
GARANTIPR OGRAM
Ur norsk på gr i l len

gassgr il ler



Garanti Helle (440520/440519)
Vilja (440522)
Karn (440524/440525)

Disa (440526/440529)
Fryd (440528/440531)

Lokk 5 år* 10 år*
Hjul 5 år 10 år
Tenningssystem 5 år 10 år
Grillkasse og understell 5 år* 10 år*
Slitedeler 2 år 2 år

Gasslange skiftes etter behov.
Gassregulator skiftes senest hvert 10. år.

*Gjelder gjennomrusting.

Garantien forutsetter normalt renhold og vedlikehold i henhold til den enkelte modells manual. Rust på 
slitedeler som brennere, varmefordelere, fettbrett og rister er unntatt garantien. Vanskjøtsel og man-
glende renhold gir helt eller fullt tap av rett til garanti. Overflaterust dekkes ikke av garantien. Rister 
og brennere må være rengjort og satt inn med olje etter endt sesong eller før lengre tids lagring. Ved 
plassering i svært korrosive miljøer som for eksempel nær saltvann må man være ekstra påpasselig med 
vedlikehold. Grillens levetid avhenger av bruk og korrekt vedlikehold.

Generelt om forbehold i garantiprogrammet:
Feilaktig installering, justering, forandring, service eller vedlikehold kan forårsake person- eller materi-
ellskade. Les derfor nøye gjennom installerings-, drifts- og vedlikeholdsinstruksene før grillen monteres 
og installeres. Installeringen av din gassgrill må gjøres i overensstemmelse med de nasjonale/lokale be-
stemmelser. Sørg for at gasslangen ikke ligger inntil varme overflater eller kommer i klem. Du må alltid 
kontrollere at den ikke står i nærheten av brennbart materiale når den er i bruk. Sjekk alltid tilkoblinger 
og slanger for lekkasje når du bytter gassflaske. Gassgrillen må aldri være uten tilsyn når den brenner. 
Hold alltid barn på avstand, berøring av varme flater kan føre til brannskader. Hold gassgrillen ren for å 
hindre brann forårsaket av fett. Brann som forårsakes av fett opphever garantien. 
Kontroller at gassflasken er av riktig type og ment for ditt produkt: Våre gassgriller bruker propan- eller 
butangass. I Norden anbefaler vi å bruke propangass slik at det er mulig å grille hele året. Merk at gass-
type og gasstrykk kan variere fra land til land. Er du usikker, kontakt din forhandler.

Installasjon
Grillen kan kun brukes utendørs. Garasjer, telt etc er ikke egnet! Grillen må ikke stå nærmere brenn-
bare overflater enn 100 cm. Grillen må ikke installeres i kjøretøy eller båter. Hold området rundt grillen 
og gassflasken fritt for avfall. Plasser aldri din gassgrill i nærheten av brennbart materiale, bensin eller 
andre antennelige gasser eller væsker.

Renhold og vedlikehold
En gassgrill bør holdes fri for skitt og fett for å ikke forringes. Overflaten behøver omtrent samme 
behandling som en bil for at den ikke skal ruste og bli stygg. Grillen oppbevares best under egnet 
grilltrekk. Vask grillen grundig med jevne mellomrom og sett den inn med et tynt lag med syrefri olje. 
Symaskinolje, våpen-olje etc. er godt egnet. På bevegelige deler som hengsler, hjulbolter og dører kan 
man med fordel smøre med smøremiddel (universalspray).



Brennere trenger også jevnlig vedlikehold. Børst disse rene og sørg for at hullene i brennerne er åpne 
og frie for skitt og smuss. På modeller med støpejernsrister er det fornuftig og sette disse inn med mat-
olje et par ganger i løpet av sesongen og alltid når man setter den bort etter endt sesong!

Urnorsk på grillen
‘Urnorsk på grillen’ er Sunwinds egen serie med griller, bålpanner og tilbehør - designet av nordmenn 
for å brukes under norske forhold.
 Produktene i Urnorsk-serien tåler norsk vær og klima, og er like gode å grille på året rundt, sommer 
som vinter!
 Vi ønsker å fremme norske mattradisjoner, og all den herlige maten som kan tilberedes på grillen.
 
Nyt fritiden med urnorsk på grillen!

www.sunwind.no
www.facebook.com/sunwindurnorsk


