
 

 0 

 

 



 

                                                  CELLO 
24 

FI 

 

 
TÄRKEÄÄ: LUE KAIKKI OHJEET JA KUVAUKSET ENNEN KUIN KÄYTÄT LAITETTA. 

TEE VAIHEET OIKEASSA JÄRJESTYKSESSÄ. ÄLÄ KOSKAAN ANNA LASTEN KÄYTTÄÄ 

LAITETTA. 

 Varoituksia: 

- Vain ulkokäyttöön. 

- Lue ohjeet ennen laitteen käyttämistä. 

- Osat saattavat olla hyvin kuumia, joten pidä pienet lapset etäällä laitteesta. 

- Älä siirrä laitetta käytön aikana. 

- Käytön jälkeen sulje kaasun tulo kaasupullosta. 

- Mikä tahansa laitteeseen tehtävä muutos voi aiheuttaa vaaran. 

- Valmistajan tai sen edustajan sinetöimiä osia ei saa muuttaa. 

Huom! 

Käytön aikana osa laitteen osista kuumenee. Noudata erityistä huolellisuutta, kun läsnä on lapsia 

tai iäkkäitä henkilöitä. 

Oman turvallisuutesi vuoksi: 

Älä säilytä tai käytä bensiiniä tai muita syttyviä nesteitä tai höyryjä tämän tai muiden laitteiden 

läheisyydessä. 

Älä koskaan sytytä kaasugrilliä bensiinillä tai vastaavilla nesteillä! 

Huom! Käyttäjä ei saa tehdä muutoksia valmistajan toimittamaan kokoonpanoon. 

1. Tekniset tiedot 

Malli: K104SBAA3-SS 

Rautakesko Oy 0359 - 16 

Tuotteen nimi Kaasugrilli ulkokäyttöön  

Mallinro Cello Platinum 4 (K104SBAA3-SS) 

Tuotteen 

tunnistenumero 
0359CP1429 

Kaasuluokka I 3+(28-30/37) I 3B/P (30) I 3B/P (50) 

Kaasutyyppi ja 

syöttöpaine 

Butaani 

(G30) 

Propaani 

(G31) 
Butaani Butaani 

28−30 

mbar 
37 mbar 30 mbar 50 mbar 

Kohdemaat I 3+(28-30/37): 
BE, CH, CY, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LT, LU, LV, PT, 

SK, SI 

TÄMÄ KAASUGRILLI ON TARKOITETTU VAIN ULKOKÄYTTÖÖN 
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I 3B/P (30): 
BE, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, HU, IT, LT, NL, NO, SE, SI, 

SK, RO, HR, TR, BG, IS, LU, MT 

I 3B/P (50): AT, CH, CZ, DE, SK 

Pääpolttimen 

suuttimen halkaisija 
Ø 0,90 mm Ø 0,90 mm Ø 0,81 mm 

Sivupolttimen 

(infrapuna) 

suuttimen halkaisija 

Ø 0,92 mm Ø 0,92 mm Ø 0,81 mm 

Nimellislämpöteho 

yhteensä (Hs) 
Pääpoltin: 14 kW (1020 g/h) 

 

Sivupolttimen 

(infrapuna) 

lämpöteho (Hs) 

Sivupoltin 

(infrapuna): 
3,5 kW (254 g/h) 

 

Sähkövirta (V/DC) 4 x 1,5 V LED-valo 
1 x 1,5 V Sivupolttimen (infrapuna) 

sytytys 

Sarjanumero   

Vain ulkokäyttöön 

Lue ohjeet ennen laitteen käyttämistä. 

Varoitus: Osat voivat olla erittäin kuumia. Pidä pienet lapset etäällä laitteesta. 

