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"Kaasugrillivaunu"
Asennus- ja käyttöohje

Lue ennen käyttöönottoa!

Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa haitata laitteen toimintaa tai va-
hingoittaa laitetta tai aiheuttaa muita esine- tai henkilövahinkoja.

Lue ennen asentamista ja grillin käyttöönottoa tämän ohjeen asianomaiset kappa-
leet. Käy työvaiheet läpi oikeassa järjestyksessä ja noudata turvallisuusohjeita.

Tämä ohje on osa tuotetta. Säilytä se siksi aina tuotteen lähettyvillä ja toimita se laitteen mukana seuraavalle käyttäjälle.
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Tekniset tiedot

Hyväksynnät

TÜV Rheinland InterCert hft. Hyväksymisnumero  - 1008-18, Pin/nro 1008 CR 2946

Grilli

Laiteluokka I3B/P(50), DIN EN 498

Kokonaispaino n. 33,5 kg

Mitat (p x k x l) noin 1340 x 1170 x 570 mm

Grillauspinta-ala (P x L) 2 x n. 400 x 630 mm

Kaasujärjestelmä

Lämmitysteho 16,9 kW

Virtausarvo (massavirta) 1223 g/h

Kaasutyyppi Nestekaasu (propaani-butaani)

Kaasupullo Tavanomainen kaasupullo: 4,5 tai 7 kg täyttömäärä

Kaasun paine 30 mbar

Kaasuletku Letku (maks. 1,5 m) DIN 4815-2 mukainen

Sytytys Piezosytytys

Liekinsäätö portaaton 0 - maks

Suuttimen halkaisija 0,9 mm

Sivupoltin 0,81 mm

 Kaasupullon koko

Toimivan grillin alakaapissa saadaan säilyttää vain 4,5 ja 7 kg kaasupulloja.

Älä käytä kaasupulloja, joiden korkeus on yli 393 mm ja halkaisija suurempi kuin Ø 305 mm.

suurin
koko

Ø305 mm 

393 m
m
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 Turvallisuusohjeet

Ohjeiden merkintä
Tässä ohjeessa on käytetty seuraavia kuvia ja huomiosanoja huomauttamaan vaaratilanteista ja kertomaan tärkeistä tie-
doista:

 Turvallisuusohjeet

Kuva ja huomiosana Ilmoittaa, että ...

  

                                            Vaara

... olemassa on mahdollinen vaara, joka voi vahingoittaa vakavasti 
henkilöitä tai esineitä, jollei mainittuja toimenpiteitä suoriteta.

  

                                            Huomio

... olemassa on mahdollinen vaara, josta voi seurata esinevahinkoja, 
jollei mainittuja toimenpiteitä suoriteta.

Käyttöohjeet

Kuva Ilmoittaa, että ... 

... kyseessä on hyödyllinen toiminto tai vinkki.
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Vaara "Kuumia pintoja ja osia"
Grillin jotkut osat, erityisesti grillikaukalon ympäristössä olevan, kuumenevat grillin toimies-
sa erittäin kuumaksi.

Mahdollisia seuraamuksia:
• Grillikaukalon ympäristön osien koskettaminen voi polttaa pahasti.
• Tulipalon vaara, jos grillin lähellä on palavia materiaaleja tai aineita.

Turvatoimenpiteet ennen grillausta:
• Valitse sijaintipaikka siten, että
• grillin lähettyvillä ei ole palavia materiaaleja tai aineita ja että niitä ei voi sinne päästä. 

Pidä palaviin aineisiin vähintään etäisyys: 2 m päällä ja 1 m sivuilla. Etäisyys muihin kuin 
herkästi syttyviin aineisiin, esim. rakennuksen seiniin: vähintään 0,25 m.

 – grilli on tasaisella, riittävän suurella alustalla. Grilliä ei saa siirtää käytön aikana.

