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VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER
- Läs noggrant igenom bruksanvisningen innan du använder apparaten. Spara
anvisningarna för senare bruk.
- Apparatens delar kan vara vassa, använd skyddshandskar.
- Apparatens yta är väldigt het under användning. RÖR INTE!
- ENDAST för utomhusbruk!
- Låt inte barn leka i närheten av apparaten då den används.

Innan användning
1. Läs noggrant igenom bruksanvisningarna.
2. Kassera förpackningsavfallet på ett vederbörligt sätt.
3. Läs noggrant igenom elrökens säkerhetsinstruktioner.
4. Granska leveransens innehåll. Säkerställ, att alla listade delar har levererats.
5. Bekanta dig med förpackningens innehåll innan du påbörjar användningen.
6. Säkerställ att du har tillräckligt med utrymme och rätta verktyg.

Innan första användning
- Avlägsna eventuella skyddsfetter från motstånden genom att hålla elröken igång under
en timme.

Använd sunt förnuft
- Lämna inte apparaten obevakad då den är igång.
- Varning! Håll barn och husdjur borta från apparaten då den är i bruk.
- Varning! Apparaten blir väldigt het. Vidrör inte och förflytta inte på apparaten då den är i bruk.
- Håll inte lättantändliga material och vätskor samt lösliga föremål i närheten av apparaten då den
är i bruk.
- Använd inte apparaten om den är defekt eller skadad.
- Ha en hink med vatten eller sand till hands då apparaten används, speciellt då det är väldigt
varmt ute eller området är extra torrt.
- Kontrollera var den närmaste förstahjälpsförpackningen och brandsläckaren finns. Säkerställ att
du vet hur man använder dem.
- Varning! Apparaten ska inte användas inomhus.
- Vidrör inte heta ytor. Berör apparaten endast vid dess handtag och använd värmeisolerade
skyddshandskar.
- Var försiktig särskilt då du öppnar locket till elröken – matens fett kan vara brinnande hett!
- Noggrann uppsikt är nödvändigt då apparaten används i närheten av barn. Låt inte barnen
använda apparaten.
- Lösgör stickkontakten från eluttaget då du inte använder apparaten eller då du ska rengöra
apparaten. Låt apparaten svalna innan rengöring och innan du tar bort eller tillsätter delar.
- Använd inte apparaten om stickkontakten eller elsladden är skadad eller om apparaten inte har
fungerat felfritt eller är på något annat sätt skadad.
- Denna apparat är inte planerad att användas tillsammans med extrautrustning – användning av
dem kan orsaka fara.
- Sladden kan orsaka snubblingsfara. Låt inte sladden vidröra heta ytor.

- Placera inte apparaten i närheten av gas- eller elvärmare.
- Förflytta inte på apparaten då den är het. Hettan och vätske-/fettstänk kan orsaka brännskador.
- Använd inte apparaten till något annat än till dess angivna användningssyfte.
- Säkerställ att apparatens handtag och stöd är rätt placerade.



- Rengör elröken med en fuktig tygduk. Spruta inte vatten eller andra vätskor på apparaten.
Rengöring av värmeelementet är inte nödvändigt.
- Säkerställ att värmeelementet är torrt innan du ansluter stickkontakten i eluttaget.
- FÖRSÖK INTE ATT SJÄLV REPARERA APPARATENS ELEKTRISKA DELAR, ENDAST EN
PROFESSIONELL MONTÖR FÅR REPARERA APPARATEN.
- Använd inte apparaten tillsammans med timer eller fjärrkontrollerade eluttag.

Montera omsorgsfullt
- Modifiera inte apparaten vid montering. Det är mycket farligt och inte tillåtet att ändra på
apparatens delar.
- Följ alltid monteringsanvisningarna noggrant.
- Användaren ansvarar för korrekt montering av apparaten. Skador orsakade av felaktig monte-
ring
omfattas inte av garantin.

Val av lämplig plats för användning
Placera produkten minst tre meter från alla byggnader, i ett öppet och väl ventilerat område.
- Säkerställ att röken inte orsakar skador eller ger upphov till någon olägenhet.
- Säkerställ att apparaten inte är placerad under en överhängande konstruktion (terrass, veranda
skydd…) eller under bladverk.
- Placera apparaten på ett fast och stabilt underlag.
- Ställ apparaten aldrig på ett fordon i rörelse (båt, släp…).
- Ställ apparaten på värmebeständig yta. Om du ställer den på gräsmattan eller någon annan
värmekänslig yta, säkerställ att en betongplatta läggs under apparaten.
- Se till att apparaten inte kan blåsa omkull.

Tänk på det elektriska
- Apparaten får anslutas till elnätet först efter att den är klarmonterad och redo för användning.
- Koppla alltid ifrån apparaten från elnätet efter användning.
- Skadad elsladd får inte användas. Vänd dig till tillverkaren eller importören för att få sladden
utbytt.
- Använd endast en jordad förlängningssladd som är avsedd för utomhusbruk.
- Vi rekommenderar en förlängningssladd som är under fem meter lång. En längre sladd resulte-
rar
i effektförlust och minskar grillens kapacitet.

Korrekt användning och underhållning
- Apparatens värmeelement får endast användas som värmekälla. Bränn aldrig trä, kol eller annat
material i elröken.
- Häll aldrig bensin eller annan antändlig vätska i apparaten.
- Folie får aldrig läggas på gallret eller fettbrickan. Detta kan ge upphov till överdriven hetta och
kan skada apparaten.
- Rengör gallret, fettbrickan och flisbrickan alltid efter varje användning.
- Rengör flisbrickan när den har svalnat helt. Häll alltid använd flis i en värmetålig behållare.
- Förvara alltid apparaten på en torr plats. Lämna den aldrig i regnet.

Återvinning
- Apparaten får inte kasseras som vanligt hushållsavfall. Apparaten ska återvinnas som
elektroniskt avfall/elektronikskrot.



- Apparatens förpackning och andra material är återvinningsbara.
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