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Før bruk

VisionLine har en grov overflate i børstet rustfritt stål, som vil endre karakter etter varmepåvirkning. 
Tørk av bålpannen med en fuktig klut før første gangs bruk. Det kan sitte igjen noe fett og smuss fra 
produksjon og handling.
VisionLine Bålpanne M har dobbel bunn og ekstra lufting under for maksimal beskyttelse mot underlaget. 
Ved normal bruk og ikke overfyring vil den kunne trygt brukes på treplattinger.
Normal bruk vil si 3-6 vedkubber (vedlengde ca. 30 cm) ved opptenning og 1-3 kubber ved nye ilegg. 
Vær oppmerksom på at nye ilegg gir mye flammer når bålpannen er varm.
Tenk ut plassering av bålpanne før opptenning med hensyn på omkringliggende gjenstander, husvegger 
og andre ting da bålpannen blir ekstremt varm under bruk.

Opptenning og bruk

Bruk kun tørr ved (og helst bjørk som gir lite gnister). Bruk gjerne litt opptenningsved eller opptennings-
briketter. 3- 6 vedkubber gir fint bål og mye varme. Med VisionLine bålpanne er det enkelt å tenne opp 
og bålet kommer raskt i gang. Bålpannens innebygde forbrenningsteknologi gjør at den avgir minimalt 
med røyk når den er varm. Vent med nye ilegg til flammene har avtatt og er i ferd med å dø ut.
Bruk sunn fornuft og vis forsiktighet som med alle former for åpen ild i nærhet av vegetasjon, bygninger 
og lett antennelige gjenstander.  Vær oppmerksom på at bålpannens overflate blir ekstremt varm under 
bruk. La aldri barn og husdyr være uten tilsyn rundt bålpannen når den er i bruk eller når den er varm.

Etter bruk

Vis forsiktighet også etter bruk. La bålpannen avkjøle seg selv før eventuell tømming av aske. Bålpan-
nen blir veldig varm under bruk og gir lite aske. Vær oppmerksom på at aske kan inneholde glør i lang 
tid. Tøm derfor asken på et sikkert sted eller i en ubrennbar beholder. Aske tømmes ved at bålpannen 
snus rundt.

Bålpannen er produsert i rustfritt stål. Høy varme vil gi en naturlig endring i fargen på overflaten. Selv 
rustfritt stål kan få antydninger av rust om bålpannen er plassert i et maritimt og fuktig miljø. Lagring på 
et tørt sted forlenger levetiden på produktet. Det anbefales at bålpannen er dekket til med trekk når den 
ikke er i bruk.
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Spesifikasjoner

Materiale: Børstet ss 304 rustfritt stål   
Diameter: 42 cm   
Høyde: 42 cm   
Vekt:      8 kg netto


