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Tärkeää luettavaa 
 
• Vääränlainen asentaminen, kokoaminen, säätäminen, muutos tai muu vastaava saattaa 

aiheuttaa henkilö- tai esinevahinkoja.  Lue siksi huolellisesti läpi nämä ohjeet ennen grillin 
asentamista. Kaasugrilli tulee asentaa paikallisten lakien, määräysten ja asetusten 
mukaisesti. 

• Varmista, että kaasuletku ei ole lämpimien pintojen lähellä. 

• Älä tee itse huoltoja ja/tai korjauksia kaasugrilliin. Ota yhteyttä valtuutettuun 
huoltoon/kaasuasentajaan tai grillin ostopaikkaan. 

• On tärkeää, että asennat grillin tarkalleen näissä ohjeissa kuvatulla tavalla. Ole erittäin 
tarkkana, että pidät grillin etäällä palavista materiaaleista. Letkut ja liitokset pitää aina 
tarkistaa vuotojen varalta, kun teet uuden liitännän. 

• Kaasugrilliä ei koskaan saa jättää ilman valvontaa sen ollessa päällä. Älä anna lasten 
oleskella grillin lähellä, koska grilliritilään tai -levyyn koskettaminen saattaa aiheuttaa 
palovammoja. 

• Pidä grilli puhtaana rasvan aiheuttaman palon estämiseksi. Rasvan aiheuttama palo kumoaa 
takuun. 

• Tarkista, että kaasusäiliö on oikeantyyppinen ja sopii tähän kaasugrilliin. 

• Huomioi nestekaasun tyyppi: Näissä ohjeissa puhutaan nestekaasupulloista ja -säätimistä. 
Suosittelemme nestekaasun (propaanin ja butaanin seos) käyttöä, koska se mahdollistaa 
ympärivuotisen grillauksen. Huomioi, että kaasu/nestekaasutyyppi ja paine saattavat 
vaihdella eri maissa.  Jos olet epävarma tämän suhteen, ota yhteyttä myyjääsi. 

 

Asennus 
Tämä kaasugrilli tulee koota ja asentaa näiden ohjeiden mukaisesti. 
 
Tätä grilliä saa käyttää vain ulkona

 

. Sitä saa käyttää vain hyvin tuuletetuissa paikoissa. Grilliä EI 
saa käyttää sisällä, autotallissa, teltassa tai vastaavassa paikassa. Grilliä ei saa myöskään 
käyttää veneissä tai moottoriajoneuvoissa. 

Grilliä EI saa laittaa peitetyn, suojaamattoman rakennelman alle.  Grillin takapuoli, sivut ja 
pohja EIVÄT saa olla alle metrin etäisyydellä palavasta materiaalista. 
 
Pidä kaasugrillin ja nestekaasupullojen ympäristö roskattomina, ja huolehdi, että alue on hyvin 
tuuletettu. 
 
Älä koskaan laita grilliä ja/tai nestekaasupulloja palavan materiaalin tai bensiinin tai muun 
helposti syttyvän kaasun tai nesteen lähelle. 
 

Asennus ja kaasusäiliön kytkeminen 
Suorita asennus näiden ohjeiden mukaisesti. 
 
Tarkista nestekaasun tyyppi etiketistä grillin takaa. Euroopan alueella käytetään butaani- ja/tai 
propaanikaasua nestekaasugrilleissä. Suosittelemme käytettäväksi nestekaasua. Säätimen tulee 
olla sen mallinen, että se sopii ostamasi nestekaasusäiliön venttiiliin. 
 
Älä koskaan käytä liiallista voimaa tai väkipakkoa, kun liität paineenalennusventtiilin. Pyydä 
tarvittaessa apua myyjältäsi. 
 
Paineenalennusventtiiliin / nestekaasun säätimeen ei saa tehdä mitään muutoksia. Jos siihen on 
tehty muutoksia, sitä ei saa käyttää. Letkuliitoksiin ei saa tehdä mitään muutoksia. Jos niihin on 
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tehty muutoksia, grilliä ei saa käyttää. Letku tulee tarkastaa ennen grillin jokaista käyttökertaa 
kulumisen, reikien, halkeamien tai muiden vaurioiden varalta. Jos letku ja/tai säädin 
vaihdetaan, tulee käyttää samanlaisia osia kuin mitä valmistaja on määritellyt käytettäväksi 
tässä grillissä.  Säätimen letku tulee kiinnittää molemmista päistä letkuklemmareilla, jotka 
kiristetään ruuvimeisselillä. Älä käytä putkiteippiä tai muuta eristysmateriaalia näissä liitoksissa. 
Letku tulee liittää varmasti ja pitävästi ja kiinnittää letkuklemmarilla myös säätimeen. 
 
