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KÄYTTÖOHJE 

Sähkögrilli Jazz  
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Ennen käyttöä 

Lue nämä asennusohjeet huolellisesti läpi ennen grillin kytkemistä sähköverkkoon välttääksesi 

laitteen väärästä käytöstä aiheutuvat vahingot. Huomioi erityisesti kaikki ohjeessa annetut 

varoitukset. Jos luovutat laitteen kolmannelle osapuolelle, tulee näiden ohjeiden seurata mukana. 

 

Tätä laitetta saa käyttää vain käyttöohjeissa mainittuun tarkoitukseen. 

Kiinnitä erityistä huomiota paikallisiin viranomais- ja turvamääräyksiin. 

Säilytä laitteen alkuperäiset pakkausmateriaalit huolellisesti.  

 

Osat 

                                                     1  Metallinen kupu   

2  Kahva 

                                                     3 Grillaustaso 

                                                     4  Rasvakuppi 

                                                     5  Grillin pohjaosa 

                                                     6  Tarvikehylly 

                                                     7  Putkijalka, yläosa 

                                                     8  Jalan välikappale 

                                                     9  Putkijalka, alaosa 

                                                     10A Jalustan osat 

                                                     10B Jalustan yhdyskappale 

                                                     11  Grillin pohjaosan kahva 

12  Runkokaulus laitteen 

liitäntäjohdon pistokepesälle 

13  Laitteen liitäntäjohto   

termostaattisäätimen kera 

14 Lämpötilan ilmaisin 

 (merkkivalo)  

15  Laitteen sähköpistokepesä 

16  Jalustan yhdyskappale 

17  Jalustan kiinnitysruuvit 
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TURVALLISUUSOHJEITA: 

○ Käytä ainoastaan laitteen liitäntätarkoitukseen sopivaa sähköliitäntää. 

  - Tarkasta laitteen liitäntäjohto säännöllisesti. Jos havaitset siinä vikaa, älä käytä 

laitetta. 

  - Laite tulee liittää sähköverkkoon vikavirtakytkimen kautta (30mA). 

  - Laite tulee liittää maadoitettuun pistorasiaan. (luokan 1 mukaiset sähkölaitteet) 

○ Tätä laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset sekä henkilöt, joilla on heikentynyt aisti tai 

fyysinen ja henkinen kunto tai henkilöt, joilta puuttuvat kokemus tai tieto laitteen käytöstä 

vain siinä tapauksessa, että heitä valvotaan ja ohjataan laitteen turvalliseen käyttöön ja että 

he ymmärtävät sen käyttöön liittyvät vaaratekijät.  

○ Lapset eivät saa leikkiä tällä laitteella.  

○ Laitetta eivät saa puhdistaa tai huoltaa lapset, elleivät he ole yli 8-vuotiaita ja tekevät sen 

vanhempien henkilöiden ohjaamana. Pidä laite ja sen liitäntäjohto yleisesti ottaen aina 

poissa alle 8-vuotiaiden lasten saatavilta. 

○ Laitetta ei saa käyttää ulkopuolisen ajastimen tai kauko-ohjauksen avulla. 

○ Jos laitteen verkkojohto on viallinen, vaaran välttämiseksi sen saa vaihtaa ainoastaan 

maahantuoja tai tämän valtuuttama pätevöitynyt huoltohenkilö. 

○ Irrota liitäntäjohto pistorasiasta aina ennen kuin puhdistat grilliä. Kuivaa laitteen rungon 

pistokepesä huolellisesti ennen grillin uutta käyttökertaa. 

○ Laite ja sen ulkopinnat kuumenevat käytön aikana voimakkaasti! 

○ Tarkista laite ja sen liitäntäjohto säännöllisesti. Älä käytä laitetta, jos huomaat siinä mitään 

vikoja tai puutteita. 

○ Älä koskaan upota termostaatin ja lämpövastuksen sisältävää laitetta veteen. Irrota laitteen 

liitäntäjohto pistorasiasta aina kun se ei ole käytössä  

○ Kytke liitäntäjohtoon vain yksi laite (älä käytä haarottimia). Tarvitessasi käytä jatkojohtona 

aina maadoitettua kaapelia, jonka johtimien läpimitta on vähintään 1.0mm2 

○ Älä koske laitteen kupuun tai grillaustasoon, kun käytät grilliä. Ne voivat ruokaa 

valmistettaessa olla erittäin kuumia ja aiheuttaa palovammoja. 

○ Laite ja sen ulkopinnat kuumenevat käytön aikana voimakkaasti, pidä lapset etäällä 

laitteesta ruoanvalmistuksen aikana. 

○ Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi vain ruoan valmistamiseen. 

○ Älä koskaan aseta laitetta epävakaalle alustalle. 

