BORDSKLOTGRILL BG380
HN 3569
BRUKSANVISNING

Läs bruksanvisningen, säkerhetsföreskrifterna och
varningarna noggrant innan grillen används.
Grillen får endast användas utomhus!

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER OCH -INFORMATIONER
Kolmonoxidfara!
Användning av kol inomhus kan vara livsfarligt då det kan utsöndra kolmonoxid
som är en luktfri gas. Använd aldrig kol i slutna utrymmen, inuti en bostad, i
bilar eller i tält.
OBS!
Om instruktionerna i denna bruksanvisning inte följs och grillen används oförsiktigt kan det leda
till materiella skador, brand, explosion, allvarliga personskador eller dödsfall.
 Grillen får endast användas utomhus! Grillen får inte användas under markiser,
övertäckningar, parasoller eller liknande.
 Placera grillen på en stabil och jämn yta med gott om plats mellan grillen och byggnader,
träd och andra brännbara material.
 Flytta inte grillen medan den används.
 Grillen kan bli mycket varm vid användning. Bär alltid grillhandskar eller värmebeständiga
handskar för att undvika brännskador när du grillar.
 Använd endast grillredskap av värmebeständigt material.
 För den mest effektiva, säkra och renaste antändningen av grillen rekommenderas det att
använda tändblock, grillstartare eller elgrilltändare. Om det används tändvätska får grillen
inte antändas om det finns tändvätska på dess utsida, runt grillen eller på dina kläder.
 Vid antändning eller återantändning av grillen får det inte användas etanol eller bensin. Om
det används tändvätska måste denna vara godkänd för grillning.
 Grillen får aldrig återantändas med någon form av vätska eller tändvätska då kolen
fortfarande kan glöda. Återantändning kan leda till stora flammor som kan skada grillen och
skapa brandfara.
 Kontrollera alltid att kolen är släckta innan askan borttas.
 Lämna aldrig en grill som har använts utan att kontrollera att kolen är släckta.
 Låt grillen svalna i minst 24 timmar innan den töms eller töm ut kolresterna i en metallhink.
Töm aldrig ut kolresterna på marken.
 Det kan uppstå spontana flammor om fett eller matrester faller ned på det glödande kolet.
Ha alltid en behållare med vatten nära till hands för att släcka eventuella flammor.
 Tänk alltid på risken för brand!
 Använd inte grillen i om det blåser mycket.
 Lämna aldrig grillen utan uppsikt.
 Börja inte grilla förrän att kolen har täckts av ett tunt lager av aska.
 Häll aldrig tillbaks använd kol i påsen.
 Förvara grillkolen på en torr och väl ventilerad plats borta från antändningskällor.
 Kontrollera om det finns vassa kanter på grillen och om så är fallet bör det användas
grillhandskar när grillen hopmonteras.
Håll barn, djur och andra som behöver vara under uppsikt borta från grillens
område.
Grillen kan bli mycket varm!
Flytta aldrig grillen när den används eller fortfarande är varm.
Rör inte grillens ytor när den används. Det finns risk för brännskador.
Använd inte vätskor som alkohol, bensin, dieselbränsle eller petroleum för att
antända eller återantända grillen. Det rekommenderas att använda tändblock,
grillstartare eller elgrilltändare.
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GRILLENS HUVUDDELAR
Nr.

Beskrivning

Antal

Nr.

Beskrivning

Antal

1

Handtag

1

7

Stabiliseringsgaller

1

2

Lock

1

8

Ben

3

3

Luftspjäll

1

9

Handtag till
grillgaller

1

4

Grillgaller

1

10

Låsklämmor

3

5

Underdel

1

11

Beslag

3

6

Kolhållare

1

12

Luftspjäll

1

Skruvar, muttrar och skivor:
Nr.