Kun nestekaasusäiliötä ei käytetä, se PITÄÄ sulkea hanasta. Nestekaasusäiliöitä tulee säilyttää 
ulkona tuuletetussa tilassa ja lasten ulottumattomissa. 
 
Huolehdi, että nestekaasusäiliö ei voi kaatua. Nestekaasusäiliön tulee olla grilliin asennettuna 
pystysuorassa ja sitä tulee käyttää pystysuorassa asennossa. Ylimääräistä tai varasäiliötä pitää 
myös säilyttää pystyssä. 
 
Ylimääräistä nestekaasupulloa ei saa säilyttää grillin alla tai lähellä. 
 

Vuotojen tarkastaminen 
Vuodot pitää tarkastaa kun kytket grillin ensi kertaa ja aina kun asennat tai kytket irti grillin. 
Laita nestekaasusäiliön hana auki, mutta älä laita polttimiin kaasua päälle.  Tämän tarkoitus on 
täyttää kaasuletkut. Sivele tai kaada nyt saippualiuosta kaikkiin liitoksiin. Jos liitoksissa on 
vuotoja, tulee vuotokohtiin kuplia 20 sekunnin sisällä. Jos ilmenee vuoto, kiristä liitosta. Jos 
vuoto ei lakkaa, ota yhteyttä grillin myyjään. Vuotojen etsimisessä ei koskaan saa käyttää 
minkäänlaista liekkiä. Vuodot pitää tarkistaa pari kertaa grillisesongin aikana. 
 
Grilliritilän/-levyn polttaminen (mallit, joissa on valurautainen grilliritilä tai -levy) 

Tämä koskee vain malleja, joissa on valurautainen grilliritilä. Muun tyyppiset ritilät pitää vain 
tiskata ennen käyttöä. 
 
Tiskaa grilliritilä/-levy ja miedolla tiskiaineella ja huuhtele huolellisesti. Näin lähtevät pois 
mahdolliset rasva- ja öljyjäämät valmistuksen jäljiltä. Kuivaa grilliritilä ja rasvaa paistolevyt/-
tasot vähällä määrällä ruokaöljyä. Laita grillilevyt/-ritilät takaisin paikoilleen grilliin. 
Sytytä grilli ja anna sen olla päällä pienellä lämmöllä 15 – 20 minuuttia, jotta ritilä ”palaa” tai 
kunnes käryäminen lakkaa. 
Valurautaritilää kannattaa polttaa 10 minuuttia suurella lämmöllä aina grillin käyttämisen 
jälkeen. Ruokajäämät ja noki lähtevät helpoiten pois teräsharjalla. 
HUOMIO! Grilliritilä/-levy pitää voidella ruokaöljyllä käytön jälkeen, erityisesti jos grilliä ei ole 
tarkoitus käyttää pitkään aikaan. Näin estetään ruostekerroksen kertyminen ritilään/levyyn.  

Emali- tai teflonpäällysteisen grilliritilän/-levyn käsittely 

Tiskaa grilliritilä/-levy ja miedolla tiskiaineella ja huuhtele se huolellisesti ennen kuin käytät 
grilliä. Älä koskaan käytä teräsharjaa, teräsvillaa tai hionta-ainetta grilliritilän/-levyn 
puhdistuksessa. 
Tiskaa ritilä/levy jokaisen käyttökerran jälkeen ja/tai polta ne puhtaaksi rasvasta ja 
ruokajäämistä, niin saat ne pysymään pitkään hyvässä kunnossa. 
 
Muu puhdistus ja kunnossapito 

Kaasugrilli tulee pitää puhtaana liasta ja rasvasta, jotta se ei tärveltyisi. Grillin ulkopinta 
tarvitsee samanlaista käsittelyä kuin auto, jotta se ei ruostuisi ja tulisi huonon näköiseksi. 
Grillissä pitää olla suojus säätä ja tuulta vastaan. Pese grilli säännöllisin väliajoin ja voitele se 
hapottomalla öljyllä. Saranat, ovet, pyörien pultit ja muut vastaavat osat voidaan voidella 
tavallisella voiteluaineella (yleisöljy, spraypullo). 
Myös polttimet vaativat kunnossapitoa. Harjaa ne puhtaiksi ja tarkista, että kaikki pienet reiät 
ovat auki, eivätkä lian tai rasvan tukkimia. Valurautapolttimisten mallien polttimet pitää 
voidella ruokaöljyllä pari kertaa grillikauden aikana sekä vielä yhden kerran, kun grilli 
poistetaan käytöstä grillikauden jälkeen. 
 
