
Paketets innehåll. Lägg ut alla delar på ett mjukt underlag för att underlätta monteringen. Avlägsna folieringen.
The contents of the package. Place all parts on a soft surface for a better overview when assembling the grill. 
Remove the foil.

Innan du använder grillen - läs noga genom säkerhetsföreskrifterna (separat dokument)
Before using the grill - carefully read through the safety instructions (seperate document)

Paketet innehåller även dessa skruvar, muttrar & brickor. 
Notera vilken bokstav som hör till respektive del, då de 
refereras till senare i manualen.
The package also contains these screws, nuts & washers. 
Please note which letter that refers to which part, as they 
are referred to later on in this manual.

Då börjar vi! Börja med att montera ihop innerväggar-
na och skjut in distanserna genom urtagen. Se så att 
försänkningen i distanserna pekar ner mot underlaget.
Ok, let’s start! Begin with mounting the inner walls and 
slide the distance bars through the notches in the walls as 
the picture shows. Make sure that the wide notches in the 
distance bars face downwards against the ground.

1

FYRBÄNK

Blå vägen 15 | 920 64 Tärnaby, Sweden | www.hikki.se | info@hikki.se | +46 (0)954 - 725 099 | Design by Per Enoksson. © Hikki AB



Ta de långa ytterväggarna och för in de runda 
trähandtagen genom hålen.
Take the long outer walls and thread the round 
handles through the holes, as the picture shows.

Ta bottenplattan med innerväggarna som du monterade 
i steg 1-3 och för den ner tills den vilar på ytterväggen. 
Take the bottom plate that you assembled in step 1-3 and 
lower it over the outer walls.

Lägg på bottenplattan, som bilden visar.
Place the bottom plate on the walls, as the picture shows.

Passa sedan in ytterväggens kortsidor över långsidan, 
det här fixerar väggarna mot varandra.
Place the short sides of the outer wall through the 
notches in the long side. This locks the walls together.

För in en kil i varje ben och bänd ut dom. Du kan även 
passa på att skruva fast benen med skruv C.
Lock the legs into place using the rest of the wedges. 
Screw the wooden legs into place using screw C.

Trä in kilarna genom urtagen i väggarna och använd 
det T-formade verktyget för att bända ut och låsa dem.
Push the wedges through the small holes in the parts of 
the walls that protrudes through the bottom plate. Use the 
T-shaped tool to expand them and lock them in place.
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Kolrosten kan ligga i grillen på två olika sätt. Stående 
som på bilden ovan - ger en grundare kolbädd, kor-
tare brinntid och minst värmestrålning mot underlaget.
The coal grate can be used in two different positions. 
Standing as in the picture above, which results in a 
shallower coal bed, shorter burn time and less heat 
radiation against the surface on which it is placed.

Då fortsätter vi till locket. Börja med att skruva fast hand-
tagets trädel mot metallhållaren med skruv C.
Ok, let’s start with the lid. Begin with screwing the woo-
den block to the metal holder using screw C.

Lägg värmeskölden på plats. Fäst den med en skruv B, 
en fjäderbricka E och en mutter D i respektive hörn, och 
fäst de två utstickande handtagskruvarna med varsin 
bricka och mutter. Mount the heat shield to the lid - use 
a screw B, a spring washer E and a nut D in each of the 
four corners. Also add a washer E and a nut D to the two 
protruding screws A in the center.

Eller som en vagga - det ger en djupare kolbädd med 
längre brinntid och mer värmestrålning mot underlaget.
Or as a cradle - this results in a thicker coal bed, longer 
burn time and more heat radiation against the surface 
on which it is placed.

Sedan ska tre delar skruvas ihop - handtaget, locket 
& distansplåten. Använd skruv A och trä den genom 
hålen i respektive del, trä på en fjäderbricka E och fäst 
sedan alltihop med mutter D.
Thread screw A through the corresponding holes in the 
handle, lid and distance plate. Place a spring washer 
over the screw and fasten everything fi rmly using nut D.
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Tips: Du kan ställa grillen ovanpå en skifferplatta och på 
så sätt isolera underlaget mot värmestrålningen.
Tip: Place the grill on a slate slab to protect the surface 
from direct heat radiation from the grill.
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Hyllplanen skjuts ned i innerväggens urtag och har två 
funktioner - dels kan du lägga gallret på ovanpå dem..
The risers serves two functions - you can place the grill 
grate on top of them...

Använd verktyget för att skrapa rent från sot och annat 
skräp mellan inner- och yttervägg.
Use the cleaning tool to scrape soot and dirt between 
the inner and outer walls.

Om du grillar fet mat kan du minska risken för att fett 
rinner ut ur grillen genom att strö ett tunt lager aska över 
bottenplåten. 
If you cook food that are rich in fat content, you can mini-
mize the risk of fat sipping through the grill by sprinkling a 
layer of ash over the bottom plate.

Använd urtaget i verktyget för att skrapa rent gallret.
Use the notch in the handle to scrape dirt from the grill 
grate.

Lägg på locket när du har grillat klart - för att hindra att 
det blåser ut sot och glödloppor.
Put the lid on the grill when you’re finished cooking - to 
avoid having ash and embers blowing from the grill.

...eller så kan du lägga gallret i höjd med kolen och 
använda hyllplanen för att lägga upp grillspett och 
annat på varmhållning.
or you can place the grill grate just above the hot coals 
and use the risers to keep skewers and other things warm.




