LEXINGTON
SUOMI

Grilli, kokoamis- ja käyttöohjeet
LEXINGTON – KG201480

Ennen kuin alat koota grilliä: PEREHDY
HUOLELLISESTI TURVALLISUUSOHJEISIIN JA
! VAROITUKSIIN ENNEN KUIN OTAT
GRILLIN KÄYTTÖÖN.
!

!

VAIN ULKOKÄYTTÖÖN!

TIETOJA TURVALLISUUDESTA!
ADVARSEL!

HÄKÄVAARA!

Hiilien käyttö sisällä voi johtaa
kuolemaan. Hiilistä vapautuu
hiilimonoksidia, joka on hajuton
kaasu. ÄLÄ käytä hiiliä suljetuissa
tiloissa, kuten asunnoissa, autoissa
tai teltoissa.

Mikäli ohjekirjan ohjeita ja varoituksia ei
noudateta tai grilliä käytetään
varomattomasti, seurauksena voi olla
tulipalo, räjähdys, vakava
henkilövahinko tai kuolema sekä
materiaalivaurioita.

• Vain ulkokäyttöön! Ei saa käyttää markiisien, katosten, aurinkovarjojen tai vastaavien alla.
• Grilli on asetettava tasaiselle, vaakasuoralle tai tukevalle alustalle ja riittävän kauas rakennuksista, puista
ja muista palavista materiaaleista.
• Älä siirrä grilliä, kun sitä käytetään.
• Grilli voi olla erittäin kuuma. Vältä palovammat – käytä grillattaessa grillikintaita tai muita lämmönkestäviä
grillauksen aikana.
• Käytä kovaa lämpöä kestäviä grillausvälineitä.
• Grillin sytyttäminen onnistuu puhtaasti ja turvallisesti, kun käytät sytytyspaloja, grillisytytintä tai
sähkösytytintä. Jos käytetään sytytysnestettä, grilliä ei saa sytyttää, jos sytytysnestettä on roiskunut grillin
ulkopuolelle, ympärille tai vaatteisiin.
• Älä käytä etanolia tai bensiiniä grillihiilien/brikettien sytyttämiseen. Jos käytät nesteitä grillin
sytyttämiseen, käytä vain EN 1860-3 mukaisesti hyväksyttyä tuotetta.
• Grilliä ei saa koskaan sytyttää nesteellä, ei myöskään sytytysnesteellä, sillä hiilet voivat edelleen hehkua
ja aiheuttaa suuria liekkejä, tulipalon vaaran ja vaurioittaa grilliä.
• Varmista ennen tuhkan tyhjentämistä, että hiilet tai briketit ovat täysin sammuneet.
• Älä jätä toimivaa tai juuri käytettyä grilliä ennen kuin olet varmistanut, että hiilet ovat täysin sammuneet.
• Anna grillin jäähtyä vähintään 24 tuntia ennen tyhjentämistä tai tyhjennä loput hiilet/briketit metalliastiaan.
Älä kaada käytettyjä hiiliä/brikettejä suoraan maahan.
• Pistoliekit ovat mahdollisia, jos lämmintä rasvaa tai ruoan osia putoaa palaville hiilille/briketeille. Pidä aina
vettä käsillä mahdollisten pistoliekkien sammuttamiseksi.
• Pidä tulipalon vaara mielessä.
• Älä käytä grilliä kovalla tuulella.
• Pidä aina vesisanko lähellä, kun grillaat.
• Älä jätä sytytettyä grilliä ilman silmälläpitoa.
• Odota, kunnes valkoinen tuhkakerros peittää hiilet/briketit.
• Älä tyhjennä käytettyjä hiiliä tai brikettejä takaisin säkkiin.
• Säilytä hiilet ja briketit kuivassa ja hyvin tuuletetussa paikassa erotettuna syttymislähteistä.
• Teräviä reunoja on pyritty välttämään tuotannon kaikissa vaiheissa, mutta tarkasta grilli silti ja käytä
tarvittaessa käsineitä, kun kokoat grillin.

