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ASENNUS, KÄYTTÖ JA
HUOLTO-OHJEET KAASUGRILLI
LUE OHJEKIRJAT JA
TUTUSTU TUOTTEESEEN
ENNEN GRILLIN
KÄYTTÄMISTÄ
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TÄRKEITÄ TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSIÄ
TÄRKEITÄ TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSIÄ
Sähkölaitteita käytettäessä on noudatettava perusturvallisuusmääräyksiä, mukaan luettuna seuraavia:
1. Lue kaikki ohjeet ennen kuin käytätä laitetta.
2. Älä koske lämpimiä pintoja. Käytä kahvoja tai nuppeja.
3. Varo sähköiskuja. Älä upota kaapelia, pistoketta tai laitetta veteen tai muuhun
nesteeseen.
4. Tarkkaa valvontaa tarvitaan, kun lapset käytettävät laitetta tai sitä käytetään heidän
lähellään.
5. Yli 8 vuoden ikäiset lapset ja tai vajavaisuuksista - fyysiset, aistit, psyykkiset - kärsivät
henkilöt sekä henkilöt, joilla ei riittävää kokemusta grillin turvallisesta käytöstä, saavat
käyttää grilliä vain valvottuna tai kun heille on neuvottu grillin turvallinen käyttö ja he
ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
6. Irrota pistoke pistorasiasta, kun et käytä laitetta. Anna laitteen JÄÄHTYÄ TÄYSIN
ennen osien lisäämistä tai poistamista ja ennen grillin puhdistamista.
7. Älä käytä laitetta, jos kaapeli, pistoke, grillilevy tai rasvalevy on vahingoittunut, jos olet
pudottanut laitteen tai se on vaurioitunut jollain tavoin. Toimita laite lähimpään
valtuutettuun huoltoliikkeeseen tarkastettavaksi ja/tai korjattavaksi.
8. Muiden kuin valmistajan suosittelemien tai myymien lisävarusteiden käyttö on kielletty.
9. Älä käytä laitetta ulkona.
10. Älä anna kaapelin roikkua pöydän reunan yli tai koskettaa lämpimiä pintoja.
11. Aseta laite tasaiselle ja lämpöä kestävälle pinnalle.
12. Älä aseta laitetta pinnalle, joka voi kuumentua. Älä aseta lähelle lämmintä kaasu- tai
sähkölämmitintä tai kuumaa uunia.
13. Puhdista laite aina käytön jälkeen. Älä käytä hankaavia puhdistusaineita,
uuninpuhdistusainetta tai hankaussieniä puhdistamiseen. Tarttumaton nonstick-pinta
voi vahingoittua.
14. Ole varovainen, kun siirrät laitetta, jossa on kuumaa öljyä tai muita kuumia nesteitä.
15. Kiinnitä kaapeli ensin laitteeseen ja sitten pistorasiaan. Kun irrotat laitteen
sähköverkosta, käännä säädin ensin asentoon OFF (POIS) ja vedä vasta sitten pistoke
pistorasiasta.
16. Käytä laitetta vain tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
17. Älä kaada nestettä grillilevylle. Tulipalon vaara.
18. Älä aseta grillausvälineitä kuumalle grillilevylle, kun grillaat, pidät ruoan lämpimänä tai
lämmität sen.
19. Älä peitä grillin pintoja alumiinifoliolla. Laite kuumenee liikaa.
20. Älä aseta ruokaa suoraan lämpövastuksen päälle. Tarkasta ennen käyttöä, että laite on
koottu oikein.
21. Älä käytä laitetta, jos grillilevy ja rasvalevy eivät ole paikoillaan. Tarkasta ennen sä
hköverkkoon liittämistä ja virran kytkemistä, että laite on koottu oikein. Älä käytä laitetta,
jos grillilevy tai rasvalevy on vääntynyt jollain tavoin.
22. Katso osien kokoamisohjeet sivulta 7.
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PAKKAUKSEN SISÄLTÖ
VAROITUS: VARO! KUUMIA PINTOJA!
Laite tuottaa lämpöä ja roiskeet ovat mahdollisia, kun käytät laitetta.
Toimi niin, että laitteista ei aiheudu palovammoja, tulipaloa, muita henkilövahinkoja tai
esinevahinkoja.
VARO!
Laite kuumenee käytettäessä ja pysyy lämpimänä jonkun aikaa käytön jälkeen.
Käytä uunikintaita, kun käsittelet kuumia esineitä, ja anna metalliosien JÄÄHTYÄ ennen
puhdistamista.
– Aseta laite paikkaan, jossa se ei kosketa seinää, ei ole nurkassa tai lähellä verhoja tai
pehmustettuja kalusteita.
– Älä aseta mitään laitteen päälle, kun käytät sitä tai se on vielä kuuma.
– Älä koske lämpimiä pintoja, kun käytät laitetta tai se jäähtyy.
– Kaikkien laitteen käyttäjien on luettava ohjekirja ja ymmärrettävä sen sisältö ennen
laitteen käyttöä tai puhdistamista.
– Irrota pistoke välittömästi pistorasiasta, jos laite alkaa toimia väärin käytön aikana.
Älä käytä tai edes yritä korjata viallista sähkölaitetta.
– Älä jätä laitetta ilman valvontaa, kun käytät sitä.