Turvatoimenpiteet grillaamisen aikana:
• Käytä grillaushansikkaita.
• Älä koskaan jätä grilliä valvomatta. Varmista erityisesti, että grillin lähettyvillä ei ole 

lapsia eikä kotieläimiä.
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Vaara "Kaasu syttyy helposti"
Nestekaasu on herkästi syttyvää ja se palaa räjähdysmäisesti.

Mahdollisia seuraamuksia:
• Vaikeita henkilö- tai esinevahinkoja, jos ulosvirtaava kaasu syttyy valvomattomasti.

Suojatoimenpiteet:
• Käytä grilliä vain ulkona ja paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.
• Suojaa kaasupullo ja kaasuletku suoralta auringonvalolta ja muilta lämmönlähteiltä 

(maks. 50 °C). Erityisesti on huolehdittava siitä, että kaasuletku ei kosketa grillin kuumia 
osia.

• Älä kumarru grillin päälle sytyttäessäsi kaasuliekkiä.
• Sulje kaasupullon venttiili välittömästi aina käytön jälkeen (käännä pullon venttiiliä 

oikealle).
• Älä koskaan jätä grilliä valvomatta. Jos liekki sammuu, sytytä se heti uudelleen tai sulje 

kaasupullo.
• Varmista kaasupulloa liittäessäsi, että ympäristössä ei ole 5 m säteellä sytytyslähteitä.
• Erityisesti: älä sytytä avotulta, älä tupakoi äläkä kytke päälle sähkölaitteita (lamppuja, 

soittokelloja jne.) (voi muodostaa kipinöitä).
• Tarkasta aina ennen käyttöönottoa, että kaikki kaasua johtavat liitännät ovat tiiviitä ja 

vaurioitumattomia.
• Vaihda tarvittaessa letku, joka on kansallisten määräysten mukainen.

Jos kaasua johtavissa on vuotoja tai vikaa, grilliä ei saa käyttää. Varmista myös, että 
esim. hyönteiset eivät ole tutkineet letkuja tai venttiilejä, koska silloin voi muodostua 
vaarallinen liekin takaisinlyönti.
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Vaara "Kaasu vähentää hapen määrää"
Nestekaasu on raskaampaa kuin happi. Siksi se kertyy lähellä maanpintaa ja syrjäyttää siellä 
happea.

Mahdollisia seuraamuksia:
• Tukehtuminen hapen puutteeseen, jos kaasu pääsee näin keskittymään.

Suojatoimenpiteet:
• Käytä grilliä vain ulkotiloissa ja maan pinnan yläpuolella (eli ei maanpinnan alla olevissa 

syvennyksissä) ja varmista hyvä ilmanvaihto.
• Sulje kaasupullon venttiili välittömästi aina käytön jälkeen.
• Älä koskaan jätä grilliä valvomatta. Jos liekki sammuu, sytytä se heti uudelleen tai sulje 

kaasupullo.
• Tarkasta aina ennen käyttöönottoa, että kaikki kaasua johtavat liitännät ovat tiiviitä ja 

vaurioitumattomia.
• Vaihda tarvittaessa letku, joka on kansallisten määräysten mukainen.

Jos kaasua johtavissa on vuotoja tai vikaa, grilliä ei saa käyttää.
Kun grilli on pidempään käyttämättä, irrota kaasupullo ja säilytä sitä asianmukaisesti:

 – Varusta kaasupullon venttiili lukkomutterilla ja suojakorkilla.
 – Älä säilytä kaasupulloa maanpinnan alapuolella olevissa tiloissa, porraskäytävissä, 

eteisissä, läpikulkuväylillä tai rakennusten sisäänkäynneissä äläkä niiden lähetty-
villä.

