KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET
Kaasupoltin telineellä
Malli nro BBQ-BN-37004
________________________________________ ____
_ __
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Asentamiseen tarvittavat työkalut (ei mukana pakkauksessa)
Ruuvimeisseli

Ennen aloittamista
VAROITUS: Lue huolellisesti nämä käyttöohjeet ja säilytä ne myöhempää tarvetta
varten.
 Hävitä kaikki pakkausmateriaalit huolellisesti ja pidä ne poissa lasten ulottuvilta.
 Tarkista pakkauksessa olevat osat ja varmista, että pakkauksessa on kaikki yllä olevan
listan mukaiset osat. Mikäli osia puuttuu, ota yhteyttä liikkeeseen, josta ostit laitteen.
 Tutki sisältöä ja osia ennen aloittamista ja tarkista, että tuotteen rei’ät ovat puhtaat, eikä
niissä ole maalijäämiä.
 Kun olet valmis aloittamaan, varmista, että sinulla on tarvittavat työkalut, riittävästi tilaa
ja asennusalue on kuiva.
VAROITUS: Laatikon valmistusvaiheessa on pyritty poistamaan kaikki terävät kulmat,
mutta ehkäistäksesi mahdolliset vahingot, ole varovainen käsitellessäsi laitetta.

ASENTAMINEN
Vaihe 1
Osat:
B….Jalat……………….…………………...3kpl
J.….Muoviset jalkojen suojatulpat…….…3kpl

(Kts. kuva 1)

Kuva 1

Vaihe 2
Osat:
A….Kaaasupoltin…….………1kpl
B….Jalat..……………….……3kpl
C….Säätönuppi….…………..1kpl
E….Tuulisuojan tukiraudat....3kpl
Asennustarvikkeet:
G….4.5x28mm ruuvit………..3kpl
I......4.5mm mutterit………….3kpl

(Kts. kuva 2)

Kuva 2
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Vaihe 3
Osat:
D….Tuulisuojat…………........2kpl
Asennustarvikkeet:
H….4.5x9.5mm ruuvit...……..6kpl
I…...4.5mm mutterit..………..6kpl

(Kts. kuva 3)
Kuva 3

Vaihe 4
Osat:
F……Jalkojen tukirauta.…….1kpl
Asennustarvikkeet:
G…..4.5x28mm ruuvit…….…2kpl

I…...4.5mm mutterit………….2kpl

(Kts. kuva 4)
Kuva 4

Nyt kaasupoltinteline on valmis käyttöön.
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KÄYTTÖ- JA TURVALLISUUSOHJEET
Varoitus:
1. Älä säilytä kaasua tai muita tulenarkoja kaasuja ja –nesteitä tämän tai muidenkaan
laitteiden läheisyydessä
2. Mikäli kaasupullo ei ole kytketty laitteeseen käyttöä varten, sitä ei saa säilyttää tämän
tai muidenkaan laitteiden läheisyydessä.