SÄILYTÄ OHJEKIRJA
VAIN KOTITALOUKSIEN KÄYTTÖÖN.
Laitteessa ei ole osia, joita käyttäjä voi korjata. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Laitteen kaapeli on lyhyt, koska kaapeliin tarttumisen tai siihen kompastumisen vaara on
minimaalinen verrattuna pitkään kaapeliin.
Älä käytä jatkokaapelia, koska lapset voivat vetää sitä ja saada laitteen kaatumaan.
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OSAT JA TOIMINNOT
MAADOITETTU PISTOKE

Laitteen mukana toimitetaan maadoitettu pistoke (nk. suko-pistoke). Liitä se oikein maadoitettuun pistorasiaan. Älä yritä muuttaa pistoketta millään tavoin.

ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖÄ

Pura laite pakkauksesta ja käsittele pakkausmateriaali oikein. Pyyhi kuljetuksen aikana
kertynyt pöly kostealla rievulla alaosasta ennen kuin käytät laitetta ensimmäisen kerran.
Pyyhi huolellisesti. Puhdista grillilevy ja rasvalevy. Täydelliset puhdistusohjeet ovat
kohdassa 8.
VAROITUS: Älä upota grillilevyä, kaapelia tai pistoketta veteen tai muuhun nesteeseen. Älä
käytä hankaavia puhdistusaineita.
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1. Kätevät, viileät kahvat. Grilliä on helppo käsitellä ja siirtää.
2. Nonstick-grillilevy. Täydellinen lihalle, siipikarjalle, kalalle ja kasviksille.
3. Rasvalevy. Kerää ylimääräisen nesteen ja rasvan, kun grillaat rasvaista
ruokaa.
4. Viileä musta alaosa. Pitää pöydän pinnan viileänä.
5. Lämpötilan säädinpistoke ja LED-merkkivalo (5a). Irrotettava lämpötilan
säädin nuppeineen.
6. Lämpötilan säätönuppi. (0/1/2/3/4/5)
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KOKOAMINEN:
1.

2.

Kokoa grillin osat alla olevan kuvain mukaisesti.

TÄRKEÄÄ: Tarkasta, että lämpötilan säätönuppi on asennossa OFF (POIS) eikä
kaapelia ole kytketty pistorasiaan. Kiinnitä säädinpistoke grillilevyn sivuun alla olevan
kuvan mukaisesti.

TARKASTA, ETTÄ OLET PAINANUT SÄÄDINPISTOKKEEN LOPPUUN ASTI, SILLÄ
MUUTEN GRILLI EI TOIMI.

Raised safety bar = Korotettu turvaripa.
Plug fully inserted = Pistoke painettu pohjaan asti.

