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TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

- Ennen laitteen käyttöönottoa, lue käyttöohjeet huolellisesti. Säilytä ohjeet myöhempää käyttöä 
varten. 
- Laitteen osat voivat olla teräviä, käytä suojahansikkaita. 
- Laitteen pinta on käytettäessä kuuma. ÄLÄ KOSKE ! 
- VAIN ulkokäyttöön ! 
- Älä anna lasten leikkiä lähellä laitetta, kun se on käytössä.

Ennen käyttöönottoa
1.  Lue ohjeet huolellisesti
2.  Hävitä pakkausjäte asianmukaisella tavalla
3. Lue savustimen turvaohjeet huolellisesti
4. Tarkasta toimitukseen sisältö. Varmista, että kaikki luetellut osat ovat mukana
5. Tutustu pakkauksen sisältöön ennen aloittamista 
6. Varmista, että sinulla on riittävästi tilaa ja oikeat työkalut 

Ennen ensimmäistä käyttöä: 
- Poista mahdolliset suojarasvat vastuksista laittamalla savustin käyntiin tunnin ajaksi

- Käytä tervettä järkeä
- Älä jätä laitetta valvomatta käytön aikana. 
- Varoitus! Pidä lapset ja lemmikit pois laitteen läheisyydestä sen ollessa käytössä. 
- Varoitus! Laite kuumenee erittäin paljon. Älä siirrä sitä käytön aikana. 
- Pidä tulenarat materiaalit ja nesteet sekä liukenevat esineet pois laitteen läheisyydestä käytön 
  aikana. 
- Älä käytä laitetta, jos se on viallinen tai vaurioitunut. 
- Pidä vesiämpäriä tai hiekkaa lähettyvillä laitteen käytön aikana, erityisesti erittäin kuumalla 
  ilmalla tai kuivalla alueella. 
- Selvitä, missä lähimmät ensiapupakkaukset ja palonsammuttimet sijaitsevat. Varmista, että 
  tiedät miten niitä käytetään. 
- Varoitus! Älä käytä sisätiloissa.
- Älä koske kuumiin pintoihin. Käsittele laitetta käsikahvasta ja käytä lämpöeristettyjä kintaita. 
- Ole varovainen etenkin kantta avatessasi, myös savustettavien ruokien rasva voi polttaa ! 
-  Tarkka valvonta on välttämätöntä, kun laitetta käytetään lähellä lapsia. Älä annan lasten käyttää 
laitetta. 
- Irrota pistoke pistorasiasta, kun et käytä laitetta ja ennen laitteen puhdistusta. Anna laitteen 
jäähtyä ennen puhdistusta ja ennen kuin otat pois tai lisäät osia. 
-  Älä käytä laitetta jos pistoke tai johto on vioittunut tai jos laite ei ole toiminut moitteettomasti tai 
on muutoin vaurioitunut. 
-  Tätä laitetta ei ole suunniteltu käytettäväksi lisälaitteiden kanssa, niiden käyttö voi aiheuttaa 
vaaran. 
- Älä jätä johtoa roikkumaan, tämä aiheuttaa kompastumisvaaran. Älä anna johton koskettaa kuu-
mia pintoja. 
-  Älä sijoita laitetta kaasu- tai sähkölämmittimen läheisyyteen. 
-  Älä siirrä laitetta sen ollessa kuuma. kuumuus ja nesteiden/rasvojen roiskuminen voi aiheuttaa 
palovamman. 
-  Älä käytä laitetta muuhun kuin sen omaan käyttötarkoitukseen. 
-  Huolehdi että kädensijat ja laitteen tuet on asetettu oikein. 



