren av bygget eller brannansvarlig vedrørende restriksjoner og krav til
installeringsinspeksjon der du bor.

TA VARE PÅ DENNE VEILEDNINGEN

EN VIKTIG ÅRSAK TIL BRANN ER AT KRAVENE TIL AVSTAND (LUFTROM) TIL
BRENNBARE MATERIALER IKKE OVERHOLDES. DET ER SVÆRT VIKTIG AT PRODUKTET
BARE INSTALLERES I SAMSVAR MED DENNE VEILEDNINGEN.

FARE! Farlig spenning kan føre til sjokk, brannskader og dødsfall. Kople fra strømledningen før du
håndterer grillen, med mindre annet er opplyst i brukerhåndboken.
FARE! Brennbare væsker skal aldri brukes eller lagres i nærheten av grillen.
FARE! Bruk aldri bensin eller lightervæske for å tenne på grillen manuelt. Bruk BARE alkoholgel til dette
og gjør det i samsvar med instruksjonene i brukerhåndboken.
ADVARSEL! Når du bruker denne grillen, må du holde en avstand på MINIMUM 30 cm fra grillen til
brennbare stoffer.
ADVARSEL! Når du bruker denne grillen under brennbare materialer, må det være en avstand på
MINIMUM 100 cm.

ADVARSEL! Monter og bruk denne grillen BARE i henhold til instruksjonene i denne brukerhåndboken.
ADVARSEL! Denne grillen er kun til utendørs bruk.
ADVARSEL! Bruk aldri brenselpellets i grillen, da de kan inneholde farlige gifter og tilsetningsstoffer.
ADVARSEL! Bruk BARE TRAEGER BRAND BBQ WOOD PELLETS, som er laget spesielt til bruk i våre
griller. Traeger trepellets har en brennverdi på 20 MJ/kg, med et askeinnhold på 2 %.
VÆR FORSIKTIG! Trepellets skal lagres på et tørt sted, på avstand fra varmeproduserende apparater og
andre drivstoffbeholdere.
VÆR FORSIKTIG! Hold grillen ren – se rengjøringsinstruksjonene i denne brukerhåndboken.
VÆR FORSIKTIG! Ikke bruk tilbehør som ikke er spesifisert for bruk sammen med denne grillen.

VÆR FORSIKTIG! Dette apparatet må ikke brukes av personer (inkludert barn) som har
reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller som mangler erfaring og kunnskap, med
mindre de har fått tilsyn eller opplæring i bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for
sikkerheten deres.
VÆR FORSIKTIG! Dette apparatet har en jordkontakt kun for praktiske formål. Pass på at barn
ikke leker med apparatet.

INNLEDNING
Gratulerer med kjøpet av Traeger trepelletsgrill, modell BBV075.02.
Ved riktig montering, bruk og vedlikehold vil grillen gi deg fantastisk mat og mange år med
matlagingsglede.
MERK: TALLENE ETTER NAVNET PÅ DELENE VISER TIL KOMPONENT
DIAGRAMMET DU FINNER MOT SLUTTEN AV HÅNDBOKEN.
Når du pakker opp grillen, må du ta alle delene ut av boksen og innsiden av grillen. Fjern
også eventuelt pakkemateriale som ligger igjen inne i grillen. Sørg for at du har, og kan
identifisere, alle disse delene:
Antall
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Beskrivelse av del

Henvisningstall i komponentdiagrammet

Grillramme -------------------------------------------------------Beholder/brenner -----------------------------------------------Bein med trinse -------------------------------------------------Bein med hjul ----------------------------------------------------Porselensrist -----------------------------------------------------Fettavrenningsskuff---------------------------------------------Varmeskjerm------------------------------------------------------Avtrekksrør--------------------------------------------------------Pipelokk --------------------------------------- --------------------Håndtak i krom---------------------------------------------------Fettbøtte-----------------------------------------------------------Jernvarer-----------------------------------------------------------

2
20
99
104
147
141
140
113
119
143
112
NA

Du må ferdigmontere grillen, som betyr at du må:
1) Montere trinsebein (99) og hjulbein (104) til grillen.
2) Feste kromhåndtaket (143) til døren (80).
3) Feste avtrekksrøret (113) til grillrammen (2).
4) Montere pipelokket (119).
5) Plassere varmeskjermen (140) over beholderen (20).
6) Plassere fettavrenningsskuffen (141) over varmeskjermen (140).
7) Plassere porselensristen (147) på grillstøttene.
8) Henge opp fettbøtten (112).
MONTERINGSVERKTØY FØLGER MED
(2) Fastnøkler (I)
(1) Unbrakonøkkel H
Følg disse trinnvise instruksjonene, så kommer du raskt i gang med matlagingen!
Noter kjøpsdatoen her:_____________________________________________
Noter serienummeret her:_____________________________________________

DEL ÉN: MONTERINGSINSTRUKSJONER
MONTER BEINA:
1) Legg grillen forsiktig opp ned på en jevn overflate.
2) Bruk de svarte skruene (A), underlagsskivene (E, G) og mutterne (C) i
verktøypakken til å montere trinsebeina (99) på venstre side av grillen og
hjulbeina (104) på høyre side av grillen, som vist i det øverste diagrammet
nedenfor. Mutterne (C) på hjulbeina (104) skal vende mot midten av grillen. Du
kan rotere grillen bakover for å få plass til hjulbeina (99 og 104) på baksiden av
grillen. La mutterne være løse på dette trinnet i prosessen.
3) Sett grillen opp i vannrett stilling og stram alle mutterne.

FEST KROMHÅNDTAKET:
1) Sett inn skruen (J) og underlagsskiven (K) i hullet i døren og skru inn i håndtaket
(143). Gjenta på den andre siden.
2) Ikke stram til skruene i håndtaket for hardt.

FEST AVTREKKSRØR OG PIPELOKK:
1) Plasser hullene i avtrekksrøret (113) på linje med hullene i pakningen til
avtrekksrøret (126), som passer mellom høyresiden av grillen og avtrekksrøret
(113). Fra verktøypakken tar du sinkpakningene (F) og plasserer dem på to av
de 1,27 cm lange sekskantboltene (B) og skrur inn skruene i hullene i
avtrekksrøret (113) og pakningen til avtrekksrøret (126). Tilpass skruene til de
tilhørende hullene i grillen. Plasser en sinkpakning (F) på hver skrue inne i grillen
og fest med sekskantmuttere i sink (D) ved hjelp av skiftenøkkelen som følger
med.
2) Skru pipelokket (119) inn i konsollen på toppen av avtrekksrøret. Skru lokket
manuelt til den høyden du ønsker.