 – Säilytä kaasupullo – myös tyhjänä – aina pystyasennossa!
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Ruuvipussi

Toimituksen sisältö
Nro Määrä Osa Nro Määrä Osa

1 1 Lämpimänäpitoritilä 16 2 Vaunu sivuverhous

2 2 Grilliritilä 17 1 Vasen etujalka

3 4 Polttimen suojus 18 1 Vasen ovi

4 1 Kansi- ja grillikaukaloryhmä 19 1 Oikea ovi

5 1 Rasvapelti 20 1 Vaunun takaseinä

6 1 Sivupoltinpöytä 21 1 Oikea takajalka

7 1 Sivupoltinyksikkö 22 1 Oikea etujalka

8 1 Sivupoltinpöytäyksikkö 23 2 Pyörän suojus

9 1 Sytytys 24 2 Pyörä

10 2 S-koukku 25 1 Akseli

11 1 Suuttimen kiinteä levy 26 2 Oven akseli

12 1 Vasen sivupöytäyksikkö 27 2 Oven kahva

13 1 Poikkitanko 28 1 Vaunun pohjalevy

14 1 Vasen takajalka 29 2 Magneetti

15 2 Vaunun sivupalkki 30 1 Vaunun koristelevy

M6x12

15x

M5x12

20x

M6x30

8x

M6x55

4x

B C D E

M8

2x

F

M6

4x

G

M4x12

4x

A
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Räjäytyskuva
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3
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4

21

13
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Osat
Nro Osa Toiminto

A Liekinsäädin Täytä poltin sytyttämistä varten kaasulla (paina, käännä 
"isolle liekille" ja pidä painettuna)

Säädä lämpöteho syttymisen jälkeen (käännä säädintä).

G0 Kaasupullo Polttoainesäiliö

G1 Kaasupullon venttiili Kaasupullon turvaventtiili, joka avautuu kun matalapaine-
säädin kytketään siihen

G2 Paineenalentimen lukkorengas Lukitsee matalapainesäätimen kaasupulloon

G3 Matalapainesäädin Liitetään kaasupulloon (nosta lukkorengasta ja paina alen-
nin kiinni pullon venttiiliin ja päästä lukkorengas alas)

G4 Paineensäätimen kytkin Avaa ja sulkee kaasunsyötön

G5 Kaasuletku Johtaa kaasun polttimiin

G6 Letkukara Liittää kaasuletkun grilliin

G7 Letkukiristin Kiinnittää kaasuletkun paineensäätimeen ja letkukara.

Toiminto
Kun pullon venttiili (G4) ja liekinsäädin (B) ovat auki, kaasu virtaa kaasuletku (G5) ja säätimen kautta polttimeen.

Lämpöä voi säätää säätimillä (A). 
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Käyttö

Määräystenmukainen käyttö
Kaasugrilli on tarkoitettu käytettäväksi ulkotiloissa. Sitä käytetään määräysten mukaisesti, kun sillä valmistetaan grillatta-
via ruokia ja grilliä käytettäessä noudatetaan kaikki ohjeita.

Vain kuluttajakäyttöön!

Muu kuin määräystenmukainen käyttö
Muu kuin määräystenmukainen sekä käyttötarkoituksen ylittävä käyttö ei ole sallittu. Tämä koskee erityisesti seuraavia jär-
kevästi ennakoitavia vääriä käyttötapoja::

• Älä käytä grillissä puuhiiliä tai muuta polttoainetta kuin nestekaasua (propaani-butaani).
• Älä käytä grillissä pannuja tai kattiloita.
• Älä käytä grilliä lämmittimenä.
Älä käytä grilliä muiden kuin grillattavaksi sopivien elintarvikkeiden kuumentamiseen..

Takuu ja takuun raukeaminen
Grilli on valmistettu suunnitteluvaiheessa vallinneen tekniikan yleisten periaatteiden sekä EU direktiivin 2009/142 EY vaa-
timusten mukaisesti. TÜV Rheinland on tarkastanut ja hyväksynyt sen (tarkastusnumero -1008 CR 2946). Grilli on lähe-
tetty toiminnaltaan ja turvatekniikaltaan moitteettomassa kunnossa.