Varoitus:
Jos tunnet kaasun hajua:
1. Sulje laitteeseen kytketty kaasu.
2. Sammuta/tukahduta liekki.
3. Tuuleta tila.
4. Mikäli vieläkin tunnet kaasun hajua, soita välittömästi hätänumeroon 112.
Työskentelytila ja kaasupullon/letkun tarkistaminen:
● Työskentelytila täytyy olla ulkona ja hyvin ilmastoitu, ja laite on pidettävä vähintään
metrin päässä rakennuksesta ja laitteen läheisyydessä ei saa olla tulta eikä sulavaa
materiaalia.
● Työskentelytilassa ei saa olla räjähtäviä materiaaleja, polttoaineita eikä muita
tulenarkoja aineita, lukuunottamatta työskentelyssä tarvittavaa kaasupulloa.
● Laite ei ole tarkoitettu asennettavaksi ajoneuvoon eikä veneeseen.
● Aseta teline tasaiselle alustalle ja aseta kaasupullo telineen sivulle. Älä aseta
kaasupulloa telineen alle.
● Pidä kaasupullo aina pystyasenossa käytön ja kuljetuksen aikana
● Letku on kiinnitettävä tiukasti laitteen liittimeen ja kaasupulloon siten, ettei letku ei jää
kierteelle, puristuksiin tai mutkalle. Letku ei saa koskettaa laitteen kuumia osia.
● Tarkista letku ennen jokaista käyttöä. Jos letku on kulunut tai murtunut, on se
vaihdettava ennen käyttöä. Letkun pituus saa olla max 1,5 m.
KAASUN VUOTOTESTI:
Varoitus:
● Kaasun vuototesti täytyy tehdä joka kerta, kun kaasupullo uudelleentäytetään tai
varastoinnin jälkeen.
● Vuototestin aikana grillin läheisyydessä ei saa olla avotulta, kipinöintiä eikä tupakointia.
● Vuototesti on tehtävä ulkona.
Kaasun vuototestin vaiheet:
1. Tee miedosta saippuasta ja puhtaasta vedestä 50/50 seos. Älä käytä
kotitalouskäyttöön tarkoitettuja puhdistusaineita.
2. Varmista, että säätönuppi on OFF-asennossa.
3. Avaa kaasupullolta tuleva kaasusäädin.
4. Harjaa puhtaalla harjalla saippuavettä kaikkien liitosten ympärille.
5. Mikäli ilmaantuu kuplia, laitteessa on kaasuvuoto. Sulje kaasuntulo välittömästi. Kiristä
liitokset ja toista testi uudelleen.
6. Mikäli vuotoa ei saada loppumaan, sulje kaasuntulo ja vaihda vuotavat osat ennen
käyttöä.
Varoitus: Mikäli vuotoa havaitaan milloin tahansa, SULJE KAASUNTULO ja
korjaa/vaihda vuotavat osat ennen käyttöä. Mikäli et saa kaasuvuotoa loppumaan, soita
hätänumeroon 112.
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SYTYTYS:
Ennen laitteen sytyttämistä:
● ÄLÄ KOSKAAN sytytä kaasupoltinta, kun jokin peittää laitteen.
● Varmista, että säätönuppi on OFF-asennossa.
● Varmista, että kaasupullo ei ole tyhjä.
Kaasupolttimen sytyttäminen:
1. Varmista, että kaasuletku on tiukasti kiinni kaasupullossa. Käännä matalapainesäädin
ON-asentoon.
2. Paina ja käännä polttimen säätönuppia HIGH-asentoon ja sytytä poltin.
3. Mikäli polttimen sytytys epäonnistuu, käännä polttimen säätönuppi OFF-asentoon.
Odota 5 minuuttia ennen uudelleen sytyttämistä, toista vaihe 2.
Sytyttämisen jälkeen:
Käännä säätönuppia asentojen HIGH and LOW välille riippuen halutusta paistolämpötilasta.
Liekin ominaisuudet:
Tarkista silmämääräisesti oikeanlaisen liekin
erityispiirteitä.
Liekin pitää olla sininen, vakaa ja noin 2,5 cm korkea.
Katso kuva A.
1. Mikäli liekki on keltainen, se tarkoittaa, että poltin ei
saa tarpeeksi ilmaa. Löysää tällöin polttimen
etuosassa olevaa ruuvia ja käännä ilmansäätöä
vastapäivään, jotta poltin saa enemmän ilmaa.
2. Mikäli liekki on kohiseva ja nousee korkealle, se
tarkoittaa, että poltin saa liikaa ilmaa. Löysää tällöin
polttimen etuosassa olevaa ruuvia ja käännä
ilmansäätöä myötäpäivään, jotta poltin saa
vähemmän ilmaa. Katso kuva B.
Varoitus:
● Laite on tarkoitettu ainoastaan ulkokäyttöön.
● Lue käyttöohjeet ennen laitteen käyttöä.
● Varoitus: Laitteen osat voivat olla kuumia. Pidä lasten ulottumattomissa.
● Älä käytä petrolia, spriitä, alkoholia tai muitakaan kemikaaleja polttimen sytyttämiseen.
● Laite ei ole puuhiilikäyttöinen.
● Älä siirtele laitetta käytön aikana.
● Ole varovainen käsitellessäsi sytytettyä laitetta, koska laitteen osat kuumentuvat. Käytä
kuumuudelta suojaavia suojakäsineitä.
● Älä koskaan jätä sytytettyä kaasupoltintelinettä ilman valvontaa.
● Älä yritä tukahduttaa rasvapaloa vedellä vakavien henkilövahinkojen välttämiseksi.
● Mikäli laite rikkoontuu käytön aikana, sulje säätönuppi ja kaasuntulo kaasupullolta. Älä
käytä laitetta tai yritä korjata sitä.
● Sulje kaasuntulo kaasupullolta sekä kaasupolttimen säätönuppi.
● Älä muuntele laitetta millään tavalla.
● Laitteen kanssa käytetään matalapainesäädintä.
● Käytettävän keittoastian pohjan halkaisija min 30cm, max 36cm.
PUHDISTUS JA HUOLTO:

