
MANUAL AND WARRANTY CARD

Grill gazowy

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KARTA GWARANCYJNA

UWAGA!!!
PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA

NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI

WARNING!!!
BEFORE OPERATING THIS APPLIANCE

PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY

Barbecue gas grill

Keffner PitMaster 4



INSTRUKCJA OBSŁUGI GAZOWEGO GRILLA 
WÓZKOWEGO KEFFNER PITMASTER 4

Model: SBD-411BY

 JEŚLI WYMAGANA JEST WYMIANA URZĄDZENIA, NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ 
Z DZIAŁEM OBSŁUGI KLIENTA LUB LOKALNYM SPRZEDAWCĄ.

 UŻYWANIE NIEORYGINALNYCH CZĘŚCI MOŻE DOPROWADZIĆ DO SYTUACJI 
NIEBEZPIECZNYCH.

 DO UŻYTKU NA ZEWNĄTRZ.

 PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI.

 NIEKTÓRE CZĘŚCI MOGĄ BYĆ BARDZO GORĄCE. NIE DOPUSZCZAĆ MAŁYCH DZIECI DO 
URZĄDZENIA.

 NALEŻY ZACHOWAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ DO PÓŹNIEJSZEGO UŻYCIA.

 PRZED ZŁOŻENIEM I UŻYWANIEM URZĄDZENIA NALEŻY USUNĄĆ WSZYSTKIE 
MATERIAŁY OCHRONNE. 

 NINIEJSZE URZĄDZENIE MUSI BYĆ TRZYMANE Z DALA OD MATERIAŁÓW 
ŁATWOPALNYCH.

 PODCZAS UŻYWANIA URZĄDZENIA NALEŻY NOSIĆ RĘKAWICE OCHRONNE.

 PRZED UŻYWANIEM NALEŻY STARANNIE ZAPOZNAĆ SIĘ ZE WSKAZÓWKAMI 
UŻYTKOWANIA ORAZ KONSERWACJI URZĄDZENIA.

PL



Producent:

Butan Propan

28-30mbar 37mbar

Całkowita emisja ciepła (Hs) 21,5 kW 21,5 kW 24 kW 22,1 kW

Konsumpcja gazu 1563 g/h 1563 g/h 1745 g/h 1607 g/h

Palnik główny 0,95 mm 0,95 mm 0,95 mm 0,84 mm

Palnik boczny 0,89 mm 0,89 mm 0,89 mm 0,79 mm

Tylny palnik podczerwieni 0,97 mm 0,97 mm 0,97 mm 0,89 mm

* Do użytku zewnętrznego.

* UWAGA: części urządzenia mogą być bardzo gorące.

* Trzymać z dala od dzieci.

* Nie wolno modyfikować urządzenia.

* Nie przesuwać urządzenia podczas używania.

* Podczas używania niniejsze urządzenie musi stać z dala od materiałów łatwopalnych.

* Po zakończeniu użytkowania należy wyłączyć dopływ gazu na butli z gazem.
Kod identyfikacyjny: 0063CL7042

0063/19

Ciśnienie gazu 50mbar

Typ gazu zasilającego
Butan, Propan lub 

mieszanka obu

Butan, Propan lub 

mieszanka obu

I3B/P(30) I3B/P(37)

Butan, Propan lub 

mieszanka obu

Nr modelu

Grill gazowy zewnętrzny

SBD-411BY
 Nr seryjny: 71891212519

Nazwa urządzenia

30mbar

V

NORDFLAM  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.

ul. Mikołaja Kopernika 2C, 43-400 Cieszyn, www.keffner.pl

I3+(28-30/37) Kategoria urządzenia

Wtrysk

37mbar

I3B/P(50)

UWAGA!

INFORMACJE TECHNICZNE

(*Rozmiar wtrysku jest widocznie zaznaczony na zaworze palnika)

WAŻNE:

Należy zapoznać się starannie z instrukcją oraz upewnić się, że grill ogrodowy jest odpowiednio złożony, zamontowany 
oraz zakonserwowany. Niezastosowanie się do wskazówek i instrukcji może doprowadzić do poważnych uszkodzeń 
ciała i mienia.

Jeśli pojawią się pytania dotyczące złożenia oraz obsługiwania urządzenia, sugerujemy kontakt z dealerem oraz firmą 
sprzedającą butle gazowe LPG.

Zapasowa butla z gazem nie może być przechowywana pod grillem oraz w korpusie wózka. Jakakolwiek niepodłączona 
butla z gazem powinna być przechowywana na zewnątrz, z dala od urządzenia.

UWAGA!

* Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użycia w pojazdach rekreacyjnych oraz środowisku     morskim.

* W produkcie nie można przechowywać zapasowych butli z gazem.

* Maksymalna waga załadunku bocznych paneli to 9 kg. Nie wolno umieszczać nic o wadze przekraczającej                           
9 kg na bocznych panelach.

ODLEGŁOŚĆ OD MATERIAŁÓW ŁATWOPALNYCH

Należy zawsze utrzymywać minimum 915 mm odległości od materiałów łatwopalnych z boku oraz z tyłu grilla 
ogrodowego.

Nie wolno ustawiać i używać urządzenia pod zadaszeniem łatwopalnym.



Wskazówki dla bezpiecznego grillowania

Przed użyciem grillów zasilanych Propanem oraz gazem naturalnym.

 Należy kupić tylko certyfikowane urządzenia – sprawdź informację na etykiecie.
 Starannie stosuj instrukcje producenta podczas składania nowo zakupionego grilla ogrodowego. W przypadku 

napotkania trudności, należy skontaktować się z wykwalifikowanym serwisantem. Wiele sklepów sprzedających grille 
ogrodowe oferuje darmowe usługi konsultacyjne. 

 Instrukcję należy przechować w celu późniejszego użycia.
 Jeśli grill ogrodowy nie był używany przez dłuższy okres czasu, lub w przypadku opróżnienia i ponownego napełnienia 

zbiornika z propanem, należy zdjąć płyty grillowe w celu sprawdzenia, czy otwory palinka oraz przewody łączące 
palniki z butlą są wolne od rdzy i zanieczyszczeń (kolor pomarańczowy nie oznacza rdzy na palniku, dotyczy to 
brakujących lub uszkodzonych części). Jeśli wygląd jest akceptowalny, rozpal grill i sprawdź, czy płomień jest 
jednostajnie rozprowadzony na całej powierzchni palinka. Jeśli płomień nie jest jednostajnie rozprowadzony, należy 
wymienić palnik.

 Należy okresowo sprawdzać połączenia oraz przewody w celu uniknięcia wycieków. Używając zwykłego płynu do 
mycia naczyń wymieszanego z wodą, rozprowadź roztwór na wszystkich połączeniach oraz na zaworze butli z gazem. 
Pęcherzyki powietrza oznaczają wyciek gazu. NIGDY nie należy używać otwartego płomienia w celu sprawdzenia 
wycieków. Po uszczelnieniu lub wymianie przewodów lub zaworów, należy ponownie przetestować pod kątem 
wycieków.

Rozpalanie grilla zasilanego propanem.

