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TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA 

 
Noudata seuraavia ennakoivia turvatoimia sähkölaitetta käytettäessä vähentääksesi tulipalon,  
sähköiskun ja sähkötapaturman riskiä. 
 
Turvallisuutesi vuoksi 
 
Lue kaikki ohjeet huolellisesti vaikka sinusta tuntuisikin, että tunnet laitteen ja sen käytön. 

 Tätä laitetta ei saa käyttää tai varastoida ulkotiloissa. 

 Älä upota termostaattiosaa veteen tai mihinkään muuhun nesteeseen. 

 Älä käytä termostaattiosaa missään muussa laitteessa.  

 Grilliä käytettäessä huolehdi riittävästä tuuletuksesta ja ilmanvaihdosta. 

 Älä jätä muovisia käyttöesineitä grillin yhteyteen kun grilliä käytetään. 

 Älä käytä grillin jalustaa muuhun tarkoitukseen kuin tämän grillin kannattamiseen. 

 Suojaa itsesi sähköiskun vaaralta ÄLÄKÄ UPOTA mitään grillin osia veteen tai muuhun nesteeseen. 

 Tätä laitetta ei ole tarkoitettu lasten tai estyneiden henkilöiden käytettäväksi ilman jatkuvaa 
seurantaa. Älä koskaan jätä laitetta kokonaan huomiotta kun se on käytössä. 

 Estä lapsia leikkimästä tällä laitteella. 

 Katkaise laitteesta virta ja irrota sen liitäntäjohto sähköverkosta aina ennen sen puhdistusta tai kun 
se ei ole käytössä. Irrota liitäntäjohto pistotulpasta vetämällä, älä liitäntäjohdosta vetämällä.  
Älä koskaan kuljeta laitetta kantamalla sitä sen liitäntäjohdosta.  

 Älä käytä laitetta; jos sen liitäntäjohto tai pistotulppa on vaurioitunut, se ei toimi normaalisti, jos se on 
pudonnut tai muulla tavoin vaurioitunut. 

 Älä jätä liitäntäjohtoa kulkemaan terävien pöydän kulmien/pintojen ylitse tai kosketuksiin kuumien 
pintojen kanssa. 

 Älä käytä grilliä tai aseta sen osia kuumien pintojen päälle tai läheisyyteen (esim. kuumat 
kaasupolttimet ja kuumat uunit). 

 Älä käytä tätä laitetta muuhun tarkoitukseen kuin mihin se on suunniteltu. Tämä tuote on tarkoitettu 
ainoastaan kotitalouskäyttöön. 

 Älä yritä itse korjata, purkaa tai muuttaa laitetta. Siinä ei ole osia joita käyttäjä voi itse huoltaa.   

 Muiden kuin valmistajan suosittamien osien ja lisälaitteiden käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun 
tai muun vamman. 

 Vältä laitetta käytettäessä sen kuumien pintojen koskettamista sillä ne voivat polttaa. Käytä 
lämpöeristettyjä kahvoja kun siirrät laitetta. Anna laitteen jäähtyä täydellisesti ennen sen puhdistusta. 

 Laitetta tulee käyttää aina tasaisella lämpöä eristävällä pinnalla. Vältä laitteen käyttöä tiskipöydillä, 
kuivaustasoilla, epätasaisilla tai kaltevilla pinnoilla. 

 Älä koskaan käytä laitteen puhdistukseen liiallista voimaa, hankaavia-, syövyttäviä-, tai 
uuninpuhdistusaineita. 

 Älä sijoita laitetta astiakaapin tai verhojen alle tai minkään syttyvän materiaalin läheisyyteen. 

 Älä käytä laitteen kanssa muita kuin testattuja ja hyväksyttyjä jatkokaapeleita. 

 Älä koskaan siirrä kuumaa laitetta. Odota kunnes laite on täysin jäähtynyt.  

 Muiden kuin laitteen valmistajan grillin mukana toimittaman termostaattiosan käyttö voi aiheuttaa 
laitteelle vaurioita. 

 Tarkasta laitteen liitäntäjohto säännöllisesti. Älä käytä laitetta jos sen liitäntäjohto tai pistotulppa on 
vaurioitunut. 

