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FARA
Om du känner gaslukt:
・Stäng av gasen till apparaten
・Släck alla öppna lågor
・Öppna locket.
・Om lukten fortsätter
ska du hålla dig borta
från apparaten och
omedelbart kontakta
brandkåren.

Underlåtenhet att följa dessa anvisningar kan leda till brand eller explosion som kan orsaka skador på 
egendom, allvarliga personskador eller dödsfall.

FARA
・ Använd aldrig apparaten utan uppsikt.
・ Använd aldrig apparaten inom 3,0 m från strukturer, brännbart material

eller andra gasoltuber.
・ Använd aldrig apparaten inom 7,5 m från någon lättantändlig vätska.
・ Om brand skulle uppstå, håll dig borta från apparaten och kontakta din brandkår omedelbart.

Försök inte att släcka en olje- eller fettbrand med vatten.
・ Låt aldrig olja eller fett bli varmare än 200oC. Om temperaturen överstiger 200oC,

eller om olja börjar röka, stäng omedelbart av brännaren eller gastillförseln.
Underlåtenhet att följa dessa instruktioner kan leda till brand, explosion eller brännskador som kan orsaka
egendomsskador, personskador eller dödsfall.

Denna användarhandbok innehåller viktig information som behövs för montering och säker användning av
apparaten.
Läs och följ alla varningar och instruktioner innan du monterar och använder apparaten.



Följ alla varningar och instruktioner när du använder apparaten.
Spara den här handboken för framtida referens.

att först ha läst avsnittet om tändning i den här
handboken.

noggrant i den här handboken innan ugnen används.

1. Använd aldrig apparaten i slutna utrymmen.
2. Om en brand skulle inträffa ska du hålla dig borta från apparaten och omedelbart ringa brandkåren.
Försök inte att släcka en olje- eller fettbrand med vatten.
3. Använd aldrig apparaten utan uppsikt.
4. Förvara inte en reservtub eller en ej ansluten gasoltub under eller i närheten av ugnen.
5. Felaktig montering kan vara farlig. Följ monteringsinstruktionerna noggrant.
6. Efter en tids förvaring och/eller icke-användning bör Bertello pizzaugn för utomhusbruk kontrolleras
med avseende på gasläckor och brännarhinder före användning. Se instruktionerna i den här användarhandboken
för korrekta procedurer.
7. Placera inte ugnsskyddet eller något som är brandfarligt på eller i förvaringsutrymmet under grillen.
8. Din Bertello-ugn får aldrig användas av barn. Åtkomliga delar på ugnen kan vara mycket varma.
Håll små barn borta när ugnen används.
9. Du bör vara försiktig när du använder Bertello-ugnen. Den blir varm under tillagning eller rengöring och får

VARNING: Försök inte tända den här apparaten utan

VARNING: Följ alla läckagekontrollprocedurer 

DEN HÄR GASAPPARATEN ÄR ENDAST AVSEDD FÖR UTOMHUSBRUK.