 PRZED rozpaleniem należy otworzyć pokrywę, ponieważ wyciek lub otwarty zawór może doprowadzić do akumulacji 
gazu pod pokrywą lub w miejscu zamontowania butli. Podczas zapłonu może to doprowadzić do wybuchu.

 W momencie włączenia dopływu gazu należy mieć już wcześniej przygotowaną zapałkę lub zapalniczkę. Jeśli grill się 
nie rozpali, wyłącz zawory dopływu gazu, a następnie poczekaj około 5 minut przed ponowną próbą rozpalenia. 
ZAPAŁKI ORAZ ZAPALNICZKĘ NALEŻY TRZYMAĆ Z DALA O DZIECI!

Używanie grilla ogrodowego.

 Nigdy nie zostawiaj rozpalonego grilla bez nadzoru.
 Nigdy nie przesuwaj rozpalonego grilla.
 Używaj tylko przyborów z długą rączką oraz ognioodpornych rękawic kuchennych.
 Należy ubierać ubrania z krótkim rękawem lub przylegających do ciała, ponieważ luźne ubrania mogą się zapalić od 

ognia. Nigdy nie należy obsługiwać grilla mając na sobie krawat.
 Grill ogrodowy powinien być ustawiony na solidnej powierzchni, z dala od krzewów, uczęszczanych ścieżek oraz 

wiszących obiektów i zadaszenia. Należy pamiętać, że grill pozostaje gorący nawet po wygaszeniu i może 
spowodować poparzenia, jeśli ktoś na niego przypadkiem wpadnie. Pozostań w pobliżu grilla, aż do momentu jego 
wystygnięcia.

 W idealnych warunkach grill powinien być ulokowany około 3 metrów od domostw lub innych przedmiotów mogących 
ulec zaprószeniu ogniem. Obszar wokół grilla musi być wolny od przeszkód blokujących przepływ powietrza w celach 
wentylacyjnych i do rozpalenia ognia.

 Nigdy nie używaj grilla ogrodowego wewnątrz pomieszczeń lub w garażu.



 Zawór butli z propanem powinien być otwierany tylko do 1/4 - do połowy pełnego obrotu. Tylko tyle jest potrzebne do 
poprawnego działania grilla. Ułatwia to również zamknięcie butli podczas wystąpienia jakiegokolwiek problemu. Nie 
odnosi się to do używania klipsa przy zaworze.

 Podczas smażenia pewna ilość tłuszczu skapnie na źródło ciepła, zapalając się. Jest to efekt, który dodaje waloru 
smakowego. Natomiast zbyt częsty efekt jest nieakceptowalny. Jedzenie powinno zostać przełożone w inne miejsce 
na grillu a dopływ gazu wyłączony. Nadmiar tłuszczu z mięsa powinien zostać odcięty, a płyty oraz tacka na tłuszcz 
często czyszczone. Zapłon tłuszczu może być niebezpieczny dla zdrowia i dla urządzenia. Grill nie może zostać 
obarczony winą za zapłon tłuszczu, który doprowadził do zniszczenia urządzenia i jako taki będzie rozpatrzony jako 
nieostrożne postępowanie z urządzeniem.

 Nie używaj rożna urządzenia podczas wilgotnej pogody oraz deszczu. Rożno jest podłączone do prądu. 
 Po ukończeniu grillowania, najpierw zakręć dopływ gazu do palników w grillu, a dopiero potem zawór gazu na butli. To 

pozwoli na wypalenie się gazu pozostałego w przewodach.
 Po ostygnięciu urządzenia, zakryj je w celu ochrony przed czynnikami środowiskowymi.
 Zawsze trzymaj w pobliżu gaśnicę. Nigdy nie używaj wody do gaszenia pożaru wywołanego przez tłuszcz, gdyż 

powoduje to zwiększenie płomieni. Jeśli płomień dotrze do zbiornika z propanem, należy natychmiastowo opuścić 
obszar na co najmniej 200 m od urządzenia oraz zadzwonić po straż pożarną.

 W przypadku zapalenia się tłuszczu, należy zostawić otwartą pokrywę oraz wyłączyć palniki (jeśli można). Jeśli nie, 
odłącz zasilanie gazu w miejscu szybkiego przyłącza oraz na zaworze odcinającym dopływ.

Przygotowania do grillowania oraz bezpiecznego smażenia.

 Aby wyczyścić wszystkie powierzchnie oraz przybory przed i po przygotowaniu mięsiwa oraz drobiu należy użyć 
ciepłej wody z mydłem. Spłukać obficie.

 W celu zapobiegnięcia przyklejania się jedzenia do powierzchni grilla, delikatnie nanieś ojej lub użyj sprayu 
z preparatem zapobiegającym przyleganiu jedzenia.

 Zawsze używaj odpowiednich narzędzi – z długą rączką – oraz rękawic kuchennych.
 Jeśli jest chłodniej lub wilgotniej na zewnątrz lub podczas wiatru, smażenie potraw może trwać dłużej.
 W celu zmniejszenia czasu grillowania mięsiwa i drobiu sugerujemy najpierw je zamarynować. Marynowanie 

zmiękcza również mięso. Sugerujemy wypróbować niskotłuszczowe dressing włoskie oraz sosy sojowe. Te marynaty 
sprawdzają się również podczas gotowania w domu.

 Przed użyciem, grill ogrodowy powinien zostać wstępnie nagrzany.
 Należy zatrzymać soki naturalne w mięsiwie i drobiu. Sugerujemy przewracać jedzenie używając łopatki, a nie 

nabijając je na widelec.
 Należy używać polewę lub dressing z sosu BBQ podczas ostatnich 15-20 min grillowania. Zapobiegnie to przypalaniu 

się jedzenia. 
 Kiedy z mięsa i drobiu odejdą soki, mogą zostać zdjęte z grilla.
 Życzymy smacznego!



UWAGA!

RURA/WĄŻ DOPROWADZAJĄCE GAZ MUSZĄ BYĆ PRZYŁĄCZONE DO URZĄDZENIA W POPRAWNY 
SPOSÓB (UŻYWAJĄC KLUCZA NASADOWEGO LUB PŁASKIEGO ORAZ ŚRUBOKRĘTA). PRZEWÓD 
PRZYKRĘCANY RĘCZNIE NIE JEST BEZPIECZNY I MOŻE DOPROWADZIĆ DO POŻARU. PODCZAS 
DOKRĘCANIA NALEŻY ZACHOWAĆ SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ GDYŻ ZBYT MOCNE DOKRĘCENIE 
DOPROWADZI DO PRZEGWINTOWANIA. MOŻE TO DOPROWADZIĆ DO WYCIEKU GAZU ORAZ 
POŻARU. JAKIKOLWIEK POŻAR SPOWODOWANY PRZEZ W/W BĘDZIE UZNANY JAKO WINA KLIENTA 
I NIE BĘDZIE PODLEGAŁ GWARANCJI. FIRMA NIE JEST ODPOWIEDZIALNA ZA JAKIEKOLWIEK 
POŻARY SPOWODOWANE NIEPRAWIDŁOWYM PRZYKRĘCENIEM PRZEWODÓW. FIRMA TAKŻE NIE 
ODPOWIADA ZA USZCZERBKI NA ZDROWIU LUB MIENIU SPOWODOWANE PRZEZ ZANIEDBANIA 
KLIENTA.

