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Bruksanvisning och  

                                  monteringsanvisningar 

 

- ENDAST FÖR UTOMHUSBRUK 

- LÄS ANVISNINGARNA INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DEN VEDELDADE PIZZAUGNEN 

- VARNING: ÅTKOMLIGA DELAR KAN BLI MYCKET VARMA, HÅLL SMÅ BARN PÅ AVSTÅND 

VARNING! 

- Ugnen är endast avsedd för utomhusbruk. Använd ALDRIG ugnen inomhus eller i något slutet utrymme. 

- Använd alltid ugnen i ett väl ventilerat utrymme för att undvika risken för koloxidförgiftning eller kvävning. 

- Håll alltid barn och husdjur på avstånd från ugnen. Ugnstemperatur kan bli mycket hög och orsaka 

brännskador.  

- Använd alltid värmebeständiga redskap vid ugnen. ANVÄND INTE skedar, gafflar, tänger etc. av plast eller av 

något annat material som inte tål den höga temperatur som uppstår inuti ugnen.  

- Rengör och utför ev. underhåll på ugnen efter varje användning.  

- Trots att pizzaugnen är välisolerad, så kan utsidan bli mycket varm. RÖR INTE VID ugnens utsida när ugnen 

används.  

- Använd alltid torrt lövträ när du eldar.  

- Använd endast matlagningskärl som tål höga temperaturer, som t.ex. kärl av gjutjärn och terrakotta.  

- Flammor kan komma ut ur ugnsöppningen. PLACERA INTE brännbar vätska eller annat brännbart material i 

närheten av ugnsöppningen.  

- SLÄCK INTE elden med vatten. 

- KASTA INTE in vedträn, utan lägg försiktigt in dem, i eldstaden. Om du kastar in vedträn, kommer ugnens 

insida att skadas. 

- Kontrollera alltid, varje gång innan du börjar använda ugnen, så att inget blockerar skorstenen eller 

rökutgången.  

 

ATT TÄNDA UGNEN 

1. Börja med att tända en liten eld med mindre bitar torr tändved och papper, mitt i ugnskammaren.  

2. När elden tar sig, lägg på större vedträn på elden och flytta glöden till ugnskammarens ena sida. Lägg 

försiktigt in ny ved och akta så att du inte kväver elden.  

3. Låt elden brinna tills temperaturmätaren visar 250 ℃/480 ℉, då ugnen är klar att användas.  

ATT SLÄCKA ELDEN 

1. För att släcka elden, stäng ugnsluckan och vänta tills glöden omvandlas till aska. 

2. Ta ut askan tidigast 30 minuter efter att elden har slocknat. 

 

VARNING! SLÄCK INTE ELDEN MED VATTEN! 



 3

 

UNDERHÅLL OCH FÖRVARING 

- När elden har slocknat och svalnat, ta ut askan ur ugnskammaren med hjälp av en värmebeständig borste 

och skyffel, eller liknande. 

- Rengör ugnens botten med hjälp av en borste och en våt, mjuk trasa.  

- Rengör ugnens utsida med en handduk, fuktad med varmt vatten. 

- Använd ren olja, som WD40 universalsmörjspray, för att bibehålla ugnens fina ytskikt och glans, och för att 

undvika rostangrepp. 

- Låt aldrig aska ligga kvar inuti ugnen under någon längre tid, eftersom den drar åt sig fukt och skadar din ugn. 

 

FELSÖKNING 

* OM UGNEN BÖRJAR ATT RYKA 

- Kontrollera så att veden är av lövträ, och att den är torr.  

- Elda så att elden brinner med en gradvis ökande, stadig flamma för att undvika en ofullständig förbränning. 

- Kontrollera att rökkanalen är väl ventilerad, så att röken kan komma ut.  

 

* OM UGNEN INTE VÄRMS UPP ORDENTLIGT  

- Se till att du placerar glöden vid ugnens sida, och inte rakt framför ugnsöppningen. 

- Elda med en brinnande flamma i 20–30 minuter. 

- Använd bara ved som fått torka. Elda inte heller med fuktig ved. 

- Lägg gradvis på mer ved på elden. 
 

* OM UGNEN SVALNAR FÖR FORT 

- Detta kan bero på att det är den första eldningen, eller att du startar ugnen efter att den varit oanvänd under 

en längre tid. 

- Gör inte upp någon liten eld, och elda inte bara under en kort stund, eftersom ugnen då inte hinner värmas 

upp tillräckligt. 

- Säkerställ att inget vatten och ingen fukt kan ta sig in i ugnen. 

 

MONTERING  

1. Montera sidobordets handtag. 
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2. Montera nederdelen och de 4 benen. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Montera hjulen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Montera sidobordet. 
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5. Montera ugnens huvuddel och vagnen med hjälp av de L-formade vinkelbeslagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Montera skorstenen.  

 

 

 

 

 

 

7. Montera askbehållaren 
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Konsumentkontakt 

Arc E-commerce AB 

Box 3124 

13603 Haninge 


