
Dybdegående Brugsvejledning 
 

- Placer grillristen midt på grillen, åben alle ventilationsåbningerne(spjældene) helt op og 
tænd op i kullet på én af to følgende måder: 

o Placer en grillstarter nederst i grillen og tænd den. Når grillstarteren er 
rødglødende, placeres binchotan eller kokos kullet ovenpå. Vent 10-15 min og 
juster herefter spjældene til den ønskede styrke - Jo mere åbne spjæld jo varmere. 

o Start dine kul op ved at enten at lægge kullene på et gasblus eller brug en 
gasbrænder. Når ”optændingskullene” er rødglødende, placeres de i grillen og 
toppes op med nye kul. Afvent 10-15 min og så er grillen klar. 

o Hvis du bruger kokos kul kan du med fordel starte dine kul op med en looftligther. 
- Sørg for at placere grillen på et underlag der kan tåle høj varme. Den kan ridse underflader 

den bliver stillet på. Eftersom grillen bliver meget varm under bunden, kan den antænde 
eventuelt underlag og forårsage brand. Det er derfor ekstremt vigtigt at underlaget er 
resistent mod varme. 

- Rør ikke ved grillen når den er i brug, da dette kan forårsage forbrændinger. 
- Efterlad aldrig grillen uden opsyn. 
- Der kan flyve gnister fra grillen under brug. Hold derfor afstand og udvis forsigtighed samt 

vær årvågen, når du bruger grillen. 
- Hold børn på god afstand af grillen. 
- Sørg for at der ikke er letantændelige materialer i nærheden af grillen. 
- Brug ikke grillen i et lukket rum, da der vil være risiko for kulilte forgiftning. Rum ventilation 

er derfor ekstrem vigtig. 
- Efter brug skal du kontrollere at der ikke er flere gløder. Hæld ikke vand på gløderne inde i 

grillen, da grillen så vil gå i stykker. 
- Opbevar ikke din grill et fugtigt sted. 

 
Sørg altid for at være i et tilstrækkeligt ventileret område 

- Juster varmen ved hjælp af spjældet. 
- Tænd altid op i grillen udenfor, hvor der er god ventilation. 
- Hvis du griller indenfor i et rum, skal du sørge for at rummet konstant er godt ventileret, 

for at forhindre kulilteforgiftning. 
- Hvis du lukker spjældene i grillen, vil kulilteniveauet stige. Sørg derfor igen for god 

ventilation. 
- Vent altid med at stille grillen til opbevaring, indtil den er helt kølet ned. 
- Diatomiske grills kan revne efter brug, men de er stadig brugbare. 
- Brug ikke luft/blæst til at få gang i grillen, da dette får kullet til at brænde hurtigere, hæver 

temperaturen og kan derved beskadige grillen. 
- Brug kun kraftige bomuldshandsker når du flytter grillen. Brug ikke syntetiske fibre eller 

gummihandsker, da disse kan smelte eller antænde og derved forårsage skade. 
- Hvis metaltilbehøret på grillen er alvorligt beskadiget, skal det udskiftes, for at opretholde 

din og andres sikkerhed. 
Flyt ikke grillen med tændt kul i, da det er ekstremt farligt. 