 Valmistettu Kiinassa 
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2. Räjäytyskuva 
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3. Osaluettelo 

Järj. nro Nimi Määrä Järj. nro Nimi Määrä 

1 Kansi 1 2 Kannen kahva 1 

3 Lämpömittari 1 4 Emaloitu lämpöritilä 1 

5 Valurautaritilät 3 6 Lämmönjakolevy 7 

7 Grillipesä 1 8 Pääpolttimen putki 4 

9 Sivupöytä, oikea 1 10 Sivupoltintaso 1 

11 Tukitanko 4 12 Etupaneeli 1 

13 Paristokotelo 1 14 Säädin 5 

15 Rasvapelti 1 16 Rasvakuppi 1 

17 Kaapin etupalkki 1 18 Ovimagneetti 1 

19 Jalka A 2 20 Jalka B 2 

21 Kaapin sivuseinä 2 22 Kaapin takaseinä 1 

23 Kaapin pohjalevy 1 24 Kääntyvä pyörä 4 

25 Kaapin ovi 2 26 Sivupolttimen syöttö 1 

27 Sivupöydän suojus 2 28 Infrapunasivupolttimen ritilä 1 

29 Infrapunasivupoltin, vasen 1 30 Sivupolttimen kehikko 1 

31 Kaapin kiinnike 4 32 Infrapunasivupolttimen 

rasvakuppi 

1 

33 Jääastia 1 34 Infrapunasivupolttimen 

sähkösytytyspainike 

1 

35 Teline 1 36 Koukku 4 

37 Leikkuulauta 1    

4. Kiinnikkeet 

 

5. Kokoaminen 

Katso, että grilli kootaan asianmukaisesti. Mallikohtaiset kokoamisohjeet toimitetaan grillin 

mukana. Grillin asianmukaisen ja turvallisen kokoamisen varmistamiseksi noudata toimitettuja 

ohjeita huolellisesti. 

Huom! Vaikka pyrimme kaikin tavoin varmistamaan, että kokoaminen olisi mahdollisimman 

helppoa, teräsosien kulmat ja reunat saattavat aiheuttaa viiltoja, jos niitä käsitellään 

huolimattomasti kokoamisen aikana. Käsittele osia varoen. Suosittelemme suojaamaan kädet 

työkäsineillä. 
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Kuva 1 

 

 

 

VAIHE 1 

VAIHE 2 
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Kuva 2 
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Kuva 3 

VAIHE 3 



 

                                                  CELLO 
31 

 

 

 

Kuva 4 

 

 

 

Kuva 5 

VAIHE 4 

VAIHE 5 
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Kuva 6 

VAIHE 6 
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Kuva 7 

VAIHE 7 
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Kuva 8 

VINKKI: 

Rasvapellin käyttöiän pidentämiseksi peitä pelti 

kaksinkertaisella alumiinifoliolla. Tee folioihin reikä 

rasvakupin kohdalle. Peitä folio kerroksella 

kissanhiekkaa. Peittämiseen voi käyttää myös 

hiekkalaatikkohiekkaa. Vaihda molemmat (foliot ja 

hiekka) vähintään kerran vuodessa riippuen siitä, 

kuinka paljon grillaat. 

VAIHE 8 
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Kuva 9 

 

 

Kuva 10 

VAIHE 9 

VAIHE 10 
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Kuva 11 

 

 

Kuva 12 

VAIHE 11 

A-puoli 

A-puoli 

A-puoli 

B-puoli 

B-puoli 

B-puoli 

VAIHE 12 
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Kuva 13 

 

 

Kuva 14 

Laita 7 x osa 6 

VAIHE 13 

VAIHE 14 
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Kuva 15 

6. Esivalmistelut 

Grillin käyttämistä varten tarvitset nestekaasupullon ja asianmukaisen kaasun paineensäätimen, 

joka vastaa laitteen kaasutyyppiä ja syöttöpainetta. Oma jälleenmyyjäsi neuvoo sinua valinnassa. 

Säätimen tulee olla standardin EN16129 uusimman laitoksen sekä kansallisten säädösten 

mukainen. 

Malliin I3+(28-30/37) tarvitaan nestekaasupullo ja 28-30/37 mbarin säädin, malliin I3B/P(30) 

nestekaasupullo ja 30 mbarin säädin, ja malliin I3B/P(50) nestekaasupullo ja 50 mbarin säädin. 