○ Grillissä ei saa käyttää hiiliä tai mitään muuta palavaa materiaalia 

○ Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi kotitalouksissa ja vastaavissa ympäristöissä, kuten: 

– myymälöiden, toimistojen tai muiden vastaavien työympäristöjen 

henkilökuntatilat; 

– maatilat; 

– hotelli-, motelli- ja muiden vastaavien majoituskohteiden asiakaskäyttö 

soveltuvin osin; sekä 

– kotimajoituspalvelujen tarjoajien tilat soveltuvin osin. 

○ Käytön jälkeen irrota laite verkkovirrasta ja anna sen jäähtyä kunnolla. 

 

○ Laitetta puhdistaessasi älä upota sitä äläkä sen kuumennusvastusta veteen tai mihinkään 
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muuhun nesteeseen. 

○ Liitäntäjohto on aina irrotettava laitteesta ennen grillin puhdistusta. Puhdistuksen jälkeen 

kuivaa laitteen pistokepesä huolellisesti ennen laitteen uutta käyttökertaa 

○ Puhdista paistoalusta lämpimässä saippuavedessä kosteaksi tehdyllä liinalla tai harjalla, 

mutta älä koskaan käytä työhön hankaavia tai voimakkaita pesuaineita. 

○ Älä roiskuta vettä suoraan laitteen päälle kun puhdistat sitä. Vesi voi rikkoa laitteen tai 

aiheuttaa oikosulun ja sähköiskun. 

 

 

 Asennusohjeet  

 

            

 

  

 

 

 

 

 

 

 

1 Kiinnitä jalat (10A) yhdyskappaleeseen (10B) huolellisesti. Kuulet "klik"-äänen aina, kun 

yksittäinen jalka on kiinnittynyt oikein paikalleen. 

             

2 Aseta aluslevy (16) yhdyskappaleeseen, kiinnitä jalat ruuveilla (17) paikalleen 

yhdyskappaleeseen, jotta jalusta seisoisi tukevasti grillin käyttöalustalla. 

 

3 Aseta puolet kierretapista (a) alempaan putkijalkaan (9). Aseta välikappale (8) putkijalkaan (9) ja 

kierrä ala- ja yläputkijalka toisiinsa. Varmista, että liitos on tukeva. 

 

4 Liitä valmis putkijalka (9) jalustaan (10). (Grilliä voi käyttää joko jalustan kanssa tai ilman sitä). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Kiinnitä ruuvi (b) putkijalan ylempään osaan (7) ja aseta sen jälkeen tarvikehylly (6) paikalleen. 

(Varmista, että tarvikehylly kiinnittyy kunnolla.) 
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6 Paina kulhon muotoinen grillin pohjaosa (5) paikalleen grillin putkijalkaan. (Varmista, että grilli 

on asetettu seisomaan kuivalle, tasaiselle ja tukevalle alustalle.) 

 

7 Aseta rasvakuppi (4) paikalleen grillin pohjaosaan laitteen mukana toimitetun kannattimen 

varaan. Kiinnitä rasvakuppi huolellisesti ruuvilla. (Rasvakuppiin voidaan laittaa pieni määrä vettä 

sen puhdistamisen helpottamiseksi.) 

 

8 Aseta grillaustaso (3) grillin pohjaosan (5) päälle. Aseta grillaustasossa oleva liitäntäjohdon 

pistokepesä (15) sille tarkoitettuun kaulukseen (12) ja aseta sen jälkeen grillaustaso vaakasuoraan 

grillin päälle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

   

9 Aseta metallinen kupu (1) grillin pohjaosan (5) päälle. 

 

10 Paina termostaattisäätimellä varustettu liitäntäjohto (13) grillin kyljessä olevan pistokepesän 

pohjaan asti. 

        

     

 Ennen grillin ensimmäistä käyttökertaa  

 

 Poista kaikki pakkausmateriaali ja pese grillausalusta (3), rasvakuppi (4) ja grillin kupu (1) 

huolellisesti. Sekä grillausalusta että rasvakuppi voidaan pestä astianpesukoneessa. 

 

TÄRKEÄÄ!  Kuivaa kaikki osat pesun jälkeen huolellisesti, etenkin pistokepesä (15). Älä 

koskaan upota tai altista termostaattisäätimellä varustettua liitäntäjohtoa (13) suoraan kosketuksiin 

veden kanssa. 

 

 Lämmitä grilliä täydellä teholla noin 3-5 minuuttia kansi kiinni ja ilman, että laitteen sisään olisi 

asetettu mitään ruoka-aineita. Tämä toimenpide puhdistaa grillin valmistuksen aikana sen 

pinnoille mahdollisesti kertyneestä liasta – ensilämmityksen aikana grillistä voi tästä syystä myös 

erittyä ilmaan hieman savua tai kärventymisen tuoksua. 
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 Laitteen käyttö 

 

 Kytke grillin liitäntäjohto pistorasiaan. 