VAROITUS! Pidä lapset, eläimet ja valvontaa vaativat turvallisella etäisyydellä, koska grilli voi
olla erittäin kuuma.
VAROITUS! Älä siirrä sytytettyä tai vielä lämmintä grilliä.
VAROITUS! Älä koske sytytetyn grillin runkoa, koska se voi olla erittäin kuuma ja polttaa
pahasti.
VAROITUS! Älä käytä nesteitä, kuten spriitä, bensiiniä, dieseliä, paloöljyä tai alkoholia grillin
sytyttämiseen. Suosittelemme sytytyspalojen, grillisytyttimen tai sähkösytyttimen käyttöä.
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GRILLIHIILIEN / BRIKETTIEN MÄÄRÄ
Suositeltava grillihiilien määrä:

1,5 kilo

Grillihiilien enimmäismäärä:

1,8 kilo

Suositeltava brikettien määrä:

1,8 kilo

Brikettien enimmäismäärä:

2,2 kilo

VAROITUS!
Älä täytä grilliin liikaa hiiliä/brikettejä, koska se voi vahingoittaa grilli
lakka.
Väärinkäytöstä johtuvat vauriot eivät ole reklamaation peruste.

YLEISIÄ KOKOAMISNEUVOJA:
Ennen kokoamista:






Lue grillin kokoamisohjeet huolellisesti. Noudata ohjeita ja
turvallisuusmääräyksiä.
Aseta osat ja työkalut esille. Tarkasta listasta, että kaikki osat ovat
mukana.
Tarkasta, ettei pakkauksen sisälle ole jäänyt mitään osia. Älä hävitä
pakkausta ennen kuin kaikki osat ovat löytyneet ja grilli on valmiiksi
koottu.
Varaa riittävästi aikaa!
Suosittelemme 2 henkilöä suuren grillin kokoamiseen – osat on silloin
helpompi pitää paikallaan.

Kokoamisen aikana:


Vältä jännitteitä kiinnittämällä kaikki osan ensin löysästi. Kun kaikki
osat on koottu, kaikki ruuvit voidaan kiristää.

Jos grillissä on saranoitu kansi:




Asenna ensin grillin alaosa ja pyörät.
Kiinnitä grilli alustaan.
Asenna lopuksi sivupöytä, kansi ja lämpöhylly.
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SYTYTTÄMISTAVAT:
Suosittelemme grillihiilien/brikettien sytyttämiseen sytytyspaloja, grillisytytintä tai
sähkökäyttöistä grillinsytytytintä. Älä käytä sytytysnestettä.

Sytytettäessä:

 Kannellinen grilli: Poista kansi tai pidä se auki sytyttämisen ajan, äläkä sulje sitä ennen
hiilien liekit ovat asettuneet – kannen pinta voi muuten vaurioitua.
 HUOM! Kansi voidaan sulkea liekkien vaimentamiseksi, jos palaminen on
hallitsematonta.
 Kuumuus voi vahingoittaa maalattuja pintoja.

Sytytyspalat

 Kasaa hiilet/briketit pyramidiksi.
 Aseta 3 – 6 sytytyspalaa hiilien väliin ja sytytä ne varovasti tulitikulla.
 Kun hiilet/briketit palavat ja liekit/savuaminen on loppunut, levitä hiilet/briketit ritilälle.
Älä käytä sormia, muovivälineitä tai tulenarkoja esineitä hiilien siirtämiseen. Käytä
grillausvälineitä.
 Tarkasta, että grilliritilä on kunnolla paikoillaan.
 Lisää hiiliä tarvittaessa.

Grillisytytin

 Aseta sytytyspalat / sytytyspussit alapuolelta.
 Kun harmaa kalvo peittää hiilet/briketit, ne voidaan kaataa grillin hiiliritilälle.

Sähkökäyttöinen grillinsytytin

 Levitä ohut kerros hiiliä tai brikettejä hiiliritilälle. Aseta sytytin hiilien/brikettien päälle
niin, että sytyttimen kahva on grillin ulkopuolella.
 Aseta uusi kerros hiiliä tai brikettejä keoksi sytyttimen päälle.
 Liitä sytyttimen pistoke pistorasiaan.
 Hiilet/briketit syttyvät noin 8 – 15 minuutin kuluttua.
 Levitä hiilet/briketit tasaiseksi kerrokseksi hiiliritilälle; grillaaminen voi alkaa.