Oma jälleenmyyjäsi neuvoo sinua valinnassa. 

Katso tarkemmat ohjeet kohdasta 9. 

Suositeltavat menettelyt/käyttötavat: 

Käytön aikana katso, että kaasupullo on aina pystyasennossa. 

Laitetta ei saa käyttää ilman asianmukaista letkua ja säädintä. 

VINKKI: 

Telineessä voi säilyttää pyöreää 

keittolevyä, parilaa ja pitsakiveä 

(Cello Cooking System), jotka ovat 

saatavana lisävarusteena. 

VAIHE 15 
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Energiansäästövinkkejä: 

a) Pidä kantta auki mahdollisimman vähän. 

b) Kytke grilli pois päältä heti, kun ruoka on valmista. 

c) Esilämmitä kaasugrilliä vain 10–15 minuuttia. (ensimmäistä käyttökertaa lukuun ottamatta). 

d) Älä esilämmitä suositeltua aikaa kauemmin. 

e) Älä käytä tarpeettoman korkeita asetuksia. 

Mikäli letku ja säädin eivät sisälly toimitukseen, käytä vain kansallisten ja alueellisten 

määräysten mukaisia letkuja ja säätimiä. Liitä letku ja säädin kaasupulloon kaasugrillin 

vasemmalta puolelta. Muista, että kaasupullo on pidettävä turvallisessa paikassa etäällä 

lämmönlähteistä. 

7. Asennus 

Ostettuasi kaasupullon voit kytkeä sen grilliin. 

a) Asentaminen tulee tehdä kaukana syttymislähteistä. Laita kaasupullon kaapin sisään 

sille tarkoitettuun paikkaan. 

b) Kun olet valmis käyttämään grilliä, liitä säädin kaasupullon venttiiliin ja kiristä huolellisesti. 

Letkun suositeltu pituus on noin 1,0 m. Letku ei saa olla pidempi kuin 1,2 m. 

 Huom! Ennen grillin sytyttämistä lue sitä koskevat ohjeet ja tutustu varoituksiin ja 

turvallisuuteen liittyviin huomautuksiin. 

Tarkista letku ennen jokaista käyttöä murtumien, viiltojen ja kulumien varalta. Mikäli letku on 

millään tavalla vioittunut, grilliä ei saa käyttää. 

Kun vaihdat kaasupulloa, varmista, ettei lähistöllä ole liekkejä, palavia savukkeita, avotulta tai 

muita syttymislähteitä. Katso, että laite on kytketty pois päältä. 

Varmista, ettei letku pääse kiertymään, sillä se voi vaikuttaa kaasun virtaukseen grilliä 

käytettäessä. Letkuun ei myöskään saa kohdistua kohtuutonta jännitystä, eikä se saa olla 

kosketuksissa grillin osiin, jotka saattavat kuumentua käytön aikana. 

Käytä taipuisaa letkua, joka kestää yli 80⁰C:n kuumuutta. 

Vaihda letku vähintään 2 vuoden välein tai useammin, jos paikalliset säädökset sitä 

edellyttävät. 

Kaasupullon kytkeminen 

c) Poista uuden pullon korkin suojamuovi.  

d) Nosta suojakorkki kaasupullon venttiilistä käsin, älä käytä työkaluja. Jätä korkki 

roikkumaan narun varaan. 

e) Tarkista, että pullon venttiilin musta tiiviste on paikoillaan. Liitä paineensäädin venttiiliin. 

k
o

rk
e

u
s 

halkaisija 
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f) Väännä kaasupullon venttiiliä auki-asentoon ja sytytä grilli ohjeiden mukaisesti. 

 

 Huom! Kun olet liittänyt pullon grilliin, testaa kaasuletku vuotojen varalta saippuavedellä. 

