VOLCANO
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FANTASTISKE FLAMMER
NESTEN RØYKFRITT BÅL
LETT Å TENNE OPP
ENKEL Å TA MED SEG
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I N N A N D U B Ö R J A R I N S T A L L E R A D E N H Ä R E L D S T A D E N:

Läs säker h etsa nvis ni ngar na oc h var ni ngar na n oggra nt f öre a nvä n d ni ng.
En dast f ör ut o m h us br uk!
Kva ntit et tr e:
Reko m men dera d mäng d trä: 2 kilo
Maxi malt ve d: 3 kilo

!

V A R NI N G!

Flytta i nt e el dsta d e n när d e n är tä n d ell er när d e n f ortfara n d e är var m.
Rör i nt e vi d el dsta d e n när d e n är tä n d, d e n ka n vara extre mt var m oc h d et ﬁ n ns risk f ör brä n nska d or
Rör i nt e vi d el dsta d e n när d e n är tä n d, d e n ka n vara extre mt var m oc h d et ﬁ n ns risk f ör att tä n da el d e n ige n.
Vi r ek o m m e n d erar a nvä n d ni ng av lättare brikett er.
Anvä n d i nt e alk o h ol ell er b e nsi n f ör b elys ni ng.
Fyll i nt e el dsta d e n m e d trä, eft ers o m d et ka n ska da bra n dka m mare n.
Ska d or orsaka d e av f elaktig a nvä n d ni ng täcks i nt e av gara nti n.

N O: AD V A R S E L !
Ikk e br uk s prit ell er
b e nsi n f or o p pt e n ni n g
ell er gj e n o p pt e n ni n g!

E N: W A R NI N G!
D o n ot us e s pirit or
p etr ol f or li g hti n g
or r e-li g hti n g!

Anvä n d i nt e el dsta d e n i ett trå ngt oc h / ell er b e b oligt r u m, t.ex. h us, tält, h usvag nar, h us bilar, båtar. Dö dsfara m e d
k ol m o n oxi df örgift ni ng.
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Endast för utomhusbruk!
Använd inte under markiser, baldakiner, parasoller eller liknande.
Placera eldstaden på en fast, jämn och stabil yta på säkert avstånd från byggnader, träd och andra brännbara material.
Flytta aldrig eldstaden när den används. FCC BBQ Volcano blir mycket varm under användning och får inte flyttas under användning.
Håll barn, djur och andra som behöver tillsyn på ett säkert avstånd från lägereldplatsen.
FCC BBQ bör inte användas av personer under 18 år, utom under strikt övervakning av vuxna. Eldstaden är inte en leksak.
Var försiktig så att du inte kommer i kontakt med några delar under användning, eftersom det kan leda till omfattande skador. Placera inte
möbler eller andra lättantändliga föremål bredvid brandkammaren.
FCC BBQ Volcano är konstruerad för användning med vanligt trä och ska inte användas med någon annan typ av brännbart material.
Gnistvätska eller andra brandfarliga vätskor får inte användas för antändning eller under användning, eftersom detta kan skada metallen.
Tänd aldrig apparaten igen med någon form av vätska, inte ens lättare vätska, eftersom kolet fortfarande kan lödas och orsaka stora lågor,
brandrisk och skada på brandkammaren.
Låt brandkammaren svalna i minst 24 timmar innan du tömmer den, eller töm begagnat trä / briketter i en metallbehållare. Töm aldrig
använda kol / briketter direkt på marken.
Kom ihåg risken för brand. Använd inte lägerelden i starka vindar. Lämna aldrig en tänd eldstad utan uppsikt.
Koka inte förrän träet har en askbeläggning
Vi har gjort allt vi kan för att ta bort skarpa kanter under produktionen, men vi rekommenderar att du kontrollerar
FCC BBQ VOLCANO är avsedd för privat bruk.
Brandkammaren ska inte användas på båtar eller någon typ av fordon.
Var försiktig när du använder eldstaden som när du tänder en vanlig eld.
Använd inte eldstaden förrän du har läst alla säkerhetsvarningar och procedurer för användning.
Lägereldplatsen får inte ändras eller modifieras på något sätt.
Luta dig inte över elden under användning, eftersom det kan orsaka brännskador.
Använd inte vatten för att släcka elden, eftersom det kan skada eldstaden och användaren.
Skador på personer, material eller dödsfall kan uppstå om ovanstående varningar inte följs.

Med FCC BBQ Volcano kan du njuta framför elden utan att plågas av besvärande rök. Tack vare en snillrik design och genialt utförande
minimeras röken till ett minimum. Detta gör att du kan njuta av mys framför brasan samtidigt som du slipper flytta stolen vart femte minut på
grund av röken. Detta är möjligt tack vare en enkel, men smart konstruktion där varmluft från elden antänder överskottsröken. Detta ger både
mindre rök och fantastiska lågor.
FCC BBQ Volcano lämpar sig för användning hemma i trädgården, vid sommarstugan eller på campingen. Med sin låga vikt och den praktiska nätpåsen kan eldskålen enkelt tas med och användas på resan.
LÅDAN INNEHÅLLER
1x Volcano – medium
1x Volcano stand
1x Bæreveske til Volcano – medium

TOPPRING

BASE

BÆREVESKE

BOTTENRING

SÅ HÄR ANVÄNDER DU VOLCANO:
Steg 1:
Använd medföljande bottenring för att placera eldskålen på, se till att det centreras på ringen. Detta för att skapa extra avstånd mot underlaget. Vi rekommenderar att du placerar eldskålen på ett plant stabilt och inte brännbart material.