ZAWSZE UPEWNIJ SIĘ, ŻE PRZEWÓD / WĄŻ NIE OPADŁ NA DNO URZĄDZENIA TZN. NIE POZWÓL 
PRZEWODOWI / WĘŻOWI OPIERAĆ SIĘ O TACKĘ NA TŁUSZCZ, PONIEWAŻ NAGRZEWA SIĘ I MOŻE 
STOPIĆ WĄŻ / PRZEWÓD, CO DOPROWADZI DO WYCIEKU GAZU ORAZ POTENCJALNIE DO POŻARU. 
JEŚLI WĄŻ / PRZEWÓD JEST SPALONY ORAZ JEŚLI USZKODZI TO URZĄDZENIE LUB COKOLWIEK 
NAOKOŁO URZĄDZENIA W TYM SZKODY NA MIENIU I ZDROWIU, FIRMA NIE PONOSI 
ODPOWIEDZIALNOŚCI. ZOSTANIE TO UZNANE ZA BŁĄD I ZANIEDBANIE PO STRONIE KLIENTA.

PODCZAS PODŁĄCZANIA URZĄDZENIE KONTROLUJĄCEGO DO BUTLI Z GAZEM ZAWSZE UPEWNIJ 
SIĘ ŻE POKRĘTŁA GRILLA SĄ W POZYCJI “OFF”.

PRZED ODŁĄCZENIEM BUTLI Z GAZEM ZAWSZE UPEWNIJ SIĘ, ŻE POKRĘTŁA GRILLA SĄ W POZYCJI 
“OFF”.

ZAWSZE WYKONAJ TEST SZCZELNOŚCI (PATRZ ROZDZIAŁ O TEŚCIE SZCZELNOŚCI W INSTRUKCJI 
OBSŁUGI).

UPEWNIJ SIĘ, ŻE PALNIK BOCZNY JEST PODŁĄCZONY ORAZ SZCZELNY PRZED UŻYCIEM GRILLA 
OGRODOWEGO. NIEPODŁĄCZENIE WSZYSTKICH PRZEWODÓW I WĘŻY SPOWODUJE 
NAGROMADZENIE GAZU, CO MOŻE DOPROWADZIĆ DO EKSPLOZJI. PRODUCENT NIE PONOSI 
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY NA ZDROWIU I MIENIU JEŚLI KLIENT NIE PODŁĄCZYŁ 
PRAWIDŁOWO PRZEWODÓW I WĘŻY.



Diagram Części-Model SBD-411BY

Śruba M6x10 x 33

Śruba M5x8 x 6

Śruba M4x8 x 6



OSTRE KRAWĘDZIE! Jeśli trzeba, załóż rękawice ochronne.

! UWAGA
1. Przymocuj koła do podstawy wózka.

2. Przymocuj podstawę butli z gazem do płyty za pomocą śrub.

3. Zamontuj panele boczne wózka (lewy i prawy) do podstawy wózka.

Podkładki M6 16 szt.

Śruba M6x10 16 szt.

Śruba M6x10 8 szt.

Śruba M6x10 2 szt. Śruba M6x10 2 szt.



Śruba M6x10 4 szt.

Śruba M6x10 4 szt.

4. Przyłącz panel tylny do wózka za pomocą śrub.

5. Zamontuj wspornik poprzeczny i przykręć śrubami.



6. Włóż drzwi do wózka.

7. Ten krok wymaga dwóch osób do podniesienia i umiejscowienia korpusu palinka w wózku. Należy ostrożnie 
położyć korpus palinka na górną część wózka i wyrównać dwa otwory po bokach.

Śruba M6x10 4 szt.



8. Przymocuj przedni lewy panel do lewej półki za pomocą śrub.

Śruba M6x10 3 szt.

9. Przykręć rączkę i panel boczny do obu bocznych półek za pomocą śrub.

Śruba M6x15 2 szt.

Śruba M4x8 2 szt.

Śruba M6x15 2 szt.

Śruba M4x8 2 szt.



10. Poluzuj śruby po obu stronach panelu bocznego jako pokazano na obrazku.

Śruba M6x10 3 szt.

11. Zamontuj półki boczne do korpusu urządzenia tak jak pokazano na obrazku poniżej.



12. Dokręć wszystkie poluzowane śruby.

Lewa strona

Prawa strona

Śruba M6x10 2 szt.

Śruba M5x8 2 szt.

Śruba M6x10 2 szt.

Śruba M5x8 2 szt.



13. Włóż palnik żeliwny i przymocuj śrubami.

Kolanko przyłącza gazu
Palnik dla półki prawej

Śruba M4x8 2 szt.

14. Umieść kratkę grillową palnika bocznego.

Przewód zapłonowy

Elektroda iskrowa



15. Włożyć osłony płomieniowe.

16. Włożyć ruszt grillowy i płytę grillową.



17. Włożyć ruszt do podgrzewania.

18. Zmontować tackę na tłuszcz. Jest ona wyjmowana i wymienna. Jeśli zostanie uszkodzona po kilku użyciach,
zamiennik może być zakupiony w większości supermarketów. (Wymiary - 147x122x50mm).



19. Zamontuj wskaźnik temperatury.

20. Zamontuj regulator dopływu gazu oraz wąż do podłączenia do zaworu.



21. Użyj zapałki dołączonej do instrukcji.

22. Założenie i używanie rożna (opcjonalne)

1) Zawartość opakowania



2) Załóż wspornik silnika i zamocuj śrubami i nakrętkami:

3) Wsuń napęd na wspornik

LUB



4) Zamontuj widelce, śruby oraz odważnik na pręt rożna i umieść rożno w komorze grilla. 



(Patrz instrukcja obsługi.)

Włącz do źródła prądu. Nałóż jeden z widelców na mięso na pręt rożna. Ułóż jedzenie na środku rożna i zamontuj 
obejmy. W celu zabezpieczenia wiszącego mięsa, konieczne może być związanie jedzenia sznurkiem (nie 
używać sznurów nylonowych lub plastikowych).

Po związaniu jedzenia, włóż osty koniec rożna do wspornika a drugi koniec do drugiego wspornika po prawej 
stronie grilla. Jeśli potrzeba więcej miejsca, należy wyjąć kratkę grillową.

Włącz zasilanie (pozycja “ON”) aby uruchomić napęd rożna.

Uwaga: Podczas używania palnika rożna upewnij się, że pozostałe palniki są wyłączone.

Podczas używania palników rożna, nie sugerujemy używania bocznych palników, gdyż może to doprowadzić do 
uszczerbku na zdrowiu na skutek poparzenia.

5) KONSERWACJA I OBSŁUGA 
Wyłącz, wyjmij z gniazdka oraz zdemontuj rożen, jeśli nie jest używany. Po użyciu wyczyść wszystkie metalowe 
części suchą szmatką, aby uniknąć rdzy. Nie zanurzaj żadnej z części w wodzie. Przechowuj w suchym, 
chłodnym miejscu.

6) USTERKI 
Jeśli pręt rożna się nie obraca ze stałą prędkością, należy ponownie rozmieścić mięso tak, aby ciężar był 
równomierny. Pręt rożna może być również wyważony za pomocą przeciwwagi.