Kaasupullon irrottaminen 

g) Katkaise laitteen kaasunsyöttö (paitsi asennuksissa, joissa on kaksi kaasupulloa ja 

vaihtoventtiili). Odota, kunnes poltin ja sytytysliekki ovat sammuneet. Jos käytössä on 

kaasupullon vaihtoventtiili, riittää, että katkaiset kaasun tyhjästä pullosta. 

h) Aseta suojakorkki takaisin tyhjän pullon päälle. 

YLEISTÄ 

Vaikka kaikki kaasuliitännät tarkistetaan ennen toimitusta, tulee niiden pitävyys varmistaa vielä 

asennuspaikalla kuljetuksen aikana tulleiden vaurioiden tai laitteeseen muuten kohdistuneen 

rasituksen varalta. Tarkista liitännät ja letku säännöllisesti vuotojen varalta alla esitettyjen 

ohjeiden mukaisesti. Jos havaitset kaasun hajua, koko järjestelmä on välittömästi tarkistettava. 

ENNEN TESTAUSTA 

Varmista, että kaikki kiinnitysnarut ja muut pakkausmateriaalit on poistettu. 

ÄLÄ TUPAKOI KAASUVUOTOJA TESTATESSASI. ÄLÄ TESTAA KAASUVUOTOJA 

AVOTULELLA. 

Valmista saippualiuos, jossa on yksi osa nestesaippuaa ja yksi osa vettä. Levitä saippualiuosta 

liitoskohtiin suihkepullolla, harjalla tai rievulla. Ensimmäistä vuototestiä varten katso, että 

kaasupullo on 80 % täynnä. 

TESTI 

1. Varmista, että säätöventtiilit ovat OFF-asennossa, ja kytke kaasu päälle. 

2. Tarkista kaikki liitännät paineensäätimestä ja venttiilistä ylöspäin, mukaan lukien jako-osa 

(polttimiin menevä putki). Vuoto ilmenee saippukuplina. 

3. Jos liitos vuotaa, kytke kaasu välittömästi pois ja kiristä liitos. 

4. Kytke kaasu takaisin ja tarkista. 

5. Mikäli vuoto ei lopu, sulje kaasuntulo. 
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Säätimen letkun kytkeminen    Kaasupullon ja säätimen letkun kytkeminen 

Älä käytä grilliä ennen kuin kaikki liitännät on tarkistettu, eivätkä ne vuoda. 

TESTAA KAASUVUODOT AINA KAASUPULLON VAIHTAMISEN JÄLKEEN 

Tarkista liitännät ennen jokaista käyttökertaa. Saippuavettä sisältävä suihkepullo on hyvä pitää 

kaasunsyötön sulkuventtiilin lähellä. Suihkuta kaikki liitännät. Vuodot näkyvät kuplina. 

8. Varoitukset ja turvallisuuteen liittyvät huomautukset 

Lue seuraavat ennen grillin käyttämistä: 

a) Lue ohjeet ennen laitteen käyttämistä. Noudata tässä ohjeessa annettuja 

asennusohjeita. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa ongelmia grillin 

käyttämisessä. 

b) Grillin osat saattavat olla erittäin kuumia käytön aikana. Pidä pienet lapset etäällä 

laitteesta. Kuumia osia käsiteltäessä käytä asianmukaisia suojaimia. 

c) Kaasuvuodon ilmetessä sulje kaasun tulo kaasupullosta, sammuta avoliekit ja avaa kansi. 

Jos vuoto jatkuu, tarkista mahdolliset vauriot, heikot liitännät jne. Jos ongelma ei ratkea, 

ota välittömästi yhteyttä omaan jälleenmyyjääsi. 

d) Älä siirrä kaasugrilliä käytön aikana. 

e) Grillin ollessa päällä älä käytä tai säilytä palavia nesteitä tai kaasuja sen lähellä. 

f) Tämä kaasugrilli on tarkoitettu vain ulkokäyttöön. 

g) Älä testaa kaasuvuotoja avoliekillä. 

h) Älä koskaan käytä grilliä, josta vuotaa kaasua. Sulje kaasun tulo. 