VARNINGAR



aldrig lämnas obevakad eller flyttas när den är i drift.
10. Om brännarna skulle slockna under drift, stäng av alla gasventiler. Öppna luckan till baksidan och vänta fem
minuter innan du försöker tända den igen med hjälp av tändningsinstruktionerna.
11. Flytande propangas är inte naturgas. Konvertering eller försök till användning av naturgas i en enhet för flytande
propan eller flytande propangas i en naturgasenhet är farligt och upphäver garantin.
12. Försök inte koppla bort någon gasanslutning när grillen är i drift.
13. Använd värmebeständiga grytvantar eller handskar när du använder ugnen.
14. Håll elkablar och bränsletillförselslangar borta från uppvärmda ytor.
15. Använd inte ugnen om inte alla delar är på plats. Enheten måste monteras korrekt enligt monteringsanvisningarna.
16. Bygg inte den här grillmodellen i någon inbyggd eller inmatningskonstruktion. Om du ignorerar denna varning kan
det orsaka en brand eller en explosion som kan skada egendom och orsaka allvarliga kroppsskador eller dödsfall.
17. Använd den tryckregulator och slangsats som medföljer Bertello-ugnen.
18. Försök inte koppla loss gasregulatorn och slangen eller någon annan gasanslutning medan Bertello-ugnen är i drift.
19. En bucklig eller rostig gasoltub kan vara farlig och bör kontrolleras av din leverantör av flytande propan.
Använd inte en gasoltub med skadad ventil.
20. Även om din gasoltub kan verka tom kan det fortfarande finnas gas och cylindern bör därför transporteras och förvaras
i enlighet med detta.
21. Om du ser, luktar eller hör ett väsande gasflöde från gasoltuben:
- Håll avstånd från gasoltuben.
- Försök inte åtgärda problemet själv.
- Ring brandkåren.
22. Får ej användas inomhus. Den här ugnen är enbart konstruerad för användning utomhus. Vid användning
inomhus samlas giftiga ångor och orsakar allvarliga personskador eller dödsfall.
23. Använd bara den här ugnen utomhus i ett väl ventilerat utrymme. Använd den inte i garage, i byggnader,
under en carport eller i något annat slutet utrymme.
23. Använd inte ugnen under brännbara material i taket.
24. Felaktig montering kan vara farlig. Följ monteringsanvisningarna i den här användarhandboken.
Använd inte ugnen om inte alla delar är på plats.
25. Var försiktig när du använder ugnen. Den blir varm under tillagning och får aldrig lämnas obevakad under användning.
26. Lämna inte spädbarn, barn eller husdjur utan tillsyn i närheten av en varm ugn.
27. Försök inte flytta en het ugn. Låt den kylas ner före flytt.
28. Använd inte kläder med lösa, hängande ärmar när du tänder eller använder ugnen.



29. Använd inte ugnen i kraftig vind.
29. Håll alltid ugnen på en säker, jämn yta och fri från brännbart material.
30. Ugnsvantar ska alltid bäras när du lagar mat och hanterar bakdörrsluckan.
31. Håll tillagningszonen fri från brandfarliga ångor och vätskor, t.ex. bensin, alkohol och brännbart material.
32. Denna ugn är inte avsedd att installeras i eller på fritidsfordon och/eller båtar.
33. Användning av alkohol, receptbelagda eller receptfria läkemedel kan försämra användarens förmåga
att korrekt montera eller använda ugnen på ett säkert sätt.
34. Ugnen är inte avsedd för och får aldrig användas som värmare.
35. Anläggningen måste överensstämma med lokala koder eller, i avsaknad av lokala koder, med den nationella bränslegasen
Kod, ANSI Z223.1/NFPA 54, Lagring och hantering av flytande petroleumgaser, ANSI/NFPA 58;
eller installationskod för naturgas och propan, CSA B149.1, Förvaring och hantering av propan, CSA B149.2
36. Ugnen får inte användas på eller under någon lägenhet eller bostadsrätt balkong eller däck;
37. Ugnen får endast användas utomhus och får inte användas i en byggnad, ett garage eller något annat slutet område.
38. Denna apparat är inte avsedd att installeras i eller på en båt. Denna ugn får inte installeras i eller på en
fritidsfordon.
39. Minimifrigången skall vara minst 3 m från alla konstruktioner eller brännbart material.
40. Håll bränsletillförselslangen borta från uppvärmda ytor.
41. Denna tillämpning är inte avsedd för kommersiellt bruk.
42. Användning av alkohol, receptbelagda eller receptfria läkemedel kan försämra konsumentens förmåga att
montera eller förvara apparaten på ett säkert sätt.
43. När du lagar mat med olja eller fett ska du ha en typ BC- eller ABC-brandsläckare lättillgänglig.
44. Försök inte släcka med vatten i händelse av olje- eller fettbrand. Ring omedelbart brandkåren.
En typ BC- eller ABC brandsläckare kan under vissa omständigheter begränsa branden.
45. Vid tillagning måste apparaten vara på en plan, stabil och icke brännbar yta i ett område som är fritt från
brännbart material. En asfaltyta kanske inte är acceptabel för detta ändamål.
46. Lämna inte apparaten utan uppsikt. Håll alltid barn och husdjur borta från apparaten.
47. Flytta inte apparaten när den används. Låt ugnen svalna till 45 grader innan du flyttar den
eller innan förvaring.
48. Apparaten kommer att vara varm under och efter användning. Använd isolerade ugnsvantar eller handskar
för skydd  mot varma ytor eller stänk från matlagningsvätskor.



och vätskor.