UŻYCIE I KONSERWACJA

TAK:

 Używać klucza płaskiego do dokręcenia połączeń 
gazowych.

 Sprawdzić wąż i połączenia gazu w celu uniknięcia 
uszkodzeń, przecięć lub pęknięć przed użyciem 
urządzenia.

 Zawsze należy przeprowadzać test szczelności 
używając wody z mydłem.

 Sprawdzić główne palniki pod kątem gniazd 
robactwa, tj. pająków, mrówek itp. Są one 
niebezpieczne i muszą zostać całkowicie usunięte 
przed użyciem.

 Używać urządzenia w dobrze wentylowanych 
miejscach.

 Przed wymianą pokrywy lub osłon zawsze upewnij 
się, że urządzenie ostygło.

 Niektóre części mogą być bardzo gorące. Nie 
dopuszczać małych dzieci do urządzenia.

 Butla z gazem musi być napełniana przez 
certyfikowane firmy.

 Zawsze używaj rękawic kuchennych przy używaniu 
gorących części urządzenia.

 Po użyciu zamknij zawór butli. 

 Czyść tackę na tłuszcz regularnie.

 Urządzenie trzymaj z dala od materiałów 
łatwopalnych, paliwa, płynów łatwopalnych oraz 
gazów.

 "Wypalenie" grilla po każdym użyciu przez około 
15 min zminimalizuje osad pochodzący z jedzenia 
do minimum.

NIE:

 Opieraj się o urządzenie podczas rozpalania.

 Pozostawiaj grillowanego jedzenia bez nadzoru.

 Przechowuj materiałów łatwopalnych, benzyny lub 
płynów i gazów łatwopalnych w pobliżu urządzenia. 

 Używaj z opuszczoną pokrywą.

 Używaj plastikowych lub szklanych przyborów.

 Używaj podczas mocnego wiatru.

 Rozmontowuj zaworów kontrolnych.

 Testuj przecieków używając ognia.

 Przechowuj dodatkowych butli z gazem w szafce 
urządzenia. 

 Kładź butli z gazem – zawsze trzymaj w pozycji 
pionowej.

 Używaj urządzenia wewnątrz pomieszczenia.

 Modyfikuj konstrukcji urządzenia, rozmiaru palników, 
wtrysków lub innych komponentów urządzenia.

 Przenoś urządzenia podczas używania.

 Blokuj wentylacji urządzenia.

 Pozwalaj, żeby węże lub przewody elektryczne 
zetknęły się z rozgrzanymi powierzchniami 
urządzenia.

 Używaj węgla drzewnego lub innych paliw stałych.

 Rozłączaj połączenia gazowego podczas używania 
urządzenia.

 Używaj zardzewiałych lub wgiętych butli gazowych 
z uszkodzonym zaworem gazu.



PODŁĄCZANIE BUTLI Z GAZEM DO URZĄDZENIA

UWAGA!

UWAGA! OSTRZEŻENIE

  Niniejsze urządzenie jest dostosowane tylko do podłączenia niskociśnieniowych butli gazowych 
z butanem, propanem lub gazem LPG. Grill wyposażono w niskociśnieniowy regulator przepływu gazu i giętkie 
przewody. Grill jest ustawiony na działanie:
* przy regulatorze o ciśnieniu 37mbar z gazem Butan.

W celach otrzymania informacji dotyczących odpowiednich regulatorów ciśnienia do butli z gazem, należy 
skontaktować się ze sprzedawcą LPG.

Regulator ciśnienia i wąż

Należy używać tylko regulatorów ciśnienia i węży gazowych zatwierdzonych dla gazów LPG działających przy 
w/w ciśnieniu.

Żywotność regulatora jest szacowana na okres 10 lat. Zalecana jest wymiana regulatora po upływie tego okresu.

  Użycie złego regulatora ciśnienia lub przewodów jest niebezpieczne; zawsze sprawdzaj, czy
posiadane części są odpowiednie do używania grilla.

Przewód gazowy musi odpowiadać standardom i wymaganiom kraju, w którym jest używany. Długość przewodu 
tj. minimum 0,7 m do maksymalnie 1,5 m. Uszkodzony lub zużyty przewód musi zostać wymieniony na nowy. Należy 
upewnić się, że przewód nie jest zablokowany i nie dotyka żadnej innej części grilla (oprócz połączeń przewodów). 
Sugerowana jest wymiana przewodów po roku od ich produkcji.



Przechowywanie

Przechowywanie urządzenia wewnątrz pomieszczeń jest możliwe tylko wtedy, jeśli butla z gazem jest odłączona 
i wyjęta. Kiedy urządzenie nie będzie używane przez długi okres czasu, powinno być przechowywane w oryginalnym 
opakowaniu, w suchym, wolnym od kurzu pomieszczeniu.

Butla z gazem

Podłączanie do urządzenia

Butla z gazem nie może być upuszczona oraz używana w niewłaściwy sposób. Jeśli urządzenie nie jest używane, butla 
musi być rozłączona. Po odłączeniu od urządzenia nałóż na butlę pokrywkę ochronną.

Butle z gazem mają by przechowywane na zewnątrz w pionowej pozycji, z dala od dzieci. Butla nie może być 
przechowywana w miejscach, gdzie temperatura może być powyżej 50°C. Nie należy przechowywać butli blisko 
otwartego ognia, płomieni zapłonowych lub innych źródeł zapłonu. 

NIE PALIĆ PAPIEROSÓW PODCZAS UŻYWANIA URZĄDZENIA. 

Przed podłączeniem, upewnij się, że w pobliżu zaworu butli, regulatora, palników oraz ich części nie znajduje się żaden 
osad.

Pająki oraz insekty mogą tam się zagnieździć i zatkać palniki. Zatkany palnik może doprowadzić do pożaru urządzenia.

Otwory palników należy przeczyścić środkami do czyszczenia rur.

Przymocuj wąż do urządzenia używając klucza płaskiego w celu skręcenia przewodu z gwintem regulatora. Jeśli 
przewód był wymieniony, musi zostać zamontowany do urządzenia I połączeń z regulatorem za pomocą specjalnych 
uchwytów do węży. Kiedy urządzenie nie jest używane, należy odłączyć regulator od butli z gazem (patrz instrukcje dot. 
regulatora).



UWAGA

UWAGA

Sprawdzanie wycieków

ROZPALANIE GRILLA

Grill ogrodowy jest przeznaczony do użytku na zewnątrz, z dala od jakichkolwiek materiałów łatwopalnych. Ważne jest, 
żeby nad urządzeniem nie było żadnych zadaszeń, a odległość z tyłu i boków urządzenia od jakichkolwiek przedmiotów 
bądź ścian była powyżej 1 m. Ważne jest również, żeby otwory wentylacyjne urządzenia nie były zasłonięte. Grill 
ogrodowy musi być postawiony na równej, stabilnej powierzchni niepalnej. Urządzenie powinno być chronione przed 
bezpośrednim wiatrem i przeciągami oraz być zabezpieczone przed wodą (np. deszczem). Części zaplombowane 
przez producenta lub agenta działającego na jego rzecz nie mogą zostać zmienione przez użytkownika. Konserwacja 
oraz obsługa gwarancyjna i pogwarancyjna powinna być wykonywana tylko przez osobę do tego wykwalifikowaną. Nie 
można w żaden sposób modyfikować urządzenia.