Myönnämme grillille takuun, joka on voimassa kolme vuotta ostopäivästä. Takuu kattaa työ- ja materiaalivirheet ja korvaa 
viallisten osien (polttimet, polttimen suojus, grilliritilä, lämpimänäpitoritilä) vaihdon. Takuu ei korvaa rahtia, kokoamista, 
kuluneiden osien vaihtamista eikä muuta.

Jos käytetään tarvikkeita (esim. laavakiviä), joita ei ole hyväksytty nimenomaan tätä grilliä varten (kysy tar-
vittaessa grillin myyjältä tai maahantuojalta).

• jos grilliä ei käytetä määräysten mukaisesti.
• jos grilliä käytetään havaituista vaurioista huolimatta tai epätäydellisesti asennettuna.
• jos grilliin on tehty teknisiä muutoksia.
• jos käytetään tarvikkeita, joita ei ole hyväksytty nimenomaan tätä grilliä varten (kysy tarvittaessa grillin myyjältä tai 

maahantuojalta).
• jollei lämmittimessä käytetä LANDMANN GmbH & Co. Handels-KG:n alkuperäisiä varaosia. 
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Kokoaminen
Tässä muutama etukäteisvihje helpottamaan grillin
kokoamista:
Tarkista, että kaikki osat löytyvät lajittelemalla ne esim. 
tyhjälle pöydälle. (pidätämme itsellemme oikeuden pieniin 
teknisiin muutoksiin).
Mikäli huolimatta tehtaalla tehdystä huolellisesta tar-
kastuksesta jokin osa puuttuu, käy ensin tarkistamassa ver-
kkosivuiltamme onko tuotteeseen tullut jotain muutoksia. 
Ellei, niin ota yhteys myyntipaikkaan saadaksesi puuttuvan 
osan.
Grillin kokoamiseen tarvitaan keskikokoinen ruuvimeisseli
ja jakoavain.
• Käytä ainoastaan ehyitä ja työhön sopivia työkaluja.
Kuluneet ja sopimattomat työkalut vahingoittavat ruuveja 
ja tekevät niistä käyttökelvottomia.
• Kiinnitä aina liitoselementit (ruuvit, mutterit, pultit,jne.) 
ohjeiden mukaisesti. Jos hukkaat jonkin osan, korvaa se va-
staavalla osalla. Näin varmistat että liitokset ovat riittävän 
tiiviitä ja grillistä tulee vakaa ja turvallinen.
• Noudata kokoamisohjeen ohjeita oikeassa järjestyksessä.

 Kokoamisvaiheiden kuvat ovat tämän käyttöohjeen
loppuosassa.

Kaasupullon liittäminen

Tarvittavat välineet
• Ristipää ruuvimeisseli
• Kaasupullo
Tähän grilliin sopivat standardi kaasupullot. Kaasupullon
voi hankkia kaasuliikkeestä tai huoltoasemalta tai kaasua 
myyvistä rautakaupoista.
• Vuodonetsintävälineet
Mahdollisen kaasuvuodon etsintään voi käyttää ns. vuo-
tosprayta tai saippualiosta (50% saippuaa ja 50% vettä). 
Luioksella sivellään kaasuajohtavat liitososat. Mikäli syntyy 
kuplia ei liitos ole tiivis. Kiristä liitos uudelleen.
Seuraavat osat eivät tule ostettaessa grillin mukanan, vaan 
ne on hankittava erikseen. Niitä myyvät kaikki kaasugrillejä 
myyvät liikkeet.
• Kaasuletku
-hyväksytty riittävän pitkä kaasuletku (max 1,2m), jonka 
voi liittää ilman taipeita.
• Paineensäädin
Kotitalouskäyttöön tarkoitettu pullon päälle painettava