Ruostumattomat mallit 

Pintaruostetta saattaa ilmaantua myös ruostumattomiin malleihin.  Se ei ole vaarallista eikä 
haitallista. ”Ruostumaton” on sanontatapa ja laatumerkintä. Tavallinen virhekäsitys on, että 
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materiaali ei voi ruostua. Yritämme antaa tässä lyhyen selityksen asiakkaille, jotka ovat 
havainneet ulkopintojen ruostuvan (hapettuvan). 
 
Ruostumaton teräs vastustaa ruosteenmuodostusta huomattavasti paremmin kuin muu teräs. 
Tämä perustuu siihen, että kromi muodostaa kromioksidikerroksen (Cr203) teräksen ulkopinnalle 
ja se suojaa alla olevaa terästä hapettumista vastaan. Kerros on sillä tavoin itseään korjaava, 
että se voi muodostua uudestaan, kun teräs vaurioituu. Tämä tarkoittaa, että tuotteella on pitkä 
elinkaari.  Jos ruostumattoman tuotteen pinta halutaan pitää kiiltävänä, tulee puhdistus 
suorittaa tarkasti ja mieluiten voidella pinta ohuella kerroksella hapotonta öljyä. 
 
Korroosionkestävyys, joka ruostumattomalla teräksellä on, saadaan aikaan sekoittamalla 
teräkseen kromia. Kun kromipitoisuus ylittää 17 %, teräkseen muodostuu ohut kalvo, joka suojaa 
passiivisesti alla olevaa terästä hapettumiselta. Ylin, kromioksidista muodostuva kerros on vain 
muutaman nanometrin paksuinen ja siten sitä ei näe silmillä. Jos teräs vahingoittuu, kerros 
muodostuu nopeasti uudelleen sillä edellytyksellä, että ympäristössä on happea. 
Ruostumattoman teräksen kemiallinen vastustuskyky kasvaa kromipitoisuuden kasvaessa, mutta 
myös hiilipitoisuuden pienetessä.  Sen vuoksi esimerkiksi kaasugrillien valmistuksessa 
hiilipitoisuus pyritään pitämään alle 0,25 %:n.  

Kaasugrillin käyttäminen 
Grillin sytyttäminen 

Grilli on helppo sytyttää, mutta se tulee tehdä huolellisesti. 
Katso, että kaasu on päällä kaasusäiliössä. Älä kumarru grillin yläpuolelle sytyttäessäsi 
polttimia. Huomioi, että grillin kannen tulee olla auki sytytyksen aikana. 
Muista, että luukun ylä-/ulkopuoli voi kuumeta grillauksen aikana. Käytä ainoastaan luukun 
kahvaa grillin ollessa kuumana.  
 
Grillit sähkösytyttimellä 

Grillissä on elektroninen sytytin, joka lähettää kipinöitä sisään polttimen sivulta, kun nuppia 
pidetään alaspainettuna tai käännetään (riippuu mallista). Paina alas ja käännä keskimmäisen 
polttimen säädin suurimpaan asentoon (MAX). Pidä sytytinnappia pohjassa, kunnes poltin syttyy. 
Tämä on erittäin tehokas ja samalla luotettava tapa sytyttää poltin. Kun ensimmäinen poltin 
palaa, voit sitten sytyttää sivuilla olevat polttimet kääntämällä säätimet MAX-asentoon.  
Jos poltin ei syty ensimmäisellä yrityksellä, paina ja käännä säädin takaisin nolla-asentoon ja 
suorita sytytysprosessi samalla tavalla uudestaan. Jos poltin ei syty vieläkään, odota muutama 
minuutti kaasun haihtumista ja yritä sitten uudestaan. 
 