Sytytysneste

 Emme suosittele sytytysnesteen käyttöä useasta syystä.
 Sytytysneste voi liekehtiä ja lisätä palovammojen vaaraa.
 Grillin pohjalle kertynyt sytytysneste voi hulmahtaa, kun grillissä on ollut tuli jonkun
aikaa.
 Grillin pohjalle kertynyt suuri määrä sytytysnestettä voi palaa suurella liekillä, joka voi
vahingoittaa grillin pintaa.
 Grillin ulkopuolelle roiskunut sytytysneste voi syttyä.
 Kun sytytysnesteellä valellut grillihiilet/briketit sytytetään ennen kuin neste on
imeytynyt kokonaan hiiliin/briketteihin, vaarana ovat suuret liekit ja siitä seuraavat
palovammat. Suuret liekit voivat lisäksi vahingoittaa grillin pintaa.
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GRILLATTAESSA:
 Katso oikea määrä hiili/brikettejä ohjekirjan sivulta 3.
 Älä täytä liikaa hiiliä/brikettejä. Grilli voi olla liian kuuma ruoan valmistukseen ja
kuumuus saattaa vaarantaa lähellä oleskelevia ihmisiä tai eläimiä.
 Liian suuri määrä grillihiiliä voi myös saada maalipinnan/emaloinnin rikkoutumaan.
Maali ja emalointi suojaavat grilliä ja kun pinta vaurioituu, se saattaa ruostua.
 Grilli voi olla erittäin kuuma. Käytä grillikintaita grillattaessa.
 Mikäli hiilistä/briketeistä nousee grillattaessa pistoliekkejä tai muita liekkejä, kun hiilille
putoilee rasvaa, marinadia tai vastaavaa, sumuta hiilille vettä ruiskupullosta.
 Kun grillaaminen päätetään, älä sammuta suurella määrällä KYLMÄÄ vettä, koska
grillin maali/emali voi vahingoittua. Käytä hiekkaa tai suihkuta pieniä määriä vettä
vähitellen.
 Varmista ennen hiilien/brikettien poistamista, että ne eivät enää kyde. Tämä saattaa
kestää jopa 24 tuntia. Kerää tuhka ja loput grillihiilet paloturvalliseen paikkaan.

KUNNOSSAPITO:
 Voit helpottaa grillin puhdistamista vuoraamalla grillin sisäpuolen alumiinifoliolla ennen
grillihiilien täyttämistä tai grilliin käyttöönottoa. Käännä kirkas puoli hiiliin päin. Huolehdi
ilmanvaihdosta tekemällä reikiä alumiinifolioon tarvittavista kohdista.
 Pese grilliritilä lämpimällä saippuavedellä mahdollisimman pian grillauksen jälkeen.
Kuivaa ritilä hyvin ja säilytä se kuivassa paikassa, kun sitä ei käytetä. Suosittelemme
sivelemään grilliritilän ruokaöljyllä puhdistamisen jälkeen, grillausten välillä ja ennen
säilytystä.
 Peitä ulkona säilytettävä grilli peitteellä. Grilli voidaan säilyttää myös sisätiloissa,
autotallissa tai katon alla.
 VAROITUS! Varmista ennen peitteen levittämistä tai grillin varastointia, että kaikki hiilet
ovat sammuneet eivätkä kyde.
 Grillin on oltava täysin kuiva ennen suojaamista peitteellä. Grilliin mahdollisesti jäänyt
kosteus voi tiivistyä ja ruostuttaa grilliä.
 Puhdista grilli ja ritilät jokaisen käytön jälkeen ja ennen pitkäaikaista varastointia.
Marinadin, ruokaöljyn, rasvan jne. jäänteet voivat homehtua ja nopeuttaa ruostumista.
 Korjaa maalin tai emalin naarmut tai halkeamat lämmönkestävällä maalilla
mahdollisimman nopeasti. Sitä on saatavana rauta- ja rakennustarvikekaupoissa,
maalikaupoissa, korjaamoissa. Mahdolliset ruostevauriot on korjattava ajoissa ennen
laajenemista.
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RÄJÄYTYSKUVA
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OSAT
PARTS
LIST
Nro

Kuvaus

Kpl.

Nro

Kuvaus

Kpl.

