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LUE OHJEET HUOLELLA ENNEN GRILLIN KÄYTTÖÄ 
SÄILYTÄ OHJEET MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN 

GRILLIN OSAT KUUMEVAT VOIMAKKAASTI  
PIDÄ LAPSET LOITOLLA GRILLISTÄ 

 



GRILLIN OSAT 

 
 
 
1. GRILLIRITILÄ 
2. LÄMPÖELEMENTTI 
3. TERMOSTAATTIOSA 
4. SÄÄDIN 
5. MERKKIVALO 
6. PISTOTULPPA 
7. POHJAKAUKALO/HEIJASTINLEVY 
8. GRILLIN RUNKO 
10. RUNKOPUTKI, LYHYT 
11. VÄLITASO 
12. RUUVI 
13. MUTTERI 
14. JALAN VASTAKAPPALE 
15. JALKA, PITKÄ 
 

 

 

 

 
 
KÄYTTÖOHJEET 
 
Lue seuraavat ohjeet huolella ennen grillin käyttöönottoa ja asennusta. 
Ohjeessa on tärkeää tietoa laitteen käytöstä ja turvallisuudesta. 

 Huom! Tämä laite on tarkoitettu normaaliin kotitalouskäyttöön  
   eikä sitä tule käyttää ammattimaisessa toiminnassa. 
 

Normaali käyttö 
Tämän laitteen tarkoituksena on grillata siihen tarkoitukseen sopivaa ruokaa. 
Grillin käyttö muuhun tarkoitukseen ei ole sallittu. Laitteen tarkoituksen 
vastaisesta käytöstä sekä turvaohjeiden laiminlyönnistä johtuneita vahinkoja ei 
takuu korvaa. 
 
 
 
 
 
 
 

 



Turvaohjeet 
Noudata aina varovaisuutta kun käytät laitetta. 

 Kytke laite vain tyyppikilvessä mainitun mukaiseen sähköverkkoon. 
 Kytke laite ainoastaan asetusten mukaisesti asennettuun pistorasiaan. 
 Älä anna sähkökaapelin tai sen osian koskea grillin kuumiin pintoihin. 
 Älä käytä johtoa joka on kelattu kiepille. (Tämä koskee myös kaikkia   

käytettäviä jatkokaapeleita)  
 Laitteen pistotulppa on oltava helposti käsillä, jotta se voidaan tarvittaessa   

   nopeasti irrottaa sähköverkosta.  
 Tarkasta laitteen ja sen liitäntäjohdon kunto säännöllisesti. 
 Älä käytä laitetta jos havaitset sen liitäntäjohdossa vaurioita tai jos laite itse                

on vaurioitunut niin, että sen sähköiset osat ovat näkyvillä.  
 Tätä laitetta ei voida käyttää ulkopuolisen ajastimen tai erillisen kauko- 

ohjaimen kautta.  

 Lisäsuojaksi suositellaan laitteen virransyöttöön kytkettävän 
vikavirtakytkimen käyttöä jonka virta ei ylitä 30mA .  

 I-luokan laitteet tulee liittää maadoitettuun pistorasiaan. 
 Älä säilytä tai varastoi mitään herkästi syttyviä materiaaleja, nesteitä tai 

kaasuja grillin läheisyydessä kun se on käytössä. 
 Älä käytä grilliä paikassa jossa on herkästi syttyviä aineita (esim. herkästi 

syttyvien kaasujen tai suihkepullojen lähellä). 
 
Tulipalon ja sähköiskun vaara 
�Älä käytä laitetta tilassa jossa on kylpyamme, suihku, uima-allas tai   
  muiden altaiden ja hanojen läheisyydessä. 
�Älä altista laitetta sateelle tai muulle kostealle ympäristölle. 
�Älä anna lasten tai henkilöiden, jotka ovat alkoholin tai lääkkeiden  
  vaikutuksen alaisia käyttää laitetta. 
�Varmista, etteivät lapset pääse leikkimään sähkölaitteiden kanssa. 
�Anna grillin jäähtyä täydellisesti ennen sen varastointia ja puhdistusta. 
�Älä aseta grillauspinnalle muovia tai mitään muuta materiaalia kuin   
  grillattavaa ruokaa.  
�Ole tarkkana kun grillaat lihaa. Roiskuva rasva voi leimahtaa liekkiin. 
�Älä käytä muovisia grillausvälineitä ruoan käsittelyssä. 
�Älä koskaan käytä grilliä liesituulettimen tai seinäkaapin/hyllyn alla. 
�Älä koskaan peitä grilliä kokonaan käytön aikana, esim. alumiinifoliolla  
  koska se estää lämmön haihtumisen ja grilli saattaa ylikuumentua. 

