
93539 Leveransomfång:
Rengöringsborste för grillgaller, borstrulle i plast, borstrulle i mässing, verktyg för 
att byta borstrulle.
Rengöring: Grepp: med en fuktig duk.
Borstrullar: för hand med varmt vatten och diskmedel.
Användning med 4 st AA-batterier (medföljer INTE).

Leveringsomfang:
Grillristrenser, plastbørsteoppsats, messingbørsteoppsats, verktøy til å skifte 
børsteoppsatsen 
Rengjøring: Håndtak: Med en fuktig klut.
Børsteoppsatser: For hånd med varmt vann og oppvaskmiddel. 
Drift med 4 x AA-batterier (inngår IKKE i leveransen)

Bruksanvisning

Bruksveiledning
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Öppna batterifacket genom att skruva loss de 
båda skruvarna på batterifackets lock. Sätt i 4 
st AA-batterier och se till att polerna är 
rättvända.

Åpne batterirommet ved å løsne de to skruene 
på batteriromlokket. Sett inn 4 x AA batterier og 
pass på at polene er i riktig posisjon.

Använd det medföljande verktyget 
för att byta borstrulle. Med hjälp av 
verktyget är det lätt att lyfta upp 
borstrullarna. När borstrullarna 
sätts fast märks det tydligt när de 
griper in.

Bruk vedlagt verktøy til å skifte ut 
børsteoppsatsene. Med dette 
verktøyet er det lett å løfte opp 
oppsatsene. Oppsatsene smekker 
merkbart når de settes inn.

PÅ/AV-knapp:
Läge 1 (längst ner riktning 
greppet): bara ljus
Läge 2: AV
Läge 3: PÅ utan ljus
Läge 4 (längst upp riktning 
borsthuvudet):
PÅ med ljus

PÅ-/AV-bryter:
Posisjon 1 (helt nede i 
retning håndtak): Kun lys
Posisjon 2: AV
Posisjon 3: PÅ uten lys
Posisjon 4 (helt oppe i 
retning børstehode):
PÅ med lys









OBSERVERA! Säkerställ att knappen står i läge ”AV” innan batterierna sätts i.

OBS! Pass på at bryteren står i „AV“-stilling før batteriene settes inn.!
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