MERK: Hvis du nå er klar til å begynne å grille, se INSTRUKSJONER FOR
OPPTENNING i del 2 i denne håndboken eller i et eget ark i pelletskammeret før
du fortsetter.

ADVARSEL!
Mange deler av grillen vil bli veldig varme ved bruk. Vær forsiktig slik at du
unngår brannskader, både under bruk og etterpå, mens grillen fortsatt er varm.
Grillen må aldri være uten tilsyn hvis det er små barn til stede. Aldri flytt grillen
mens den er i bruk. La den avkjøles helt før du flytter eller transporterer den.
PLASSER VARMESKJERM:
1) Plasser varmeskjermen (140) rett over brennkammeret på konsollene på
innsiden av veggene på grillen. De taggete beina på varmeskjermen (140) skal
vende nedover for å passe på konsollene.

PLASSER FETTAVRENNINGSSKUFFEN:
1) Plasser fettavrenningsskuffen (141) slik at den korte delen hekter seg på støtten
til fettavrenningsskuffen på venstre side av grillen. Den lange delen skal hvile på
det V-formede fettavløpet på høyre side på innsiden av grillen.

ANBEFALING for enkel rengjøring: Dekk fettavrenningsskuffen (141) med kraftig
aluminiumsfolie. Sørg for at hjørner og kanter på folien sitter tett mot bunnen av
fettavrenningsskuffen (141).
PLASSER PORSELENSRISTEN:
1) Plasser
grillstøttene langs

porselensristen (147) på
stekeområdet.

HENG OPP FETTBØTTEN:
1) Finn fettavløpsslangen, som går fra grillen under avtrekket på høyre side. Heng
opp fettbøtten (112) på bøttekroken.

DEL TO: INSTRUKSJONER FOR FØRSTE GANGS
OPPFYRING
(Til bruk ved første gangs oppfyring eller når grillen har gått tom for pellets)
For å sørge for riktig bruk av grillen må du først
la spiralborrøret fylles opp med pellets.
1) Åpne døren og fjern porselensristen, fettavrenningsskuffen og varmeskjermen fra
innsiden av grillen.
2) Sjekk at bryteren står i stillingen AV (o). Plugg strømledningen inn i et egnet, jordet
strømuttak.
3) Åpne lokket på pelletskammeret og finn spiralboret. Sjekk at det ikke er noen
fremmedelementer i spiralboret. Skru bryteren PÅ (--) og temperaturen/skiven til
RØYK, se inn i pelletskammeret for å forsikre deg om at spiralboret dreier rundt.
Samtidig plasserer du fingrene dine over brennkammeret og kjenner på
luftbevegelsene fra viften. Se etter om varmestaven er i ferd med å bli varm (da
begynner den å bli rød). VÆR FORSIKTIG! Ikke ta på den. Skru
temperaturen/skiven ned til SHUT DOWN CYCLE.
4) Fyll pelletskammeret med TRAEGER BBQ PELLETS. ADVARSEL! Bruk bare
TRAEGER BRAND BBQ PELLETS, som er laget spesielt for våre griller. Bruk
aldri brenselpellets i grillen. Skru temperaturen/skiven opp til HIGH. MERK: Under
den første oppfyllingen av spiralboret vil det ta tid for pelletsen å flytte seg fra
pelletskammeret til brennkammeret. Når pelletsen begynner å falle ned i
brennkammeret, skrur du temperaturen/skiven til SHUT DOWN CYCLE.
5) Still inn temperaturen/skiven på RØYK. La pelletsen ta full fyr. Så snart du ser
flammene komme ut av brennkammeret, skrur du temperaturen/skiven til SHUT
DOWN CYCLE, og lar grillen kjøle seg ned.
Anbefaling: For enklere rengjøring, dekk fettavrenningsskuffen med kraftig
aluminiumsfolie. Pass på at hjørnene og endene av folien ligger tett inntil
bunnen av fettavrenningsskuffen. Plasser varmeskjermen, den foliedekkede
fettavrenningsskuffen og porselensristen der de skal sitte.
6) Ha døren åpen mens du setter temperaturen/skiven på RØYK. Etter ca. 2 minutter
vil du se at en gråhvit røyk kommer ut av grillen når pelletsen tar fyr. Når du er sikker
på at pelletsen har tatt fyr, lukker du døren og setter temperaturen/skiven på det
nivået du ønsker.
7) MERK: Før du lager mat for første gang i den nye grillen, må du kjøre inn
grillen. Skru temperaturen/skiven til HØY og kjør i 45 minutter på denne
innstillingen med døren lukket. Dette må du gjøre før du kan lage mat på
grillen.
8) Grillen bør forvarmes i ca. 10 minutter med døren lukket før du legger mat på grillen.

ADVARSEL! START GRILLEN PÅ RØYKINNSTILLINGEN
MED DØREN ÅPEN
Så snart pelletsen har tatt fyr, lukker du døren og
stiller inn temperaturskiven på den temperaturen du ønsker.

ADVARSEL! Når du bruker denne grillen, må du sørge for å ha
en minimumsavstand
på 30 Cm fra grillen til brennbare materialer