 VAARA! Tätä laitetta eivät saa käyttää henkilöt (lapset mukaanlukien) 
joilla on alentunut fyysinen tai henkinen toimintakyky. Tämä koskee 
myös henkilöitä joilla ei ole kokemusta laitteen käytöstä tai on 
puutteeliset tiedot sen toiminnasta. He voivat käyttää laitetta ainoastaan 
siinä tapauksessa, että he ovat saaneet opastusta laitteen käyttöön ja 
ovat sen henkilön valvonnan alaisena, joka on myös heistä vastuussa. 
Lapsia on erityisesti tarkkailtava, etteivät he pääse leikkimään tällä 
laitteella. 



 VAARA! Grilli ja sen osat kuumenevat voimakkaasti käytössä.  

Aseta grilli sellaiseen paikkaa jossa sitä ei voida huomaamatta koskea. 

 VAARA! Älä koskaan käytä sähkögrillissä hiiliä tai vastaavia sytytysaineita. 

� Älä koske kuumaan grilliritilään tai lämpöelementtiin. 
� Käytä grilliä ainoastaan silloin kun alumiiniheijastin on upotettu veteen 
lämpöelementin alla olevassa altaassa. 
�Ohjekirja kuuluu yhteen grillin kanssa ja sen on kuljettava grillin mukana siinä 
tapauksessa, että grillin omistaja vaihtuu.   
�Älä käytä grillin yhteydessä mitään lisälaitteita, jotka eivät ole valmistajan 
taholta erityisesti hyväksyttyjä. 
 
Erityisiä turvaohjeita 
Varmista, että termostaatti/lämpöelementti on oikein asetettu paikalleen. 
Muutoin grilli ei voi toimia normaalisti. 
Termostaatti on varustettu turvakytkimellä. Lämpöelementti kytkeytyy pois 
toiminnasta jos se irrotettaan paikaltaan. Älä koske lämpöelementtiin kun se on 
käytössä. Lämpöelementti on erittäin kuuma! 
 
Grillin asennus 
Pura kaikki grillin osat pakkauksesta ja tarkasta ne osaluettelon kanssa. 
Aseta lämpöelementti paikalleen grillin runkoon. Varmista, että turvakytkin 
asettuu paikalleen rungon pohjaan asti ja sen toiminta varmistuu.  
Aseta pohjakaukalo ja heijastilevy paikalleen grillin runkoon. 
 
HUOM!  
Älä koskaan käytä grillin ilman, että pohjakaukalossa on riittävä määrä 
vettä sekä heijastinlevy! 
Aseta alumiininen grilliritilä lämpöelementin päälle. 
Kiinnitä neljä jalkaa grillin runkoon yksitellen kääntämällä niitä myötäpäivään. 
Kirstä ruuvit lopuksi. 
 