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

 I-luokan laitteet tulee liittää maadoitettuun pistorasiaan. 
VAROITUS! Hiilien tai muiden vastaavien palavien aineiden käyttö grillissä on kielletty! 
Käytä grilliä vain silloin kun rasva-astia on paikallaan ja se on täytetty vedellä ”MAX”-merkintään. 
________________________________________________________________________________ 
 

      NÄIDEN OHJEIDEN HUOMIOIMATTA JÄTTÄMINEN VOI AIHEUTTAA LAITTEELLE VAURIOITA.  
   

    TÄRKEÄ VAROITUS! 
     Jos laitteen liitäntäjohto on vaurioitunut tulee se vaaran välttämiseksi vaihtaa uuteen laitteen   
     valmistajan, sen valtuuttaman huoltoliikkeen tai laillistetun huoltohenkilön toimesta.   
 
     Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan tässä ohjekirjassa esitettyyn käyttöön. 
     SÄÄSTÄ NÄMÄ OHJEET MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN. 
     ANNA OHJEET GRILLIN MUKANA JOS SEN OMISTAJA VAIHTUU. 
 
 



ALOITUS 
1. Avaa pakkaus ja ota grilli ja tarvikkeet esille pakkauksesta. 
2. Poista grillistä kaikki pakkausmateriaali ja suojakalvot ennen grillin käyttöä. 
3. Tarkasta, ettei laitteessa ole vaurioita tai puuttuvia osia. 
4. Huolehdi, etteivät lapset pääse käsittelemään pakkausmateriaaleja. 

 
HUOM! 
Älä koskaan irrota grillistä sen arvokilpeä tai mitään varoitus kylttejä. 
Säilytä alkuperäinen pakkaus koko takuuajan mahdollista palautusta korjausta varten. 
Kuljetusvauriot poistavat laitteelta takuun. 
HUOM! 
Grillitasossa on keraaminen tarttumaton pinnoite. Se estää ruokaa tarttumasta paistoalustaan. 
Se myös estää naarmuuntumista, kestää voimakasta lämpöä, voidaan helposti puhdistaa sekä  
on ympäristöystävällinen. 
 
ASENNUS (kuvat A1 ja B1-3) 

1. Kiinnitä kahva kupuun ruuvilla kuvun alta. Aseta ensin ruuviin aluslevy ja sen jälkeen silikonirengas. 
Vie ruuvi kuvun läpi (kuva A1). 

2. Kiinnitä kahva kupuun kiristämällä ruuvi. HUOM! Varmista kahvan kiinnitys ennen grillin käyttöä. 
 

JALKOJEN ASENNUS 
1. Paina jalat paikoilleen kuvassa B1 osoitettuihin aukkoihin. 
2. Kiinnitä jalat paikalleen yläpuolelta mutterihatulla kuva B2 ja B3. 

 
ENNEN GRILLIN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖÄ 
1. Puhdista grillin osat, PUHDISTUS JA HUOLTO kohdan mukaisesti. 
2. Käytä grilliä ensin täydellä teholla muutaman minuutin ajan. 
3. Anna grillin jäähtyä täydellisesti. 
4. Puhdista grillitaso pehmeällä kankaalla. 
5. Pyyhi grillitaso ruokaöljyyn kostutetulla kankaalla. 

HUOM! Kun grilliä käytetään ensimmäistä kertaa saattaa ilmetä laitteen valmistuksessa käytetystä 
rasvasta johtuvaa käryä/hajua. Tämä on normaalia. Huolehdi riittävästä tuuletuksesta. 

 
RASVA-ASTIA 

 Älä koskaan käytä grilliä ilman vettä rasva-astiassa. Ilman vettä laite saattaa ylikuumentua, erityisesti 
jos sitä käytetään sen kansi suljettuna. 

 Grillauksen aikana vesi höyrystyy ja pitää ruoan mehevänä ja maukkaana, erityisesti kansi kiinni 
grillatessa. Tämä mahdollistaa esim. kokonaisen kanan grillaamisen ilman ongelmia. 

 Täytä rasva-astia aina ennen grillausta MAX-merkkiin asti (kuva C1). 

 Lisää rasva-astiaan vettä 1,5 – 2 tunnin jälkeen noin 1 litra. 

 Älä lisää vettä rasva-astiaan kaatamalla sitä kuuman paistoalustan (3) päälle vaan paistoalustan 
keskellä olevan aukon kautta. 

 
GRILLIN KÄYTTÖ 
Yleisiä ohjeita 

 Grillattavan ruoan tulee olla huoneen lämpöistä koska pakastettuna se kestää pitempään valmistua 
ja saattaa myös kuivua tarpeettomasti. 