-  Puhdista savustin käyttämällä kosteaa kangaspyyhettä. Älä suihkuta vettä tai muuta nestettä 
laitteeseen. Lämmityselementin puhdistus ei ole tarpeellista
-  Varmista että lämmityselementti on kuiva ennen kuin liität pistokkeen pistorasiaan.
- ÄLÄ YRITÄ KORJATA MITÄÄN LAITTEEN SÄHKÖISIÄ OSIA, LAITTEEN VOI HUOLTAA VAIN AM-
MATTILAINEN
-  Älä käytä laitetta ajastimien tai kauko-ohjattavien pistorasioiden kanssa

Kokoa varoen
- Älä muokkaa laitetta kokoonpanon yhteydessä. Tämä on hyvin vaarallista eikä laitteen osia saa 
  muokata. 
- Noudata kokoonpano-ohjeita huolellisesti. 
- Laitteen asianmukainen kokoonpano on käyttäjän vastuulla. Takuu ei kata vääränlaisesta ko
  koonpanosta johtuvia vahinkoja.

Valitse sopiva käyttöpaikka
- Laitetta saa käyttää vain ulkotiloissa. Laitteen käyttö sisätiloissa, mukaan lukien autotalli tai 
vaja, voi johtaa hiilimonoksidimyrkytykseen. 

Huomioi seuraavat seikat valitessasi sopivaa käyttöpaikkaa:
Sijoita laite vähintään kolmen metrin etäisyydelle lähimmästä rakennuksesta avoimeen paikkaan, 
jossa on hyvä ilmanvaihto.

- Varmista, ettei savu voi aiheuttaa vahinkoja tai haittaa. Älä sijoita laitetta avoimien ikkunoiden 
läheisyyteen. 
- Varmista ettei laite ole sijoitettuna minkään rakenteen  (terassi, katos, jne.) tai lehvistön alle. 
- Sijoita laite kiinteälle ja tasaiselle alustalle. 
- Älä koskaan sijoita laitetta liikkuvaan ajoneuvoon (vene, perävaunu, jne.). 
- Sijoita laite kuumuudenkestävälle alustalle. Jos sijoitat laitteen nurmikolle tai muulle kuumuu-
delle herkälle pinnalle, sijoita laitteen alle betonilaatta. 
- Varmista, ettei tuuli voi kaataa laitetta. 

Huomioi sähköasiat
- Laitteen saa kytkeä sähköverkkoon vasta, kun se on täysin koottu ja käyttövalmis. 
- Kytke laite irti sähköverkosta aina käytön jälkeen. 
- Vaurioitunutta virtajohtoa ei saa käyttää. Sen saa vaihtaa vain valmistaja tai maahantuoja. 
- Käytä vain ulkokäyttöön hyväksyttyä maadoitettua jatkokaapelia.  
- Suosittelemme alle viiden metrin pituisen jatkokaapelin käyttöä. Pidemmän kaapelin käyttö 
aiheuttaa virtahäviöitä ja heikentää grillin tehoa.

Oikeaoppinen käyttö ja kunnossapito
- Kuumuuden lähteenä saa käyttää vain laitteen kuumennuselementtiä. 
laitteessa ei saa koskaan polttaa puuta, hiiliä eikä muuta materiaalia. 
- Laitteeseen ei saa koskaan laittaa bensiiniä eikä muita syttyviä nesteitä. 
- Älä koskaan laita tinafoliota ritilän päälle tai rasvakaukaloon. Se aiheuttaa liiallista kuumene-
mista ja voi vaurioittaa laitetta. 
- Puhdista ritilä, rasvakaukalo ja lastuastia jokaisen käyttökerran jälkeen. 
- Puhdista lastuastia, kun se on täysin jäähtynyt. Kaada käytetyt puulastut aina kuumuudenkestä-
vään astiaan. 
- Säilytä laitetta aina kuivassa paikassa, älä koskaan jätä sitä sateeseen.



Kierrätys:
- Älä hävitä laitetta sen elinkaaren loputtua kotitalousjätteen mukana. Vie laite sähkö- ja elekt-
roniikkalaitteille tarkoitettuun kierrätyspisteeseen kierrätettäväksi. 
- Tuotteen pakkaus ja muut materiaalit ovat kierrätettäviä. 
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