Ett igensatt rör kan leda till brand under apparaten.

Ugnen bör regelbundet rengöras noggrant.

7. Kontakta Bertello via e-post: info@Bertello.com för reservdelar vid behov.

2. Hindra inte flödes- eller förbrännings- och ventilationsluften.
3. Håll ugnens ventilationsöppning fri och fri från skräp.
4. Kontrollera visuellt brännarlågor, med bildrepresentationer.
5. Rengöringsutrustning, inklusive speciella ytor.
6. Kontroll och rengöring av brännare / ventiler för insekter och insektsbon.

FÖRSIKTIGHET

Underhållsinstruktioner

1. Håll apparatens yta fri och fri från brännbara material, bensin och andra brandfarliga ångor



DELLISTA







13. Slang

19. Insexnyckel

14. Slanganslutning till propantank
15. Slanganslutning till gasbrännare
16. Propantank
17. Propantank slanganslutning
18. Öppnings-/stängningsventil

9. Brännarkontrollratten
10. Ugnsöppning för gasbrännare
11. Monteringsbultar för gasbrännare
12. Slanganslutning på gasbrännare

4. Ugnskropp
5. Framsidan av ugnsöppningen
6. Avtagbar baksten
7. Gasbrännare
8. Monteringshål

DELLISTA

1. Avtagbart skydd för bränsledörr
2. Öppning av bränsledörr
3. Vikbara ugnsben



STEG 1 Anslut slangen till gasbrännaren med en skiftnyckel. Dra inte åt för hårt



STEG 2 Anslut den andra änden av slangen till gasoltuben.



STEG 3 Skjut in gasbrännaren i ugnens bakre öppning. Positionera två hål på ga
 över de två fästskruvhuvudena.



STEG 4 Skjut gasbrännarhålen över de två fästskruvhuvudena.



STEG 5 Spänn alla 3 skruvarna med en insexnyckel.



STEG 6 Skjut in pizzastenen i ugnen.



STEG 7 Rotera gasolventilen till öppet läge. Tryck sedan gasbrännarknappen 
inåt (mot ugnen) och vrid sedan moturs.



AV-LÄGE HÖG LÅG



STEG 8 Vrid vredet moturs till HÖG-läget samtidigt som du trycker vredet inåt.
Du kommer att höra ett klickande ljud (som är tändningen). Fortsätt att 
i 5 sekunder. Detta krävs för att flamman ska
förbli tänd. Det är en säkerhetsfunktion.



Om du inte kan få brännaren att tändas. Ta bort luckan på baksidan och 
med en lång tändsticka eller en lång tändare. Använd grillvantar för säk
För att tända manuellt, fortsätt att hålla knappen intryckt i 5 sekunder m
knappen i HÖG-läget.

STEG 9



ALLMÄNNA INSTRUKTIONER
VARNING: Förvara aldrig en extra (reserv) gasoltub under eller i närheten av Bertello-ugnen.
VARNING: Gasoltuben som används med Bertello-ugnen måste vara utrustad med en OPD-anslutning (enhet för
överfyllningsskydd) och en QCC1- eller Typ 1 CGA810-anslutning. Gasoltubanslutning måste vara 
kompatibel med Bertello-ugnens anslutning.