● Laite on puhdistettava joka käytön jälkeen sekä säännöllisesti, erityisesti pitkäaikaisen
varastoinnin jälkeen.
● Varmista, että kaikki osat ovat jäähtyneet ennen puhdistus- ja huoltotoimenpiteitä.
● Älä upota laitetta veteen.
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Polttimen puhdistus:
● Normaalisti poltin on puhdas jokaisen normaalikäytön jälkeen.
● Poltin on puhdistettava vuosittain tai jos hyönteiset tai hämähäkit ovat tehneet pesän
polttimen sisään.
● Irrottaaksesi kaasupolttimen telineestä, löysää polttimen kiinnitysruuvit.
● Puhdista polttimen ulkopinta miedolla saippuavedellä. Liitä puutarhaletku polttimen
putken sisään ja päästä vettä polttimen sisään. Varmista, että vettä tulee ulos kaikista
polttimen rei’istä. Avaa tukkeutuneet polttimen rei’ät ohuella rautalangalla (tai
rautaharjalla).
● Asenna puhdas polttimo takaisin telineeseen käyttäen aluperäisiä asennusruuveja.
ERITTÄIN TÄRKEÄÄ: Polttimen putki täytyy liittää säätöventtiiliin samoin kuin se oli
ennen irrottamista. Varmista, että poltin toimii normaalisti.
LAITTEEN VARASTOINTI:
● Varastoi laite kuivassa tilassa.
● Laite voidaan varastoida sisätiloissa, jolloin kaasupullo täytyy olla irrotettuna laitteesta.
Kaasupullo täytyy säilyttää ulkotiloissa.
● Kun kaasupullo on kytkettynä laitteeseen, säilytä molemmat hyvin ilmastoidussa
ulkotilassa ja lasten ulottumattomissa.
● Välttääksesi pienten hyönteisten pääsyn laitteen sisälle varastoinnin aikana, kääri
säätöventtili ja poltin alumiinifolioon.
● Mikäli laitetta säilytetään ulkotiloissa, peitä laite suojapeitteellä laitteen eliniän
lisäämiseksi.

HUOMIO:
● Tarkista laite säännöllisesti ja varmista, että kaikki osat ovat hyvässä kunnossa.
● Huomaa, että varastoinnin aikana, kun laite ei ole käytössä, laitteen metalliosien pinnan
väritys saattaa muuttua. Pinta saattaa vaikuttaa savunharmaalta, kalkkiselta tai
mattapintaiselta. Tämä on täysin normaalia.

Tekniset tiedot:
Malli :
37004

CE –
sertifikaatti
Venttiili
359BR649

Poltin

1
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Mahdollisia ongelmatilanteita ja ratkaisuja:
Ongelma
Aiheuttaja
Kaasupoltin ei syty
Ei kaasuvirtausta.

Äkillinen kaasuvirtauksen
aleneminen tai pieni liekki.

Kaasuvirtauksessa tukos.
Kaasupolttimen ja säätöventtiilin liitos on irronnut.
Ylivirtausventtiili on
lauennut.

Liekki sammuu.

Kova tai puuskainen tuuli.
Vähäinen kaasun määrä.

Liian keltainen liekki.

Liekki roihuaa.

Liekki polttimen putkessa.

Hellittämätön rasvapalo.

Kaasuletku on irronnut
polttimesta tai polttimen
putkessa on tukos.
Rasvaa on kerääntynyt
polttimeen.
Ruuassa on liikaa rasvaa.

Ongelman ratkaisu
Kaasupullo on tyhjä. Täytä
tai vaihda kaasupullo.
Puhdista polttimen putki.
Kytke uudelleen kaasupolttimen ja venttiilin liitos.
Sulje laitteen säätönuppi ja
matalapainesäätimen
venttiili.
Irrota matalapainesäädin
ja aseta se uudelleen
paikoilleen. Suorita
kaasunvuototarkistus.
Avaa kaasupullon venttiili,
odota 15 sekuntia, avaa
laitteen säätönuppi ja
sytytä uudelleen.
Säädä liekkiä säätönupista.
Täytä tai vaihda kaasupullo.
Kiinnitä letku uudelleen tai
puhdista polttimen tukos.
Puhdista poltin.

Poista ruuasta liika rasva
ennen paistamista.
Liian suuri paistolämpötila. Säädä liekkiä säätönupista.
Polttimessa tai polttimen
Puhdista poltin ja/tai
putkessa on tukos.
polttimen putki.
Ruuan rasvaa on kerääntynyt polttimen osiin.

Sulje laitteen säätönuppi ja kaasupullon
venttiili.
Anna liekin palaa loppuun.
Kun laite on jäähtynyt,
puhdista kaikki laitteen
osat.
**Älä yritä sammuttaa
liekkejä vedellä!

Maahantuoja: Oy Scandic Trading House Ltd., Kauhajoki, www.scandic.cc
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