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Boost din grill klar på 8 minutter. 

BBQ JET Air Booster antænder og klargør briketterne til brug på kun 8 minutter.  

BBQ JET Air Booster er sikker og hurtig samt let at anvende og opbevare. 

  



Velkommen 

Tillykke med dit køb. Vi håber, at du bliver glad for din BBQ JET Air Booster / Briketstarter.  
Læs omhyggeligt sikkerhedsinstruktionerne, inden BBQ JET Air Booster tages i brug. Gem instruktionerne 
inklusive kvittering og hvis muligt også emballagen. Gives BBQ JET Air Booster til en anden part, overdrag da 
venligst sikkerhedsinstruktionerne sammen med BBQ JET Air Booster. 
Har du yderligere spørgsmål til produktet, kan du besøge vores hjemmeside på www.natureofbarbecuing.com. 

Produktoversigt 

 

1. Sikkerhedslåg / platform 
2. Bærehåndtag 
3. Spænder til påsætning/aftagning af sikkerhedslåg 
4. Ventilationshuller 
5. Minutur (Minutter) 
6. Sikkerhedskant 
7. Gummifødder 
8. Ledning 
 

Sikkerhedsinstruktioner 

• BBQ JET Air Booster er kun til privat brug. Den er beregnet til at antænde briketter placeret i en grillstarter. 
BBQ JET briketstarteren er ikke designet til industriel brug. 

• Hold BBQ JET Air Booster væk for vand og fugt. Brug aldrig vand eller væsker til at rengøre den. 
• Brug aldrig BBQ JET Air Booster, hvis du har våde hænder, eller hvis den er fugtig eller våd. Bliver BBQ JET 

Air Booster våd under brug, skal den straks frakobles ledningsnettet ved at tage hanstikket ud af hunstikket. 
Træk ikke i ledningen. 

• Frakobl altid BBQ JET Air Booster ved at trække i hanstikket, når den ikke er i brug eller i tilfælde af defekt. 
• BBQ JET Air Booster skal ALTID være under opsyn, når den er tændt. 
• Tjek regelmæssigt BBQ JET Air Booster og ledning for synlige skader. Stop omgående brug af 

briketstarteren, hvis der observeres skader. 
• Reparér aldrig selv BBQ JET Air Booster. Søg altid autoriseret hjælp. 
• Efter udpakning af BBQ JET Air Booster fjernes al emballage og opbevares utilgængeligt for børn. 
• BBQ JET Air Booster må kun benyttes af personer over 18 år. 
• BBQ JET Air Booster er konstrueret til brug i en periode på maksimalt 15 minutter. Derefter skal den afkøle. 
• Vær særligt opmærksom på nedenstående "Særlige sikkerhedsanvisninger". 

 Advarsel!  
Lad aldrig små børn lege med plastfolie og lignende på grund af faren for kvælning.  

 

Særlige sikkerhedsanvisninger 

 ADVARSEL: 
 
• Varmeelementet bliver ekstremt varmt under brug og i nogle minutter efter, at briketstarteren er slukket. 

Hold ALDRIG andet over BBQ JET Air Booster end en grillstarter fyldt med briketter. 
• Anvend kun BBQ JET Air Booster udendørs. 
• Anvend kun BBQ JET Air Booster på et plant, stabilt og ikke brandbart underlag. 
• Hold altid mindst 2 meters sikkerhedsafstand til brandbare overflader. 
• Af sikkerhedshensyn, anvend ikke BBQ JET Air Booster i kraftigt blæsevejr. 
• Udsæt ikke BBQ JET Air Booster for regn eller fugt! 
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• VIGTIGT: Efter brug skal BBQ JET Air Booster være under opsyn indtil den er helt afkølet. 
• Flyt ikke på BBQ JET Air Booster under brug og før den er helt afkølet. 
• BBQ JET Air Booster skal altid køles ned, inden den pakkes sammen. 
• Lad ikke BBQ JET Air Booster stå tændt uden at en grillstarter med briketter er placeret på BBQ JET Air 

Booster 
• VIGTIGT: HOLD ALTID BØRN OG HUSDYR PÅ AFSTAND AF BBQ JET Air Booster! 
 

Strøm 

 Tilslut BBQ JET Air Booster til 230 V, 50 Hz i et jordet stik. Benyttes forlængerledning eller kabeltromle, skal 
disse ligeledes være forbundet til jord. Kabeltykkelsen skal være min. 1,5 mm². 

 
 Advarsel: 

 Benyttes forlængerledning eller kabeltromle, skal disse tilsluttes så børn, husdyr og andre individer, ikke kan 
trække i eller falde over ledningen. 

 BBQ JET Air Booster må maksimalt benyttes i 15 minutter, hvorefter nedkøling skal finde sted. 

 IP20 Class I - må kun benyttes udendørs og i tørre omgivelser.  

 Power: 2.000 W 

 Input: 230 V AC, 50 Hz 
 

Brugervejledning 
- Sådan bruges BBQ JET Air Booster 

                          
 
• Placér BBQ JET Air Booster på et plant, stabilt og ikke brandbart underlag. Sørg for, at der ikke er brandbare 

elementer i en omkreds af mindst 2 meter. 
• Hæld briketter i grillstarteren (briketter og grillstarter medfølger ikke). 
• Tip: Hvis det skal gå ekstra stærkt, hæld halvdelen af briketterne i grillstarteren. Dernæst antændes et par 

tændblokke, som placeres oven på briketterne. Derefter hældes resten af briketterne forsigtigt i grillstarteren. 
• Fjern sikkerhedslåget fra BBQ JET Air Booster og placer det i nærheden af briketstarteren. Sikkerhedslåget 

med låsemekanisme og hank fungerer både som beskyttelseslåg og platform for den varme grillstarter, efter 
briketterne er hældt på grillristen.  
Stil aldrig den varme grillstarter tilbage på selve BBQ JET Air Booster efter den er slukket, da elektronikken 
herved ødelægges. 