3. Kytke pistoke pistorasiaan ja säädä haluttu lämpötila.
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KYPSENNYSAIKAEHDOTUKSET – VIHJEITÄ
GRILLAAMINEN:
VAROITUS: Ole varovainen käyttäessäsi grilliä. Kuumaa öljyä, rasvaa tai mehua voi
roiskua grillistä käytön aikana. Älä kosketa kuumia pintoja. Älä yritä paloitella ruokaa
grillauksen aikana.
HUOM: Grilli voi haista hieman, kun käytät sitä ensimmäisen kerran, ja grillilevy voi savuta.
Tämä on NORMAAALIA. Haju ja savu häviävät muutaman minuutin kuluttua.
1. Tarkasta, että laite on puhdas, kuiva ja täysin koottu.
2. Käännä lämpötilan säätönuppi haluttuun lämpötilaan (0/1/2/3/4/5). Kun säädät lämpötilan, LED-valo ilmaisee virran kytkeytymisen. Valo sammuu, kun haluttu lämpötila on
saavutettu. Huomaa, että virtaa ei ole katkaistu, vaikka valo ei pala!
3. Vähennä savuamista kaatamalla hieman vettä rasvalevylle (enintään ¼ kupillista).
4. Anna grillin lämmitä noin 5 minuuttia.
5. Aseta grillattava ruoka grillilevylle. Jos grillaat pieniä paloja, voit käyttää metallista tai
puista grillivarrasta, jolloin palat eivät putoa grillin aukkojen läpi. Liota puisia grillivartaita
ensin noin 10 minuuttia vedessä, jotta ne eivät syty.
6. Kun lopetat grillaamisen, käännä säädinnuppi asentoon OFF (POIS). Irrota pistoke
pistorasiasta ja anna laitteen jäähtyä täysin ennen osien poistamista puhdistettavaksi.
Seuraava taulukko on vain ohjeellinen, kun grillaat.
RUOKA

LÄMPÖTILA

AIKA

Luuttomat broilerin rintapalat
(n. 1 cm paksut)

5

10—15 min

Paisti (1 – 2,5 cm paksu)

5

10 min

Kalafileet (1 cm paksut)

4

7—10 min

Hampurilaiset

4

5—7 min

Katkaravut

4

8—10 min

Makkarat tai hotdogit

4

8—10 min

Pekoni tai kinkku

4

3—5 rain

Kasvikset

4

VIHJE:
Saat parhaan tuloksen, kun lämmität grilliä ensin noin 5 minuuttia, jolloin se on varmasti
lämmin. Luonnolliset mehut jäävät silloin lihaan.
Jos käytät puu- tai bambugrillivartaita kebabin grillaamiseen, suosittelemme liottamaan
grillivartaita ensin noin 10 minuuttia vedessä. Grillivartaat eivät silloin hiilly tai pala
grillauksen aikana.

8

VIANETSINTÄ
ONGELMA

RATKAISU
RATKAISU 1: KAADA VETTÄ RASVALEVYLLE

SAVUA GRILLATTAESSA

Vähennä enintään ¼ kupillista).savuamista
kaatamalla rasvalevylle hieman vettä niin, että
pinta peittyy (

Grillattava ruoka on rasvaista:
kun grillattava ruoka on rasvaista, se RATKAISU 2: TUULETA
voi savuta. Roiskeet ovat mahdollisia.
Voit poistaa savun asettamalla grillin lähelle
Kun roiskeet osuvat vastukseen, ne
liesituulettimen.
palavat ja savuavat.
RATKAISU 3: PUHDISTA RASVALEVY

Jos grillaat useassa erässä tai käytä paljon
öljyä, ruoan jäämiä voi jäädä grillin pinnalle
tai niitä voi putoilla rasvalevylle. Pyyhi grillin
pinta ja puhdista rasvalevy usein.
VARO: Grillilevy ja rasvalevy ovat kuumia!
Annan niiden jäähtyä ennen puhdistamista.

RATKAISU 4: VALMISTA RUOKA ERI TAVALLA
Jos marinoit lihan ja kasvikset ennen grillaamista, tarvitset vähemmän öljyä, jolloin kiinni
palaminen ja savuaminen vähenevät. Grillipinta on tarttumaton (nonstick) eikä tarvitse niin
paljon öljyä.

