GRILLHINK BG270
HN 7552
Bruksanvisning

Läs bruksanvisningen och säkerhetsföreskrifterna noggrant
innan grillen används.
Spara bruksanvisningen för framtida bruk.

ANVÄNDNING
Grillen är avsedd för att tillaga livsmedel och är endast avsedd för hemmabruk. Använd grillen
enligt denna bruksanvisning.

VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER






















Grillen är endast avsedd för utomhus användning.
Placera grillen minst 1 meter ifrån brännbart material och på en plan, stabil och värmetålig
yta.
Fyll på grillen med max 0,5 kg träkol eller briketter.
Antänd endast kolen på en plats skyddad mot vind.
Använd endast torra grillstartare eller godkända tändvätskor enligt EN 1860–3.
Om det hälls på brandfarliga vätskor på grillen vid användning kan det leda till kraftiga
flammor eller explosion.
Förbränning av träkol och briketter bildar kolmonoxid. Gasen är luktfri och kan vara farlig i
instängda utrymmen.
Grillen, grillkolen och maten som grillas blir mycket varma och direkt kontakt med dessa
kan resultera i allvarliga brännskador. Håll avstånd och använd alltid grillhandskar.
Använd endast långskaftade grillredskap med värmetåliga handtag.
Glödande kol och grillens delar blir mycket varma vid användning och kan börja brinna.
Brandsläckare och förstahjälpen-utrustning bör finnas i närheten så man kan reagera
snabbt vid brand eller brännskador.
Flytta inte grillen medan den används.
Var medveten om att slarvig användning av grillen kan leda till allvarliga skador. Var
uppmärksam och koncentrerad vid användning av grillen.
Grillen är inte avsedd för att användas av personer med reducerad fysisk, sensorisk eller
mental förmåga eller brist på kunskap såvida de inte är under uppsyn av en person som
ansvarar för deras säkerhet eller har instruerats i användning av grillen.
Håll barn och djur borta från grillen.
Det kan finnas vassa kanter på grillen och grillens delar. Hantera delarna varsamt så
olyckor och skador kan undvikas. Använd eventuellt skyddshandskar vid hopmontering och
användning.
Ta endast bort aska när kolen har brunnit upp och svalnat.
Rengör grillen efter varje användning. Några matvaror lämnar brännbart fett på bl.a.
gallret.
Låt grillen svalna helt före rengöring och förvaring.
Använd inte lösningsmedel för att ta bort fläckar då lösningsmedlen kan skada hälsan och
inte får komma i kontakt med mat.
Med tiden kan grillens skruvar lossa och försämra stabiliteten. Säkerställ att skruvarna är
ordentligt åtdragna. Dra eventuellt åt skruvarna.
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GRILLENS DELAR
Grillgaller (del 1)
Handtag (del 2)
Kolbehållare (del 3)
Hållare för kolbehållare
(del 4)
Grillhink (del 5)

HOPMONTERING
1. Öppning av benen
Grillhinken är utrustad med 3 st. integrerade ben.
Ställ grillhinken upp och ned.
Fäll ut benen.
Vänd grillhinken och placera den på ett plant underlag.
2. Sätt i kolbehållarens hållare
Sätt i kolbehållarens hållare (4) i botten av hinken (5).
Hållaren skapar ett nödvändigt avstånd mellan bottnen och
kolbehållaren så att askan kan ansamlas på hinkens botten.
Placera kolbehållaren (3) på hållaren (4).

3. Sätt på handtaget på grillgallret
Öppna handtaget (2) och kläm fast det på grillgallrets (1) stänger.
Placera grillgallret på hinken.
Kontrollera att grillhinken står säkert på en horisontell yta.
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Ben

ANVÄNDNING









Ta av grillgallret.
Placera 3–4 tändblock i kolbehållaren. Var uppmärksam på föreskrifterna i avsnittet ”Viktiga
säkerhetsföreskrifter”.
Fyll på max 0,5 kg träkol eller briketter runt tändblocken.
Tvätta grillgallret i varmt vatten före användning.
Första gången grillhinken används behöver kolen glöda i 30 minuter före användning.
När allt kol glöder sprids det ut i kolbehållaren.
För detta behövs ett brandsäkert redskap med ett långt värmetåligt handtag.
Placera först maten som ska grillas på gallret när det har bildats ett tunt, grått lager av
aska på kolen.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL
Grillen är gjord av material av hög kvalitet. För att hålla grillens ytor rena bör nedanstående
anvisningar följas.






Låt kolen brinna upp efter grillning. Detta bidrar till att minska mängden rengöring då
mycket fett brinner bort.
Ta bort kall aska och rengör grillen efter varje användning.
Ta av grillgallret och rengör det i varmt vatten. Låt det torka.
Ta bort matrester med en fuktig trasa och torka sedan med en mjuk och torr trasa.
Rengör in- och utvändiga ytor med varmt tvålvatten.

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