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Användning
• Lägg in de två AA-batterierna i rökkanonen.
• Lägg in flisen i hålet och tryck på knappen. Tänd flisen.
• När du har avslutat rökningen ska du vänta två minuter, så att Rökkanonen kan kallna. Ta bort 

toppen och rengör den.

Varning!
• Rökkanonens metallrör blir mycket varmt när du använder den. Låt rökkanonen kallna helt innan 

du rör röret, rengör eller stuvar undan den. Använd alltid den medföljande foten att ställa rök-
kanonen på efter användningen.

• Rökkanonen ska stå vertikalt när du använder den. Uppvärmt rökmaterial kan falla ut ur rökkam-
maren om du lutar den, vilket kan medföra brandrisk.

• Töm alltid askan och det brända materialet i ett icke brännbart kärl.
• Var mycket försiktig när du tänder rökmaterialet. En felaktig antändning av brännbara material kan 

orsaka explosion eller brandrisk.
• Två till tre minuters rökning är normalt allt som behövs för att ge matvarorna röksmak och arom. 

När du använder rökkanonen med ett slutet rökkärl behöver du bara leda in röken under locket 
och låta rökningen pågå några minuter.

• Kontinuerlig rökning med rökkanonen är INTE nödvändig.
• Hickoryflis ger en skarp, baconliknande smak som fungerar särskilt bra med fläskkött (skinka, rev-

ben mm). Mesquiteflis är bra för rökning av de flesta köttslag (i synnerhet nötkött) och grönsaker. 
De ger en stark, jordig smak. 

• Äppel- och körsbärsflis fungerar bra med fjäderfä, vildfågel och fläskkött. Dessa träslag ger en 
något sötare, men kraftigare, fruktig röksmak.

• Använd alltid en tändsticka eller en tändare för att tända materialet i rökkanonen. 
• ANVÄND ALDRIG en köksbrännare eller någon annan värmekälla, eftersom för hög värme kan 

skada apparaten. Rökkanonen är inte avsedd att användas av barn. Noggrann övervakning av en 
vuxen krävs om den ska användas av barn eller i närheten av barn.

• Undvik att använda rökkanonen i utrymmen där röken kan aktivera röklarm eller brandsläckning-
sutrustning.

• Använd aldrig rökkanonen utan att metallröret finns på plats. Roterande fläktblad av metall inne i 
plastkroppen kan orsaka kroppsskada eller andra skador.

• Använd aldrig rökkanonen utan att det rostfria metallgallret finns på plats. Brännande eller 
glödande rester kan tränga in i plastkroppen eller slungas ut genom munstycket och därmed orsa-
ka brand eller risk för brännskada.

• Borttagning eller demontering av någon del av rökkanonen, förutom rökkammaren av metall, det 
rostfria metallgallret, batterifackets lock eller batterierna kan orsaka oreparerbara skador och 
sätter garantin ur spel.
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