DEL TRE: SENERE OPPSTART
Ha døren åpen mens du skrur bryteren PÅ (--) og temperaturen/skiven til RØYK.
Etter ca. 2 minutter vil du se at en gråhvit røyk kommer ut av grillen når pelletsen tar
fyr. Når du er sikker på at pelletsen har tatt fyr, lukker du døren og setter
temperaturen/skiven på det nivået du ønsker. Grillen bør forvarmes i ca. 10 minutter
med døren lukket før du legger mat på grillen.
ADVARSEL! Hvis grillen på noe tidspunkt ikke klarer å ta fyr eller fyren går ut i
brennkammeret mens den steker eller lager røyk, og det fortsatt er nok pellets i
kammeret, er det viktig at du følger denne framgangsmåten. Hvis du ikke gjør det, kan
det forårsake en farlig «overbrenning» i grillen som følge av for mye ubrent pellets i
brennkammeret.
1) FARE! Skru bryteren AV (o) og trekk ut strømledningen. Hvis grillen fortsatt er varm,
la den bli helt kald. Åpne døren og fjern all mat, porselensristen,
fettavrenningsskuffen og varmeskjermen.
2) ADVARSEL! Fjern all ubrent pellets og aske fra innsiden og rundt brennkammeret.
(Se instruksjonene for riktig håndtering og fjerning av aske i Del fem)
3) Før du setter tilbake varmeskjermen, fettavrenningsskuffen og porselensristen,
plugger du strømledningen inn i et egnet jordet strømuttak og starter grillen på nytt.
Pellets skal da falle ned i brennkammeret, og varmestaven skal begynne å varmes
opp (den blir gradvis rød). VÆR FORSIKTIG! Ikke ta på den.
4) Hvis dette forsøket er vellykket, vil du snart se at det kommer flammer ut av
brennkammeret. Skru deretter bryteren AV (o), og la grillen kjøle seg ned. Plasser
varmeskjermen, fettavrenningsskuffen og porselensristen på rett sted. Mens du har
døren åpen skrur du bryteren PÅ (--) og temperaturen/skiven til RØYK. Etter ca. 2
minutter vil du se at en gråhvit røyk kommer ut av grillen når pelletsen tar fyr. Når du
er sikker på at pelletsen har tatt fyr, lukker du døren og setter temperaturen/skiven på
det nivået du ønsker.
5) Hvis denne framgangsmåten ikke lykkes, se Del seks: OFTE SPURTE SPØRSMÅL
for hjelp med problemløsing, eller du kan kontakte Traeger teknisk støtte (Del sju) for
å få hjelp til å finne ut hva som er problemet før du går til INSTRUKSJONER FOR
MANUELL OPPTENNING nedenfor.
INSTRUKSJONER FOR MANUELL OPPTENNING:
Hvis det er bare varmestaven som ikke vil fungere, kan grillen fortsatt brukes til å lage
og røyke mat ved hjelp av den MANUELLE OPPTENNINGSPROSEDYREN nedenfor:
1) FARE! Skru bryteren AV (o) og trekk ut strømledningen. La grillen avkjøles helt hvis
den fortsatt er varm. Kople fra varmestaven under pelletskammeret (lilla/hvitt par som
vist i kablingsdiagrammet mot slutten av denne håndboken). Du må fjerne bunnen av
kammeret for å få tilgang til kablene. Så snart varmestaven er koplet fra, setter du
tilbake bunnpanelet på kammeret og plugger inn strømledningen i et egnet jordet
strømuttak.
2) Åpne pelletskammeret og fyll på med TRAEGER BBQ PELLETS.
ADVARSEL! BRUK BARE TRAEGER BRAND BBQ WOOD PELLETS, som er
laget spesielt til bruk i våre griller. Bruk ALDRI brenselpellets i grillen, da den
kan inneholde farlige gifter og tilsetningsstoffer.
3) Fjern porselensristen, fettavrenningsskuffen og varmeskjermen for å få fri tilgang til
brennkammeret nederst i grillen.

4) Hell 1,2 dl TRAEGER BBQ PELLETS i brennkammeret.
5) Sprut 2 spiseskjeer alkoholgel-opptenningsmiddel i brennkammeret oppå pelletsen.
FARE! Bruk aldri bensin, lampeolje, parafin, lightervæske eller lignende for å
antenne eller «få fart på» fyr i grillen. Hold alle slike væsker unna grillen under bruk.
6) Tenn forsiktig på alkoholgelen med en fyrstikk eller en lang butanlighter.
FARE! Sprut aldri alkoholgel inn i ild eller et varmt brennkammer. Flasken med
alkoholgel kan eksplodere og forårsake brann, alvorlig skade eller død.
7) La alkoholgelen og pelletsen brenne i ca. 4 minutter.
8) Når du er sikker på at pelletsen har tatt fyr, kan du sette varmeskjermen,
fettavrenningsskuffen og porselensristen tilbake på plass.
VÆR FORSIKTIG! Nå brenner det i brennkammeret. Pass på så du ikke brenner
deg selv når du installerer disse komponentene. Vi anbefaler at du bruker hansker.
9) Skru bryteren PÅ (--) og temperaturen/skiven til det nivået du ønsker. Lukk døren og
forvarm grillen i ca. 10 minutter før du legger mat på grillen.

Kontroll driftsstans
Kontrollen til denne grillen er utstyrt med en automatisk driftsstansfunksjon. Når
du er ferdig med å grille maten, setter du temperaturen/skiven i stillingen driftsstans;
dette gjør at viften kjører i ti minutter til for å brenne opp eventuell overflødig pellets i
brennkammeret. Etter at viften har kjørt i ti minutter, vil kontrollfunksjonen slå av
strømmen og viften vil slå seg av. VÆR FORSIKTIG! Hovedstrømbryteren slår av
strømmen til kontrollen, og temperatur/skiveknappen slår bare av strømmen til grillen.
Ved vedlikehold av kontrollen eller noen av delene er det viktig å sørge for at strømmen
er slått av for å forhindre støtfare.

Kontroll sikkerhetsfunksjoner
Kontrollen er utstyrt med 2 sikkerhetsfunksjoner som hjelper deg å bruke grillen
rett. Den første er en temperaturalarm. Hvis grillen holder seg under 52 grader i over 10
minutter ifølge temperaturmålingsapparatet, slår kontrollen alarm og skjermen viser
«LEr». Da slås all strøm til grillens indre deler av. Tilstanden fortsetter slik til du skrur av
hovedstrømbryteren.
Den andre sikkerhetsegenskapen er en høytemperaturalarm. Hvis grillen får en
indre temperatur på 290 grader ifølge temperaturmålingsapparatet, slår kontrollen alarm
og skjermen viser «HEr». Da slås all strøm til grillens indre deler av. Tilstanden
fortsetter slik til du skrur av hovedstrømbryteren.
Hvis en av disse alarmene går, må du sjekke hva som er årsaken og rette opp
feilen. Ring kundetjenesten hvis du trenger hjelp.

