
Brukermanual - Norsk 

Lådan innehåller:  

                                                       

 

 

Hvordan bruke din nye bålpanne: 

1. Plasser toppringen som vist på bildet med kanten pekende oppover. 

Ikke fjern ringen under fyring, da ringen blir svært varm. 

 

 

 

 

 

 

2.  Bruk medfølgende understell til å plassere bålpannen på plass. 

Understellet skal brukes for å skape ekstra avstand mot underlaget og 

er spesielt viktig med treunderlag. 

                        

1X TOPPRING 

1X BRASPANNA 

2X HANDTAK 

1X ASK UPP 

1X UNDERSTELL 
1X BÆREVESKE 



3. Legg ved i bunnen av bålpannen og bruk tørr opptenningsved. Ikke overfyll 

med ved slik at det kommer over lufthullene i toppen av bålpanna. Det tar 

10 til 15 minutter før du oppnår full effekt. 
 

SIKKERHETSINSTRUKSJONER 
• Produktet er kun til utendørs bruk.  

• Plaser bålpannen på et jevnt og stabilt underlag i god avstand fra bygninger og 

andre brennbare materialer. Følg alltid gjeldene brannforskrifter der bålpannen 

er i bruk. 

• Bålpannen tåler oppbevaring utendørs, men vi anbefaler å oppbevare den på et 

tørt sted. (Bruk alltid bærevesken som medfølger ved oppbevaring) 

• La bålet brenne ut av seg selv og avkjøles i minst 24 timer. Når bålpannen er 

avkjølt tømmer du askeskuffen. 

• Ikke lag mat på bålet før veden har fått et belegg av aske. Vi anbefaler bruk av 

matlagingsrist (ekstrautstyr). 

• Ikke bruk tennvæske eller andre brennbare væsker under bruk, da dette kan 

skade produktet. 

• Bålpannen skal ikke brukes på båter eller noen form for kjøretøy. 

• Du må alltid utvise samme forsiktighet som når du tenner bål.  

• Spesielt for lakkerte bålpanner: 

• Lakkerte overflater er alltid mer utsatt for riper. husk derfor alltid å bruke 

medfølgende hansker for å beskytte bålpannen mot riper etc. Det vil kunne bli 

noen endringer i fargenyansene, da store temperaturforandringer kan påvirke 

lakkens nyanser. 

 

 

ADVARSEL! 

IKKE BRUK TENNVÆSKE ELLER SPRIT VED ANTENNING, DA DETTE KAN SKADE 

BÅLPANNEN.  VI ANBEFALER BRUK AV TENNBRIKETTER. 

IKKE FLYTT BÅLPANNEN NÅR DEN FREMDELES ER VARM UTEN MEDFØLGDE HANSKER 

OG BÆREHÅNDTAK. 

SKADER SOM ER FORÅRSAKET AV FEIL BRUK DEKKES IKKE AV GARANTIEN. 

ALLE VÅRE BÅLPANNER VIL FORANDRE FARGE ETTER BRUK DE FØRSTE UKENE. 

 

 

 

 