-hyväksytty 30 mbar paineensäädin, 2,0kg/h, sopii käytet-
tävään kaasupulloon.
Ennenkuin aloitat...
• Valitse sopiva ja mahdollisimman tuulensuojainen
paikka grillille.
• Varmista että...
–– grillin lähellä ei ole mitään syttyviä tai helposti palavia 
materiaaleja. Etäisyys helposti syttyviin materiaaleihin tu-
lee olla: 2 m yläpuolella ja 1 m sivuilla. Etäisyys huonostisy-
ttyviin materiaaleihin esim. seinämiin vä-
–– hintään: 0,7 m.
–– grilli on sijoitettu tasaiselle ja riittävän suurelle alu-
stalle. Sytytettynä olevaa grilliä ei saa siirtää.
–– kaasuletku ei saa olla taitteella tai pingottunut.

Kaasupullon liittäminen
1. Avaa ovet ja pujota letku karaan. Kiristä letkukiristimellä.

Letkun liittäminen

 Pehmennä letkunpäätä puristelemalla sitä etusormen ja 
peukalon välissä tai käytä apuna pihtejä.

1. Pujota sitten letkun toinen pää paineensäätimeen.
2. Pujota letku ja paineensäädin(G4) kaapin oikean-
puoleisessa seinässä olevan aukon lävitse. 
Varmistakaa ettei letku ole taitteella ennenkuin jat-
katte toimenpiteitä.
3. Varmistakaa, että paineensäätimen (G3) – ja kaasuletkun
(G5) liitos on kunnollinen. Kiristäkää letkukiristin (G7) huo-
lellisesti ruuvimeisselillä.
4. Laita kaasupullo (G0) kaappiin grillin alle kaasu-pullon 
laatikkoon (16).

Pujota letkuun Oikein liitetty letkukara
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Asentaminen
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Kaasupullon liittäminen

Vaara "Virtaava kaasu voi syttyä"
Nestekaasu on herkästi syttyvää ja se palaa räjähdysmäisesti.

Mahdollisia seuraamuksia:

• Vaikeita henkilö- tai esinevahinkoja, jos ulosvirtaava kaasu syttyy valvomattomasti.
Suojatoimenpiteet:

• Varmista kaasupulloa liittäessäsi, että sen ympäristössä ei ole syttymislähteitä 5 m sä-
teellä.

• Erityisesti: älä sytytä avotulta, älä tupakoi äläkä kytke sähkölaitteita (lamppuja, soitto-
kelloja jne.) päälle (voivat aiheuttaa kipinöitä).

• Vaihda tarvittaessa letku, joka on kansallisten määräysten mukainen.

1. Valitse grillille sopiva sijoituspaikka. Varmista, että ...

 – grillin lähettyvillä ei ole palavia materiaaleja tai aineita ja että niitä ei voi sinne päästä. Vähimmäisetäisyys palaviin 
materiaaleihin ja aineisiin: 2 m yläpuolella ja 1 m sivuilla; etäisyys muihin kuin herkästi syttyviin materiaaleihin ja 
aineisiin: vähintään 0,25 m.

 – grilli on tasaisella, riittävän suurella alustalla. Grilliä ei saa siirtää käytön aikana.

Kaasupullon liittäminen ja irrottaminen

Tarvittavat osat ja työkalut
• 17 mm:n ruuvitaltta (kiintoavain SW17)
• Kaasupullo

Tavallinen leirintäkäyttöön tarkoitettu kaasupullo täyttöpainoltaan 4,5 tai 7 kg (esim. harmaa propaanikaasupullo). 
Näitä saa rautakaupasta tai huoltoasemilta.
Vuodonetsintäaine

• Vuodon etsintävälineillä havaitset mahdolliset kaasujärjestelmän vuodot. Niitä saa rautakaupoista ja huoltoasemilta. 
Noudata aineen käyttöohjeita.

Ne ovat sen maan normien mukaiset, joihin LANDMANNin tuotteita toimitetaan.