DEL FIRE: BRUKERTIPS
1) Temperaturskiven kan justeres når som helst for å øke eller redusere
steketemperaturen på grillen. Temperaturinnstillingene HØY/HØYERE er for grilling.
Temperaturinnstillingen MEDIUM er for sakte steking. Innstillingen RØYK er for

røyking og for å gi røyksmak til maten. Innstillingen RØYK kan også brukes for å
holde mat ved omtrent 82 til 92 grader C.
2) ADVARSEL! Traeger Pelletsgrill må aldri flyttes når den er varm. Hvis du skal
transportere grillen i et kjøretøy etter at du har brukt den, må du først sjekke at ilden
har sluknet og at grillen er kald før du legger den inn i et kjøretøy. Ha aldri vann i
brennkammeret. Da vil spiralboret stoppe.
3) Traeger pelletsgrill skal brukes med lukkede dører. Hvis du griller med åpen dør, vil
steketiden bli svært mye lengre.
4) FARE! Bruk aldri hendene til å helle pellets i et varmt brennkammer. Dette er farlig,
og du kan få alvorlige brannskader. Hvis du ikke har mer pellets og ilden slukner
mens du lager mat, skal du la grillen avkjøles helt og starte igjen med
INSTRUKSJONER FOR OPPTENNING.
5) VÆR FORSIKTIG! Sjekk at varmeskjermen sitter riktig på konsollene. De lange
delene av varmeskjermen skal peke ned mot brennkammeret. Hvis de ikke er
plassert riktig, kan direkte varme og flammer slippe ut av brennkammeret og
forårsake en fettbrann i grillen.
6) Når du skal beregne steketid, er utetemperaturen en viktig faktor. Hvis det er varmt
ute, vil det ta kortere tid å steke maten. Hvis det er kaldt, vått eller vindfullt, vil det ta
lengre tid.
7) Digital termostatkontroll:
Etter at du har valgt steketemperatur (med unntak av RØYK) vil spiralboret arbeide
kontinuerlig til grillen har nådd den valgte temperaturen. Etter dette vil den digitale
kontrollen slå spiralboret av og på for å opprettholde den valgte temperaturen helt til
temperaturen/skiven justeres. Når spiralboret har innstillingen RØYK, vil den veksle
mellom PÅ i 15 sekunder og AV i 65 sekunder. Det er ingen temperaturkontroll i
innstillingen RØYK. Denne tidsinnstilte vekslingen i innstillingen RØYK er en
fabrikkinnstilling som er anbefalt av Traeger pelletsgrills for å oppnå en
røyketemperatur på 66 til 82 grader C.
Du kan endre denne tidsinnstilte vekslingen slik at den tilpasses dine behov. Se
diagrammet mot slutten av denne håndboken og finn røykjusteringen. Det er en
bryter inne i et lite hull på forsiden av den digitale kontrollen på høyre side av
informasjonsskjermen. Mens den digitale kontrollen er på, bruker du en veldig liten
skrutrekker eller en annen spiss gjenstand (en bøyd binders fungerer bra) for å
forsiktig trykke ned bryteren. Når du trykker ned bryteren, vil informasjonsskjermen
endres fra en temperatur til «P» etterfulgt av et tall. Fabrikkinnstillingen nevnt
tidligere er P-2. Innstillingsskalaen er fra P-0 to P-5. Skjerminformasjonen om «P» vil
bli justert hver gang du trykker ned bryteren. På alle P-innstillinger holder
spiralborets på-tid seg konstant på 15 sekunder mens av-tiden påvirkes av Pinnstillingen. For eksempel: En P-3-innstilling vil gi en på-tid for spiralboret på 15
sekunder og en av-tid for spiralboret på 75 sekunder, en økning i av-tid på 10
sekunder fra P-2-innstillingen. Alle endringer i P-tallet – opp eller ned – fører til en
økning eller reduksjon på 10 sekunder for spiralborets av-tid. Ved å øke tallet
reduserer du røyktemperaturen. Ved å redusere tallet øker du temperaturen.
Serviceavdelingen til Traeger anbefaler å ikke bruke innstillinger som er høyere enn
P-4. Hvis du foretar en røykjustering, må du holde øye med temperaturen på
informasjonsskjermen. Hvis temperaturen ligger konsekvent under 71 grader C på
RØYK, må du nedjustere P-innstillingen fordi det er fare for at ilden i
brennkammeret slukner.
ADVARSEL! Hvis ilden i brennkammeret slukner under røyking, og det fortsatt er
nok pellets i pelletskammeret, er det viktig at du følger denne framgangsmåten. Hvis
du ikke gjør det, kan det forårsake en farlig «overbrenning» i grillen som følge av for

mye ubrent pellets i brennkammeret. Det kan hende at du må nedjustere Pinnstillingen for å forhindre at ilden slukner i røykmodus.
a) FARE! Skru bryteren AV (o) og trekk ut strømledningen. La grillen avkjøles helt
dersom den fortsatt er varm. Åpne døren og fjern all mat, porselensristen,
fettavrenningsskuffen og varmeskjermen.
b) ADVARSEL! Fjern all ubrent pellets og aske fra innsiden og rundt
brennkammeret. (Se instruksjonene for riktig håndtering og fjerning av aske i
Del fem)
c) Før du setter tilbake varmeskjermen, fettavrenningsskuffen og porselensristen,
plugger du strømledningen inn i et egnet jordet strømuttak og skrur bryteren PÅ. (--).
Pellets skal da falle ned i brennkammeret og varmestaven skal begynne å varmes
opp (den blir gradvis rød). VÆR FORSIKTIG! Ikke ta på den.
d) Snart ser du at det kommer flammer opp av brennkammeret. Skru så bryteren AV
(o), og la grillen avkjøles. Plasser varmeskjermen, fettavrenningsskuffen og
porselensristen på riktig sted. Mens du har døren åpen, skrur du bryteren PÅ (--) og
temperaturen/skiven til RØYK. Etter ca. 2 minutter vil du se at en gråhvit røyk
kommer ut av grillen når pelletsen tar fyr. Når du er sikker på at pelletsen har tatt fyr,
lukker du døren og setter temperaturen/skiven på det nivået du ønsker.
8) KARBONMONOKSID:
ADVARSEL! Følg disse retningslinjene for å forhindre at denne fargeløse, luktfrie
gassen forgifter deg, familien din eller andre.
 Kjenn symptomene på karbonmonoksidforgiftning: hodepine, svimmelhet,
svakhet, kvalme, oppkast, søvnighet og forvirring. Karbonmonoksid reduser
blodets evne til å transportere oksygen. Lave nivåer av oksygen i blodet kan føre
til tap av bevissthet og død.
 Dra til legen hvis du eller andre utvikler forkjølelses- eller influensalignende
symptomer mens dere griller eller befinner dere i nærheten av denne grillen.
Karbonmonoksidforgiftning, som lett kan forveksles med en forkjølelse eller
influensa, blir ofte oppdaget for sent.
 Bruk av alkohol og narkotika forsterker effekten av karbonmonoksidforgiftning.
Karbonmonoksid er særlig farlig for mor og barn under graviditet, for små barn, eldre
personer, røykere og personer med blod- eller sirkulasjonsproblemer, som anemi eller
hjertesykdom.
9) VÆR FORSIKTIG! Fettbranner skyldes at grillen ikke blir godt nok vedlikeholdt
gjennom jevnlig rengjøring av fettavrenningsskuffen, det V-formede fettavløpet og
fettavløpsslangen. (Se vedlikeholdsinstruksjonene i Del fem.) Dersom det mot
formodning skulle oppstå en fettbrann mens grillen er i bruk, skrur du bryteren AV
(o) og holder døren lukket til brannen har sluknet helt. Ha aldri åpen dør under en
fettbrann. Hvis ilden ikke slukner, kan du strø litt bakepulver på brannen. VÆR
FORSIKTIG! Pass på at du ikke brenner deg. Hvis dette ikke fungerer, kan du
forsiktig fjerne maten fra grillen og holde døren lukket til brannen har sluknet helt.
Igjen, vær forsiktig så du ikke brenner deg. Når grillen er helt kald, fjerner du
porselensristen og bytter ut folien i fettavrenningsskuffen. Vask bort eventuelt fett fra
det V-formede fettavløpet og fettavløpsslangen. Sett fettavrenningsskuffen og
porselensristen tilbake på plass, start grillen på nytt og fortsett matlagingen.