• Tænd BBQ JET Air Booster ved at sætte minuturet på det ønskede antal minutter - eksempelvis 10 minutter 
ved en fyldt grillstarter med briketter.  
Vigtigt: BBQ JET Air Booster skal tændes, INDEN grillstarteren med briketter stilles ovenpå.  
BBQ JET briketstarteren slukker automatisk, når den indstillede tid på minuturet er gået. 

• Placér grillstarteren oven på BBQ JET Air Booster. Vigtigt: Sørg for, at den står stabilt, og at der ikke er 
brandbare overflader/genstande inden for en afstand af mindst 2 meter. 

• Sørg for, at ledningen er forsvarligt placeret, så man ikke kan falde over den, og den ikke kommer i berøring 
med BBQ JET Air Booster. 

• Hold BBQ JET Air Booster under konstant opsyn.  
• Vent og hold opsyn cirka 8-10 minutter, indtil briketterne er klar.  

 
• VIGTIGT: 

GRILLSTARTEREN MED FÆRDIGE, GLØDENDE BRIKETTER SKAL FJERNES, INDEN DU 
SLUKKER BBQ JET BOOSTER, ELLER DEN SLUKKER AUTOMATISK. 
  
HVIS DEN 400-500 GRADER VARME GRILLSTARTER FYLDT MED BRIKKETTER IKKE 
FJERNES INDEN BBQ JET AIR BOOSTER SLUKKES, BESKADIGES VARMEELEMENTET I 
MASKINEN. DETTE ER IKKE OMFATTET AF GARANTIEN.  
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BBQ JET SLUKKER AUTOMATISK, NÅR DEN INDSTILLEDE TID PÅ MINUTURET ER GÅET 
ELLER VED AT DREJE TIMEREN TIL NUL. 
  

• Når briketterne er klar, hældes de direkte over i grillen – BBQ JET Air Booster må IKKE slukkes, før 
grillstarteren er fjernet fra BBQ JET Air Booster.  

• Sæt den varme grillstarter på BBQ JET Air Booster platformen / sikkerhedslåget, så der undgås 
varmeskjolder på græs eller træterrasse. 

• Sluk for BBQ JET Air Booster, hvis den ikke automatisk er slukket ved at dreje timeren til nul.  
• Sørg for, at BBQ JET Air Booster er under opsyn, indtil den er helt afkølet. Hold børn og husdyr på afstand af 

BBQ JET Air Booster. Den bliver MEGET varm! Først når BBQ JET Air Booster er helt afkølet, må den 
pakkes sammen. Opbevar BBQ JET Air Booster et tørt og lunt sted – uden for børns rækkevidde. 

• BBQ JET Air Booster må ikke pakkes ind i plastik. 
• Stil ikke BBQ JET Air Booster i direkte sollys, da termostatsikringen kan slå varmeelementet fra. 
• VIGTIGT: Tjek din grillstarter inden brug. Brug KUN grillstarter med rist i bunden. Brug IKKE grillstarter med 

plade i bunden. 
BBQ JET Air Booster udsender luft, som er mange hundrede grader varm. Vi anbefaler Nature Grillstarter, 
hvor risten sidder fast i huller i grillstarterens rør.  
I visse typer grillstartere, hvor risten er fæstnet med popnitter, er der risiko for, at svejsningerne/lodningerne 
kan smelte, hvorpå briketterne kan falde ud på BBQ JET Air Booster og de overflader, den er placeret på. 
Denne situation indebærer brandrisiko, da briketterne kan være antændte. Der kan ske skader på BBQ JET 
Air Booster, og glødende briketter på jorden udgør en brandrisiko. Der er også fare for personskade. 

• BBQ JET Air Booster passer til de fleste grillstartere. 
• Brug altid grillhandsker. 
 
BEMÆRK! 
• Som en ekstra sikkerhedsforanstaltning er BBQ JET Air Booster udstyret med en termosikring, som 

automatisk slår varmeblæseren fra, hvis BBQ JET Air Booster bliver for varm eller overbelastet. Hvis 
varmeblæseren udsender kold luft, sluk BBQ JET Air Booster og stil den til afkøling 10 - 15 minutter, hvorefter 
termosikringen vil virke igen. Termosikringen kan også slå fra, hvis BBQ JET Air Booster tændes og slukkes 
hurtigt efter hinanden. 

 
BEMÆRK! 
 
Optændingstid: 

 Optændingstiden varierer afhængigt af mængde, kvalitet, brikettype og fugtighed i briketterne. 

 En fyldt Nature BBQ Grillstarter med Nature briketter vil være klar efter 8-10 alt afhængig af vind & vejr og 
fugtighed i briketterne. 

 De første par gange BBQ JET Air Booster benyttes, kan der opstå en speciel lugt på grund af den høje 
temperatur. Lugten fremkommer, når metallet opvarmes til flere hundrede grader. Bemærk, at lugten er 
harmløs og forsvinder efter kort tid. 
 

     

Registreret hos Patent- og varemærkestyrelsen 

 

Produceret i Kina for: 

Fritz Schur Consumer Products A/S 
Esplanaden 40 
DK-1263 København K 
Denmark 
Tel.: +45 36 96 00 50 
www.schur-consumer.com 
www.natureofbarbecuing.com 
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