
SÄHKÖGRILLI 6820 KÄYTTÖOHJE

TEKNISET TIEDOT

Teho: 2200 W
Sähköliitäntä: 230 V, 50 Hz, käytettävä maadoitettua 
ja vikavirtasuojattua (max 30 mA) pistorasiaa, sulakekoko 
10 A.
Liitäntäjohtojohdon pituus: 2 m
Grillin halkaisija: 42 cm
Vakiovarusteet: sähkögrilli, kansi, ritilä, rasvapelti, 
lyhyet jalat 2 kpl ja käyttöohje

LISÄVARUSTEITA MM.

• Muurikkapannu Ø 48 cm
• Savustusastia Ø 42 cm
• Paellapannu non-stick Ø 46 cm
• Paellapannu valuraudasta Ø 46 cm
• MonitoimipannuØ 42 cm
• Parilapannu Ø 42 cm
• Grilsteri
• Kesäkeittiövaunu BASIC
• Sähkögrillin suoja-astia

KÄYTTÖMAHDOLLISUUKSIA:
Monipuolisten lisävarusteiden vuoksi Muurikka Sähkögrillillä voi 
grillauksen lisäksi valmistaa helposti laajan ruokalistan: paista, 
pariloi, tee paellaa, savusta... lihat, kalat, kasvikset ja jälkiruoaksi 
letut!

KÄYTTÖÖNOTTO:
Tarkista ennen käyttöönottoa, että vastuspaketti on kiinnitetty run-
koon ja että liitäntäjohto sekä mahdollisesti käytettävät jatkojohdot 
ovat vioittumattomia. Perehdy käyttöohjeisiin. Grilli ei ole tarkoitet-
tu lasten tai sellaisten henkilöiden käyttöön, jotka eivät ole turval-
lisen käytön edellyttämässä kunnossa.

Sähkögrilli soveltuu vain ulkokäyttöön. Aseta grilli tukevalle pöy-
dälle tai alustalle sateelta ja kovalta tuulelta suojattuun paikkaan. 
Valitse paloturvallinen käyttöpaikka, ettei mahdollinen rasvapalo 
tai muu vahinko voi sytyttää tulipaloa tai aiheuttaa vaurioita. Mah-
dollisen rasvapalon sattuessa kytke grilli pois päältä ja sammuta 
palo asettamalla grillin kansi paikoilleen. 

Suosittelemme sähkögrillin alustaksi Muurikan siirrettävää Kesä-
keittiövaunua (690). Kiinnitä sähkögrilli neljällä M6 ruuvilla ja siipi-
muttereilla keskelle vaunun tasoa, jossa on kiinnitysreiät valmiina. 

Sähkögrillin saa liittää vain vikavirtasuojattuun maadoitettuun pis-
torasiaan. Tarkista liitosjohdon sekä mahdollisen jatkojohdon kunto 
säännöllisesti määräajoin. Jos liitosjohto on vioittunut laitetta ei saa 
käyttää. Mikäli vastuksen liitosjohto on vioittunut, on se vaihdetta-
va uuteen. Toimitamme varaosia myös sähköasennusliikkeille. Varo 
etteivät liitosjohdot kosketa grillin kuumaa runkoa. 

Grilli ei ole tarkoitettu ohjattavaksi ajastimella tai ulkopuolisella 
kauko-ohjauksella. Älä jätä grilliä päälle valvomatta. Käytön aika-
na grillin ja kannen tai siinä käytettävien lisävarusteiden ulkopinta 
kuumenee polttavan kuumaksi. Nosta kantta tai lisävarusteita vain 
nostokahvoista ja käytä tarvittaessa grillikintaita.Pöytägrillin on 
annettava jäähtyä ennen siirtoa. Valvo etteivät lapset leiki tai polta 
itseään grillissä. Älä kuumenna grilliä kaasulla, nuotiolla tai hiilil-
lä. Grilli on aina käytön jälkeen kytkettävä pois päältä irrottamalla 
verkkojohto.

GRILLAUS:
Grillaa ruoka ritilällä tai paista tuotteet muurinpohjapannulla tai 
muilla lisävarusteilla. Lisävarusteena myytävä, puhdistusta helpot-
tava sähkögrillin suoja-astia asetetaan rasvapellin päälle vastuksen 
alle. Suoja-astia on helppo poistaa vastusta nostamalla, kun grilli 
on jäähtynyt. Vaihda kertakäyttöinen suoja-astia uuteen tarvittaes-
sa. Tätä samaa suoja-astiaa voidaan käyttää myös grillausritilän 
päällä vuokana grillattaessa. Grillattaessa rasvaisia tai marinoituja 
tuotteita voidaan tippupellin päälle asetetulle suoja-astialle kaataa 
hieman vettä, jolloin tippuva rasva ei jatka palamista. 

Ilman kantta grillatessa säädä tehonsäädin max. asentoon. Käytä 
aina kantta kun haluat nopean ja tasaisen kypsennyksen. Huomi-
oi, että kannen kanssa lämpötila voi suurimmalla teholla nopeasti 
nousta jopa 500 asteeseen, jos tehonsäädin on jatkuvasti päällä 
tai säädettynä max. asentoon. Säädä tehonsäätimellä sopiva teho 
ja lämpötila. Nosta kuumaa kantta varoen, ettei kannen alla oleva 
kuuma ilma, höyry tai palava rasva polta.