Bild

Beskrivning

Antal

A

M6 x 12

5

B

M3 x 8

6

C

M5 x 10

2

D

M5 x 15

1

E

M6 x 12

1

HOPMONTERING
Allmänna hopmonteringsråd
Före monteringen:
 Läs hopmonteringsinstruktionerna noggrant. Följ anvisningarna och säkerhetsföreskrifterna.
 Lägg ut delar och verktyg inför hopmonteringen så de är lätta att komma åt.
 Kontrollera att det inte finns gömda delar i förpackningen. Släng inte förpackningen innan
grillen har hopmonterats.
 Ta god tid på dig!
Under hopmonteringen:
 För att undvika spänningar av grillens delar måste dessa först skruvas ihop löst. När alla
delarna har monterats spänns skruvarna efter med en skruvmejsel/tång.
Verktyg som används vid hopmontering: Skiftnyckel/skruvnyckel och stjärnskruvmejsel.
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ANTÄNDNINGSMETODER
Det rekommenderas att använda tändblock, grillstartare eller elgrilltändare.
Under antändning:
 Ta av locket eller låt det vara avtagit vid antändning. Stäng inte locket innan
kolets/briketternas flammor har dött ut då det annars kan skada lockets yta.
 Locket får inte stängas före flammorna är under kontroll och i så fall endast för att dämpa
flammorna.
 Grillens utvändiga lackerade ytor kan skadas av extrem värme.
Tändblock:
 Placera kol/briketter i en pyramid i kolhållaren.
 Placera 3-6 tändblock bland kolen/briketterna och tänd dessa försiktigt med tändstickor.
 När kolen/briketterna brinner och flammorna och röken har avtagit fördelas kolen/briketterna
i kolhållaren. Använd aldrig händerna, plastbestick eller brännbara föremål för att flytta runt
kolen/briketterna. Använd grillverktyg.
 Se till att grillgallret är ordentligt fastsatt.
 Lägg på mer kol på grillen vid behov.
Grillstartare:
 Placera tändblocken längst nere i grillen och lägg på kol/briketter ovanpå. Antänd grillen.
 När det har bildats ett tunt grått lager av aska över kolen/briketterna kan dessa fördelas på
grillens kolhållare.
Elgrilltändare:
 Placera ett tunt lager av kol/briketter på kolhållaren. Lägg grilltändaren på kolen/briketterna
och kontrollera att tändarens handtag är placerad utanför grillen.
 Placera ett nytt lager av kol/briketter ovanpå tändaren.
 Antänd grilltändaren.
 Kolen/briketterna är redo efter 8-15 minuter.
 Fördela kolen/briketterna jämnt på kolhållaren. Nu kan du börja grilla.
Tändvätska:
 Det finns flera anledningar till varför tändvätska inte rekommenderas.
 Tändvätskan kan frambringa stora flammor och ökar risken för brännskador.
 Tändvätskan uppsamlas längst nere i grillen och kan leda till kraftfull uppflamning när grillen
har används under längre tid.
 Stora mängder tändvätska längst nere i grillen kan fatta eld och skada grillens utsida.
 Tändvätska som spills utanför grillen kan fatta eld och skada grillens utsida.
 Kol eller briketter som har stänkts med tändvätska och som antänds innan tändvätskan
sugits upp kan leda till stora flammor och därmed förorsaka skador. Vidare kan de kraftiga
flammor skada grillens utsida.

UNDER GRILLNING
 För informationer om mängder av kol/briketter, se avsnittet ”Mängd av grillkol/briketter”.
 Grillen får inte överfyllas med kol. Den kan bli mycket varm vid matlagning och värmen kan
vara en risk för personer i närheten.
 Om det används för mycket kol kan grillens utsida skadas vilket kan leda till sprickor i
emaljen och rostbildning.
 Grillen blir mycket varm. Använd grillhandskar.
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 Det kan uppstå spontana flammor eller andra flammor på grund av matfett, marinad eller
annat som droppar ned på kolen/briketterna. Det rekommenderas därför att ha en
sprayflaska med vatten nära till hands för att försiktigt spraya vatten på kolen/briketterna.
 När grillningen har avslutits får kol/briketter inte släckas med stora mängder kallt vatten då
det kan skada grillens färg och emalj. Använd sand eller stänk små mängder vatten på
grillen under längre tid.
 Kontrollera att alla glöden har släckts innan resterna av kol/briketter borttas. Det kan ta upp
till 24 timmar.
 Placera alltid resterna i ett brandsäkert utrymme.

MÄNGD AV GRILLKOL / BRIKETTER

Rekommenderad mängd grillkol

0,4 kg

Maximal mängd grillkol

0,7 kg

Rekommenderad mängd grillbriketter

0,5 kg

Maximal mängd grillbriketter

0,8 kg

Överfyll inte grillen med kol eller briketter. Det kan skada färgen på grillens yta.
Skador som orsakats av felaktig användning accepteras inte som reklamation.

UNDERHÅLL








För att underlätta rengöringen kan grillens insida täckas med aluminiumfolie innan
kol/briketter läggs i grillen och denna används. Vänd den blanka sidan utåt mot
kolen/briketterna. Gör hål i aluminiumfolien för luftspjällen.
Tvätta grillgallret i varmt tvålvatten direkt efter grillningen. Torka därefter av gallret
noggrant och förvara det på en torr plats när det inte används. Gnid in gallret i matolja
mellan varje användning och innan det förvaras.
Om grillen förvaras utomhus bör den täckas av ett grillöverdrag. Alternativt kan den
förvaras inomhus eller under ett tak.
Se till att grillen har svalnat innan ett överdrag läggs över den eller grillen ställs undan.
Det är viktigt att grillen är helt torr innan ett överdrag läggs över den. Eventuell fukt som
samlas under överdraget kan skapa kondens som ökar bildningen av rost och mögel.
Det är viktigt att grillen rengörs efter varje användning och innan den förvaras under längre
tid. Rester av marinader, matolja, fett och liknande kan leda till bildning av mögel och rost.
Om det uppstår sprickor i lacken rekommenderas det att reparera sprickorna direkt med
värmebeständig lack som fås i en färghandel eller i byggmarknader. Rostskador måste
repareras snabbt innan rosten sprids.

Importerad av:
Harald Nyborg A/S
Gammel Højmevej 30
DK-5250 Odense SV
För eventuella tryckfel ansvaras inte.
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