
 

 

 

VINDSKJERMING - BESKYTTELSESGLASS 

 

Dette er IKKE et leketøy. 

Glasset kan bli veldig varmt under bruk! – IKKE TA PÅ GLASSET når bordet er i bruk! 

IKKE tildekk glasset når bordet er i bruk. 

Ikke la noe støtte seg,lene seg på, eller hvile på glasset under bruk. 

Kun til dekorativt bruk. ALDRI bruk bordet til matlaging. Ikke bruk glasset, eller annet tilbehør for å 

lage eller å holde mat varm. 

Vent minst 30 minutter slik at bordet får avkjølt seg, før du berører på glasset eller legger på 

beskyttelsestrekk. 

Vær sikker på at voksne og barn som er i nærheten av bordet vet om farene ved høye 

overflatetemperaturer og at de vet de må være forsiktige. 

Barn bør uten unntak holdes under oppsyn når bordet er i bruk. 

 

 

 

 

 



DELER 

 

 

MONTERING 

1. Fjern forsiktig alle fire glasspanelene fra emballasjen og legg dem ut på en flat overflate med et 

teppe eller tøystykke for å forhindre riper. 

2. Fjern deretter de 8 hjørnebrakettene. Forsikre deg om at hver brakett har to skruer per brakett. 

3. Løsne skruene på hver av de 8 brakettene for å gjøre det enklere å montere glassplatene. 

4. Skyv braketten på en glassplate og sett glassplaten loddrett (som den skal stå når den er ferdig 

montert). Denne posisjonen gjør at brakettene kan strammes ordentlig, slik at glassbeskyttelsen vil 

stå jevnt rundt brenneren og stå helt flat. 

5. Stram skruen til glassplaten til den sitter godt. IKKE stram til skruen for hardt, da kan glasset 

sprekke. Stram bare for hånd med skrutrekkere. IKKE stram med en elektrisk skrutrekker eller drill. 

6. Når du har festet bunnbrakettene på en plate fortsetter du å legge til plater og koble 

bunnbrakettene på hvert plate, til alle fire 

platene er koblet til. 

7. Etter at alle bunnbrakettene er lagt til, legg til 

toppbrakettene på hver glassplate, og pass på 

at hver og en er strammet helt. 

8. Når du monterer alle de åtte brakettene på 

beskyttelsesglasset, må du sette hele glasset 

over brennerskålen. Forsikre deg om at den 

ligger i plan med bordplaten. Løsne og stram 

om nødvendig skruene til det er rett. 

 

 


