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GRILLI GARANTII
Sahara gaasirill on valmistatud järgides rangeid kvaliteedistandardeid ja sellele 

kehtib järgmine garantii. Tootel on 10-aastane piiratud garantii kui toodet on 

kasutatud vastavalt nõuetele.

KÄESOLEV GARANTII EI MÕJUTA TEIE ÕIGUSI VASTAVALT SEADUSTELE.

Ühendamine silindriga
• Veenduge, et kõik grilli nupud on välja lülitatud.
• Ühendage regulaator gaasiballooniga vastavalt regulaatori ja balloonimüüja juhistele.

Kasutusjuhiseid
Enne jätkamist veenduge, et mõistaksite selle juhendi HOIATUSTE tähendusi.
• Ettevalmistus enne toiduvalmistamist - et toidud ei jääks küpsetusgrilli külge kinni, on soovitatav 
   enne grillile panemist kanda toidule kerge kiht toiduõli.
• Märkus: esmakordsel toiduvalmistamisel võivad värvitud osad kõrge temepratuuri tõttu veidi 
   mutuda. See on normaalne.

Grilli süütamine 
1. Avage grillikaas ja lülitage gaasiballoon sisse.
2. Lükake juhtnupp sisse ja keerake aeglaselt asendisse “     ”.
3. Kui põleti ei sütti, pöörake nupp tagasi asendisse OFF ja proovige uuesti.
4. Kui süütamine õnnestus, hoidke nuppu vähemalt 10 sekundit all, et põleti süttiks korralikult.
5. Kui põleti ei sütti või ei jää põlema pärast 10-sekundilist nupu hoidmist, keerake nupp tagasi 
    asendisse OFF ja oodake 1 minut ja proovige uuesti. Ärge hoidke nuppu pidevalt sees, sest see 
    võib põhjustada gaasi kogunemise. 6. Tuulistes oludes kaitske süütamisel grilli tuule eest.
7. Pöörake juhtnuppu, et muuta põleti seadeid vastavalt vajadusele.

Pärast süütamist tuleb põleteid grillimise eelsoojendamiseks põletada madalas asendis 3-5 minutit.
Parima toiduelamuse saavutamiseks pöörake pärast eelsoojendamise lõppu põletid madalasse 
asendisse ja sulgege kaas.

Käsitsi süütamise juhised
• Eemaldage grillrest, küpetusrestid ja aururest.
• Asetage põlev tikk põleti kõrvale (sädemekilbiga samasse kohta)
• Lükake ja keerake paremat juhtnuppu paremale vastupäeva kõrgesse asendisse.
• Pärast edukat süütamist süüdake iga põleti vastavalt soovile vasakult paremale.
• Kui põleti pärast korduvaid katseid ei sütti, pöörduge maaletooja poole. 

Grillimine
Aururest jaotab kuumuse ühtlaselt kogu grilli küpsetusalale. Grillimisel tekkivad toidu mahlad 
langevad allpool asuvale kuumale aururestile ja aurustuvad. Grillil saab isegi toitu keeta kui kuppel 
on all ja põleti madalal tulel.

Leegi lahvatused
TÄHTIS - leegi lahvatused võivad tekkida rasva ja toidumahlade tilkumise tagajärjel põletile ja 
aururestile. Selle vähendamiseks puhastage regulaarselt põletit ja aururesti.
Leegi paremaks kontrollimiseks on soovitatav enne grillimist liha ja linnulihast eemaldada liigne rasv. 
Põletid tuleks küpsetamise ajal alati asetada madalale seadistusele. Grilli küpetuspinna lähedal 
toimetades kaitsek alati oma käsi.

Grillimise lõpetamine
Peale igat grillimist avage grilli kaas, keerake põletid asendisse “high” ja põletage 5 minutit. See 
protseduur eemaldab toidu jäägid ja muudab rilli puhastamise lihtsamaks.

Välja lülitamine
1. Vajutage nupp sisse ja keerage positsiooni OFF     . 
2. Keerake gaas kinni ja ühendage silindri küljest lahti.

Hoiatused 
• Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhendit.
• See toode on mõeldud kasutamisek AINULT VÄLITINGIMUSTES.
• Ärge asetage gaasiballooni otse grilli alla. Hoidke gaasiballooon alati vertikaalselt.
• Veenduge, et grill oleks paigutatud tasasele tasasele pinnale, et rasv saaks välja voolata.
• Tähtis - ENNE ESMAST KASUTAMIST TEOSTAGE LEKKEKONTROLL. 
   Lisaks teostage lekkekontroll igal aastal enne grillihooaja algust või gaasiballooni eemaldamisel või 
   asendamisel. Lekkekontrolli teostamata jätmine võib tekitada tõsiseid vigastusi või kahjustada grilli.
• ÄRGE KUNAGI kasutage grilli siseruumides või suletud alal.
• See grill on mõeldud kasutamiseks ainult vedelgaasiga . (Selleks tuleb kasutada regulaatorit 28 
   mbar butaangaasi korral või propaangaasi korral 37 mbar.)
• See seade on varustatud PROPAANI REGULAATORiga (kasutage ainult propaangaasiga).