Grillit säätimeen sisäänrakennetulla sytyttimellä 

Grillissä on säätimeen sisäänrakennettu pietsosytytin.  Käännä säädin keskiasentoon ja pidä sitä 
pohjaan painettuna niin kauan, kunnes kuulet kaasun virtaavan ulos. Käännä säädintä lisää, 
kunnes kuulet selvän napsahduksen.  On tavallista, että poltin ei syty ensimmäisellä yrityksellä, 
jos hapen ja nestekaasun seos ei ole optimaalinen. Toista säätimen kääntäminen sytytyspykälään 
muutaman kerran, kunnes poltin syttyy.  
 
Manuaalinen sytytys – Jos sytytys ei kuitenkaan jostain syystä toimi, voit käyttää polttimen 
sytyttämiseen PITKÄÄ tulitikkua. 
 
Liekin säätäminen – Polttimissa on kolme perusasentoa.  Voit säätää liekin korkeutta matalan 
(MIN) ja korkean (MAX) välillä painamalla ja kääntämällä vastaavaa säädintä näiden asentojen 
välillä. 
 
Grillin sammuttaminen 

Kun olet lopettanut ruoanlaiton, anna poltinten olla MAX-asennossa (enintään) 5 minuuttia, jotta 
rasvajäämät palavat pois lämmönjakolevystä, polttimista ja muista pinnoista. 
Grillin sammutuksessa on paras sulkea ensin säiliön kaasuhana, jotta loppu kaasu palaa pois 
letkuista. Siihen kuluu vain muutama sekunti. Sulje sen jälkeen kaikki polttimet. 
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Ennen grillaamista 

Voitele keittolevyt pienellä määrällä ruokaöljyä. Se estää ruokaa palamasta kiinni. Sytytä 
polttimet ja anna niiden lämmittää kaasugrilliä MIN-asennossa, jotta grillilevy ja ritilä 
lämpenevät. 
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Vinkkejä ruoanlaittoon 
Lieskojen valvonta: 

Lieskat ovat äkillisiä liekkejä, jotka nousevat ylös grilliritilän välistä. Ne aiheuttavat 
luonnollisten ruokamehujen tippumisen alas polttimiin ja syttymisen. 
Pienemmät lieskat ja savu ovat vain hyväksi. Tämä ilmiö antaa grilliruoalle erittäin hyvän maun. 
Mutta jos tätä tapahtuu liian usein ja lieskat kestävät kauemmin kuin joitakin sekunteja, ruoka 
on vaarassa palaa ja siten mennä pilalle. Siten on tärkeää pystyä kontrolloimaan ja estämään 
suuremmat lieskat.  
Erittäin rasvainen ruoka aiheuttaa lieskoja. Voit tämän vuoksi leikata tarpeettoman rasvan pois 
lihasta. Tämän lisäksi lieskoja voi esiintyä, jos polttimet on laitettu liian suurelle liekille. 
Lihojen siirtäminen pois liekeistä voi myös auttaa. 
 
Grillaustavat 

Ruoan laittamiseen grillissä on kaksi päätapaa: epäsuora ja suora grillaaminen. 
 
Epäsuora grillaaminen 

Epäsuorasti grillattaessa grilliä voisi verrata tavalliseen uuniin.  Ruoka laitetaan ritilälle suoraan 
keskipolttimen yläpuolelle, joka on pois päältä ulompien polttimien ollessa päällä – muista 
sulkea grillin kansi. Epäsuora grillaaminen sopii parhaiten suuremmille raaka-aineille, joita pitää 
grillata yli 25 minuuttia. Raaka-aineet grillaantuvat siten, että lämmin ilma kiertää grillin 
sisällä, jolloin lämpö heijastuu grillin kannesta ja sivuilta. Tällä tavoin vältetään esimerkiksi 
rasvan ja lihamehujen tippuminen alas lämpölähteeseen ja lieskojen muodostuminen sen vuoksi. 
Tätä tapaa suositellaan paistamiseen, leipomiseen, hitaaseen grillaamiseen ja kääntyvän 
grillivartaan käytön kanssa. On myös suositeltavaa käyttää paistimittaria, erityisesti 
valmistettaessa suurempia lihapaloja.  
 