 Käännä termostaatin säädin osoittamaan haluamaasi lämpötilaa (grillin lämpeneminen kestää 

yleensä noin 3 minuuttia). 

 Kun termostaatin merkkivalo sammuu, on grilli saavuttanut säädetyn lämpötilan ja on valmis 

ruoanlaittoon. 

 Aseta grillattavat ruoat grillausalustalle (3). 

 

 Tietoa ruoanvalmistusajoista 

 

Oheisessa taulukossa on esitetty eri ruoka-aineiden suositeltavia grillausaikoja. Painoltaan tai 

kooltaan erisuuruiset ruoka-aineet voivat vaatia erilaisia kypsymisaikoja. Valmistumisaika riippuu 

myös siitä, grillaatko ruokia laitteen kupu suljettuna vaiko avoinna. 

 

Ruoka-aineet Sopiva lämpötila-asetus Kypsymisaika 

Pihvi / naudanliha 5 20-25 min. 

Lampaanliha 5 20-25 min. 

Kanavartaat 5 30-35 min. 

Broilerinkoivet 5 20-25 min. 

Kyljykset 5 25-30 min. 

Porsaanfilee 4-5 9-10 min. 

Kala kokonaisena 5 15 min. 

Kebab-vartaat 3-4 10-12 min. 

Erilaiset grillimakkarat 3-4 12-15 min. 

 

 Grillausvihjeitä  

 

 Liha murenee erityisen maistuvaksi, jos marinoit sitä yön yli ennen grillausta. Valmista 

marinadiliemi käyttäen ruokaöljyä (joka auttaa lihanesteitä säilymään valmistuksen aikana), etikkaa 

(mureuttaaksesi lihan rakennetta) sekä erilaisia yrttejä tai mausteita. 

 

 Käännä lihaa grillausalustalla aina grillauspihtejä tai -lastaa hyödyntäen. (Haarukalla rikot lihan 

pintakerroksen ja edistät siten sen kuivumista tai saatat jopa vahingoittaa grillausalustan pinnoitetta). 

 

 Käännä lihanpaloja ja kalaa vain yhden kerran grillauksen aikana. Liiallinen ympärikääntely 

kuivattaa turhaan ruoan pintaa. 

 

 Älä jätä lihaa liian pitkäksi aikaa grilliin. Myös sianliha on makoisinta ja mehukkainta silloin, 

kun se tarjoillaan aavistuksen roosan värisenä. 

 

 Kun valmistat vartaita yms. ruokia, pyyhi grillausalustaa ajoittain ruokaöljyyn kastetulla 

talouspaperilla.  
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 Laitteen puhdistus ja huolto  

 

 Irrota liitäntäjohto sähköverkosta. 

 Anna grillin jäähtyä täydellisesti. 

 Irrota laitteen liitäntäjohto termostaattisäätimineen (13) paistoalustan pistokepesästä. 

 Pese grillaustaso (3) ja rasvakuppi (4) lämpimällä vedellä, johon on lisätty astianpesuainetta. 

(Molemmat osat voi pestä myös astianpesukoneessa). Älä käytä puhdistukseen metallisia 

puhdistussieniä äläkä hankaavia puhdistusaineita. 

 Pyyhi grillin pohjaosa (5) kostealla pehmeällä kankaalla. Rasvaroiskeet voi poistaa mietoa 

yleispuhdistusainetta käyttäen. 

 

Huomio! 

 Grillaustaso on katettu tarttumattomalla pinnoitteella. Ole huolellinen, että pinnoite ei 

naarmuuntuisi grillaamisen eikä puhdistamisen aikana. 

 

Vinkki: 

 Voit käyttää grillaustason pesuun muoviharjaksista astianpesuharjaa. 

Suojaa laitetta joutumasta alttiiksi pölylle ja lialle, jos grillin käytössä esiintyy pidempiä taukoja – 

kiedo se tätä varten esimerkiksi muovipussin sisään. Säilytä laitetta kuivassa huoneenlämpöisessä 

ympäristössä. 

 

 

 Laitteen hävitys  

 

 

HÄVITYS: Älä heitä laitetta sekajätteiden keräysastiaan, vaan vie se 

paikkakuntasi jätteenkäsittelyasemalle tai viihde-elektroniikan sekä 

kotitalouksien pienlaitteiden jätekeräyspisteeseen. 

 

 

 

 

 

Maahantuoja: 

Horisont Enterprises Ltd Oy 

Atomitie 5e  

00370 Helsinki 

Puh. 09-686 6720 

tuki@horisontenterprises.fi 

www.horisontenterprises.fi 

 