Kaasuletku

:n hyväksymä EN 4815-2 mukainen kaasuletku, joka voidaan asentaa taivuttamatta.
Paineenalennin
Kaasupulloon sopiva pysyvästi säädetty EN12864 mukaisesti hyväksytty paineenalennin, maks. 1,5 kg/h, käyttöpaine 
30 mbar. Tällaisia paineensäätimiä myydään samoissa paikoissa kuin kaasupullojakin.
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 2. Aseta kaasupullo alakaappiin.
 – Pidä pullo aina pystyasennossa.
 – Kaasuletku ei saa olla taittunut eikä 

kireä.
3. Tarkasta, että pullon venttiilin kierteessä 

(G2) on tiiviste ja että se on kunnossa. Älä 
käytä mitään ylimääräisiä tiivisteitä. 

4. Kiinnitä paineensäätimen mutteri (G3) kaasupullon kierteeseen (G2) ja kiristä mutteri (G3) käsin vasemmalle kääntä-
mällä. Älä käytä työkaluja, koska muuten kaasupullon tiiviste voi vaurioita, eikä liitos ole enää tiivis.

5. Tarkasta, että paineenalentimen (G4) ja kaasuletku (G5) välinen liitäntä on kunnolla paikallaan. Käännä liitinmutteria 
(G6) 17 mm kiintoavaimella vasemmalle.

6. Tarkasta samalla tavoin kaasuletku (G5) ja säätimen välinen liitos (etulevyn takana).

7. Avaa pulloventtiili (käännä G1 vasemmalle) ja tarkasta vuodonetsintäaineella, että kaikki liitokset ovat tiiviit.

 – Noudata vuodon etsintävälineiden ohjeita!
 – Tiiviystarkastusta ei saa tehdä liekin palaessa. Kuuloon perustuva tiiviystarkastus ei ole luotettava.
 – Jos havaitset vuotoja, sulje pulloventtiili heti (käännä oikealle) ja kiristä vuotava liitos tai vaihda vuotava osa. Tar-

kasta tiiviys uudelleen.
8. Sulje pulloventtiili (käännä G1 oikealle), jos et grillaa heti.

Paineensäätimen liittäminen

Kaasupullon irrottaminen

1. Sulje pulloventtiili (käännä G1 oikealle).

2. Käännä paineensäätimen mutteria (G3) käsin oikealle ja vedä paineensäädin (G4) irti pulloventtiilin kierteestä (G2).

3. Aseta paineensäädin (G4) ja kaasuletku (G5) grillin alle. Huolehdi siitä että kaasuletku ei taitu.

4. Säilytä kaasupullon ohjeiden mukaisesti:

 – Varusta kaasupullon venttiili lukkomutterilla ja suojakorkilla.
 – Älä säilytä kaasupulloa maanpinnan alapuolella olevissa tiloissa, porraskäytävissä, eteiskäytävissä, läpikulkuväy-

lillä eikä niiden lähettyvillä.
 – Säilytä kaasupullo – myös tyhjänä – aina pystyasennossa!

Avaa kaasupullon 
venttiilin korkki.

Sulje säädin painamalla 
punainen liekinkuva 
alaspän (kts. kuva).

Kohota säätimen musta 
lukkorengas yläasentoon 
ja paina säädin pullon 
venttiilin päälle.

Vapauta otteesi 
lukkorenkaasta ja 
paina sitä peukaloilla 
alaspäin.Kun säädin 
lukittuu pulloon kuuluu 
vaimea naksahdus.

Voit testata pitävyyden 
nostamalla pulloa 
säätimestä. Venttiili 
avataan kääntämällä 
liekinkuva ylöspäin.
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Käyttö
Grillin käyttöön ottaminen

 Pese grilliritilä (2) ja lämpimänäpitoritilä (1) ennen grillaamista huolellisesti saippuavedellä ja anna niiden kuivua hy-
vin. Sivele sitten kummankin osan yläpinta ruokaöljyllä. Ruoka ei silloin tartu niin helposti grilliritilään (2) tai lämpimänäpi-
toritilään (1).