FÖRVARING OCH/ELLER ICKE-ANVÄNDNING
● Gasen måste stängas av på gasoltuben när Bertello-ugnen inte används.
● När Bertello-ugnen förvaras inomhus måste gastillförseln vara
FRÅNKOPPLAD och gasoltuben förvaras utomhus i ett väl ventilerat utrymme.
● Gasoltuben måste förvaras utomhus i ett väl ventilerat utrymme utom räckhåll
för barn. Bortkopplad gasoltub får inte förvaras i en byggnad, ett
garage eller något annat slutet utrymme och utom räckhåll för barn.
● När gasoltuben inte är bortkopplad från Bertello-ugnen måste
apparaten och gasoltuben förvaras utomhus i ett välventilerat utrymme.
● Tryckregulatorn och slangenheten som medföljer apparaten måste användas.
Utbytestryckregulatorer och slangaggregat ska vara de som anges av
tillverkaren av apparaten.
● Bertellougnen ska kontrolleras med avseende på gasläckor och eventuella hinder i brännarrören innan den används
Se avsnitt: Underhåll/årligt underhåll.
● Gasoltillförselsystemet måste vara ordnat för ånguttag.
● Gasoltuben som används, om den överstiger 1,00 kg propankapacitet, måste innehålla en krage för att skydda
gasoltubens ventil.
● Förvara inte en extra gasolflaska under eller i närheten av denna apparat.
● Fyll aldrig gasoltuben mer än 80 procent full.
● Om dessa instruktioner inte följs exakt kan en brand som orsakar dödsfall eller allvarlig skada uppstå.
● Placera dammskyddet på gasoltubens ventilutlopp när tuben inte används. Installera endast typen av
dammlock på gasoltubens ventilutlopp som är försett med ventilen. Andra typer av kepsar
eller kontakter kan leda till läckage av propan.
VARNING: Använd inte ugnsrengöringsmedel, slipande rengöringsmedel (köksrengöringsmedel), rengöringsmedel so



eller slipande rengöringskuddar på grill- eller vagnsytor.

Inuti tillagningsmodulen - borsta bort skräp från brännarens rör. FÖRSTORA INTE 
BRÄNNARPORTAR (ÖPPNINGAR). Tvätta insidan av tillagningslådan med varmt tvålvatten 
och skölj med vatten.

Ytor i rostfritt stål – tvätta med en mjuk trasa och en tvål- och vattenlösning.
Var noga med att skrubba i det rostfria stålets kornriktning.

Använd inte rengöringsmedel som innehåller syra, mineralsprit eller xylen. 
Skölj ordentligt efter rengöring.

Bevara ditt rostfria stål – din Bertello-ugn är tillverkad av rostfritt stål. Det är enkelt att hålla det rostfria stålet snyggt
Rengör med tvål och vatten, skölj med rent vatten och 
torka torrt. För envisa partiklar kan en icke-metallisk borste användas.

VIKTIGT: Använd inte stålborste eller frätande rengöringsmedel på Bertellos ugnsytor av rostfritt stål 
eftersom det kan orsaka repor.

GASINSTRUKTIONER
VIKTIG INFORMATION OM GASOLTUBER
Om dessa instruktioner om RISKER inte följs kan det leda till brand som kan orsaka dödsfall eller allvarliga personskad

FARA
Förvara ALDRIG en extra gasoltub under eller i närheten av Bertello-ugnen. 
Fyll ALDRIG tuben över 80 %.



ANSLUTA GASOLTUBEN
Bertello-ugnen ska användas med en 4 kg gasoltub.
Alla Bertello-ugnsgasregulatorer för gasol är utrustade med en UL-listad tankanslutning 
enligt den senaste utgåvan av ANSI Z21,89. Detta kräver en gasoltub 
som är lika utrustad med en typ 1-anslutning i tankventilen. Denna typ 1-koppling
kan du snabbt och säkert koppla ihop med din gas Bertello-ugn och 
din gasoltub. Det eliminerar risken för läckage på grund av en POL-koppling som inte är
ordentligt åtdragen. Gas kommer inte att strömma från tanken om inte typ 1-kopplingen är helt
helt ansluten till kopplingen.

VARNING: Se till att gasoltubens ventil är stängd. Stäng den genom att vrida ventilen medurs. 

