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DK TØNDEGRILL

Introduktion

For at du kan få mest mulig glæde af din nye 
tøndegrill, beder vi dig gennemlæse denne 
brugsanvisning, før du tager tøndegrillen i 
brug. Vi anbefaler dig desuden at gemme 
brugsanvisningen, hvis du senere skulle 
få brug for at genopfriske din viden om 
tøndegrillens funktioner

Tekniske data

Materiale:  lakeret stål

Farve:  Sort

Pladetykkelse:  0,8 mm

Mål: 99×49×92 cm (b×d×h)

Grillriste:  2 stk. 38×42 cm

Særlige sikkerhedsforskrifter

Grillen skal placeres på et plant og stabilt 
underlag, inden den tændes.

Underlaget skal være ikke-brændbart, 
f.eks. udendørs�iser, belægningssten eller 
stampet jord. Der må ikke være brændbare 
emner som græs, planter eller affald under 
eller tæt på grillen.

Det anbefales, at grillen tændes, og 
at briketterne holdes røde i mindst 30 
minutter før første tilberedning.

Begynd ikke tilberedningen af maden, før 
briketterne er dækket af grå aske.

Hæld ALDRIG tændvæske, benzin, 
petroleum eller andre brandfarlige væsker 
på grillen, mens den er varm! Det kan 
medføre stik�ammer eller eksplosioner, der 
kan give meget alvorlige brandsår!

Gløder og varm aske fra grillen må ikke 
hældes i affaldssække.

Brug forskellige grillredskaber til råt og 
tilberedt kød, og hold det adskilt, da der 
ellers kan overføres bakterier til det stegte 
kød, der kan give madforgiftning.

ADVARSEL! Denne grill bliver meget varm, 
�yt ikke på den, når den er i brug. Brug den 
aldrig indendørs.

ADVARSEL! Brug ikke sprit eller benzin til 
antænding eller genantænding! Brug kun 
optændingsblokke, der opfylder kravene i 
EN 1860-3!

ADVARSEL! Hold børn og kæledyr på sikker 
afstand.

Samling

Der henvises til illustrationerne bagest i 
brugsanvisningen. Vær 2 personer om at 
samle tøndegrillen.

Brug

Det anbefales at bruge grillkul eller 
briketter, og der må maksimalt fyldes ca. 2 
kg brændsel på grillen.

Tænd grillen ved hjælp af f.eks. tændblokke 
eller tændvæske, og vent med at grille 
på den, til grillkullene eller briketterne er 
hvidglødende. Det anbefales at bruge en 
grillstarter.

Du kan bruge de 2 ga�er (6) til at �ytte 
ristene med, når de er varm. Se �gur 7 og 8.
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Rengøring

Grillristene kan rengøres med en grillbørste, 
inden de er kølet helt af. Hvis der er mange 
fastbrændte madrester, kan ristene lægges 
i blød i vand tilsat rengøringsmiddel og 
herefter skrubbes med en skuresvamp eller 
lignende. Skyl ristene med vand, og smør 
dem med madolie, inden de igen tages i 
brug.

Servicecenter

Bemærk: Produktets modelnummer 
skal altid oplyses i forbindelse med din 
henvendelse. 
Modelnummeret fremgår af forsiden på 
denne brugsanvisning og af produktets 
typeskilt.

Når det gælder:

• Reklamationer

• Reservedele

• Returvarer

• Garantivarer

• Åbent hverdage fra 07.00  til 17.00 
(fredag dog til kl. 15.00)

• Tlf: +45 76 62 11 10

• Fax: +45 76 62 11 27

• E-mail: service@hpschou.com

Fremstillet i P.R.C.
6653
Produceret for:
HP Schou A/S
Nordager 31
DK-6000 Kolding

© 2016 HP Schou A/S
Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet i denne vejled-
ning må ikke gengives, hverken helt eller delvist, på 
nogen måde ved hjælp af elektroniske eller mekaniske 
hjælpemidler, f.eks. fotokopiering eller optagelse, 
oversættes eller gemmes i et informationslagrings- og 
-hentningssystem uden skriftlig tilladelse fra HP Schou 
A/S.

Overensstemmelseserklæring 

Vi erklærer hermed, at 

TØNDEGRILL
87798 (AB2216)

er fremstillet i overensstemmelse med 
følgende standarder eller normative 
dokumenter:

EN1860-1:2013

i henhold til bestemmelserne i direktiverne

2001/95/EF  Produktsikkerhed i 
almindelighed

Kirsten Vibeke Jensen 
Product Safety Manager

24.10.2016 - HP Schou A/S A/S, DK-6000 Kolding
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1. Sæt hylden (14) ind mellem vangerne (13), og skru vangerne fast 
mellem venstre bensæt (11) og højre bensæt (12) med 4 skruer (B). 
Sæt akslen (15) ind gennem hullerne i det højre bensæt (12). Sæt 1 
skive (G), 1 hjul og 1 møtrik (F) på hver ende af akslen.

2

2. Læg tønden (9) ned i buerne på bensættene (11, 12). Skru tønden 
fast til bensættene med 3 skruer (A), 3 skiver (G) og 3 møtrikker (E) i 
hver side. 
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3. Skru håndtaget (10) fast på venstre side af tønden med 4 skruer (A), 4 skiver (G), og 4 
møtrikker (E).

4. Skru læskærmens dele (3, 4, 5) sammen med 4 skruer (A), 4 skiver (G) og 4 møtrikker 
(E). Læg den samlede læskærm bagest på tønden (9), og skru den fast til tønden med 4 
skruer (A), 4 skiver (G) og 4 møtrikker (E).
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5. Skru tværstiveren (8) fast på tønden med 4 skruer (A), 4 skiver (G) og 4 møtrikker (E).

 Skru ristholderen (7) fast på tværstiveren med 4 skruer (C) og 4 møtrikker (D).

6. Læg kulristen (2) ned i tønden. Hægt grillristene (1) fast i holderne. Tøndegrillen er nu 
klar til brug.
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