1. Tarkasta, että ...
 – grillin lähettyvillä ei ole palavia materiaaleja tai aineita ja että niitä ei voi sinne päästä. Pidä palaviin aineisiin 

vähintään etäisyys: 2 m päällä ja 1 m sivuilla. Etäisyys muihin kuin herkästi syttyviin aineisiin: vähintään 0,25 m.
 – grilli on tasaisella, riittävän suurella alustalla. Grilliä ei saa siirtää käytön aikana.

2. Tarkasta, että ...
 – kaikki liekinsäätimet (A) ovat asennossa • (kiinni).
 – grilli on kokonaan asennettu eikä siinä ole havaittavia vikoja.
 – polttimen suojus (3), grilliritilä (2) lämpimänäpitoritilä (1) ovat paikoillaan.
 – kansi (4) on auki.
 – rasvankeruupellillä (5) on n. 10 mm paksu kerros imevää, palamatonta materiaalia, joka imee tippuvan rasvan 

(esimerkiksi kuivaa, puhdasta hiekkaa). Rasva voi muuten palaa. Älä käytä palavia materiaaleja, esimerkiksi lastuja 
tai sahanpurua.

3. Tarkasta paineensäätimen (G4) mutterin (G3) tiukkuus. 
Käännä liitinmutteria (G3) kädellä vasemmalle.

4. Avaa pulloventtiili (käännä G1 vasemmalle).

5. Tarkasta kaasujärjestelmän tiiviys. Käännä muussa ta-
pauksessa pulloventtiili (G1) oikealle (kiinni).

Älä kumarru seuraavien työvaiheiden aikana grillin päälle, vaan pysy siitä etäällä.

6. Paina liekinsäädin (A) sisään ja käännä sitä noin neljäsosa kierrosta vastapäivään, kunnes kuulet jousen hiljaiset nak-
sahtelun.

7. Pidä se tässä asennossa painettuna 3 - 5 sekuntia, jotta vasempaan polttimeen virtaa kaasua.

8. Käännä liekinsäädintä (A) noin puoli kierrosta vastapäivään, kunnes kuulet sytyttimen naksahtelun.

9. Jos kaasu ei syty, odota kolme minuuttia ja toista vaiheet 6 – 8.

10. Käännä vasen liekinsäädin (A) asentoon Max (suuri liekki).

11. Sulje kansi (4) ja annan grillin kuumentua täydellä teholla.
          Kun käytät grilliä ensimmäisen kerran, kuumenna sitä noin 30 minuuttia, jolloin elintarvikekelpoinen maalaus kovettuu 

(samoin kuin otettaessa uuni käyttöön).
12. Kun grilliritilä on kuuma, käännä säädin (A) halutun lämpötehon asentoon (liekin koko).

Älä käytä grilliä liian pitkään suurimmalla lämpöteholla, koska runko kuumenee muuten erittäin paljon ja voi vauri-
oitua.

13.  Nyt voit panna grillattavat ruoat grilliin. Suosittelemme käyttämään grillauskäsineitä tai muita kuumuudelta suojaavia 
käsineitä.
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Grillin säilyttäminen
1. Sulje pulloventtiili venttiili (käännä G1 oikealle).

2. Käännä liekinsäädin (A) asentoon • (kiinni).

3. Odota, kunnes kaikki osat ovat jäähtyneet ja puhdista sitten kaikki likaiset osat.

4.  Sulje kansi (4).

5. Kun grilli on pidempään käyttämättä:
 – Irrota kaasupullo (ks. kappale Kaasupullon irrottaminen).
 – Säilytä grilliä kuivassa paikassa.



27

Puhdistaminen

Grilli
Saat grillistä eniten iloa, kun puhdistat sen heti jokaisen käyttökerran jälkeen – kun kaikki osat ovat jäähtyneet – puhdistu-
saineella, harjalla ja rievulla. Myöhemmin lian kuivuttua puhdistaminen on huomattavasti vaativampaa.