KONTROLL MED STEKETERMOMETER
Oppsett:
1) Kople ledningene på steketermometeret inn i det nedre venstre hjørne på
kontrollen, som vist i illustrasjon 4-1.
2) Legg deretter termometeret inn i grillen gjennom tilgangshullet på venstre side av
grilltønnen, som vist i illustrasjon 4-2.
3) Stikk termometerpinnene halvveis inn i kjøttet på den tykkeste delen av
kjøttstykket. Sørg for at pinnene ikke stikkes inn i den fete delen av kjøttet og at
de ikke kommer borti beinet. Sørg for at termometerpinnen er stukket inn i midten
av kjøttstykket for å oppnå riktig kjernetemperatur måling
4) For å lese av temperaturen på steketermometeret trykker du termometerbryteren
i det nedre høyre hjørne av kontrollen, som vist i illustrasjon 4-1. Kontrollen vil
vise PO1. Så vil den vise temperaturen på steketermometer 1 mens den blinker.
For å lese temperaturen på steketermometer 2 trykker du på termometerbryteren
to ganger. Kontrollen går tilbake til grilltemperaturen etter 5 sekunder.

Illustrasjon 4-1

Spekter
Godt stekt
Medium
Lett stekt
Rå

Oversikt over anbefalte kjøttemperaturer
Oksekjøtt
Lam
Svin
77 °C
71 °C
77 °C
71 °C
68 °C
71 °C
63 °C
63 °C
57 °C

Illustrasjon 4-2

Fjærkre
77 °C
77 °C
77 °C
77 °C

RENGJØRINGSSYSTEM FOR KAMMERET
Denne grillmodellen har et rengjøringssystem for kammeret som gir deg muligheten til å
bytte fra én type pellets til en annen raskt og uten søl. Nedenfor ser du hvordan du kan
bruke dette systemet.
ADVARSEL! Kople grillen fra strømkilden før du bruker rengjøringssystemet.
Rengjøring av kammeret:
1) Plasser en beholder som er stor nok til å romme pelletsen som tømmes ut (7 kg
når den er full) under rengjøringsluken på baksiden av pelletskammeret (se
illustrasjon 4-4).
2) Skru løs festet på døren på rengjøringsluken og løft opp døren slik at pelletsen
faller ned i beholderen under (se illustrasjon 4-3).
3) Du trenger en stekespade eller en skje for å få de siste pelletsene ut gjennom
døren.
4) Deretter lukker du døren og skrur festet på pelletskammeret igjen og fyller på
med en annen type Traeger trepellets.
5) Plugg inn grillen igjen og følg opptenningsinstruksjonene i denne håndboken.

Illustrasjon 4-3
4

DEL FEM: VEDLIKEHOLD AV

Illustrasjon 4-

DEN NYE GRILLEN
VÆR FORSIKTIG! Rengjøring og vedlikehold skal ikke foretas av barn uten tilsyn.
VÆR FORSIKTIG! Hvis strømledningen er skadet, må den byttes ut av
produsenten, produsentens servicerepresentant eller lignende kvalifiserte personer
for å unngå fare.
1) KREOSOT OG FETT: Danning og behov for fjerning.
Når trepellets brennes sakte, produseres det tjære og annen organisk damp som
sammen med fukt danner kreosot. Kreosotdamp kondenserer i den relativt kjølige
avtrekksrøyken fra en ild som brenner sakte. Resultatet er at det samler seg kreosot
på innsiden av avtrekket. Når kreosot antennes, oppstår en ekstremt varm brann.
Luftbårne fettpartikler vil bevege seg gjennom stekekammeret, og noe av dette
luftbårne fettet vil samle seg på innsiden av avtrekket, på lignende måte som
kreosoten, noe som kan bidra til en brann.
Røykavtrekket bør undersøkes minst to ganger i året for å sjekke om det har samlet
seg opp kreosot og/eller fett.
Fett som drypper fra maten vil også renne ned i fettavrenningsskuffen og deretter
gjennom fettavløpet og ut av grillen gjennom fettavløpsrøret, for oppsamling i
fettbøtten. Det kommer til å samle seg opp fett på alle disse stedene.
Fettavløpet, fettavløpsrøret og fettbøtten bør kontrolleres minst to ganger i året for å
se etter tegn på oppsamling av fett.
Når det har samlet seg opp kreosot eller fett, må dette fjernes for å redusere
brannfaren.
Rengjøring av avtrekket (avtrekksrøret):
FARE! Skru bryteren AV (o) og trekk ut strømledningen.
VÆR FORSIKTIG! Pass på at grillen er kald før du rengjør avtrekksrøret. Fjern (skru
av) pipelokket på toppen av avtrekksrøret. Når pipelokket er fjernet, kan det rengjøres
med varmt såpevann eller med bionedbrytbar fettfjerner.
Skrap vekk kreosot- og fettansamlingen fra innsiden av de vertikale og horisontale
delene av avtrekksrøret ved hjelp av et stivt, ikke-metallisk redskap. En trepinne til å
røre i maling med kan for eksempel egne seg til denne oppgaven. Når kreosot- og
fettrestene er løsnet fra innsiden av avtrekksrøret, kan mye av det fjernes med
kjøkkenpapir eller tøyfiller. Ikke spray vann eller andre flytende rengjøringsmidler på
innsiden av grillen. Når avtrekksrøret er rengjort, setter du pipelokket på plass igjen.
Å fjerne fett fra grillen:
FARE! Skru bryteren AV (o) og trekk ut strømledningen.
VÆR FORSIKTIG! Det er lettere å fjerne oppsamlet fett når grillen fortsatt er varm –
men ikke svært varm. Vær forsiktig så du ikke brenner deg. Det anbefales å bruke
hansker.
Fjern med jevne mellomrom fettet fra det V-formede fettavløpet og fettavløpsrøret.
Hvis det får samle seg opp for mye fett i det V-formede fettavløpet, eller fettet tetter
fettavløpsrøret, kan det føre til en fettbrann. Vi anbefaler at disse områdene rengjøres
jevnlig.