!

Używaj grilla ogrodowego w dobrze wentylowanych miejscach.
Nie ograniczaj dopływu powietrza potrzebnego do działania grilla, kiedy jest on w użyciu.
UŻYWAJ GRILLA OGRODOWEGO TYLKO NA ZEWNĄTRZ.

! PRZED UŻYCIEM SPRAWDŹ, CZY NIE MA NIESZCZELNOŚCI

Nigdy nie sprawdzaj wycieków używając otwartego ognia. Używaj tylko roztworu 
mydła.

Do sprawdzania wycieków użyj około 1 litra roztworu wody z mydłem, mieszając 1 cześć płynu do naczyń z 3 częściami 
wody.

Upewnij się, że zawór kontrolny jest w pozycji "OFF".

Podłącz regulator do butli z gazem oraz podłącz zawór ON/OFF do palinka. Upewnij się, że połączenia są szczelne 
i włącz gaz.

Nałóż roztwór mydła na wąż oraz wszystkie połączenia. Jeśli pojawią się bąbelki, oznacza to wyciek gazu, który musi 
zostać wyeliminowany przed użyciem urządzenia.

Po naprawie przetestuj ponownie. Po zakończeniu testu wyłącz gaz na butli.

Jeśli wyciek nie może być naprawiony, NIE próbuj za wszelką cenę go naprawić. Skonsultuj się ze sprzedawcą butli 
gazowych.



! !OSTRZEŻENIE
Aby uniknąć uszczerbku na zdrowiu:

 NIE pozwól dzieciom używać urządzenia lub bawić się w jego pobliżu.

 NIE stawiaj grilla w pobliżu materiałów łatwopalnych.

 NIE blokuj otworów w podstawie lub na tylnej ściance grilla.

 Sprawdzaj płomień palników regularnie.

 Używaj w dobrze wentylowanym miejscu. NIGDY nie używaj w pomieszczeniach zamkniętych tj. 
garażu, ganku, zadaszonej altanie lub pod jakimkolwiek zadaszeniem.

 NIE używaj węgla drzewnego lub brykietów w grillach gazowych.

 Grilla używaj co najmniej 1 m od wszelkich obiektów i ścian. Utrzymuj 3 m dystans od obiektów 
mogących się zaprószyć lub od źródeł zapłonu takich jak płomień zapłonowy na ogrzewaczach 
wodnych, punktach zasilania energetycznego itp.

 Mieszkańcy bloków mieszkalnych i apartamentowców: Skontaktuj się z zarządcą budynku, aby 
sprawdzić wymagania oraz wymogi p-poż. dla użycia grilla gazowego zasilanego gazem LPG dla 
Państwa kompleksu mieszkalnego. Jeśli jest zezwolenie na jego używanie, należy używać tylko na 
zewnątrz z co najmniej 1 m odległością od ścian i poręczy. NIE używać na lub pod balkonami.

 NIGDY nie zapalaj palinka z opuszczoną pokrywą. Zgromadzenie się gazu w zamkniętym grillu jest 
niebezpieczne.

 NIGDY nie obsługuj grilla, gdy butla z gazem jest w niewłaściwej pozycji określonej w instrukcji 
obsługi.

 Zawsze zamknij zawór butli z gazem oraz zdejmij nakrętkę łączącą przed przesunięciem butli z gazem 
w inne miejsce.



Instrukcja dotycząca rozpalania grilla:

1. Przed rozpaleniem zapoznaj się z instrukcją.

2. Otwórz pokrywę i upewnij się, że wszystkie gałki są w pozycji OFF.

3. Podłącz regulator do butli z gazem.  Włącz dopływ gazu (poz. „ON” na zaworze). Sprawdź roztworem wody 
i mydła, czy nie ma żadnych wycieków pomiędzy butlą i regulatorem.

4. Wciśnij i przekręć zawór odwrotnie do ruchu wskazówek zegara aż osiągnie pozycję HIGH (usłyszysz klik). Palnik 
może być teraz zapalony. Jeśli palnik nie zapala się, powtórz proces.

5. Dostosuj płomień przesuwając gałkę w pozycję High/Low.

6. Aby rozpalić inne palniki, powtórz ten proces dla innych palników, do momentu, gdy wszystkie są rozpalone.

7. By wyłączyć grilla, przesuń zawór butli lub regulatora do pozycji "OFF", a następnie do pozycji “OFF” pozostałe 
gałki na urządzeniu.

! OSTRZEŻENIE

UWAGA!

Niepożądane działanie

Jeśli jakikolwiek palnik nie rozpali się, wyłącz gałkę do pozycji OFF i zamknij zawór na butli. Odczekaj 5 minut przed 
ponowną próbą rozpalenia.

Przez pierwszym grillowaniem, rozpal grilla na około 15 minut z zamkniętą pokrywą i ustawieniem gałki na HIGH. 
Oczyści to części wewnętrzne i wypali zapach powstały przez wypalenie farby wykończeniowej. (Kolor powierzchni 
grillującej może ulec nieznacznej zmianie. Jest to normalne)

Po każdorazowym użyciu wyczyść grilla. NIE UŻYWAJ ściernych lub palnych materiałów czyszczących, jako że 
uszkodzi to części urządzenia i może doprowadzić do pożaru. Czyść używając roztworu wody i mydła.

Każda z poniższych sytuacji jest uznawana za niepożądane działanie urządzenia i może wymagać serwisowania:

- Żółte płomienie na palnikach.

- Zgromadzenie się sadzy na płytach grillowych.

- Złe rozpalanie palników.



- Gaśnięcie palników podczas używania.

- Palniki gaszone otwieraniem drzwi wózka.

- Zawory i gałki trudno się obracają.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Sprawdzanie wycieków

Grill powinien być sprawdzany oraz serwisowany co rok, przez osoby do tego uprawnione, w celu zapewnienia 
bezpiecznego używania niniejszego urządzenia.

Czyszczenie i konserwacja powinny być wykonywane, kiedy grill jest zimny oraz z wyłączonym 
dopływem gazu na butli. NIE WOLNO wyjmować tacki na tłuszcz do momentu wystygnięcia grilla. 

UWAGA!

 NIE WOLNO pomylić brązowej lub czarnej akumulacji tłuszczu lub sadzy z farbą. Wnętrza grilla nie są malowane 
podczas produkcji (i nigdy nie powinny być pomalowane). Należy zastosować mocny roztwór detergentów i wody 
lub użyć substancji czyszczących do grilla. Aby wyczyścić wnętrze płyty grillowej i jej spód, użyj szczotki. Opłucz 
i pozwól całkowicie wyschnąć. NIE STOSUJ kaustycznych środków czyszczących do czyszczenia powierzchni 
pomalowanych farbą.

 Części plastikowe: umyj ciepłą wodą z mydłem i wytrzyj do sucha.

 NIE UŻYWAJ ściernych substancji czyszczących, odtłuszczaczy oraz skoncentrowanego środka do czyszczenia 
grilli na częściach plastikowych. Mogą zostać uszkodzone i przestać działać.

