
Hemsedal bålpanne
VEILEDNING

FØR DU STARTER
Flammeringen vender nedover i transporten. Snu flammeringen og plasser den som avbildet.
Flammeringen har en viktig funksjon for å skape det riktige flammebildet. Ringen beskytter også
bålet mot vind. Ikke fjern ringen under fyring. Ringen blir svært varm!
Plasser bålpanna på et trygt sted. Bålpanna blir moderat varm i bunnen, men sett den på et
ubrennbart underlag i god avstand til brennbare ting. Ta hensyn til naboer. Følg  alltid gjeldende 
brannforskrifter der du bor

NÅR DU STARTER
Legg ved i bunnen av bålpanna, på den perforerte panna. Bruk tørr opptenningsved og rikelig med
luft mellom kubbene. Ikke fyll ved over kanten av bålpanna.
Ikke fyr med annet enn ved i bålpanna. Bruk miljøvennlig opptenningsull til opptenning. Da er du
trygg på at bålet kan nytes både med og uten pølsegrilling, uten sjenerende smak og lukt

NÅR DU FYRER
Når Hemsedal bålpanne har blitt varm vil du se at forbrenningsluften antenner røyken på toppen
av bålet. Bålpannen har flere sjikt i bunnen og på sidene som fordeler luften både til bunnen og 
toppen av bålet. Etterfyll med ved og hold produktet under oppsikt så lenge det er varmt.

NÅR DU ER FERDIG
La bålet brenne ut av seg selv. Hemsedal bålpanne etterlater seg minimalt med aske. Når
bålpannen er avkjølt kan du snu produktet å riste ut det lille som er igjen av aske. Produktet tåler
og oppbevares ute, men vi anbefaler å oppbevare det på et tørt sted. Da vil den være enklere å
holde ved like, og enklere å ta den i bruk neste gang

TIPS 
- Bruk tørr ved.
- Det tar 5 til 10 minutter før du oppnår full effekt.
- Spre bålet over hele bunnen.
- Ikke fyll ved høyere enn hullene for forbrenningsluft.
- Ikke dekk til hullene for inn-luft.
- Ytterkappen blir varm. Pass på barn og husdyr!-
- Regntrekk kan kjøpes som tillegg

MÅL
Høyde 38 cm.
Diameter Ø 38 cm.
Vekt 8,6 kg.
Materiale 316L rustfritt stål.
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