Fjern porselensristen og fettavrenningsskuffen. Dette vil gi tilgang til det V-formede
fettavløpet og åpningen på fettavløpsrøret inne i grillen. Skrap vekk fettansamlingen
fra innsiden av det V-formede fettavløpet og fettavløpsrøret ved hjelp av et stivt, ikkemetallisk redskap. En stor del av det løsnede fettet kan skyves ned gjennom
fettavløpsrøret slik at det faller ned i fettbøtten. Tørk opp fettrestene med
kjøkkenpapir eller tøyfiller. Kjøkkenpapir eller tøyfiller kan også brukes til å tørke av
noe av fettet på de indre overflatene i grillen.
Dekk innsiden av fettbøtten med aluminiumsfolie for enkel rengjøring. Tøm den av og
til, avhengig av bruk. Skift aluminiumsfolien i fettavrenningsskuffen ofte (noen ganger
etter hver gang den brukes, avhengig av hva slags mat som ble laget). Hvis du
rengjør folien i fettavrenningsskuffen, vil maten smake bedre, og risikoen for en
fettbrann blir redusert.

2) Rengjøring av de ytre overflatene:
FARE! Skru bryteren AV (o) og trekk ut strømledningen.
Bruk en tøyfille eller lignende, fuktet med varmt såpevann, for å tørke av fett på
utsiden av grillen. IKKE bruk ovnsrens, skuremidler eller stålull på overflatene på
utsiden av grillen.

3) Lagring utendørs:
VÆR FORSIKTIG! Hvis grillen lagres utendørs i perioder med mye regn, må du
passe på at det ikke kommer vann i pelletskammeret. Trepellets utvider seg mye når
den er våt, og vil da tette igjen spiralboret. Vi anbefaler på det sterkeste å bruke et
Traeger grilltrekk for å beskytte grillen! Du kan kjøpe trekk fra Traeger-forhandleren
din, eller du kan logge deg inn på nettsiden vår – www.traegergrills.com.

4) Rengjøring av porselensristen:
VÆR FORSIKTIG! Rengjøringen av porselensristen fungerer best når den fortsatt er
varm. Vær forsiktig så du ikke brenner deg. Vi anbefaler å ha en
rengjøringsbørste med langt håndtak nær grillen. Etter at du har fjernet maten,
børster du raskt over porselensristen. Det tar bare et minutt, og slik blir grillen klar til
neste gang du vil bruke den.

5) Fjern asken inne i og rundt brennkammeret:
FARE! Skru bryteren AV (o) og trekk ut strømledningen.
ADVARSEL! Pass på at grillen er KALD før du fjerner asken.
ADVARSEL! Asken skal bare kastes i samsvar med instruksjonene som følger.
For mye aske i brennkammeret kan føre til at ilden slukner, særlig i innstillingen
RØYK. Kontroller brennkammeret av og til, og fjern asken. Fjerning av aske i og
rundt brennkammeret skal bare gjøres når grillen er KALD.

Fjern porselensristen, fettavrenningsskuffen og varmeskjermen for å gi tilgang til
brennkammeret og innsiden av grillen. Mye av asken utenfor brennkammeret kan
børstes bort til det åpne området til høyre for brennkammeret ved hjelp av en liten
kost. Den kan fjernes fra grillen med en liten peisskuffe i metall eller et annet
lignende redskap. Kast asken i samsvar med instruksjonene som følger.
ADVARSEL! Den beste måten å fjerne asken fra brennkammeret på er å bruke en
støvsuger, men dette må gjøres svært forsiktig for å unngå brann. Fjerning av asken
fra brennkammeret skal bare gjøres når grillen er KALD.
En støvsuger med en oppsamlingsbeholder i metall, uten pose, passer best til denne
oppgaven. Men nesten alle støvsugere kan trygt brukes hvis den rette
framgangsmåten følges.
Etter at du har sjekket at asken i brennkammeret er KALD, støvsuger du opp asken
i brennkammeret.
A) Hvis støvsugeren din er en modell uten pose, fjerner du eventuelt tidligere
oppsamlet støv fra oppsamlingskammeret. Deretter støvsuger du asken fra
brennkammeret. Når brennkammeret er rent, tømmer du umiddelbart asken fra
støvsugeren i metallbeholderen som er omtalt nedenfor. Pass på at det ikke ligger
igjen askerester i oppsamlingskammeret.
B) Hvis støvsugeren din har pose, setter du inn en ubrukt pose i støvsugeren.
Deretter støvsuger du asken fra brennkammeret. Når brennkammeret er rent, fjerner
du posen fra støvsugeren og legger den i metallbeholderen som er omtalt nedenfor.

SLIK KASTER DU ASKE:
ADVARSEL! Aske skal legges i en metallbeholder med et tett lokk. Den lukkede
askebeholderen skal plasseres på et ikke-brennbart gulv eller på bakken, i god avstand
fra brennbare materialer, i påvente av endelig fjerning. Når asken er fjernet, for
eksempel ved nedgraving i jord eller på annen måte, bør den fortsatt oppbevares i den
lukkede beholderen til den er helt avkjølt.