 Powierzchnie porcelanowe: z uwagi na skład podobny do szkła, wilgoć może zostać wyeliminowana roztworem 
wody i sody oczyszczonej lub specjalnego detergentu. Do uporczywych plam należy użyć nieściernego proszku.

 Powierzchnie malowane: umyj delikatnym detergentem lub nieściernym środkiem czyszczącym i wodą z mydłem. 
Wytrzyj do sucha miękką szmatką.

 Powierzchnie ze stali nierdzewnej: w celu utrzymania wysokiej jakości wyglądu grilla, myj delikatnym detergentem 
i ciepłą wodą z mydłem. Następnie wytrzyj do sucha miękką szmatką. Zaschnięty tłuszcz może wymagać użycia 
plastikowej szpatułki czyszczącej.



Czyszczenie palników

! !UWAGA

Zastosuj się do poniższych instrukcji dotyczących czyszczenia i/lub wymiany części palnika, jeśli pojawią się 
trudności w rozpalaniu grilla.

1. Wyłącz dopływ gazu na zaworach butli i gałkach urządzenia.

2. Usuń kratki grillowe, tackę na tłuszcz i pojemnik na tłuszcz.

3. Odkręć śrubę na końcu palinka używając śrubokręta.

4. Ostrożnie podnieś każdy palnik i umieść z dala od otworów gazu.

  Sprawdź palnik, czy nie jest uszkodzony (pęknięcia lub dziury). Jeśli jest uszkodzony, wymień na nowy. 
Zamontuj ponownie palnik, sprawdź, czy otwory gazu są w we właściwej pozycji, stabilnie umieszczone w środku 
palinka.

Sugerujemy trzy sposoby czyszczenia przewodów palnika. Użyj tego, który jest dla Ciebie najłatwiejszy.

(A) Zegnij sztywny przewód (lekki metalowy wieszak na ubrania sprawdza się w tym przypadku). Wsuń koniec do   
każdego z otworów gazowych palinka i do palnika kilka razy.

OWADY

FAKT: Niekiedy pająki lub inne owady wejdą do środka przewodów 
podłączonych do palników. Pająki tworzą sieci, budują gniazda 
i składają jaja. Sieci i gniazda mogą być małe, ale są twarde i mogą 
zablokować przepływ gazu. Palniki należy oczyścić przed rozpoczęciem 
sezonu grillowania lub po okresie miesiąca od ostatniego użycia.

Osłonki przeciw pająkom są zamontowane na wlotach powietrza, aby zredukować ten problem, ale go 
nie wyeliminują! Zablokowanie przewodu może skutkować cofnięciem się płomienia i pożarem 
przewodów. Grill może być w użytku, ale blokada nie pozwoli na pełen przepływ gazu do palników.

UWAGA!



(B) Użyj wąskiej szczotki do butelek z elastyczną rączką (NIE UŻYWAJ szczotki drucianej). Przeczyść szczotką 
każdy przewód gazowy palinka oraz palnik kilka razy.

(C) Użyj osłony na oczy: użyj powietrza pod wysokim ciśnieniem do wtłoczenia powietrza do przewodów gazowych 
palnika i przez porty powietrza. Sprawdź każdy port powietrza i upewnij się, że sprężone powietrze wydobywa się 
każdego otworu.

5. Użyj szczotki drucianej do wyczyszczenia powierzchni palinka, aby usunąć resztki jedzenia i brud.

6. Przeczyść zablokowane porty sztywnym drutem tj. rozgięty spinacz do papieru.

7. Sprawdź palnik pod kątem uszkodzeń, zużycia i korozji – niektóre otwory mogą się przez to powiększyć. Jeśli 
pojawiły się pęknięcia lub dziury, wymień palnik.

8. Ostrożnie włóż z powrotem palniki.

BARDZO WAŻNE: Przewody palników muszą być 
umieszczone w otworach zaworów. 
Patrz instrukcja poniżej.

Wymiana palników

Powierzchnie zewnętrzne

SERWISOWANIE I CZĘŚCI ZAMIENNE

Palniki urządzenia zostały wykonane starannie, wg wysokich standardów produkcji. Skonsultuj się z dostawcą, czy 
palniki muszą zostać wymienione.

Używaj łagodnego detergent lub roztworu sody oczyszczonej i ciepłej wody. Nieścierne proszki czyszczące mogą być 
użyte w przypadku uporczywych plam. Następnie spłucz wszystko wodą. 

Jeśli farba na powierzchni wewnętrznej pokrywy grilla wydaje się odpadać, to pozostałości tłuszczu zwęgliły się 
i odpadają. Należy dokładnie wyczyścić roztworem mydła i ciepłej wody. Spłukać wodą i pozwolić na wyschnięcie. 
NIGDY NIE STOSOWAĆ ŚRODKA DO CZYSZCZENIA PIECÓW.

Wewnętrzna część podstawy grilla. 
Usunąć pozostałości szczotką, ścierką lub plastikową szpatułką, potem umyj wodą z mydłem. Spłucz wodą i pozwól 
wyschnąć. 

Kratka grillowa 
Użyj ciepłego roztworu wody z mydłem. Nieścierny proszek czyszczący może być użyty do usunięcia uporczywych 
plam.

Gazowy grill ogrodowy powinien być serwisowany corocznie, przez osoby do tego uprawnione.

Palnik
Zawór
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PROBLEM MOŻLIWA PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

Zapach gazu. Pęknięty lub poluzowany 
przewód doprowadzający gaz.

Należy użyć mydła w celu sprawdzenia 
możliwości wycieku gazu, sprawdzić 
połączenia oraz wymienić uszkodzone 
części.

Niewłaściwe 
spalanie na palniku.

Zapchane wyloty gazu. Należy udrożnić (przeczyścić) wyloty 
sprężonym powietrzem.

Nie ma zapłonu. Skończył się gaz. Należy wymienić butlę z gazem.

Płomień palnika 
wygasł podczas 
pracy.

Skończył się gaz Należy wymienić butlę z gazem.

Wiatr lub przeciąg zgasił 
płomień.

Należy umieścić grill z dala od wiatru lub 
przeciągu i spróbować zrestartować 
urządzenie.

Grill nie włącza się. Butla jest pusta lub nie jest 
podłączona do grilla lub zawór 
butli jest zamknięty.

Należy sprawdzić, czy butla z gazem jest 
podłączona do grilla, czy jest pełna i czy 
zawór dopływu gazu jest odkręcony.

Jeśli po zastosowaniu środków zaradczych skutki nie ustępują należy niezwłocznie skontaktować się 
z producentem lub serwisem.

Potencjalne źródła wadliwego działania
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KARTA GWARANCYJNA DLA KUPUJĄCEGO

INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ KARTY GWARANCYJNEJ JEST
INSTRUKCJA OBSŁUGI

Oświadczam, że zapoznałem(am) się z instrukcją obsługi
oraz warunkami gwarancji.

Nazwa urządzenia ....................................................................................................................
Data zakupu (początek gwarancji) ...........................................................................................
KUPUJĄCY:
Nazwisko: ................................................................................................................................
Imię: ........................................................................................................................................
Adres: ulica ............................................................................ nr domu ..................................
Miasto .......................................................................... kod pocztowy ...................................