FARA:
Använd inte en öppen låga för att kontrollera gasläckor. Se till att inga gnistor eller öppna lågor finns i 
områden medan du kontrollerar läckor. Gnistor eller lågor kan resultera i en brand eller explosion 
som kan orsaka allvarliga kroppsskador eller dödsfall och skada på egendom.

De rätta påfyllningsmetoderna för påfyllning av gasoltuben är vikt eller volym, 
enligt beskrivningen i NFPA 58. Se till att påfyllningsstationen fyller din 
gasoltub efter vikt eller volym. Be din påfyllningsstation att läsa instruktionerna 
för tömning och påfyllning av gasoltuben innan påfyllning.



FÖRBEREDELSE AV LÄCKAGEKONTROLL

KONTROLLERA ATT 
ALLA 
BRÄNNARVENTILER 
ÄR AVSTÄNGDA
Ventilerna levereras i ”AV”-läge, men du bör kontrollera att de är avstängda. 
Kontrollera genom att trycka nedåt och vrida medurs. Om de inte vrids är de 
avstängda. Fortsätt till nästa steg. Om de vrids fortsätter du att vrida dem 
medurs tills det tar stopp. Då är de avstängda. Fortsätt till nästa steg.



Anslut slangen till gasoltuben.
Skruva fast regulatorkopplingen på tankventilen, medurs eller till höger. Dra 
endast åt för hand.
Obs: Detta är en ny typ av anslutning. Den dras åt medurs och förhindrar att 
gas flödar om inte anslutningen är tät. Anslutningen kräver endast åtdragning för hand. 
VARNING: Använd inte en skiftnyckel för att dra åt anslutningen.
Om du använder en skiftnyckel kan regulatorns koppling skadas
och läckage kan uppstå.

Du behöver: Gasoltub, en tvål- och vattenlösning och en trasa eller borste för att applicera den.
1) Blanda tvål och vatten.
2) Vrid på gasoltubens ventil.
3) Kontrollera om det förekommer läckage genom att väta kopplingen 
med tvål- och vattenlösningen och titta efter bubblor. Om bubblor 
bildas, eller om en bubbla växer, finns det en läcka.
Slå på gasen igen och kontrollera igen med tvål- och vattenlösningen.
Om läckan inte upphör ska du inte använda Bertello-ugnen.
4) När läckagekontrollen är klar stänger du av gastillförseln vid källan och 
sköljer anslutningarna med vatten.
FARA
Använd inte en öppen låga för att kontrollera gasläckor. Se till att det inte finns några gnistor eller 
öppna lågor i området när du kontrollerar om det förekommer läckage. Gnistor eller öppen eld kan 
resultera i brand eller explosion, vilket kan orsaka allvarliga personskador eller dödsfall och skada på egendom.



VARNING: Du bör kontrollera om det förekommer gasläckor varje gång du kopplar bort och ansluter en gasanslutn

VARNING: Tänd inte brännarna vid läckagekontroll.
Kontrollera om det finns läckor genom att blöta anslutningarna med tvål- och vattenlösningen och
titta efter bubblor. Om bubblor bildas eller om en bubbla växer finns det en läcka.

VARNING: Om det finns en läcka vid anslutningarna stänger du av gasen. ANVÄND INTE UGNEN.
När läckagekontrollerna är slutförda stänger du AV gastillförseln vid källan 
och sköljer anslutningarna med vatten.

FYLLA PÅ GASOLTUBEN
Vi rekommenderar att du fyller på gasoltuben innan den är helt tom. 
Borttagning av gasoltuben
1) Stäng cylinderventilen (vrid medurs).
2) Skruva loss regulatorkopplingen genom att vrida den moturs, gör detta endast för hand.
Fyll på genom att ta med gasoltuben till en propangasåterförsäljare.

VARNING: Vi rekommenderar att din gasoltub fylls på hos en auktoriserad propangasåterförsäljare, av en kvalifice
tekniker som fyller tuben efter vikt. FELAKTIG PÅFYLLNING ÄR FARLIG.

FÖRSIKTIGHET: Montera dammskyddet på tubventilens utlopp när tuben inte används. Montera 
endast den typ av dammskydd på tubventilens utlopp som medföljer ventilen. Andra typer av 
lock eller pluggar kan resultera i propanläckage.