RUOKA PUTOAA GRILLIN AUKKOJEN LÄPI.

RATKAISU 1: LEIKKAA AINEET SUUREMMIKSI PALOIKSI
Vältä asettamasta grillin pinnalle pieniä paloja, jotka putoavat rasvalevylle. Jos paloja putoaa läpi, katkaise virta ja anna grillin jäähtyä.
VARO: Grillilevy ja rasvalevy ovat kuumia.
Anna niiden jäähtyä ennen puhdistamista.
Nosta grillilevy paikaltaan ja poista ruoan
palat.
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PUHDISTAMINEN
VARO: Irrota pistoke pistorasiasta ja anna laitteen jäähtyä täysin ennen
puhdistamista.
ÄLÄ UPOTA LÄMPÖTILAN SÄÄDINPISTOKETTA VETEEN TAI MUUHUN
NESTEESEEN. Siitä voi seurata oikosulku ja loukkaantuminen.
Älä käytä hankaavia puhdistusaineita, hankaussieniä tai teräsvillaa
pinnan puhdistamiseen! Pinnoite voi vahingoittua.

1. Käännä säädinnuppi asentoon OFF (POIS). Tarkasta, että pistoke ei ole pistorasiassa.
Anna grillin JÄÄHTYÄ täysin.
2. Irrota lämpötilan säädinpistoke grillistä. PISTOKETTA EI SAA PESTÄ KÄSIN TAI
ASTIANPESUKONEESSA! Pyyhi tarvittaessa rievulla.
3. Poista liika rasva tai kerrostumat grillilevyltä talouspaperilla. Pinttyneet ruoan jäämät voi
poistaa puu- tai muovilastalla. Nosta grillilevy poista mustasta alaosasta. Puhdista pinta
juoksevalla lämpimällä vedellä ja pehmeällä rievulla. Grillilevyn voi pestä myös koneessa.
4. Nosta rasvalevy pois ja tyhjennä se. Pyyhi rasva pois talouspaperilla. Pese rasvalevy
lämpimällä saippuavedellä. Grillilevyn voi myös pestä koneessa.
5. Pyyhi musta alaosa kostealla liinalla tai sienellä. Alaosan voi tarvittaessa pestä
lämpimällä saippuavedellä. Grillilevyn voi myös pestä koneessa.
6. Tarkasta ennen seuraavaa käyttöä, että grillilevy ja rasvalevyt ovat täysin kuivat.
Älä kytke pistoketta pistorasiaan, jos grilli on vielä märkä.

10

11

Varaosat, kuluttajapalvelu
ja reklamaatiot
Tuotteella on Suomen kuluttajansuojalain mukainen
reklamaatio-oikeus. Tuotteen ja materiaalien laatua
valvotaan ja testataan säännöllisesti tehtaalla. Jos
pakkauksesta puuttuu kuitenkin osia tai tuote on
vioittunut, ota yhteys myyjään tai kuluttajapalveluun,
jonka yhteystiedot ovat alla.
Takuu ei korvaa vikoja, joiden syynä on väärinkäyttö,
puutteellinen hoito ja huolto tai tuotteen
muuttaminen.
Vioittuneista osista, jotka eivät ole tuotteen vian
syynä, laskutetaan hinnaston mukainen
hinta + rahti ja käsittelymaksu.
Jos tarvitset osia tai haluat esittää reklamaation, ota
yhteys myyjään tai kuluttajapalveluun.
KULUTTAJAPALVELU

Nordic Season Products AS
Kjeller Vest 3,2007 Kjeller
031 189095
+47 924 78600
support@nordicseason.no
www.nordicseason.no
Reklamaatioihin on liitettävä kuitti ja sarjanumero.
Sarjanumero on pohjahyllyn hopeanvärisessä tarrassa.
Tuote on valmistettu Kiinassa. Valmistuttaja Nordic Season Products AS

Item no: EG201915
Rated voltage: 230V~50Hz
Rated power: 1250W