 Saavuttaaksesi parhaan tuloksen, esilämmitä grilli haluttuun lämpötilaan. 

 Seuraa ruoan valmistumista ja säädä lämpötilaa tarvittaessa. 

 Voit grillata useita eri ruokalajeja kuten esim. pihvejä, makkaroita ja vihanneksia. 
HUOM! Älä koske lämpöelementtiin grillausvälineillä. 

 
Valitse grillille oikea paikka 

 Käytä grilliä aina tasaisella tukevalla ja palamattomalla alustalla. 

 Älä aseta grilliä kuumaan, kosteaan tai märkään paikkaan tai minkään helposti syttyvän materiaalin 
läheisyyteen. Säilytä grillin ja lähimmän seinän tai muun kohteen välillä 15cm minimi välimatka. 

 Valitse grillille paikka jossa lapset eivät pääse kosketuksiin grillin kuumien pintojen kanssa. 

 Huolehdi, että pistorasiaan johon grilli on liitetty on esteetön pääsy hätätilanteessa. 

 Älä käytä tai varastoi grilliä ulkotilassa. 

 Huolehdi aina, että käytät grilli palamattomalla lämpöä kestävällä alustalla. 
 
 
 
 
 

 



KÄYTTÖ 
1. Aseta rasva-astia paikoilleen niin, että tappi tulee rungossa olevaan aukkoon (kuva C1). 
2. Täytä rasva-astia (2) vedellä ”MAX”-merkkiin asti. 
3. Aseta lämpöelementti paikalleen. Työnnä elementtiä kunnes se napsahtaa paikalleen niin, että 

huomiomerkit ovat kohdakkain (kuva D1). 
4. Aseta grillaustaso paikalleen grilliin.  
5. Kytke grillin verkkokaapeli pistorasiaan.  
6. Aseta termostaatilla haluttu lämpötila kääntämällä sitä myötäpäivään. 
7. Anna grillin esilämmitä haluttuun lämpötilaan. 
8. Aseta grillattava ruoka grilliin. 

 
RUOAN VALMISTUS MIEDOLLA LÄMMÖLLÄ 
Matalampi lämpötila (taso 2-3) sopii ruoan valmistukseen miedolla lämmöllä. Esimerkiksi kun grillataan 
arkoja vihanneksia, kalaa tai meren eläviä. Toimi silloin seuraavasti: 

1. Täytä ensin rasva-astia vedellä ”MAX”-merkkiin asti. 
2. Lisää halutessasi veteen yrttejä tai muuta antamaan aromia ruokaasi. 
3. Tarvittava höyry saadaan aikaiseksi sulkemalla grillin kansi (kuva E1).  
4. Aseta termostaatin säädin kohtaan 2 maksimissaan kohtaan 3, (riippuen valmistettavan ruoan 

laadusta tai paksuudesta), ja grillaa ruokaa lyhyen aikaa kansi suljettuna (maks. 2 minuuttia). 
5. Poista kansi ja levitä ruoka grillialustalle. 
6. Käännä ruokaa aika ajoin tarpeen mukaan ja aseta kansi takaisin paikalleen höyrystymisen 

aikaan saamiseksi. Älä avaa kantta liian usein, ettei höyry pääse poistumaan kannen alta.  
 
KÄYTÖN JÄLKEEN 

1. Käännä termostaatin säädin kiinni vastapäivään. 
2. Irrota grillin sähkökaapeli pistorasiasta. 
3. Anna grillin jäähtyä täydellisesti. 
4. Irrota grillialusta ja lämpöelementti (6) grillin rungosta. 
5. Tyhjennä rasva-astia (2). 
6. Käytä sientä ja mietoa nestemäistä hankaamatonta puhdistusainetta grillialustan pesuun. 
7. Puhdista muut grillin osat ”Puhdistus ja huolto” kohdassa esitetyn mukaisesti. 
HUOM! Käytä patakintaita käsien suojana grillaustasoa ja lämpöelementtiä irrottaessa. 

 
PUHDISTUS JA HUOLTO 
Tutustu turvaohjeisiin aina ennen grillin puhdistusta ja huoltoa! 
Grilli tulee puhdistaa jokaisen käyttökerran jälkeen! 
 