 VAARA! ÄLÄ KOSKAAN käytä grilliä ilman, että sen 
pohjakaukalossa on vettä. Veden tason on aina oltava MIN ja MAX 
merkkien välillä. Tarkkaile vedenpinnan tasoa käytön aikana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Käyttö 
�Alumiininen heijastinlevy on oltava vedellä täytetyssä pohjakaukalossa 
ennen grillin kytkemistä toimintaan! 
Kytke grilli sähköverkkoon kun olet varmistanut yhteensopivan jännitteen. 
Katso tiedot grillin arvokilvestä. 
Kytke grilli toimintaan ja säädä tarvittava lämpötila termostaatin nupista. 
Säädä lämpötilaa kääntämällä nuppia myötäpäivään ("MIN/MAX") arvojen 
välillä.  
Lämpöelementti lämpeää automaattisesti säädettyyn lämpötilaan ja 
termostaatti katkaisee lämmön sen jälkeen.   
Merkkivalo syttyy kun grilli lämpenee. Kun lämpötila laskee alle säädetyn arvon, 
lämpöelementti alkaa jälleen lämmetä ja merkkivalo syttyy tämän merkiksi. 
Näin ylläpidetään haluttua lämpötilaa grillissä. 
� Grilliritilä voidaan asettaa kolmelle eri korkeudelle, jotta saavutettaisiin 
optimaalinen etäisyys grillattavan ruoan ja lämpöelementin välillä.  
� Virrankulutus riippuu termostaatilla säädetystä lämpöarvosta. Pitkään 
jatkuvassa grillauksessa on suositeltavaa käyttää maksimitehoa grillattavan 
ruoan laatu huomioiden. 
Kun lopetat grillaamisen käännä termostaatin nuppi "MIN" asentoon. Laite 
alkaa nyt jäähtyä. Irrota grillin pistotulppa sähköverkosta. 
�Huom! Grillin täydellinen jäähtyminen vie jonkin aikaa. Älä siirrä grilliä, 
äläkä puhdista sitä ennen kuin se on kokonaan jäähtynyt! 
  
Grillaaminen 
Tätä laitetta voidaan käyttää lihan, kalan, makkaroiden, jne. grillaamiseen. 
Älä koskaan käytä sähkögrillissä puuta tai grillihiiliä. 
Aseta valmistettava ruoka suoraan grilliritilälle. Älä peitä grilliritilää 
alumiinifoliolla tai muovikalvolla. 
 
Puhdistus 
1. Ennen laitteen puhdistusta, irrota grillin pistotulppa sähköverkosta ja 
varmista, että grilli on täysin jäähtynyt. 
2. Irrota lämpöelementti grillin rungosta. 
3. Irrota grillin pohjakaukalo ja heijastinlevy sekä grilliritilä ja pese ne käsin 
lämpimällä vedellä. Älä käytä voimakkaita tai hankaavia pesuaineita grillin 
puhdistukseen. Älä käytä karheaa pesusientä puhdistukseen 
naarmuuntumisen välttämiseksi. Kuivaa grillin osat puhtaalla kankaalla. 
HUOM! Älä koskaan upota veteen grillin liitäntäjohtoa, termostaattia tai    
lämpöelementtiä. 
4. Grilliritilä voidaan pestä pehmeää harjaa käytäen. 
Vihje! Anna grillauksen jälkeen grilliritilän jäähtyä täydellisesti ja aseta se 
kostean pyyhkeen sisään 30 – 60 minuutiksi. Tämä auttaa ruoan tähteiden 
irrottamisessa ritilästä. 
Varmista, että laite voi toimia normaalisti ja poista tarpeen vaatiessa 
pohjakaukalosta kalkkiesiintymät. 
 



Tarkasta vika 
Jos merkkivalo ei syty, saattaa lämpöelementti olla huonosti paikallaan grillissä. 
Aseta lämpöelementti rungon pohjaan asti niin että sen turvakytkin toimii. 
 
Laitteen hävitys 
Vie käytöstä poistettu laite paikkakuntasi jätteenkäsittelyasemalle. 
 
Huolto 
Laitteen saa korjata huoltaa ainoastaan valtuutettu asiantunteva huoltoliike. 
Kaikki muiden toimesta suorittamat huoltotyöt poistavat laitteelta normaali 
takuun. Kysy tarvittaessa lisätietoja laitteen myyjältä tai maahantuojalta. 
 

 VAARA!  
Huolimattomasti suoritettu laitteen korjaus/huolto saattaa altistaa käyttäjän 
vakavalle vaaralle. 

 
Varaamme oikeuden tehdä laitteen rakenteeseen ja suunnitteluun muutoksia 
tekniikan kehittyessä.  

Suojausluokka: IPX4 
Takuu: 1 vuosi (säilytä ostokuitti takuuta varten) 
 
Maahantuoja: 
Horisont Enterprises Ltd Oy 
Atomitie 5 B 
00370 Helsinki 
Puh. 09-6866720 
tuki@horisontenterprises.fi 
www.horisontenterprises.fi 
 
 
 

 
 

 

Tekniset tiedot: 
Jännite: 230V�50Hz 
Teho: 2000W 