i) Älä yritä irrottaa mitään kaasugrillin tai kaasun säätimen/kaasupullon liitososaa grillin 

ollessa käytössä. 

j) Grilliä käytettäessä on noudatettava huolellisuutta. Älä koskaan jätä sitä ilman valvontaa 

käytön aikana. Käytön jälkeen sulje kaasun tulo kaasupullosta. 

k) Kaasugrilli tulee puhdistaa säännöllisesti. 

l) Varo suurentamasta polttimen tai suuttimen aukkoja puhdistaessasi poltinta tai venttiileitä. 

m) Älä käytä laitetta autotallissa tai muussa suljetussa tilassa. Pidä laite kaukana syttyvistä 

materiaaleista (minimietäisyys 0,5−1,0 m). 

n) Suosittelemme, että annat pätevän huoltohenkilön huoltaa grillisi vähintään kerran 

vuodessa. Älä yritä huoltaa laitetta itse. 

o) Laitteen kaikenlainen muuntelu voi olla vaarallista. Älä yritä muokata grillin 

kaasuhanoja, suuttimia, venttiileitä tai muita säätimiä. 
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 HUOM! Kahvan musta osa (ks. kuva yllä) kuumenee grillin ollessa päällä. OLE 

VAROVAINEN! Älä koske mustalla merkittyyn osaan. 

"Koska grillin palamattoman kaasun päästöjä ei ole rajoitettu, se tulee asentaa ja sitä käyttää 

ainoastaan ulkona tai riittävästi ilmastoidussa tilassa." 

Minimietäisyys palaviin materiaaleihin: 

• Takana – 450 mm 

• Sivuilla – 250 mm 

• Päällä – 1000 mm 

 

9. Turvaohjeet 

a) Liitäntöjen tekemisen jälkeen testaa saippuavedellä, etteivät liitoskohdat vuoda kaasua. 

b) Poltinta sytytettäessä kannen tulee aina olla auki. 

c) Käytä grillatessa uunikintaita tai tukevia, pitkävartisia grillausvälineitä. 

d) Ole varuillasi onnettomuuden tai tulipalon varalta. Tiedä, missä ensiapulaukkua ja 

sammuttimia pidetään ja miten niitä käytetään. 

e) Pidä sähköjohdot ja kaasuletku pois kuumilta pinnoilta. 

f) Käytä laitetta huolellisesti. 

 

10. Sytyttäminen 

 Huom! Poltinta sytytettäessä kannen tulee aina olla auki! 

- Älä pidä kasvojasi suoraan grillin yläpuolella sytytyksen aikana. 

- Kaasugrilli sytytetään seuraavasti: 
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Kääntöpiezosytytys: 

Tarkista, että grillin kaikki säätimet ovat OFF-asennossa. Avaa kaasupullon venttiili. Kaasuntulon 

avaamiseksi ja kipinän muodostamiseksi paina säädin (A) alas ja pidä alhaalla 3−5 sekuntia, 

minkä jälkeen käännä säädin vastapäivään HIGH-asentoon (B). Sytytin (C) muodostaa kipinän. 

Kuulet sytyttimestä naksahduksen ja näet oranssin liekin polttimen (D) vasemmalla puolella. 

Jatka säätimen painamista vielä kaksi sekuntia naksahduksen jälkeen, jotta kaasu ehtii kunnolla 

polttimen putkeen (E) ja grilli syttyy. 

Kyn yksi poltin on syttynyt, sen vieressä olevat polttimet syttyvät, kun niiden säätimet 

käännetään asentoon HIGH. 

High-asennossa polttimen liekki on noin 12−20 mm pitkä ja oranssinvärinen. Liekkiä 

pienennetään kääntämällä säädintä vastapäivään. 

Jos grilli ei syty edellä esitettyjen ohjeiden avulla, ota yhteyttä omaan jälleenmyyjääsi. 