1

Grillin runko

1

11

Kannen sarana

1

2

Jalkojen kiinnikkeet

3

12

Grilliritilä

1

3

Ritilöiden kiinnikkeet

3

13

Hiiliritilä

1

4

Etujalka

1

14

Tuhkalevy

1

5

Takajalka - pyörä

2

15

Tuhkalevyn kiinnike

3

6

Hylly

1

16

Kannen ilmaventtiili

1

7

Pyörä

2

17

Rungon kahvna kiinnike

1

8

Kahva

2

18

Kannen kahvan kiinnike

1

9

Kannen ilmaventtiili

1

19

Etujalan alapää

1

10

Kansi

1

20

Pölykapselit

2

Koottaessa tarvittavat työkalut

Pihti tai kiintoavain

Tähtiruuvitaltta

FÄSTMATERIAL
Grillin mukana toimitetaan seuraavat
ruuvit, aluslevyt ja mutterit, jotka on asennettava
Nro

Kuva

Kuvaus

Kpl.

A

Ruuvi M6 x12

6

B

Ruuvi M6 x 20

3

C

Lukitusmutteri M8

2

D

Ruuvi ja siipimutteri

2

E

Ruuvi M6 x20

4
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Vaihe 1.
Kiinnitä alapää(19) etujalkaan (4).

Vaihe 2.
Kiinnitä pidin (2) grillin runkoon (1).
Ruuvi, aluslevy ja mutteri A.

Vaihe 3.
Asenna tuhkalevyn kiinnike (15)
etujalkaan (4).
Kiinnitä etujalka (4) grillin
runkoon. Ruuvi B.
Asenna ritilöiden kiinnikkeet (3)
samanaikaisesti.
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Vaihe 4.
Kiinnitä takajalat (5) grillin runkoon.
Kiinnitä ensin löysästi.
Asenna ritilöiden kiinnikkeet (3)
samanaikaisesti.
Kiinnitä samalla hylly (6) kaikkiin
kolmeen jalkaan (4 ja 5).
Aseta pyörät paikalleen ja kiinnitä
mutterilla.
Kiristä jalkojen ruuvit käsivoimin.
Vaihe 5.
Kiinnitä kahva (8) grillin runkoon.
Muista myös kiinnittää kahvan
kiinnike (17) kahvan ja grillin rungon
väliin.
Ruuvi, aluslevy ja mutteri E.

Vaihe 6.
Asenna ilmaventtiili (9) grillin runkoon.
Ruuvi, aluslevy ja siipimutteri D.
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Vaihe 7.
Asenna kahva (8) kanteen.
Muista myös kiinnittää kahvan
kiinnike (17) kahvan ja grillin
rungon väliin sekä ripustuskoukku
kannen sisäpuolelle.
Asenna ilmaventtiili (16) kanteen.
Ruuvi, aluslevy ja mutteri D.

Vaihe 8.
Aseta hiiliritilä (13) grilliin.
Aseta grilliritilä (12).
Asenna tuhkalevy (14).
Kiristä kaikki ruuvit ja mutterit
käsivoimin.
.

Grilli on nyt käyttövalmis.
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KOOTTUNA GRILLI
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Raraosat, kuluttajapalvelut ja reklamaatiot:
Kuluttajalainsäädännön mukainen reklamaatio-oikeus koskee tätä tuotetta.
Tuotteen laatua valvotaan ja tuotetta testataan tehtaalla. Jos pakkauksesta
puuttuu kaikesta huolimatta osia tai tuote on vahingoittunut, ota yhteys
myyjään tai kuluttajapalveluun, jonka yhteystiedot ovat alempana.
Reklamaatio-oikeus raukeaa, jos vian syynä on väärinkäyttö, puutteellinen
hoito tai tuotteen muuttaminen.
Jos tuotteessa ei ole vikaa, vahingoittuneet osat laskutetaan voimassa
olevan hinnaston mukaisesti + rahti ja toimitusmaksu.
Jos tarvitset osia tai haluat reklamoida, ota yhteys myyjään tai
kuluttajapalveluun:

KULUTTAJAPALVELU:
Nordic Season Products AS
+47 924 78 600
support@nordicseason.no
www.nordicseason.no

Reklamaatioihin on liitettävä kuitti ja sarjanumero. Tuote on valmistettu
Kiinassa. Valmistuttaja Nordic Season Products AS