SÄKRA HANTERINGSTIPS FÖR GASOLTUBER



● Flytande propan (LP) är en petroleumprodukt liksom bensin och naturgas.
Propangas är en gas vid regelbundna temperaturer och tryck. Under måttligt tryck
tryck i en cylinder är propangas en vätska. När trycket släpps ut
förångas vätskan snabbt och blir gas.
● Propangas har en lukt som liknar naturgas. Du bör vara medveten om denna lukt.
● Propangas är tyngre än luft. Läckande propangas kan samlas upp i låga områden och förhindra
spridning.
● Fyll på genom att ta med gasoltuben till en propangasåterförsäljare.

VARNING: Vi rekommenderar att din gasoltub fylls på 
hos en auktoriserad propanåterförsäljare, av en kvalificerad tekniker
som fyller tuben efter vikt. FELAKTIG PÅFYLLNING ÄR 
FARLIG.
● Luft måste avlägsnas från en ny gasoltub före första påfyllningen.
Din propanåterförsäljare har utrustning för att göra detta.
● Gasoltuben måste monteras, transporteras och förvaras i upprätt läge.
Gasoltuber får inte tappas eller hanteras grovt.
● Förvara eller transportera aldrig gasoltuben där temperaturen kan
nå upp till 52°C, det vill säga för hög temperatur för att hålla i handen. Lämna till exempel
inte gasoltuben i en bil under en varm dag.
Obs: En påfyllning räcker i ca 18-20 timmar vid normal användning.
Bränsleskalan visar gasolförsörjningen så att du kan fylla på innan den
tar slut. Den behöver inte ta slut innan du fyller på



● Behandla "tomma" gasoltuber med samma noggrannhet som när de är fulla.
Även när gasoltuben är tom kan det fortfarande finnas gastryck i den.
Stäng alltid tubventilen innan du kopplar ifrån den.
FÖRSIKTIGHET: Montera dammskyddet på tubventilens utlopp
när tuben inte används. Montera endast typen av dammskydd
på ventilens utlopp som medföljer ventilen. Andra typer
av lock eller pluggar kan resultera i propanläckage.
● Använd inte en skadad gasoltub. Skadade eller rostiga gasoltuber
eller tuber med en skadad ventil kan vara farliga och bör bytas ut mot en
ny omedelbart.

Gasoltuber

●Kopplingen där slangen ansluts till gasoltuben måste läckagetestas varje

gång tuben återansluts. Testa till exempel varje gång tuben fylls på.
● Se till att regulatorn är monterad med det lilla ventilationshålet riktat nedåt
så att den inte samlar upp vatten. Denna ventil ska vara fri från smuts, fett, insekter etc.

VARNING: De utbytbara gasoltuberna måste stämma överens med den regulatoranslutning som medföljer denna 

KRAV PÅ GASOLTUBER
●Kontrollera att cylindrarna har D.O.T certifiering(1) och att datumet

som testas är inom fem år. Din propangasleverantör kan göra det åt dig.
● Alla gasoltubsförsörjningssystem måste ha en krage som skyddar tubens ventil.
● Gasoltuben måste ha en storlek på ca 9 kg (45 cm hög, 30 cm i diameter).



VARNING
Kontrollera att slangen inte har hack, sprickbildning, förslitning eller skärskador före varje användning.
 Använd inte 
grillen om slangen har skadats på något sätt.

VARNING
Brännarens kontrollvred måste vara i AV-läget
innan ventilen till gasoltuben slås på. 

1. Slå på tuben genom att långsamt vrida ventilen moturs.
2. Vrid BRÄNNARENS kontrollvred till START/HÖG.
3. Du kommer att höra den elektroniska tändningens gnistbildning.
4. Kontrollera att brännaren är tänd genom att titta genom ugnens framsida.

ATT SLÄCKA
Vrid brännarens kontrollvred medurs till AV-läget. Stäng av gastillförseln vid källan.

TÄNDNING


	Sheet1