DEL SEKS: OFTE STILTE SPØRSMÅL
HVORFOR FÅR JEG IKKE FYR PÅ GRILLEN?
1) Sjekk at det er strøm i strømuttaket.
a) Hvis strømledningen er koplet til en jordfeilbryter, kontroller denne og start på nytt
hvis nødvendig.
b) Igangsett oppstarten.
Hvis det fortsatt ikke tar fyr – gå til trinn 2.
2) FARE! Skru bryteren AV (o) og trekk ut strømledningen.
a) Fjern kontrollen og sjekk sikringen på baksiden. Skift sikringen hvis den er
ødelagt. Installer kontrollen på nytt!
b) Kople fra varmestaven (lilla/hvitt ledningspar), plugg inn strømledningen i et
egnet jordet strømuttak og skru bryteren PÅ (--). MERK: På dette tidspunktet
kommer grillen ikke til å tenne.
c) Sjekk om viften og motoren til spiralboret fungerer. Hvis begge fungerer, må
varmestaven skiftes ut. Hvis én eller ingen av dem fungerer, kontakt teknisk støtte
hos Traeger (Del sju) for å få hjelp til å løse problemet. Kontakt Traegerforhandleren din eller Traegers delelager (Del sju) for å foreta en bestilling.
3) Hvis problemet viser seg å være en ødelagt varmestav, kan grillen fortsatt brukes til
å lage og røyke mat hvis du følger instruksjonene i den MANUELLE
OPPTENNINGSPROSEDYREN i Del tre i denne brukerhåndboken.
HVORFOR KOMMER DET IKKE PELLETS INN I BRENNKAMMERET?
1) Sjekk at det er pellets i pelletskammeret. Hvis dette er FØRSTE GANGS
OPPTENNING eller hvis grillen har gått tom for pellets, må du la det gå tilstrekkelig
med tid til at pelletsen kan bevege seg fra pelletskammeret til brennkammeret (kan
ta opptil 7 minutter).
2) Igangsett oppstarten. Se INSTRUKSJONER FOR OPPTENNING i Del to i denne
brukerhåndboken.
Hvis det fortsatt ikke er pellets i brennkammeret – gå til trinn 3.
3) FARE! Skru bryteren AV (o) og trekk ut strømledningen.
a) Kople fra motoren til spiralboret (rødt/hvitt ledningspar) og viften (oransje/hvitt
ledningspar).
b) Kople viften til det røde/hvite ledningsparet og motoren til spiralboret til det
oransje/hvite paret.
c) Plugg inn strømledningen i et egnet, jordet strømuttak og skru bryteren PÅ (--).
d) Hvis motoren til spiralboret fungerer (sjekk det lille viftebladet på baksiden av
motoren), befinner problemet seg i Three Speed eller den digitale kontrollen, som i
så fall må skiftes ut. Kontakt din Traeger-forhandler eller delelageret til Traeger (Del
sju) for å foreta en bestilling.
4) Hvis motoren til spiralboret ikke fungerer, men viften fungerer, befinner problemet
seg i spiralborsystemet, som må undersøkes.
a) Med bryteren AV (o), finn det lille viftebladet på baksiden av motoren til
spiralboret.
b) VÆR FORSIKTIG! Mens du holder øye med viftebladet, skrur du bryteren PÅ (-). Hvis viftebladet ikke går rundt, skru bryteren AV (o). Dette tyder på en ødelagt
spiralbormotor som må skiftes ut. Kontakt Traeger-forhandleren din eller delelageret
til Traeger (Del sju) for å foreta en bestilling.

c) Hvis viftebladet beveger seg litt og deretter stopper, fortsetter du å se på og skrur
bryteren til AV (o). Hvis viftebladet blir litt SLAPT, tyder dette på en blokkering i
spiralborsystemet som må fjernes.
d) FARE! Skru bryteren AV (o) og trekk ut strømledningen. Fjern pelletsen fra
pelletskammeret. Se etter fremmedelementer eller våte eller ødelagte pellets; disse
kan forårsake blokkering i spiralborsystemet. Spiralboret må tas ut for å fjerne en
blokkering i spiralborsystemet. Se HVORDAN TAR JEG UT SPIRALBORET HVIS
DET BLIR BLOKKERT? nedenfor.
`
HVORDAN TAR JEG UT SPIRALBORET HVIS DET BLIR BLOKKERT?
1) FARE! Skru bryteren AV (o) og trekk ut strømledningen.
2) VÆR FORSIKTIG! Hvis grillen fortsatt er varm, la den avkjøles helt.
3) Fjern all tildekning som er nødvendig for å få tilgang til spiralbormotoren.
4) Fjern skruen som fester spiralbormotorakselen til spiralborakselen, og skruen som
holder spiralborovergangen på plass i spiralborrøret.
5) Bruk en liten skiftenøkkel eller en tang på spiralborakselen, skru spiralboret mot
klokken. Det er hardt å skru før det løsner, deretter kan spiralboret skrus uten
problemer.
6) Fjern spiralboret og all pellets, aske eller fremmedelementer fra spiralboret,
spiralborrøret og brennkammeret. (Se instruksjoner for riktig håndtering og
fjerning av aske i Del fem)
7) Puss de ytre overflatene på spiralboret med mellomgrovt sandpapir. Sjekk innsiden
av spiralborrøret og puss den ved behov. Støvsug pussestøvet ut av spiralborrøret
og brennkammeret når du er ferdig. Sjekk at spiralboret roterer fritt.
9) Fest spiralborakselen til spiralbormotorakselen.
HVORFOR SLUKKER GRILLEN MIN PÅ RØYK-INNSTILLINGEN?
Tallet «P» for røykjusteringen på den digitale kontrollen kan være satt for høyt.
Sjekk de digitale termostatkontrollfunksjonene i Del fire: Brukertips for å foreta en
justering.
Det kan være for mye aske i brennkammeret som må fjernes.
ADVARSEL! Hvis ilden i brennkammeret slukner under røyking, og det fortsatt er
nok pellets i pelletskammeret, er det viktig å følge denne framgangsmåten. Hvis du
ikke gjør det, kan det forårsake en farlig «overbrenning» i grillen som følge av for
mye ubrent pellets i brennkammeret.
a) FARE! Skru bryteren AV (o) og trekk ut strømledningen. Hvis grillen fortsatt er
varm, la den bli helt kald. Åpne døren og fjern all mat, porselensristen,
fettavrenningsskuffen og varmeskjermen.
b) ADVARSEL! Fjern all ubrent pellets og aske fra innsiden og rundt
brennkammeret. (Se instruksjoner for riktig håndtering og fjerning av aske i Del
fem)
c) Før du setter tilbake varmeskjermen, fettavrenningsskuffen og porselensristen,
plugg inn strømledningen i et egnet jordet strømuttak og skru bryteren PÅ (--).
Pellets skal da falle ned i brennkammeret og varmestaven skal begynne å varmes
opp (den blir gradvis rød). VÆR FORSIKTIG! Ikke ta på den.
d) Hvis denne framgangsmåten lykkes, vil du snart se at det kommer flammer ut av
brennkammeret. Skru deretter bryteren AV (o), og la grillen avkjøles. Plasser

varmeskjermen, fettavrenningsskuffen og porselensristen på riktig sted. Mens døren
er åpen, skrur du bryteren PÅ (--) og temperaturen/skiven til RØYK. Etter ca. 2
minutter vil du se at en gråhvit røyk kommer ut av grillen når pelletsen tar fyr. Når du
er sikker på at pelletsen har tatt fyr, lukker du døren og setter temperaturen/skiven
på det nivået du ønsker.
e) Hvis dette ikke løste problemet, kontakt teknisk støtte hos Traeger (Del sju) for å
få hjelp til å finne ut hva som er problemet.

