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rir rykke med din nye Swinggrillgn
Det er så logisk og let at bruge Swinggrillen, at en brugervejledning næs-ten er overflødig,

men her er alligevel nogrle gode-råd. Og du kan finde mange flere råd og tips på
www.swinggrillen.dlg

Den faste fod
Foden graves ned i udkanten af bålet.
Vær omhyggelig med at sætte den lodret.
"Flapperne" skal vende opad.
Foden må aldrio stå inde i ilden,
da det kan svække bøjlens styrke.

SwingbØiler og kæder
Ringen i swingbøjlernes top sikrer, at du ikke kan tabe kæden
ned i bålet. Ringen skal endvidere brugås til lammestativet. Det
garanteres, at bØjlen kan bære 30 kg, men selv et særdeles
stort lam vejer ikke over 30 kg. Kæderne bliver aldrig varmere,
end du kan arbejde med dem uden grydelap.

Extrabøjlen (tv) føres ind over
basisbøjlen og grlider let på plads.
Bøjlerne kan nu uafhængigt af
hinanden dreje 360 grader.

Grillristen ,

Risten er behandlet med madolie. Varm den kraftigt op før
ibrugtagning. Efter brug er det en god idd at rengøre den med
en grillbørste og smøre den ind i madolie, fordi grillristen, som
det eneste element i swinggrillen, kan ruste.
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Det er så logisk og let at

men her er alligevel
bruge Swinggrillen, at en brugervejledning næsten er overflødig,
nogrle gode-råd. Og du kan finde mange flere råd og tips på
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Den faste fod
Foden graves ned i udkanten af bålet.
Vær omhyggelig med at sætte den lodret.
"Flapperne" skal vende opad.
Foden må aldrio stå inde i ilden,
da det kan svække bøjlens styrke.

SwingbØjler og kæder
Ringen i swingbøjlernes top sikrer, at du ikke kan tabe kæden
neO i Uåtet. Ringen skal endvidere brugås til lammestativet. Det
garanteres, at bøjlen kan bære 30 kg, men selv et særdeles
stort lam vejer ikke over 30 kg. Kæderne bliver aldrig varmere,
end du kan arbejde med dem uden grydelap.
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Grillristen
Risten er behandlet med madolie. Varm den kraftigt op før
ibrugtagning. Efter brug er det en god idd at rengøre den med
en grillbørste og smøre den ind i madolie, fordi grillristen, som
det eneste element i swinggrillen, kan ruste.



Den flytbare fod
skrues ned i udkanten af oåtet - og det er nernmest før bålet tændes.
Foden må aHrio stå inde i itdm, Al Cet kan svække bøjlens styrke.
Vær omhyggelig med at skrue den lodret ned.
Keglen på foaen skal altid skrues mindst halwejs
ijorden, og længere ned, hvis det er en tung
gryde eller et helt lam, du skal have over ilden.

Så lct cknræ fodcn nsd
1) Foclen skrues et lllle stykke ned iJorden rned
nånan:an
2) SwlngbøJlen placercs i den fly$are fod oS hulleme i
henholdsvis fod og bøjle plaæres ud for hinanden.
3) Kædens krog, der_senere skal holde grillristen,
placeres i hullerne, så debne er låst sammen...
4) oS bøJkn kan bruges som drejearm, så foden let
skrues ned selv i et meget hårdt underlag. OS så er det
endda let at få foden tit at s-tå lodret.

Lammestativet
Lammestativet kan reguleres i
længden efter dyrets størrelse.
Lammet skal bindes Ul stativet
med.kraffg jemtråda Forben i
den faste arm, bagben i den

lVtbare affn og ribbenene i mellemarmen. Kroppen skal
frestnes et par steder på Oen langsgående arrn.
Bærcarmen montetes på swingbøjlen og tammestativet
hæftes til bærearmen i de to kæder.
Dyret vendes med 6t tag i det snoede håndtag.
Dyret må ikke veje mere end 30 kg.

.4

og glæd dig over, at hele systemet, både swinggrillen og lammestativet, er fladt og fylder så lidt,
at det let kan pakkes sammen i bilens bagagerum.

Få yderligere inspiration {g gode råA på www.swinggrillen.dk
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