Suora grillaus 

Suora grillaus on perinteisempi grillaustapa, jossa lämpö tulee suoraan ruoan alta 
lämpölähteestä. Suora grillaus on tehokkainta ja se sopii erityisesti esimerkkisi lihasiivuille ja 
makkaroille, joihin tulee muodostua paistettu pinta samalla kun niiden pitää paistua läpeensä.  
Jos haluat ruskistaa raaka-ainetta enemmän, voit grillata ilman kantta ensimmäiset minuutit, 
muulloin suositellaan grillaamista kansi suljettuna. Tällöin vähenee lieskojen ja niistä johtuvan 
ruoan palamisen riski. Raaka-aineet voidaan vaihtoehtoisesti laittaa alumiinifolioon tai 
paistilevylle, jossa on keräyskuppi rasvalle ja lihamehulle. 
 
Suoran ja epäsuoran grillaamisen yhdistelmä 

Molempien grillaamistapojen yhdistelmää voidaan käyttää ja suositellaan käytettäväksi 
erityisesti paksummille pihveille, vihanneksille tai kalalle. Anna ruoan grillaantua kummaltakin 
puolelta suorassa lämmössä vähän aikaa.  Säädä sitten lämpö pienemmälle ja sulje kansi siihen 
saakka, kunnes grillattava raaka-aine on valmis (3 – 4 minuuttia paksuudesta riippuen). 
 
Grillaaminen grilliritilällä 

Mikään ei vedä vertoja grillatun ruoan maulle ja grilliritilä on avain tähän vedet kielelle 
herauttavaan tulokseen. Ominainen savuinen grillinmaku saadaan aikaan vain grillaamalla 
ritilällä. Ruokaa grillattaessa tippuu mehuja polttimeen tai lämpötasolle, jolloin rasvan osuessa 
lämpötasolle se haihtuu ja siitä tuleva savu ympäröi ruoan – tämä antaa uniikin maun.  Tämä 
grillaustapa sopii parhaiten murealle lihalle, vihanneksille ja kalalle. Kun grillaat vihanneksia, 
suosittelemme, että laitat vihannekset alumiinifolioon, halsteriin tai grillikoriin. Laita mukaan 
sitruunamehua, sipulia, valkosipulia ja tuoreita yrttejä. Laita paketti keskilämpöisen polttimen 
päälle ja muista kääntää vihannespakettia hieman silloin tällöin grillaamisen aikana. 
 
Paistolevyllä grillaaminen  

Paistolevyä on nopea ja helppo käyttää ja se sopii parhaiten käytettäväksi erittäin rasvaisen 
ruoan valmistuksessa. Täydellisen paistin valmistamiseksi, sivele raaka-aine oliiviöljyllä tai 
kasviöljyllä. Vältä tiputtamasta öljyä suoraan paistolevylle, koska öljy saattaa palaa. Esilämmitä 
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paistolevyä noin 5 minuuttia suurimmalla teholla (MAX). Paista raaka-ainetta noin 2 - 3 
minuuttia molemmilta puolelta, paksuudesta riippuen. Ruokajäämät pitää aina raaputtaa pois 
paistolevyltä sen käytön jälkeen. Sivele paistolevy kasviöljyllä käytön jälkeen, jotta se ei 
ruostuisi. Paistolevy on ihanteellinen lihan, kalan, vihannesten ja lisukkeiden grillaamiseen – 
miksipä ei myös kananmunien ja pekonin paistamiseen sunnuntaiaamuna? 
 
Lämpöhylly 

Kun grillaat lihaa, anna lihan aina levätä valmistuksen jälkeen ennen sen tarjoilua. Tämä sen 
vuoksi, että lihan mehut ja maut ehtivät levitä lihapalan sisällä. Lämpöhylly on ihanteellinen 
juuri tätä tarkoitusta varten. Lämpöhyllyä voi käyttää myös valmiin ruuan lämpimänä 
pitämiseen sillä aikaa, kun valmistat muita ruokalajeja.  Lämpö nousee grillitasosta ja luo 
lämpimän paikan esimerkiksi maissintähkille tai uuniperunoille. 
 
Sivupolttimet 

Voit valmistaa sivupolttimilla lähes kaiken, mitä voit valmistaa kotona keittiössäsi.  Voit 
valmistaa keitettyjä perunoita, vihanneksia tai kastiketta grilliruoillesi käyttämällä 
wokkipannua, paistinpannua tai kattilaa. Parhaana puolena on, että voit valmistaa täydellisen 
aterian samassa paikassa, ilman tarvetta ravata keittiön ja grillin väliä. Puhdista sivupolttimet 
ja niitä ympäröivä alue vedellä, puhdistusaineella ja rievulla käytön jälkeen. Varmista, että 
puhdistusaine ei sisällä hionta-ainetta tai vastaavaa. 
 
