Tekst til color label HN 4259:
Bakergrill

DK:
Engangsgrill





Indeholder kul, optændingspapir, rist og stativ
Klar til brug efter ca. 15 min.
Mål: 27 x 21 x 5 cm

SE:
Engångsgrill





Innehåller kol, tändningsark, galler och stativ
Klar för användning efter ca 15 min
Mått: 27 x 21 x 5 cm

Bagside af bakke:
Brugervejledning
Læs denne vejledning grundigt inden brug.
Ekstra antændingsmidler behøves ikke

Løft grillen ud af bakken.
Smid bakken ud.















Denne grill har et specielt
optændingsblad mellem
risten og kullene. Dette
blad er imprægneret
med en speciel substans,
der gør antænding nem.

Placér grillen på stativet,
og stil derefter grillen på
en plan overflade, der
kan tåle varmen fra den.
Før grillen startes, skal
det tjekkes, at kullene er
fordelt jævnt i bakken.
Antænd det specielle
optændingsblad ved at
indføre en tændt
tændstik i et af hullerne i
risten.

Lad flammerne dø ud (ca.
15 min.) før
tilberedningen af maden
påbegyndes. Grillen vil
have den ideelle
temperatur på det
tidspunkt.

Madvarerne skal være fuldt optøede inden tilberedning.
Lad ikke grillen være uden opsyn, når den er tændt.
Madvarerne vil blive grillet hurtigt i starten og skal vendes ofte. Dette vil give en mere jævn grillning.
Brug ALDRIG denne grill indendørs, i lukkede rum eller i nærheden af overhængende grene.
Før grillen antændes, så sørg for, at den er placeret på en plan overflade, der kan tåle varmen fra grillen.
Vær forsigtig. Grillen bliver meget varm. Flyt eller rør ALDRIG grillen, mens den er i brug. Den vil forblive varm i et godt stykke
tid, efter at flammerne er døet ud.
Grillen bliver meget varm, mens den er tændt. Hold den tændte grill mindst 1 meter fra brændbare materialer.
Grillen skal stå beskyttet mod stærk vind for at undgå, at flammer blæser mod de omkringværende personer eller ting.
Sluk grillen ved at dække kullene med sand eller jord, eller ved at sprøjte vand på dem, så snart grillen ikke længere bruges til
tilberedning af mad.
Hold børn på sikker afstand af grillen.
Denne grill kan have skarpe kanter.
Brugeren af grillen må ikke være påvirket af alkohol.
Efter brug skal grillen bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler.

FARE FOR KULILTE
Brændende kul afgiver kulilte, som er lugtfri. Hvis den bliver lukket inde indendørs, kan den forårsage
dødsfald. Brænd ALDRIG kul indendørs, i et køretøj, et telt eller andre indelukkede omgivelser.

SE:

Bruksanvisning
Läs denna bruksanvisning noggrant före användning.

Ytterligare antändningsmedel behövs inte

Lyft ut grillen ur lådan och
släng sedan lådan.















I denna grill finns ett
speciellt tändningsark
mellan gallret och kolen.
Tändningsarket är
impregnerat med ett
speciellt ämne som
underlättar
antändningen.

Placera grillen på stativet
och sätt sedan grillen på ett
plant underlag som tåler
grillens värme. Innan grillen
startas måste man
säkerställa att grillkolen är
jämnt fördelade. Tänd det
speciella antändningsarket
genom att föra in en tänd
tändsticka genom ett av
gallrets hål.

Låt lågorna dö ut (ca 15
min) innan tillagning av
maten börjar. Grillen
kommer att ha en ideal
temperatur vid denna
tidpunkt.

Maten måste vara helt upptinad innan tillagning.
Lämna inte grillen utan uppsikt när den är igång.
Maten kommer att grillas snabbt i början och måste vändas ofta. Detta kommer att resultera i en jämnare grillning.
Använd ALDRIG denna grill inomhus, i små utrymmen eller under nedhängande grenar.
Innan grillen antänds måste det säkerställas att grillen står på ett plant underlag som tåler grillens värme.
Var försiktig. Grillen blir mycket varm. Flytta eller vidrör ALDRIG grillen medan den är igång. Den kommer att förbli varm under
längre tid efter att elden har slocknat.
Grillen blir mycket varm när den är igång. Håll ett avstånd på minst 1 meter mellan en tänd grill och brännbart material.
Grillen måste skyddas mot starka vindar för att undvika att flammor blåser mot kringstående personer eller föremål.
Släck grillen genom att täcka kolen med sand eller jord eller genom att hälla på vatten på kolen så fort grillen inte används för
matlagning längre.
Håll barn på ett säkert avstånd från grillen.
Denna grill kan ha vassa kanter.
Grillens användare får inte vara alkoholpåverkad.
Efter användning måste grillen bortskaffas i enlighet med lokala föreskrifter.

RISK FÖR KOLMONOXIDBILDNING
Brinnande kol avger kolmonoxid som är luktfritt. Om grillen används och stängs inne inomhus kan det
resultera i dödsfall. Bränn ALDRIG kol inomhus, i ett fordon, i ett tält eller i andra instängda omgivningar.

