
 

 

Instruktioner CUBY Grillen 
 

Montering: 

Den nedre delen monteras med medföljande bultar och muttrar (+ brickor för lackerad modell). Grillen 

skall placeras helt horisontellt på ett solitt, fast underlag. 

Var uppmärksam på att skydda underlaget f rån missfärgning f rån Corten-stålet (rost), mat och oljerester - 

t.ex. med en grillmatta. Speciellt oljerester kan vara riktigt svåra att avlägsna. 

Se till att skydda underlag mot eldglöd som kan falla genom eldstadshörn och dräneringshål. 

Eldstaden är placerad löst så att den stöder på alla 4 kanterna. Grillplattan lyf ts på plats med min. 2 

personer. Dropplåda, som köps separat, placeras löst mellan eldstaden och grillplattan. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Första användningen: 

Vi rekommenderar en långsam uppvärmning av grillplattan första gången den används. Långsam 

uppvärmning de första gångerna säkerställer att grillplattan inte deformeras. 

 
Vid leverans inoljas grillplåten och gallret med ett tunt lager skyddande matolja. Vid första 

uppvärmning skrapas det övre lagret med en rostf ri stålspackel. 

När gallret är rent och varmt är det klart för första inoljning. Vi rekommenderar att använda en matolja 

som solrosolja eller rapsolja - en olja med hög antändningstemperatur. 

Applicera i tunna lager med tyg eller papper. Ef ter en stund kommer du att kunna se den skyddande 

halkf ria mörka oljelagret. Kom också ihåg att inolja grillplattans sidor och galler. 

 

Veden: 

Det viktigaste med veden är att den skall vara helt torr för att undvika rökutveckling. Använd 

aldrig tryckimpregnerat trä eller trä med färgrester för att tända. 

Olja: 

För behandling av grillplatta och galler rekommenderar vi matoljor av god kvalitet och med hög 

antändningstemperatur, såsom solrosolja och rapsolja. Oljan säkerställer att ytan inte bildar korrosion (rost). 

Det är viktigt att grillplattan och gallret kontinuerligt inoljas för att uppnå den mörka, matta ytan och för att  

undvika korrosion (rostbildning). 

För matlagning f inns det ett f ritt val av oljor eller smör. De skadar inte grillens yta. 

 
Fortsättning på baksidan 



 

 

 

Uppvärmningstid: 

På 30 - 60 minuter är du redo att imponera på dina gäster och din familj med utsökt grill mat. 
 

Temperatur- / temperaturzoner: 

Det f inns olika temperaturzoner på din stekpanna. 

Närmast centrum blir det varmast - upp till 300 grader Celsius. I de yttersta hörnen är temperaturen 

optimal för uppvärmning av bröd och liknande. 

Du kommer att kunna placera en gryta ovanpå grillgallret för t.ex. tillagade rätter. 

Rengöring: 

När grillen har sjunkit i temperatur - till ungefär ljummet - kan du rengöra stekplattan med en skrapa. 

Smuts och matrester kan lätt skrapas in i eldstaden mot centrum. 

Var noga med att inolja ef teråt. Om du har köpt till ett lock placeras det på grillen när den är kall. 

 

Efterbehandling och underhåll: 

Var noga med att inolja din grillplatta och grillrist of ta när den inte används. Kontinuerlig inoljning 

säkerställer att korrosion inte uppstår. 

Det lösa grillgallret förvaras varmt och torrt när det inte används. 
 

Om du spiller olja längs sidorna av cortenstålboxen kan du inolja över hela plattan för att uppnå samma 

färg. Det kommer dock att göra lådan lite mörkare. De andra varianterna, galvade och lackerade, kan 

rengöras med vanligt diskmedel och vatten. 

 

 

Säkerhet: 

Grillen skall alltid övervakas när den är varm. 

 
Det är levande eld och höga temperaturer – var ALLTID uppmärksam på att barn 

och djur inte kommer i närheten. Stekplattan kan bli upp till 250 - 300 grader 

varm. 

Använd aldrig kemikalier eller lättantändliga vätskor nära lågorna. 

 

VIKTIG: 

KONTINUERLIG OLJNING AV GRILLPLATTAN OCH GRILLEN! 

 
 

Grillen är godkänd för matkontakt.  

Försäkran om överensstämmelse kan begäras på info@byjema.com 

 

 