1. Puhdista grilli heti kun se on jäähtynyt. Liian pitkään odottaminen saattaa tehdä puhdistuksesta 
tarpeettoman vaikeaa. Grillialustaan tarttuneet ruoan tähteet saattavat palaa kiinni paistoalustaan 
ellei niitä ole poistettu asianmukaisesti. 

Grillialusta 
1. Puhdista lämmin grillialusta kostealla kankaalla tai sienellä sekä pienellä määrällä nestemäistä 

pesuainetta ja sen jälkeen kostealla kankaalla ilman pesuainetta. Grillialusta voidaan pestä 
astianpesukoneessa. Suosittelemme grillialustan käsipesua keraamisen pinnoitteen säästämiseksi. 

Rasva-astia 
1. Irrota lämpöelementti (6) grillistä. 
2. Irrota rasva-astia (2), tyhjennä se ja pese lämpimällä pesuainevedellä. 
3. Kuivaa rasva-astia lopuksi. 

Grillin runko 
Pyyhi grillin runko-osa puhtaaksi kostealla kankaalla tai sienellä. 
 
Grillin varastointi 
Jos et käytä grilliä pitempään aikaan niin puhdista se annettujen ohjeiden mukaan ja varastoi grilli kuivaan 
puhtaaseen lämpimään sisätilaan, joka on suojattu suoralta auringon valolta. Älä varastoi grilliä ulkotilassa. 
 
VIAN ETSINTÄ 
Alla oleva taulukko auttaa paikallistamaan mahdolliset pienet viat grillissä. Jos et saa mahdollista ongelmaa 
selvitettyä näillä ohjeilla ota yhteys laitteen myyjään tai maahantuojaan. 
HUOM! laitteen saa huoltaa ja korjata vain pätevöitynyt alan huoltoliike. 
 
            VIKA          MAHDOLLINEN SYY            TOIMENPIDE 
Merkkivalo (5) ei syty         Viallinen merkkivalo  Ota yhteys laitteen huoltoon. 
kun laite on kytketty 
verkkovirtaan tai kun 
sitä käytetään. 
 
Palanut sulake      Liian monta laitetta kytketty Vähennä käytössä olevien  



     samaan piiriin.  laitteiden määrää. 
       Ei paikallistettua vikaa.  Ota yhteys laitteen huoltoon. 
 
Grillistä valuu nestettä     Grilli ei ole vaakasuorassa. Aseta grilli tasaiselle alustalle. 
      Grillin rasva-astia ylitäytetty. Täytä rasva-astia vedellä ”MAX”- 

merkkiin asti.  
  
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! 
 
Takuu 
Tämän tuotteen alkuperäinen ostaja on oikeutettu seuraavassa esitetyn mukaiseen takuuseen alla olevien 
ehtojen mukaisesti. 
 
Valmista myöntää laitteelle 1 vuoden takuun ostopäivämäärästä lukien (alkuperäinen ostaja, joka todistaa 
ostopäivämäärän alkuperäisellä ostokuitilla). Takuu kattaa valmistus ja materiaalivirheet, jotka korvataan 
vaihtamalla tuote tai sen viallinen osa veloituksetta uuteen. 
 
Takuuehdot 

1. Takuu on voimassa vain kun laitetta on käytetty tämän ohjekirjan esittämällä tavalla. 
2. Laitteeseen ei saa tehdä mitään modifikaatioita tai muita muutoksia. 
3. Laite on kytkettävä sen tyyppikilvessä osoitetun mukaiseen verkkojännitteeseen. 
4. Valmistaja ei vastaa laitteen väärinkäytöstä tai epätäydellisestä kokoamisesta johtuvista 

suorista tai välillisistä vahingoista eikä muista kuluista tai haitoista. 
       5.   Takuu on voimassa esitettyä alkuperäistä ostotodistusta (kuittia) vastaan. 
       6.   Laitetta ei ole suunniteltu tai takuuehdoin vakuutettu teollista tai kaupallista käyttöä varten. 
 
 
Maahantuoja: 
Horisont Enterprises Ltd Oy 
Atomitie 5e 
00370 Helsinki 
puh. 09-6866720 
tuki@horisontenterprises.fi 
www.horisontenterprises.fi 
 
 
 
 
GRILLIN OSAT 

1. Jalusta  
2. Rasvakuppi 
3. Paistoalusta 
4. Merkkivalo 
5. Termostaatti 
6. Lämpöelementti 
7. Kupu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Grillin asennus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