 
  

 
Malli FH826113 
Nestekaasun luokka I 3B/P(30) 
Kokonaisteho 21,50 kW (1535 g/h) 
Nestekaasun paine 30 mbar 
Suutin 0,85 mm grilli 

0,89 mm sivupoltin 0,93 mm poltin 
Tunnistenumero 359BT848 
Vain ulkokäyttöön 
Huomaa: Grillin osat voivat tulla erittäin kuumiksi. Pidä pikkulapset etäällä grillistä. 
Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen grillin käyttöä.  
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Sulje kaasu pullosta grillin käytön jälkeen.  
Grillin käyttäminen sisällä voi olla vaarallista ja on kiellettyä. 
Älä koskaan sytytä grilliä kannen ollessa kiinni. 
Rasvankeräyspeltiä ei koskaan saa poistaa grillistä grillin ollessa sytytettynä tai lämmin. 
Vakavilta henkilövahingoilta tai rasvapalolta välttymiseksi odota, kunnes grilli on jäähtynyt.  
Sytytys: Polttimien sytyttäminen paristosytytyksellä (1,5 V). 
 
 

1. Avaa grillin kansi ennen kuin sytytät sen. 
2. Avaa sivupolttimen kansi ennen kuin sytytät sen. 
3. Käytä sivupolttimessa tasapohjaisia paistinpannuja kooltaan 15 – 22 cm.  

 
 

ERITYISESTI TÄTÄ MALLIA KOSKIEN: 
 
Grillin sytytys 
 

1. Avaa kansi ennen kuin sytytät polttimet. 
2. Varmista, että kaikki säätimet ovat OFF-asennossa. 
3. Sytyttääksesi polttimen, valitse sytytettävä poltin, paina alas sitä vastaava säädin ja 

käännä se MAX-asentoon .  
4. Jos poltin ei syty 5 sekunnin kuluessa, käännä säädin takaisin OFF-asentoon. Odota 5 

minuuttia, jotta kaasu haihtuu, ennen kuin yrität uudestaan sytyttää polttimen.  
5. Toista yllä olevat vaiheet kaikkien polttimien sytyttämiseksi – sytytä aina polttimet 

säätimistä.  
6. Poltin sammutetaan kääntämällä säädin OFF-asentoon. Tämä sulkee kaasuntulon 

nestekaasupullosta.  
 
Huomaa: Jos polttimet eivät syty tai liekki on liian matala, voi olla, että polttimessa on 
hämähäkkejä tai hyönteisiä, jotka tukkivat sitä. Katso lisätietoja kappaleesta ”Puhdistus ja 
kunnossapito”. 
 
 
Sivupolttimen sytyttäminen 
 

1. Avaa kansi ennen kuin sytytät sivupolttimen. 
2. Varmista, että kaikki säätimet ovat OFF-asennossa. 
3. Paina tämän polttimen säädin alas ja käännä se MAX-asentoon polttimen 

sytyttämiseksi. Pidä sitä alaspainettuna 3 – 5 sekuntia. 
4. Kun poltin on syttynyt, pidä säädintä alaspainettuna noin 30 sekuntia lisää. 
5. Jos poltin ei syty 5 sekunnin kuluessa, käännä säädin takaisin OFF-asentoon. Odota 5 

minuuttia, jotta kaasu haihtuu, ennen kuin yrität uudestaan sytyttää polttimen.   
6. Poltin sammutetaan kääntämällä säädintä myötäpäivään OFF-asentoon.  

 
Tärkeää! Älä käytä sivupoltinta silloin, kun pääpoltin on käytössä.  
Huomaa: Jos poltin ei syty tai liekki on liian matala, voi olla, että polttimessa on 
hämähäkkejä tai hyönteisiä, jotka tukkivat sitä. 
 
Sivupolttimen voi sytyttää myös pitkillä tulitikuilla.  Jos se ei kuitenkaan syty, 
todennäköisimmin syynä on estynyt kaasuntulo. Älä käytä grilliä ennen kuin olet löytänyt 
vian ja korjannut sen. 
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Puhdistus ja kunnossapito 

Huomaa! Kaikenlainen puhdistus ja kunnossapito ovat sallittuja vain, kun polttimet ovat 
jäähtyneitä ja kaasunsyöttö suljettu. Rasvankeräyspeltiä ei koskaan saa poistaa silloin, kun 
polttimet palavat tai grilli on lämmin. Jos tätä ohjetta ei noudateta, aiheutuu vakavien 
henkilövahinkojen ja rasvapalon vaara. 
 