MED TRAEGER DIGITAL KONTROLL, HVILKEN INNSTILLING ER ANBEFALT FOR
Å STARTE GRILLEN?
Autostart-prosedyren er den samme for alle grillkontrollene. Mens døren er åpen,
skrur du bryteren PÅ (--) og temperaturen/skiven til RØYK. Etter ca. 2 minutter vil du
se at en gråhvit røyk kommer ut av grillen når pelletsen tar fyr. Når du er sikker på at
pelletsen har tatt fyr, lukker du døren og setter temperaturen/skiven på det nivået du
ønsker.

HVORDAN BESKYTTER JEG GRILLEN MOT OVERSPENNING?
Grillen bør koples til et overspenningsvern for 1050 joule hvis det ikke er noe vern
ved uttaket. Garantien dekker ikke skader på grillen som skyldes overspenning.

HVORDAN BESKYTTER JEG MALINGEN?
1) Bruk et beskyttende trekk over grillen og mal over eventuelle riper med
reparasjonsmaling. ET TRAEGER GRILLTREKK for å beskytte grillen anbefales
sterkt! Trekk og maling kan fås fra Traeger-forhandleren din, eller du kan
logge deg på nettsiden vår – www.traegergrills.com.
2) Hver 90. dag bør du bruke en god bilvoks på utsiden av grillen. VOKS SKAL BARE
PÅFØRES EN KALD GRILL.
HVOR KAN JEG FÅ NYE DELER TIL GRILLEN MIN?
Spør Traeger-forhandleren din. Det kan hende de har delen på lager eller at de kan
bestille den for deg. Du kan også kontakte delelageret til Traeger (Del sju) for å foreta
en bestilling. Uansett må du oppgi navn, telefonnummer, adresse, modell og
serienummer på grillen (det finner du på et merke på innsiden av beholderlokket),
sammen med identifikasjonsnummeret til delen fra komponentdiagrammet.

DEL SYV: TRAEGER KUNDESTØTTE
Delene blir identifisert ved nummer på den følgende KOMPONENTDIAGRAMSIDEN.
For å bestille deler: Ring, send e-post eller skriv til Traeger-forhandleren eller Traeger
pellets
griller. Oppgi navn, telefonnummer, adresse, modell og serienummer
på grillen (det finner du på et merke på innsiden av beholderlokket), sammen med
identifikasjonsnummeret fra diagrammet.

Gastronaut AS
Vakåsveien 9
1395 Hvalstad
Tlf:66778060

E-post: post@gastronaut.no
Nettside: www.gastronaut.no

BBV075.02 KOMPONENTLISTE

BBV075.02 LISTE OVER DELER
Artikkel
2
K

Antall
1
2

Beskrivelse
Grillramme
Underlagsskive .300 x
.600
Brenner

P/N
SUB365
HDW271

Artikkel
106
107

Antall
2
2

20

1

22
30
35
36
37

1
1
1
1
1

38

Beskrivelse
15 cm hjul
Skulderbolt 3/8-16gjenger
Flat underlagsskive
5/16 sink
Skrue 3/8-16 Acorn
Fettbøtte
Avtrekksrør
Pipelokk, blått
Pakning til avtrekksrør

P/N
HDW300
HDW131

SUB822

108

4

SUB010
SUB012
BRN109
BRN103
HDW111

109
112
113
119
B

2
1
1
1
2

1

Brennerboks
Spiralbor 075
Overgang til spiralborørr
Spiralbormotor 230V
Skrue 6-32 x .750 holder
Hd
Mutter 6-32 Nylock Sink

HDW111

A

8

HDW004

1

Bolt 1/4-20 x .47
sekskant
Flat underlagsskive ¼,
sink
Bolt 5/16-18 svart
holder
Mutter 5/16-18 sekskant
svart
Underlagsskive 5/16 lås
svart
Flat underlagsskive
5/16 svart
Bolt 1/4-20 x .310
sekskant sink
Varmeskjerm

39

1

Skrue 8-32 x .375 S-tap

HDW114

F

8

40

1

Brennkammer

FAB311

A

8

46

1

Varmestav (tenner) 230V

BAC195

C

8

47

8

HDW119

G

8

48

1

Skrue #8 x .5 sekskant STap
3/8 x 3/16 tykk pakning

BRN900

E

16

49

1

Vifte 230V

FAN208

J

2

50

1

ELE008

140

51
56
61
66
67

1
1
1
2
2

ELE210
SUB518
SUB522
HDW108
HDW079

69

1

70
71
80
91

14
1
1
4

99
101
102
104

2
2
2
2

Strømledning 8’ Euro
230V
Belastningsavløsning
Beholder
Beholderlokk blått
Mutter 8-32 K-lås sink
Skrue 8-32 x .25 PPHD
sink
Digital kontroll
m/steketermometer 230V
Skrue 6-32 x .375 S-Tap
7” RTD Sensor
Blå dør 075
Skrue 8-32 x .5 PHstøtte, sink
Trinsebein 07E, 075
Firkantet beininnlegg
7,6 cm trinse uten brems
Hjulbein

141
143
147
152
D

1
1
1
1
2

Avløpspanne
24” kromhåndtak
Porselensrist
Brennerpakning
Mutter 1/4-20 sekskant

BCA012
BCA006
HDW194
INS144
HDW123

BAC334

153

1

Dørhengsel, venstre

HDW086

HDW115
BAC194
SUB529
HDW117

154
155
156
157

1
1
1
1

Dørhengsel, høyre
Varmehylle
Avfallsdør for pellets
Beholder-guard

HDW085
BAC264
SUB396
BCA783

FAB020
HDW303
HDW301
FAB019

158
159
*
*

1
1
1
1

Bunndekke på beholder
Emi Filter
Steketermometer 1
Steketermometer 2

HDW085
ELE009
BAC289
BAC329

*= Vises ikke på tegningen av komponentene.

HDW120
HDW152
SUB525
FAB309
SUB525
INS145

HDW130
HDW008
HDW006
HDW008
HDW007
HDW088
BCA012