 Huom! Jos poltin ei syty, käännä säädin OFF-asentoon ja odota 5 minuuttia, jotta 

palamaton kaasu ehtii haihtua ennen seuraavaa yritystä. 

 

11. Varastointi 

Kaasupullo säilytetään ulkona hyvin tuuletetussa tilassa ja irrotetaan grillistä aina, kun grilliä ei 

käytetä. Ennen kaasupullon irrottamista varmista, että tilassa on riittävä ilmanvaihto ja ettei 

lähistöllä ole syttymislähteitä. 

Varastoinnin jälkeen tarkista liitännät kaasuvuotojen varalta ennen grillin käyttämistä. Tarkista, 

ettei polttimoissa ja muissa osissa ole tukoksia. Noudata puhdistusohjeita varmistaaksesi, että 

grilliä on turvallista käyttää. 

Jos kaasugrilliä säilytetään ulkona, tarkista, ettei etulevyn alle ole kertynyt epäpuhtauksia 

(hyönteisiä jne.). Puhtaanapito on tärkeää riittävän ilmankulun varmistamiseksi. 

12. Puhdistaminen 

Suosittelemme, että grilli huolletaan kolmen kuukauden välein, mutta joka tapauksessa 

vähintään kerran vuodessa. Säännöllinen huoltaminen pidentää grillin käyttöikää. 

Kaasugrillin puhdistaminen on helppoa. Noudata alla olevia ohjeita. 

a) Anna grillin olla päällä 15−20 minuuttia. Rasvaroiskeet palavat pois grillistä ja kivistä. 

Ennen jatkamista varmista, että laite on kunnolla jäähtynyt. 

b) Puhdista ritilät säännöllisesti liottamalla ja pesemällä ne saippuavedessä. 

c) Grillin sisäpinnat pestään kuumalla saippuavedellä. Pinttynyt lika poistetaan teräsharjalla, 

teräsvillalla tai hankaussienellä. 

d) Tarkasta poltin säännöllisesti hyönteisten ja hämähäkkien varalta, jotka voivat tukkia 

kaasujärjestelmän ja estää kaasuntulon. Puhdista polttimien venturiputket hyvin varovasti 

ja katso, ettei niissä ole tukoksia. Suosittelemme, että venturiputkien puhdistaminen 

tehdään piipunrassilla. 
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e) Laitteeseen ei saa tehdä muutoksia niiden aiheuttaman vaaran takia. 

 

Vianetsintä 

Ongelma Mahdollinen syy Ratkaisu 

Polttimet eivät syty 

sytytysjärjestelmää käyttäen 

Kaasupullo on tyhjä Vaihda kaasupullo uuteen 

 Viallinen säädin Tarkista tai vaihda säädin 

 Polttimissa on tukoksia Puhdista polttimet 

 Kaasusuuttimet tai -letku on 

tukossa 

Puhdista suuttimet ja letku 

Liekki palaa pienenä, liekin 

takaisinlyönti (tuli palaa 

polttimen putkessa, sihisevä tai 

suhiseva ääni mahdollinen) 

Polttimet tukossa Puhdista polttimet 

 Kaasusuuttimet tai -letku on 

tukossa 

Puhdista suuttimet ja letku 

 Kova tuuli Siirrä grilli tuulettomampaan 

paikkaan 

Kaasuventtiilin säätönuppi ei 

käänny 

Kaasuventtiili juuttunut Vaihda kaasuventtiili 

Jos ongelma ei ratkea edellä mainituilla ohjeilla, ota yhteyttä jälleenmyyjääsi. 

 

13. Ohjeita kaasugrillin turvalliseen käyttöön 

- Aseta kaasugrilli tasaiselle alustalle kauas oksista, puuaidoista ja muista palavista kohteista. 

- Älä koskaan käytä kaasugrilliä sisätiloissa! 

- Kun grilli on päällä, älä yritä siirtää sitä tai jätä sitä ilman valvontaa. 

- Pidä lapset ja lemmikit turvallisen matkan päässä grillistä. 

- Pidä sammutin lähettyvilläsi. 

