
 

  

Instruksjoner CUBY Grill 
 

Samling:  

Den nedre delen er montert med de medfølgende boltene og mutrene (+ skiver for lakkert modell). Grillen 

må plasseres helt vannrett på en solid og fast overf late.  

Vær oppmerksom på å beskytte overf laten mot forurensning f ra Corten-stål (rust), mat og oljerester - f .eks 

med en grillmatte. Spesielt oljerester kan være veldig vanskelig å f jerne igjen.  

Sørg for å sikre overf laten mot glør som kan falle gjennom bålrettets hjørner og dreneringshull med liten 

risiko. 

Bålplassen er plassert løst slik at den støtter på alle 4 kanter. Grillplaten løf tes på plass i min. 2 personer. 

Drypbrettet, som kjøpt separat, plasseres løst mellom bålrettet og grillplaten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Første gangs bruk:  

Vi anbefaler en langsom oppvarming av grillplaten første gang den brukes. Langsom oppvarming de første 

gangene sørger for at grillplaten ikke deformeres.  
 

Ved levering blir grillplaten og risten oljet med et tynt lag beskyttende matolje. Ved første oppvarming 

skraper du av det øverste laget med en palle sparkel i rustf ritt stål.  

Når risten er ren og varm, er den klar for det første smøringslaget. Vi anbefaler å bruke matolje som 

solsikkeolje eller rapsolje - en olje med høy branntemperatur.  

Påfør i tynne lag med klut eller papir. Stille vil du kunne se den beskyttende sklisikre mørke oljelagformen. 

Husk også å olje sidene på grillplaten og rist.  

 

Tre: 

Det viktigste med treet er at det må være helt tørt for å unngå utvikling av røyk. Bruk aldri trykkimpregnert tre 

eller tre med malingsrester for å lyse opp. 

 

Olje:  

For behandling av grillplate og rist anbefaler vi matoljer av god kvalitet og med høy branntemperatur, som 

solsikkeolje og rapsolje. Oljen sørger for at overf laten ikke danner korrosjon (rust).   

Det er viktig at grillplaten og risten oljes kontinuerlig for å oppnå den mørke, non-stick overf laten og for å 

unngå korrosjon (rustdannelse). 

 

For matlaging er det et f ritt valg av oljer eller smør. De vil ikke skade overf laten på grillen. 



 

  

 

 

Oppvarmingstid:  

På 30-60 minutter er du klar til å imponere dine gjester og familie med deilig grillmat.  

 

Temperatur- / temperatursoner: 

Det vil være forskjellige temperatursoner på stekeplate. 

Dypest ved bålet vil det være varmest - opp til 300 grader Celsius. I de ytterste hjørnene er temperaturen 

optimal for oppvarming av brød og lignende. Du vil kunne plassere en gryte på toppen av grillristen for f .eks. 

kokte retter. 

Rengjøring: Når grillen har falt i temperatur - til rundt lunken - kan du rengjøre stekeplaten med palettkitt. 

Smuss- og stekrester kan lett skrapes ned i bålplassen mot midten.  

Sørg for å gi den olje etterpå. Hvis du har kjøpt et lokk, settes dette på når grillen er kald. 

 

 

Etterbehandling og vedlikehold:  

Sørg for å olje grillplaten og grillristen of te når den ikke er i bruk. Kontinuerlig oljing sørger for at korrosjon 

ikke oppstår. 

 

Det løse grillristen lagres varmt og tørt når det ikke er i bruk. Hvis du søler olje nedover sidene av 

cortenstålboksen, kan du smøre den over hele platen for å oppnå samme farge overalt.  

 

Imidlertid vil det gjøre boksen litt mørkere. De andre variantene, galva og lakk, kan rengjøres med alm. 

oppvaskmiddel og vann. 

 

Sikkerhet: 

 

Grillen må alltid være under oppsyn når den er varm. 

Det er levende ild og høye temperaturer - Vær ALLTID klar over at barn og dyr 

ikke kommer i nærheten. Stekeplaten kan bli opptil 250-300 grader varm. 

Bruk aldri kjemikalier eller brennbare væsker i nærheten av f lammene.  

 

 

HUSK FORTSATT OLJING AV GRILLPLATT OG GRILL! 

 

Grillen er godkjent for matkontakt. 

Samsvarserklæringer kan rekvireres på info@byjema.com 
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