BUNNRING
Steg 2:
Placera små träbitar i mitten av eldskålen och tänd sedan brasan. Fyll därefter på med flera vedklabbar vartefter. Undvik att använda något
annat än ved när du tänder brasan och använd inte tändvätska eftersom detta kan skada metallen och leda till rostbildning.
VIKTIGT!
Fyll inte på för mycket ved så att den täcker lufthålen överst i eldskålen. Detta kommer att förhindra antändningen av rök och minimera effekten. Elda inte med något annat än ved i eldskålen.
Steg 3:
Placera toppringen med kanten riktad uppåt. Toppringen fyller en viktig funktion, nämligen att skydda mot vind och öka effekten av lågorna.

X
TOPPRING

Steg 4:
När brasan har tagit fart tillför du extra ved för att hålla elden vid liv. Etter 10–15 min eldande kommer luften mellan väggarna bli så varm att
röken antänds och minimeras. Detta måste underhållas med påfyllning av ved under användning.
Steg 5:
När du inte längre behöver någon brasa, låter du elden brinna ut och slockna av sig själv. Detta minimerar mängden aska som blir kvar.
Steg 6:
När eldskålen har svalnat helt, vänder du den och tömmer ut askan före förvaring. Se till att eldskålen har svalnat helt innan du lägger undan
den för förvaring. Placera bottenringen inuti eldskålen och vrid toppringen för komprimerad förvaring. Askan ska hällas i en brandsäker
behållare eller släckas med vatten.

TIPS:
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Använd torr ved, gärna björk.
Det krävs 10–15 minuter ordentligt eldande innan du uppnår full effekt. Luften måste värmas upp för att skapa en sekundär antändning
längst upp.
Sprid ut elden jämnt över botten för maximal effekt.
Se till att inte fylla på så mycket att hålen inuti eldskålen täcks, detta skulle minimera eller förhindra effekten.
Täck inte igen hålen i botten av eldskålen eftersom detta kommer att hindra luftgenomströmningen.
Placera eldskålen på behörigt avstånd till brännbart material. Kom ihåg att lågorna brinner högt och placera inte eldskålen under överbyggnad eller annat brännbart material.
Vi rekommenderar att du placerar eldskålen på ett icke brännbart material.
Eldskålen blir väldigt varm. Håll barn och husdjur under uppsikt.
Metallen får en patinerad färg efter användning. Detta är normalt och påverkar inte funktionen hos eldskålen.
Om eldskålen utsätts för väder och vind under längre tid samt får bristande underhåll, kan detta leda till rost och missfärgning. Detta är
inget skäl för reklamation.

FÖRVARING OCH UNDERHÅLL:
•
•
•
•
•
•

Rengöring och korrekt förvaring har en positiv effekt på eldskålen, både vad avser livslängden och utseendet.
Efter varje användningstillfälle måste eldskålen tömmas på aska. Torka vid behov ur eventuella kvarvarande rester. Använd en torr trasa
Det är viktigt att eldskålen hålls fri från vatten och snö eftersom detta över tid kan leda till rost och missfärgning. Använd ett grillöverdrag
eller placera eldskålen torrt när den inte används.
Alla delar av eldskålen är gjorda av rostfritt stål typ 304 som visserligen är mycket motståndskraftigt mot rost men inte helt rostfritt.
Den höga värmen ger med tiden det rostfria stålet en patinerad färg. Detta är normalt och påverkar inte funktionen.
Ytrost kan förekomma, särskilt i kustområden. Detta slipas bort med lämpliga produkter som stålull eller liknande.
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FCC BBQ Volcano är avsedd för utomhusanvändning och får inte använda inomhus eller i ett slutet utrymme.
FCC BBQ Volcano blir väldigt het vid användning och ska inte flyttas på förrän elden har brunnit ut och eldskålen har svalnat. Håll
barn och husdjur under uppsikt.
Se till att inte komma i kontakt med några delar under användning eftersom detta kan resultera i svåra personskador. Placera inte heller
några möbler eller annat brännbart bredvid eldskålen.
Använd inte FCC BBQ Volcano inomhus. Giftig koldioxid kan ansamlas och leda till svåra personskador och i värsta fall dödsfall.
FCC BBQ är endast avsedd för privat bruk
FCC BBQ får inte användas av personer under 18 år med undantag av om användning sker under tillsyn och noggrann vägledning av
en ansvarig vuxen person. Volcano är ingen leksak.
Eldskålen måste placeras så att den inte kan vålla några skador på personer eller omgivningar. Tänk på att lågorna kan flamma högt.
Eldskålen får inte användas ombord på en båt eller någon typ av fordon.
Vid användning av eldskålen måste du vidta samma försiktighetsmått som när du gör upp en vanlig eld utomhus.
Använd inte eldskålen förrän du har läst alla säkerhetsvarningar och anvisningar för användning.
FCC BBQ Volcano har skapats för användning med vanlig ved och får inte användas med någon annan typ av brännbart material.
Tändvätska eller andra brännbara vätskor får inte användas för antändning eller under användning eftersom detta kan skada metallen.
Eldskålen får inte förändras eller modifieras på något sätt.
Placera alltid eldskålen på ett plant, jämnt och säkert underlag.
Använd inte eldskålen vid stark vind.
Luta dig inte över elden i eldskålen – risk för brännskador föreligger.
Använd inte vatten för att släcka elden, detta kan medföra skador både på eldskålen och användaren.
Vid underlåtelse att följa ovannämnda varningar kan resultatet bli materialskada, personskada och i värsta fall dödsfall.

www.fccbbq.com
Contact:
FCC Products AS, Kjeller Vest 3, 2007 Kjeller, Norway
E-mail: support@fccbbq.com