...........................................
Pieczęć i podpis sprzedawcy

                                                   Uwagi                                                                   Data                 Podpis serwisanta

Naprawy serwisowe

...........................................
Podpis użytkownika
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WARUNKI GWARANCJI

 Producent udziela nabywcy 24 miesięcznej gwarancji na prawidłowe działanie urządzenia i zobowiązuje się do bezpłatnego 
usunięcia usterek w okresie ważności gwarancji wynikających z winy urządzenia. Zakup winien być potwierdzony pieczęcią 
i podpisem sprzedawcy oraz odpowiednim dokumentem sprzedaży (paragon, faktura).

 Podłączenie urządzenia musi wykonać właściwy technik posiadający odpowiednie uprawnienia, który podłącza i uruchamia 
urządzenie, sprawdza jego poprawne działanie i szkoli użytkownika z zakresu obsługi. Wypełnia i podpisuje protokół instalacji 
w dwóch egzemplarzach. Podpisany protokół uruchomienia klient odsyła w ciągu 14 dni od instalacji urządzenia na adres firmy 
pocztą lub mailem na adres:

NORDflam Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. Mikołaja Kopernika 2C 43-400 Cieszyn

e-mail: nordflam@nordflam.pl
 W ten sposób zgłasza instalację i rozpoczęcie użytkowania urządzenia. Brak nadesłanych dokumentów wyklucza 

odpowiedzialność gwarancyjną producenta.
 Przez instalację rozumie się podłączenie urządzenia zgodnie z wytycznymi przekazanymi użytkownikowi przez producenta 

(instrukcja obsługi).
 Dokumentem uprawniającym do bezpłatnej usługi gwarancyjnej jest dowód zakupu urządzenia (faktura zakupu, lub jej kopia, 

na której widnieje zgłaszane do naprawy urządzenie), oraz podpisany protokół uruchomienia. Każdorazowo użytkownik jest 
zobowiązany przedstawić te dokumenty pracownikowi serwisu dokonującemu naprawy, w przeciwnym wypadku naprawa 
zostanie wykonana jako odpłatna.

 Wady i uszkodzenia sprzętu należy zgłaszać pisemnie w punkcie sprzedaży, w którym dokonano zakupu. Kupujący 
zobowiązany jest przedłożyć prawidłowo wypełnioną kartę gwarancyjną wraz z dokumentem potwierdzającym dokonanie 
zakupu (paragon, faktura).

 Każdy towar odbierany od firmy dostarczającej urządzenie musi zostać w obecności kuriera/dostawcy dokładnie sprawdzony. 
W razie stwierdzenia uszkodzeń należy w obecności kuriera/dostawcy spisać protokół szkody podpisany przez odbiorcę 
i dostawcę. Jeśli istnieją ślady uszkodzenia, należy odmówić przyjęcia urządzenia z adnotacją na liście przewozowym 
(odmowa przyjęcia z powodu uszkodzeń). W przypadku przyjęcia towaru z adnotacją (odebrano bez zastrzeżeń), reklamacje 
nie będą uwzględniane. Uszkodzenia powstałe w trakcie transportu nie podlegają gwarancji.

 Wypełnienie zobowiązań wynikających z gwarancji nie spowoduje przedłużenia ani ponownego rozpoczęcia okresu 
gwarancyjnego. Możliwe jest przedłużenie gwarancji jedynie o okres niesprawności urządzenia. Gwarant nie ponosi 
odpowiedzialności za dodatkowe szkody wynikłe z niesprawności urządzenia (zalanie, zepsuta żywność, utratę możliwości 
zysku), szkody wynikłe na skutek kataklizmów lub innych zdarzeń losowych, niezależnych od użytkownika i gwaranta.

 Roszczenia gwarancyjne nie mogą być stosowane do uszkodzeń powstałych w wyniku nieodpowiedniej instalacji, 
nieautoryzowanych prób naprawy lub przeróbek wykonywanych w urządzeniu przez nieuprawnione osoby trzecie, 
nieodpowiednią eksploatację, błędną obsługę lub niestosowanie się do zapisów zawartych w instrukcji obsługi.

 Z odpowiedzialności gwarancyjnej zostają wyłączone:
 Uszkodzenia mechaniczne, części ulegające naturalnemu zużyciu (guma, plastik, palniki, ruszty) szyby, żarówki, elementy 

uszkodzone przez działanie kamienia kotłowego lub powstałe w wyniku oddziaływania nieodpowiedniej chemii. Dbałość 
o czystość urządzenia, odkamienianie, regulacje urządzenia po zmianie butli gazowej lub zmianie dozowanej chemii, nie są 
czynnościami wykonywanymi przez serwis w ramach udzielonej gwarancji.

 Urządzenia gazowe, bezwzględnie przynajmniej raz w roku, muszą zostać poddane płatnemu przeglądowi konserwacyjnemu 
oraz próbie szczelności, które musi wykonać właściwy technik posiadający odpowiednie uprawnienia. Protokół należy 
przesłać na podany wyżej adres gwaranta nie później niż 14 dni od upływu terminu przeglądu.

 Producent (Dostawca) zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia usterek urządzenia w okresie ważności gwarancji, 
a wynikających z winy urządzenia. Gwarant zapewnia ustosunkowanie się do reklamacji konsumenta w ciągu 14 dni od daty jej 
pisemnego zgłoszenia, a jej załatwienie nastąpi w możliwie najkrótszym terminie. Jeżeli usunięcie wady wymaga znacznego 
nakładu pracy lub sprowadzenia części zamiennych, czas ten może ulec wydłużeniu, o czym składający reklamację zostanie 
powiadomiony.

 Użytkownik traci prawo do gwarancji w przypadku montażu i uruchomienia urządzenia przez osoby nie posiadające 
odpowiednich uprawnień lub w przypadku stwierdzenia nieautoryzowanych prób naprawy.

 W sprawach nie uregulowanych niniejszą gwarancją, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 Gwarancja ma zastosowanie do urządzeń zainstalowanych na terenie Polski. 

Uwaga: Producent zastrzega sobie prawo do modyfikacji specyfikacji technicznych produktu bez udzielania uprzedniej informacji; 
w celach uzyskania najnowszych  informacji zapraszamy na naszą stronę internetową.

Znaczenie przekreślonego pojemnika na śmieci:

Nie należy wyrzucać urządzenia razem z niesegregowanymi odpadami komunalnymi, należy zanieść urządzenie do 
wyznaczonego punktu odbioru odpadów przemysłowych.

W celu wyboru najlepszego sposobu utylizacji urządzenia należy skontaktować się z adekwatnymi służbami miejskimi.

Jeśli urządzenie zostało wyrzucone na wysypisku, substancje szkodliwe mogą wyciec i przedostać się do wód gruntowych prosto 
do łańcucha pokarmowego, powodując uszczerbek na zdrowiu.
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OWNER’S MANUAL FOR BARBECUE GAS GRILL 
KEFFNER PITMASTER 4

Model: SBD-411BY

























Butane Propane

28-30mbar 37mbar

Total Heat Input (Hs) 21,5 kW 21,5 kW 24 kW 22,1 kW

Gas consumption 1563 g/h 1563 g/h 1745 g/h 1607 g/h

Main burner 0,95 mm 0,95 mm 0,95 mm 0,84 mm

Side burner 0,89 mm 0,89 mm 0,89 mm 0,79 mm

Infrared rear burner 0,97 mm 0,97 mm 0,97 mm 0,89 mm

Manufacturer:

Warning!!!