Huomio "Polttimen sytytystulppa voi taipua"
Polttimen sytytystulppa voi taipua tai katketa puhdistettaessa.

Mahdollisia seuraamuksia:

• Poltin ei syty enää.
Suojatoimenpiteet:

•  Puhdista polttimen ympäristö erityisen varovasti.

Kaasujärjestelmä
Säätimen kaasusuuttimen (etulevyn alla) voi tarvittaessa puhdistaa neulalla. Vain koulutettu henkilö saa puhdistaa muut 
kaasua johtavat osat.

Älä koskaan irrota säätölaitteita!
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Huolto
Grilli on huoltovapaa. Siitä huolimatta se on tarkastettava säännöllisin väliajoin. Tarkastusvälit riippuvat käyttötiheydestä ja 
ympäristöolosuhteista, joissa grilliä käytetään.

Grilli
• Tarkasta, että kaikki grillin osat ovat tallella ja asennettuina (silmämääräisesti).
• Tarkasta, että kaikki liitännät ovat tallella ja kiristettyinä, kiristä tarvittaessa.

Kaasujärjestelmä
Kaasujärjestelmä on tarkastettava joka kerta, kun kaasupullo liitetään (ks. kappale Kaasupullon liittäminen ja irrottaminen).

Vaihda tarvittaessa letku, joka on kansallisten määräysten mukainen.

Ympäristön huomioon ottaminen ja grillin hävittäminen
Jätteet

VAARA: Tulipalon vaara hävitettäessä kuumia jätteitä

Hävitä jätteet vasta, kun ne ovat täysin jäähtyneet, ja pane ne metalliastiaan. Noudata 
paikallisia määräyksiä.

Grilli

Noudata siisteyttä käsitellessäsi grilliä ja hävittäessäsi jätteitä.

Hävitä grilli purkamalla se pieniin osiin. Vie metallit ja muovit kierrätykseen. Noudata paikallisia määräyksiä.
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Vianetsintä ja vikojen korjaus
Jos riittävästä huolellisuudesta ja huollosta huolimatta syntyy häiriöitä, voit yrittää korjata niitä tämän kappaleen avulla.

Häiriö Syy Korjaaminen

Kaasu haisee Vuoto kaasujärjestelmässä 1. Sulje pullon venttiili heti (käännä G1 
oikealle)

2. Estä liekkien tai kipinöiden muo-
dostuminen (älä kytke sähkölait-
teita päälle)

3. Kiristä kaasujärjestelmän kaikki li-
itännät.

4. Tarkasta, onko kaasua johtavissa 
osissa ulkoisia vikoja, vaihda vialli-
set osat alkuperäisiin varaosiin

5. Tarkasta tiiviys vuodon etsintävälin-
eillä.

Poltin ei syty Kaasupullo tyhjä Vaihda kaasupullo

Sulje pullon venttiili. Käännä pulloventtiili (G1) vasemmalle

Säätimen suuttimet (etulevyn alla) 
eivät ulotu poltinputkiin

Tarkasta silmämääräisesti. Säädä suutti-
met ja liitäntäputket tarvittaessa

Sytytystulpan ja polttimen kaasu-
aukkojen etäisyys ei oikea

Silmämääräinen tarkastus, korjaa tarvit-
taessa.

Muu kaasujärjestelmä tukossa. Puhdistuta kaasujärjestelmä alan ammat-
tilaisella.

Grillin lämpötila liian alhainen. Liian lyhyt lämmitysaika. Sulje kansi (4) ja säädä liekki suurimmil-
leen

Polttimen kaasuaukot tukossa Puhdista polttimen tukokset 

Humahdus tai humiseva ääni Liekki lyö takaisin polttimen tuko-
sten vuoksi.

1. Sulje pullon venttiili heti (käännä G1 
oikealle)

2. Odota kolme minuuttia ja ota grilli 
uudelleen käyttöön

3. Jos vika ilmenee uudelleen, irrota ja 
puhdista poltin
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