Puhdistus 

Polta grilliritilää/grillilevyä käytön jälkeen noin 15 minuuttia polttimilla. 
 
Sisäpuoli 

Poista jäämät harjalla ja/tai sienellä, pese saippuavedellä ja huuhtele lämpimällä vedellä. 
Anna grillin kuivua kunnolla. 
 
Grilliritilä 

Käytä mietoa saippuavettä. Älä käytä hankaavia puhdistusaineita. Hankaamattomia 
puhdistusaineita voidaan käyttää vaikeisiin tahroihin. Huuhdo kunnolla vedellä. 
 
Polttimet 

Varmista, että kaasunsyöttö on suljettu ja täysin irti kytketty. Poista kaikki polttimien 
yläpuolella olevat osat. Puhdista polttimet pehmeällä harjalla ja poista jäämät 
paineilmalla, kuivaa rievulla.  
 
Puhdista tukkeutuneet osat piipunrassilla tai teräslangalla. Tarkista polttimet vaurioiden 
varalta, kuten naarmut ja reiät. Jos löydät vaurioita, poltin pitää vaihtaa. Laita sitten 
polttimet takaisin grilliin ja varmista niiden oikea asento ja hyvä kiinnitys. 
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Kokoamisohjeet 
 
Tarvitset 

• 1 ruuvimeisseli 
 
Osat 
 

1. 1 x grillin runko 
2. 1 x grillilevy 
3. 2 x grilliritilä 
4. 1 x lämpöhylly 
5. 6 x lämmönjakolevy 
6. 1 x rasvankeräyspelti 
7. 1 x vasen sivupöytä 
8. 1 x sivupöydän etulevy (vasen) 
9. 1 x oikea sivupoltin 
1.  1 x sivupolttimen etulevy (oikea)   
2.  1 x sivupolttimen venttiili 
3.  1 x sivupolttimen säätimen tiiviste 
4.  1 x sivupolttimen säädin 
5.  1 x sivupolttimen ritilä 
6.  1 x pohjalevy 
7.  2 x pyörä lukolla 
8.  2 x pyörä 
9.  2 x laatikko 
10.  2 x laatikon kannattimet 
11.  1 x oikean puolen yläsarana 
12.  1 x oikean puolen alasarana 
13.  1 x etupaneelin keskiosa 
14.  1 x oikea ovi 
15.  1 x vasen sivupaneeli 
16.  4 x kannatin 
17.  1 x oikea sivupaneeli 
18.  1 x takapaneeli 
19.  2 x poikkipalkki 
20.  4 x välikelevy 
21.  1 x sivupolttimen kaasuletku 
22.  1 x nestekaasupullon koukku 
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Ruuvit 
 
Varmista ennen grillin kokoamisen aloittamista, että sinulla on kaikki osat. 
 
 
 
 
 

4 KPL 2 KPL 

8 KPL 
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Vaihe 1 
Kiinnitä kaasupullon koukku (31)  

 
 
 
Vaihe 2 
Asenna vasen sivupöytä (7) ja oikea sivupoltin (9) grilliin. 
 

 
 
 
 
 
 

M6x12 (1 kpl) 

M6x12 (1 kpl) 

M6x20 (4 kpl) 

M6x20 (4 kpl) 

Pullon koukku 

M6x12 (2 kpl) 

M6-mutteri (2 kpl) 
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Vaihe 3 
Laita lämmönjakolevyt (5), grilliritilät (3), grillilevy (2) ja lämpöhylly (4) oikeille paikoilleen 
grilliin. Laita ritilä myös sivupolttimeen. 
 

 
Vaihe 4 
Asenna rasvankeräyspelti (6). Laita paristo sytyttimeen. Grilli on nyt käyttövalmis. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Lämpöhylly 

Grillilevy 
Grilliritilä 

Lämmönjakolevy 

Sivupolttimen ritilä 

Rasvankeräys- 
pelti 

AA 1,5 V paristo (1 kpl) 

Sytytysnappi 



 

 15 

 
 
 

 

 
 
• 
 

Sunwind Gylling Oy   
Niemeläntie 1, 20780 Kaarina 

Sähköposti: sunwind@sunwind.fi 
Www: www.sunwind.fi 
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