- Kaasugrilli kuumenee käytön aikana. Kahvaa, kantta ja muita osia käsitellessäsi käytä 

suojakäsineitä. 

- Ennen varastointia varmista, että grilli on täysin jäähtynyt. 

- Vain ulkokäyttöön! 

- Lue ohjeet ennen grillin käyttämistä. 

- Osat saattavat olla hyvin kuumia. Pidä lapset etäällä grillistä. 

- Älä siirrä kaasugrilliä käytön aikana. 

- Käytön jälkeen sulje kaasun tulo kaasupullosta. 

- Laitteeseen ei saa tehdä muutoksia niiden aiheuttaman vaaran takia. 

14. Sivupolttimet 

Lämmön maksimoimiseksi ja kaasunkulutuksen minimoimiseksi toimi seuraavasti: 

• Kun poltin on syttynyt, säädä liekki sopivaksi säätimen avulla. 

• Käytä sopivan kokoisia (tasapohjaisia) keittoastioita. 

• Kun ruoka kiehuu, vähennä tehoa säädintä kääntämällä (pieni liekki). 
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• Käytä keittoastiassa aina kantta. 

• Keittoastian suosituskoko: Ø 20−24 cm. 

15. Sähkövirta 

Paristot: 4 x 1,5 V LED-valoon ja 1 x 1,5 V infrapunasivupolttimen sytytykseen. 

Paristotyyppi: AA 1,5 V LED-valoon, AAA 1,5 V infrapunasivupolttimeen. 

Huomautuksia: Valo ja infrapunasivupoltin kuuluvat vain tiettyihin malleihin. 

16. Sytyttimen pariston vaihtaminen 

Jos sytytin lakkaa toimimasta, vaihda paristo. 

A. Sytyttimen pariston vaihtaminen 

1. Sytytyspainike sijaitsee oikealla grillin ulkosivulla. 

2. Ruuvaa painike irti pyörittämällä sitä vastapäivään ja vedä paristo kotelostaan. 

3. Laita tilalle uusi AAA-alkaliparisto. Huomaa, että paristo laitetaan koteloon miinusnapa 

edellä. 

4. Ruuvaa painike paikoilleen pyörittämällä sitä myötäpäivään. 

 
Jos LED-valo ei toimi, paristot on vaihdettava. 

B. LED-valon paristojen vaihtaminen 

1. Etsi paristokotelo kaapin sisältä, vasemmalta puolelta. Avaa kansi. 

2. Laita koteloon 4 kpl AA-paristoja. Katso, että paristojen navat tulevat oikein päin. 

3. Sulje kansi. 

 

 

 

 

 

A. AAA-paristo 

B. Sytytyspainike 
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Tuotteen hävittäminen 

 

Tämä merkki tarkoittaa, ettei tuotetta tule hävittää kotitalousjätteen mukana 

EU-maissa. Ihmisille ja ympäristölle aiheutuvan haitan välttämiseksi kierrätä tuote 

vastuullisesti kestävän kehityksen ja materiaalien uusiokäyttöä koskevien 

periaatteiden mukaisesti. Toimita käytetty laite asianmukaiseen palautus- tai 

kierrätyspisteeseen tai ota yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään. 

Jälleenmyyjä voi toimittaa tuotteen kierrätettäväksi. 

17.Pääpolttimen vaihtaminen 

1. Ensimmäiseksi tutki, mikä polttimista on viottunut. Jos se ei ole vasemmanpuoleinen (jos 

vasemmanpuoleinen, irrota vain viallinen), irrota oikeanpuolimmaisin poltin, irrota 

lukitysrengas polttimen päästä, irrota väliosat. 

   

2. Toista vaihe 1. oikealta vasemmalle, kunnes pääset irrottamaan rikkinäisen polttimen. 

3. Vaihda viallinen poltin ja kokoa takaisin oikeassa järjestyksessä vasemmalta oikealle 

Kiinnitä paikoilleen lukituspinnillä. 