GRILLIN PUHDISTUS:
Puhdista ritilä ja rasvapellille tippunut rasva tarvittaessa aina käy-
tön jälkeen, kun grilli on jäähtynyt. Kun grilli on jäähtynyt, nos-
ta vastusta sähkökotelon vastakkaiselta puolelta kolmiomaisesta 
tukilangasta sen verran, että voit vetää rasvapellin pois grillistä. 
Sähkövastuksen kotelo on kiinnitetty joustavalla levyllä, joka mah-
dollistaa vastuksen sähkökotelon vastakkaisen pään noston ilman 
että vastus vioittuu. Rasvapellin ja ritilöiden puhdistuksessa voit 
käyttää Muurikan Monipuhdistajaa, grilliharjaa ja puhdistusaineita. 
Nämä osat voi pestä myös astianpesukoneessa. 

Puhdistamista helpottaa merkittävästi lisävarusteena myytävä, ker-
takäyttöinen sähkögrillin suoja-astia, joka tulee rasvapellin päälle 
ja kerää rasvan sekä putoavan ruoan. Puhdista tarvittaessa myös 
kansi ja runko-osa ja pujota rasvapelti takaisin vastuksen alle. Pit-
käaikaisessa käytössä korkeasta lämpötilasta johtuen grillin ruos-
tumattomasta teräksestä tehdyt pinnat saattavat kellastua tai sinis-
tyä. Tämä kuuluu teräksen ominaisuuksiin eikä vioita grilliä.

Suosittelemme, että myös grillin vastus puhdistetaan käytön jäl-
keen. Odota, että vastus jäähtyy käytön jälkeen ja pyyhi sitten vas-
tus huolellisesti kostealla liinalla. Tämä pidentää vastuksen käyt-
töikää.

Vakio osat Ritilän sijoitus rasvapellin päälle Alumiinivuoan käyttö rasvapellillä Rasvapellin poisotto



GRILLIN SÄILYTYS:
Säilytä grilliä kuivassa tilassa. Ennen talvisäilytystä puhdista ja 
kuivaa grilli ja vastus huolellisesti.

LISÄVARUSTEIDEN KÄYTTÖ:
Muurinpohjapannu ja muut Muurikka pannut: Ota pois grillin riti-
lä ja aseta pannu grillin reunojen varaan. Grillin kantta voi käyt-
tää pannun päällä suojana ja tasaamaan kypsennystä. 

VINKKI! Muurinpohjapannun höyrypesu: Kaada grillin päällä ole-
valle pannulle n. 3 dl vettä ja laita grillin teräskansi pannun pääl-
le. Säädä tehonsäädin täysille ja höyrytä vettä n. 2 min. Poista 
pannulle jäänyt ruoka teräslastalla ja huuhtele pannu. Tämän jäl-
keen kuumenna ja kuivaa pannu ja rasvaa se uudelleen Muurikka 
Silavalla tai ruokaöljyllä. 

Savustusastia: Savustusastia asetetaan grillin vastusten päälle 
ilman grillin ritilää. Lue savustusastian mukana seuraavat käyt-
töohjeet. 

Paellapannut: Paellapannu asetetaan grillin päälle myös ilman 
grilliritilää. Säädä tehonsäädin aluksi keskiteholle ja pidä pannun 
pohjalla aina nestettä tai öljyä, ettei non-stick pinnoite vaurioidu.
Valurautaista paellapannua voit käyttää kuten muurinpohjapan-
nua, sillä siinä ei ole kuumuudesta vioittuvaa pinnoitetta.

TAKUU:
Grillin osille myönnetään 1 vuoden takuu. Takuu ei koske sellaisia 
vaurioita eikä vahinkoja, jotka ovat syntyneet huolimattomasta
tai ohjeiden vastaisesta käytöstä.

SÄHKÖGRILLIN KOKOAMINEN:
Kiinnitä lattajalat 2 kpl grillin pohjaan
mutteri + prikka M6 4 kpl

Sähkögrillin voi kiinnittää Muurikka Kesäkeittiövaunuun, jossa on 
grillin jaloille kiinnitysreiät valmiina.

0-ASENTO
Grillin vastus ei lämpene

MINIMI – 2
Lämpimänäpito asento. Grillattaes-
sa kannen kanssa, sekä muurinpoh-
ja- ja paellapannun kanssa.

2 – 3
Kypsennys ja grillausasento. Grilla-
tessa kannen kanssa, sekä muurin-
pohja- ja paellapannun kanssa.

3 TÄSSÄ ASENNOSSA VASTUS ON PÄÄLLÄ
JATKUVASTI
Tätä voi käyttää grillattaessa ilman kantta ja savustet-
taessa Savustusastialla. Pienennä tehoa tarvittaessa. 
Käytä tätä asentoa myös muurinpohjapannun kanssa 
kun haluat nopean kuumennuksen. Jos vastus on 
päällä jatkuvasti grillattaessa kannen kanssa tai 
käytettäessä muurinpohjapannua tai paellapannua, 
lämpötila voi nousta nopeasti liian suureksi.
Aloita aina pienemmällä teholla.

TEHONSÄÄDIN KATKOO TEHOA, MIN ASENNOLLA
TAUKOAJAT OVAT PITEMPIÄ.
PUNAINEN MERKKIVALO PALAA AINA KUN
TEHONSÄÄDIN KYTKEE VASTUKSEN PÄÄLLE.

Muurikan perinteinen Monipuhdistaja,
soveltuu mm. Sähkögrillin ja Sähkösavustimen
puhdistukseen. Monipuhdistaja irrottaa kodin
yleispuhdistuksessa pinttyneenkin lian.
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