LooftLighter

Looftlighter eliminerar behovet av tändvätska.
Varje år säljs åtminstone 10 miljoner flaskor tändvätska i Sverige.* Till detta tillkommer
tändkuber (koncentrerad tändvätska) och preparerade engångsgrillar. Eftersom tändvätska
brinner vid låg temperatur så frigörs giftiga kolväten. Tändvätska görs av fossilt petroleum
och bidrar till växthuseffekten. Man får alltid kemikalier i maten när man använder
tändvätska.
Förutom miljöaspekten så orsakar tändvätska förgiftningsolyckor, påverkar smaken, och ökar
risken för brännskador och eldsvådor. Sommaren 2008 sökte över 400 barn sjukhus på
grund av förgiftningar med tändvätska.**
* Källa: Kemikalieinspektionen, baserat på en uppskattning
** Källa: Giftinformationscentralenik.
Tips när du använder Looftlighter
1. Du kan välja att börja grilla genast, eller att låta glöden ta en halvtimma på sig att bli
färdig, beroende på hur länge du använder din Looftlighter när du tänder grillen.
2. Om du vill skjuta upp användandet av grillen, kväv glöden med ett lock. Använd
sedan Looftlighter för att tända den igen när du är redo.
3. Placera gallret över glöden när du har tänt grillen. Då rengörs gallret av den höga
värmen (pyrolytisk rengöring). Du kan fortsätta att använda Looftlightern genom
gallret.
4. Använd alltid kol eller briketter av hög kvalitet, gjord av lövträ. Grillkol med lägre
kvalitet brinner ut snabbare och orsakar gnistor.
Hur den fungerar.
Lägg alltid kolen eller briketterna i en hög.
1. Nudda kolhögen med Looftlighter.
2. Dra undan Looftlighter lite när det börjar gnistra (efter 10-20 sek).
3. Fortsätt rikta Looftlighter mot samma punkt i minst 60 sekunder.
Vill du ha perfekt glödbädd på bara några minuter? Fortsätt använda LOOFTLIGHTER mot
en (eller flera) punkter i kolhögen!
Looftlighter är också en braständare!

1. Nudda mindre bitar av ved eller pinnar med Looftlighter (eller tryck in lite
tidningspapper mellan vedträna).
2. Dra undan Looftlighter när det börjar brinna.
3. Fortsätt rikta Looftlighter mot samma punkt.

Säkerhet
1. Använd sunt förnuft när du handhar Looftlighter. Det är en grill och braständare, inte
en leksak. Använd aldrig Looftlightern för sådant den inte är avsedd för.
2. Använd aldrig tändvätska tillsammans med din Looftlighter. Håll lättantändliga vätskor
och gaser på ett säkert avstånd från elden.
3. Låt aldrig barn använda Looftlighter. Förvara den oåtkomligt för barn.
4. Skydda din Looftlighter från regn och fukt. Förvara den inte utomhus.
5. Looftlighterns spets blir väldigt varm under användning och strax därefeter. Ta ut
kontakten och låt Looftlightern svalna efter användning.
6. Se till att sladden inte kommer i kontakt med grillen eller elden. Använd aldrig en
Looftlighter med skadad sladd. Använd enbart jordad förlängningssladd.
7. Var uppmärksam på att aska och glöd kan yra upp när du använder Looftlighter.
Observera:
Första gången du använder din Looftlighter så kan den ryka. Det är normalt och inget att
oroa sig för.

