MONTERINGSANVISNING OCH INSTRUKTION
BonVes
Läs igenom instruktionen innan du startar monteringen. Vi rekommenderar att du gör monteringen på ett mjukt underlag som en matta, för att
undvika repor på produkten. Vänligen notera att på grund av beskaffenheten av gjuten metall kan det finnas råhet på ytan vilket inte är ett
produktfel utan förbättrar produktens design.
* Kasta inte något packmaterial innan du har kontrollerat att alla delar finns med.
* Detta packet innehåller små delar. Var försiktig så små barn inte får tag i dem.
* Behåll monteringsanvisningarna för framtida referens.

Part List
Item.

Parts

Qty.

A

grillgaller i krom

1

B

Platta för kol/ved vid grillning

1

C

Eldkorg

1

D

Ben

3

T

Skruv(1/4"x5/8")

6

X

Insexnyckel

1

Y

Skiftnyckel

1

Z

Eldgaffel

1

Montering
Verktyg: Insexnyckel(X), Skiftnyckel(Y) och eldgaffel (Z) finns med i förpackningen.
DRA INTE ÅT SKRUVARNA HELT INNAN ALLA ÄR MONTERADE. EFTERDRA DEM
1.Skruva dit benen (D) på eldkorgen (C) med skruvarna (T).
2.Sätt ditt mittenplattan för kol (B) innuti eldkorgen (C). Används endast när det ska grillas.
2.Lägg på grillgallret (A) ovanpå eldkorgen (C).

Utomhus eldkorg
Var försiktiga och aktsamma när produkten används.
Produkten är för utomhusbruk och kan bli mycket varm vid användning.

Innan den används.
Produkten får bara användas utomhus. Om den sätts på en uteplats måste ytan vara tom och taket ska vara öppet så rök kan stiga upp
och lätt försvinna ut.
Ska ställas på en plan yta, långt ifrån allt som kan ta eld. Håll alltid ett öga på elden.

Varning
1. Använd INTE om du lider av hjärt- eller lungproblem eftersom inandning av rök kan förvärra befintligt tillstånd.
2. Flytta INTE produkten efter att den är tänd.
3. SItt INTE för nära produkten.
4. Överfyll INTE korgen med ved eller kol
5. Använd INTE kemiska tillsatser som påskyndar elden
6. Använd INTE i hårt väder
7. Håll brandfarliga vätskor långt borta från produkten eftersom vissa brandfarliga vätskor kan ta eld från den utsända värmen
8. Hantera bara produkten med eldgaffeln. När elden är tänd rör inte med bara händer eller grillvante.
Använd endast eldgaffeln att lyfta locket/mellandelen.
9. Håll avstånd från produkten. Håll barn och djur borta från produkten
10. Endast vuxna ska hantera och underhålla produkten.
11. Håll området runt eldkorgen fritt från brännbart material. Torra löv, papper, gräs eller pinnar kan lätt ta eld från värmen av produkten
12. När eldkorgen är tänd var försiktig så du inte snavar eller ramlar in i eldkorgen.

Att tänka på innan användning
Kontakta din brandkår för information om brännförbud och föreskrifter om eldstäder och eldkorgar i ditt område.
Eldkorgar kan fortsätta att vara varma och ulmande i hela 24 timmar efter att den synliga elden har släckts
Glödande eldkorgar är en vanlig orsak till skador och brännskador, särskilt för barn.
Produktens yta kommer att missfärgas när den placeras utomhus och från första användningen på grund av produktens art och värmen / lågorna.

Välj en plats för eldkorgen
Eldkorgar måste vara placerade på ett säkert ställe. Ställ dem inte nära en byggnad, vägg, utomhusmöbel, uppblåsbar pool eller brandfarliga produkter.
Närliggande produkter kan fatta eld från flammor eller värmen. Placera den på en icke brandfarlig plats, ren från överhängande objekt.

Användning av eldkorgen
Produkten får endast användas utomhus. Den blir mycket varm när den används.
Användning av felaktigt material i eldkorgen kvan vara farligt.Använd endast kol eller ved.
Använd inte brännbart material som kläder, mattor, servetter eller andra produkter som kan orsaka okontrollerad brand.
Använd inte bensin, t-sprit, tändvätska, sprit eller liknande material för att tända elden. Lämna aldrig eldkorgen obevakad när den är tänd.

Vind
Eldkorgen ska vara skyddad mot vind. Den ska inte avändas vid hård vind. Vind orsakar rök och att lågor kan blåsa runt vilket kan sprida glöd.
Vid användning av eldkorg i lätt blåst, håll öga på den så inte glöd flyger i väg.
Placera inte eldkorgen nära något som kan fatta eld.

Människor och djur
Håll barn och djur under uppsikt när eldkorgen används.
Säkerställ att alla runt omkring eldkorgen förstår att en eld kan ge rök och glödloppor.Tillåt inte barn eller djur gå nära eldkorgen för att
undvika att de inhalerar rök eller bränner sig.
Eldkorgen kan bli mycket het och kan bränna den som går för nära.

Släck elden ordentligt.
Eld är farligt och måste släckas ordentligt. Släck inte elden genom att hälla vatten i en het eldkorg, det kan innebära
demolerat material, rost och flagad färg. Elden ska släckas genom att brinna ut av sig själv eller med hjälp av brandsläckare.Viktigt att notera är att eld kan fortsätta
pyra och glöden är fortsatt varm även om det inte finns några synliga lågor. OBS! fortsätt övervaka eldkorgen efter att lågorna har försvunnit
för att kontrollera glöd och rök som kan indikera att elden fortsatt är aktiv. Om du är osäker, efter att eldkorgen har fått mycket tid att svalna,
fyll eldkorgen med vatten som du sedan häller ut.

Rengöring av eldkorg
När du är säker på att eldkorgen är sval, töm ut aska och kol rester. Rengör med vatten.
ANVÄND INTE KEMIKALIEBASERADE RENGÖRINGSMEDEL eftersom det kan skapa flammor vid nästa användning.

Förvaring
För bästa hållbarhet bör eldkorgen inte stå ute i regn eller snö. Efter att du säkerställt att elden är helt släckt, rengör eldkorgen och ställ den i skydd under tak.
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