* Use outdoors only

* Read the instructions before using the appliance

* WARNING: accessible parts may be very hot. Keep young children away

* This appliance must be kept away from flammable materials during use

* Do not move the appliance during use

* Turn off the gas supply at the gas cylinder after use

* Do not modify the appliance
Identification code: 0063CL7042

0063/19

Gas Pressure 50mbar

Type of gas
Butane,Propane or 

their mixture

Butane,Propane or 

their mixture

I3B/P(30) I3B/P(37)

Butane,Propane or 

their mixture

Model No.

Outdoor Use Gas Grill

SBD-411BY
Serial No. 71891212519

Appliance Name

30mbar

V

NORDFLAM  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.

ul. Mikołaja Kopernika 2C, 43-400 Cieszyn, www.keffner.pl

I3+(28-30/37) Appliance Category

Injector 

37mbar

I3B/P(50)

























































RESULT ORIGIN OF THE FAULT REMEDIAL ACTION

Smell of gas. Damaged or loose gas hose 
connection.

Use soap form for leakage control, check 
all connection system replace defected 
parts.

Inefficient 
combustion on 
burner.

Dirty or blocked gas inlets. Clear the injectors with compressed air.

If there is no 
ignition.

Out of gas. Change the gas tank.

Burner flame has 
gone out during 
operation.

Run out of gas. Change the gas bottle.

Wind or draught has 
extinguished the flame.

Put the appliance out of reach of wind and 
draught and try to restart it.

Grill could not be 
turned on.

Gas tank is empty or not 
connected to the grill, or the 
gas valve is closed.

Check if the gas tank is connected to the 
grill, if it is full and if the gas valve is open.

If, after applying remedial actions, the problem still occurs, immediately contact the manufacturer or the 
authorized service center.

Causes of potential malfunction
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WARRANTY CARD FOR THE BUYER

MANUAL IS THE INTEGRAL PART OF THE WARRANTY CARD.

I hereby declare that I have read manual and warranty terms.

Name of the device .................................................................................................................
Date of purchase (warranty start date) ...................................................................................
BUYER:
Name: ......................................................................................................................................
First name: ...............................................................................................................................
Address: street ............................................................................ house no.............................
City ..........................................................................post code ................................................

...........................................
Stamp and signature of the dealer

                                                  Notes                                                                  Date

WARRANTY REPAIRS

...........................................
owner's signature
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Signature of the 
service technician
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WARRANTY TERMS

 The manufacturer grants 24 months warranty period for the correctly working device and agrees to remove any defect and 
malfunction free of charge, within that warranty period, attributed to the device. The purchase of the device must be confirmed 
by the signature and stamp of the seller and with the relevant sale document (receipt, invoice).

 The connection of the device must be performed by qualified technician that holds the valid certificates and authorisations. 
During the connection, the technician connects and activates the device while checking for its correct operation and trains the 
user in using the device in the correct way. The technician fills in and duly signs the protocol in two copies. The duly signed 
activation protocol is sent via email or posted by the user, within 14 days from the installation date, to the following address:

NORDflam Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. Mikołaja Kopernika 2C 43-400 Cieszyn

e-mail: nordflam@nordflam.pl
 This is the correct way to notify about the installation and the beginning of using the device. The lack of the documents excludes 

the manufacturer from the warranty activities.
 The installation is understood to be the connection of the as per the instructions that the user received from the manufacturer 

(the user guide).
 The document entitling to free of charge warranty repairs is the proof pf purchase of the device (purchase invoice or its copy 

where the device is shown) and the duly signed activation protocol. The user is obliged to present these documents to the 
service employee performing the repairs. Otherwise the repair shall be deemed as payable by the user.

 All the faults and damages of the device must be submitted in writing to the point of purchase of the device. The Buyer must 
present the correctly filled warranty card along with the relevant proof of purchase (receipt, invoice).

 Each and every device that is received from the company delivering the device must be thoroughly checked in the presence of 
the courier/delivery person.  When noticing damages, the damages protocol must be drawn up in the presence of the 
courier / delivery person and signed by both the customer and the courier / delivery person. If there are signs of damage on the 
parcel, it must be refused to be accepted with the relevant note on the waybill (shipment refusal due to damages). When the 
goods were accepted without objections and remarks, claims shall be rejected.

 Damages in transport are not considered warranty claims.
 Fulfilling the warranty claims shall not cause the extension or resetting and restarting the warranty period. It is possible the 

extend the warranty period but only for the duration of the malfunctioning period of the device. The warrant is not liable for any 
additional damages attributed to the malfunctioning of the device (inundation, spoiled food, lack of profit) and damages 
attributed to force majeure or other random events, not attributable to the user and the warrant.

 Warranty claims cannot be applied to the damages caused by inadequate installation, unauthorised repair attempts or 
modifications performed on the device by unauthorised third persons, inadequate usage, incorrect service or not following the 
instructions included in this manual. 

 The following are excluded from the warranty claim:
 Mechanical damages, wear and tear parts (rubber, plastic, burner, grill) glass panes, elements damaged due to limestone 

occurrence or caused by incorrect use of inadequate chemical substances. The need for care for the device - decalcification, 
regulating the device after changing the gas tank or changes in the dispensed chemical agents, are not the actions undertaken 
by the service department, covered by the warranty. 

 The gas devices, at least once in a year, must undergo chargeable maintenance and leak test must be performed by qualified 
technician that holds the valid certificates and authorisations. The protocol must be sent to the aforementioned address of the 
warrant no later than 14 days from the maintenance check due date.

 The manufacturer (supplier) agrees to remove the damages and malfunctions free of charge within the warranty claim period. 
The Warrant shall respond to the warranty claim within 14 days from the date of its written submission, and the complaint shall 
be handled within the shortest period of time possible. If the repair requires a substantial amounts of work or it is required to 
bring the spare parts from the manufacturer, the time might be extended and the person submitting the claim shall be informed 
about the delay.

 The user loses its warranty when the device was installed and started by third parties unauthorized or lacking the relevant 
certificates, or when the unauthorized repair attempts were performed and found.

 In matters not governed by the hereby warranty, the provisions of the Civil Code shall apply.
 The warranty applies to the devices installed in Poland. 

 Note: The company reserves the right to modify its product specifications without given any notice; for up to date information 
please visit our website.

Meaning of crossed –out wheeled dustbin:

Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste, use separate collection facilities.

Contact you local government for information regarding the collection systems available.

If electrical appliances are disposed of in landfills or dumps, hazardous substances can leak into the groundwater and get into the 
food chain, damaging your health and well-being.

 



NORDFLAM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

Mikołaja Kopernika 2C, 43-400 Cieszyn, Poland

Tel. + 48 33 852 15 06, +48 33 852 11 35

www.keffner.pl

Instrukcja powstała: 01.05.2019 r.
Język oryginału: polski.
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