Installation instructions
and use and care guide

M8/M6/L6 grill montering
Om grillen monteras i grillkåta, lusthus eller dylikt, måste den få tillräckligt med tilläggsluft.
För M8/M6 rekommenderas 3-4 st. öppningar med diameter på ca 150 mm och L8 grillen måste ha
minst fyra öppningar med diameter på ca 150 mm. Grillen monteras på en stabil och plan grund.

1

Montera ihop underredets två
bitar. De monteras ihop med
bult och mutter enligt bild.

2

Vänd försiktigt eldstaden upp
och ned på ett plant underlag
för att undvika repor. Placera
muttrar i alla fyrkantiga mutterhål på nedre delen av eldstaden.

3

Lyft underredet på eldstaden
enligt bild, så att hantaget
för dragreglering hamnar i det
tänkta hålet på eldstaden. Fäst
underredet med bultar med
sexkantsnyckel i varje hörn på
eldstaden.
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Fäst dragknoppen i dragreglerings handtaget.

Vänd grillen rätt väg och placera
askgallret med P-loggan på
samma sida som dragreglerings
handtaget. Lägg gnistgallret på
plats.

Montera ihop halstern. Trä på
upphängnings konsolen på
handtaget. Fäst sedan handtaget i halstern med två bultar.
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*1

Trä på kaffepanna kroken i bågstativet. Trä sedan på låsningsringen
och fäst med en vingmutter. Gör
likadant med grillgallret.

10

Färdig grill utan rökkåpa

Placera bågstativet på eldstaden
så att kaffepannskroken och
grillgallret hamnar på höger sida
om dragreglerings knoppen
framifrån sett. Fäst halstern på
vänster sida i bågstativet med
haken närmast handtaget uppåt,
se bild *1.

Behandla bordskivorna innan
användning med lack,
målarfärg eller olja. Skruva
fast bordskonsolerna i
träborden och haka sedan på
i eldstaden.

M8/M6/L8 rökkåpans montering

1

Lägg stativen i hålen på eldstaden. Under grillgaller och kaffepannskroken läggs en låsningsring med vingmutter.

4

Lyft skorstenen alternativt
skorsten med rökspjäll på
rökkåpan.

2

Vänd rökkåpan upp och ned
och fäst konsolerna med
vingskruv, enligt bild.

5

Skorstensbiten med veck läggs
inuti skorstenen med veck
nedåt.

3

Lyft rökkåpan på grillen med
stativen i konsolerna i rökkåpan.

6

Delar monterade ovanför tak:
Förlängningsskorsten med en
krage läggs ovanför tidigare
monterad skorstensbit. Montera
regnhatten (lång vingskruv).

Rengöring och skötsel
Eldstaden skall alltid tömmas från aska efter användning
Töm askluckan regelbundet, askan kan annars bränna sönder gallret i eldstaden, det förlänger
gallrets livstid. Om askluckan är full så kan det också falla ned heta kolbitar på golvet. Innan
tömning måste askan ha kallnat. Tryck alltid in askluckan så långt in som den går.
Efter rengöring oljas eldnings ytorna på eldstaden med matolja.
Om grillen är i en grillkåta, lusthus eller annan byggnad, måste eldstaden hållas fri från snö
genom att täcka för skorstenen vintertid.
Bordsskivorna är obehandlat trä. Behandla borden med olja, lack eller målarfärg innan ibruktagande.
Förvara grillen i ett torrt utrymme.
GARANTI
Polar Metalli Oy ger tillverknings och material garanti på Polar Grill med följande villkor,
- Garantin gäller ett år från inköpsdatum (12 mån)
- Garantin gäller med uppvisat inköpskvitto eller annan trovärdig inköpsförklaring.
- Gäller för tillverknings eller materialfel upptäckta under garantitiden
GARANTIN TÄCKER INTE
Slitage som uppkommit vid normal användning, t.ex. produkten har blivit överhettad och
färgen lossnar.
- Fel använd, oaktsamhet eller skötselanvisningarna inte har följts.
- Fraktskador
HUR MAN GÅR TILL VÄGA VID UPPTÄCKTA FEL
Synlig fraktskada skall anmälas omedelbart och dold fraktskada måste anmälas inom fem
dagar från mottagandet.
Polar Metalli Oy bekostar produkten till felfri.
Garantikorrigering förlänger inte garantitiden.
Köparen måste informera säljaren eller tillverkaren inom rimlig tid när skadan upptäckts eller
skulle ha upptäckt. Inom rimlig tid räknas normalt 14 dagar.
Denna garanti begränsar inte rättigheterna enligt konsumentköplagen.

Bruksanvisning
INNAN GRILLEN TAS I BRUK.
Elda med glödande kol eller ved i minst 30 minuter.
SÄKERHET
Lägg inte tändvätska eller kol med tändvätska direkt på varm eller glödande kol.
Stäng korken till tändvätskan och förvara inte i närheten av grillen.
Använd inte bensin, sprit eller andra explosiva ämnen vid tändning av grill.
Lämna inte barn eller husdjur utan uppsyn i närheten av en varm grill.
En varm grill får inte flyttas.
Placera grillen en och en halv meter från lättandtändligt material.
Grillen skall inte brukas om inte alla delarna till den finns på plats.
Använd inte kläder med lösa ärmar, vid tändning av grill eller användning av grill.
Om grillen är utomhus använd inte den vid blåst.
Rör aldrig grillgaller eller kaffepannans krok med bar hand när de är varma, pannlapp rekommenderas när man grillar.
Använd ordentliga grillverktyg, som har långa och värmebeständiga handtag.
ANTÄNDNING
Öppna luftspjället helt under antändning och vänd bort halstren så att den inte är ovanför
eldstaden. I grillen kan grillkol, briketter och ved användas. Förbränningsmaterial får maximalt
fyllas till eldstadens övre kant. Gnistgallret räknas inte som eldstad.
Ved
Placera ved i lagom längd i mitten på eldstaden, veden får inte komma över på eldstadens
kanter. Tänd veden med hjälp av näver eller papper.
Kol
Häll grillkol eller briketter i grillen och häll tändvätska. Låt tändvätskan dra sig lite innan
antändning.
Släckning
Låt grillen självsläckas. Släck inte med vatten för det kan skada grillen.