• ÄRGE KUNAGI kasutage selle grilliga kohandatavat regulaatorit.
• Nende juhiste lugemata jätmine võib põhjustada tõsiseid vigastusi või varalist kahju.
• See toode muutub kasutamisel kuumaks - puudutamisel olge ettevaatlik.
• Hoidke lapsi ja lemmikloomi kasutamisel seadmest ohutus kauguses.
• ÄRGE liigutage toodet kasutamise ajal.
• Kui te grilli ei kasuta, lülitage gaasivarustus alati välja.
• Selle grilli kõik muudatused võivad olla ohtlikud.
• ÄRGE jätke toodet kasutamise ajal järelevalveta.
• Kasutaja ei tohi muuta tootja või tema esindaja poolt kasutataud osi.
• Süütamisel hoidke kaas alati lahti.                                                                                                                                           
• Kasutage grilli AINULT tasasel mittesüttival pinnal või maapinnal.
• Paigaldamisel veenduge, et seade oleks tuleohtlikest esemetest või konstruktsioonist vähemalt 1 
   meetri kaugusel.
• See grill ei ole mõeldud kasutamiseks söe või muu sarnase kütusega.
• ÄRGE kasutage grilli süütamiseks bensiini, lakibensiini, tulemasinat, alkoholi ega muid sarnaseid 
   kemikaale.
• Grilli või gaasiballooni hoides veenduge, et need oleksid eemal tuleohtlikest materjalidest või 
   vedelikest.
• Gaasiballooni ei tohi hoida selle ega mõne muu seadme kõrval.
• Järgige alati hooldusjuhiseid - hooldage oma grilli regulaarselt.
• ÄRGE laske rasval, rasval ega toidujääkidel grilli sisse ega peale koguneda – TULEKAHJU TEKKE 
   OHT.
• Vahetage alati kulunud osad - ärge kasutage grilli, kui avastatakse lekke, kulumise või kahjustused.
• Ärge kunagi koormake grilli toiduga üle - ühtlaselt ruumikasutus grillil tagab põletitele piisavalt 
   õhuringluse.
• ÄRGE hoiustage ega katke grilli enne, kui see on täielikult jahtunud.

Ärge jätke oma grilli katmata, kui te seda ei kasuta. Hoiustage grilli kuuris või garaažis, kaitstes seda 
nii äärmuslike ilmastikutingimuste mõju eest.
Pikaajaline päikese käes hoidmine, seisev vesi, mereõhk / soolane vesi võivad kõik teie seadet 
kahjustada. Kuumade osade või esemete käsitsemisel kandke alati kaitsekindaid.
(Mõnes sellises olukorras ei pruugi seadme kaitsmiseks kate olla piisav) 
• Juurdepääsetavad osad võivad olla väga kuumad. Hoidke väiksed lapsed eemal.

Seade on valmistatud ainult välistingimustes kasutamiseks. Kasutada propaangaasi rõhuga 37 mbar. 
Palun lugege kasutusjuhendit tähelepanelikult.

CE sertifi kaat:    2797/21

Soojusenergia sisend:   Peamine põleti: 5.2kW

Põletite arv:    2 

Pihusti suurus:    peamine põleti 0.8mm

Gaas/rõhk:    propaan-37mbar

Gaasikulu:    375 g/h

Gaasikategooria:   I3+

Probleem       Võimalik põhjus    Lahendus

Põleti ei sütti süütesüsteemi     LP gaasiballoon on tühi  Asendage täis ballooniga
kasutades

       Katkine regulaator   Kontrollige regulaatorit ja
       vajadusel asendage

       Takistus põletis   Puhastage põleti

       Takistus düüsides või gaasivoolikus  Puhastage düüsid ja gaasivoolik

       Elektroodi juhe on lahti   Ühendage juhe uuesti

       Elektroodi juhe on vigastatud   Vahetage elektrood ja juhe

Nõrk leek või tagasilöök (tuli      LP gaasiballoon on liiga väike  Kasutage suuremat ballooni
põletitorus- kuuulda on 
susisevat heli) 

       Takistused põletid    Puhastage põleti

       Takistused düüsides või gaasis  Puhastage düüsid ja gaasivoolik
       

       Tuulised ilmastikuolud  Kasutage grilli rohkem varjatud
       kohas

Gaasiventiili nuppu on raske         Gaasiklapp kinni    Vahetage gaasiklapp
keerata

TEHNILISED ANDMED JA HOOLDUSE INFO

KASUTUSJUHEND OHUTUSJUHISED



  

Grilli hooldus
• Puhastage grilli regulaarselt kasutamise vahel ja eriti pärast pikaajalist hoiustamist.
• Enne puhastamist veenduge, et grill ja selle osad on piisavalt jahedad.
• Ärge jätke grilli välistingumistesse või niiskesse kohta hoiule.
• Ärge kunagi kasutage vett kui grilli pinnad on kuumad.
• Ärge kunagi käsitsege kuumi osi kaitsmata kätega.
• Grilli eluea pikendamiseks ja selle seisundi säilitamiseks soovitame tungivalt grill kinni katta kui ta 
   jääb õue pikaks ajaks, eriti talvekuudel.
• TÄHTIS - soovitame seda seadet hooldada iga 100 kasutustunni järel või igal aastal.Enne 
   kasutamist kontrollige voolikut jaotustükkide, pragude ja liigse kulumise suhtes.
• Kui voolik on kahjustatud, tuleb see asendada vedelgaasiga kasutamiseks sobiva voolikuga ja see 
   peab vastama riiklikele nõuetele vastavalt kasutusriigi standarditele. Vooliku pikkus ei tohi ületada 
   1,5 m.
Ettevaatust
• Kui tunnete gaasilõhna - lülitage grill välja, kustutage kõik leegid, avage grillikate. Kui lõhn ei kao, 
   pöörduge viivitamatult gaasitarnija poole.
• Kontrollimatu tulekahju korral ühendage gaasiballoon viivitamatult tulest eemale ja pöörduge 
   tuletõrje poole. ÄRGE SEADKE ENNAST OHTU!
• Veenduge, et selle seadme läheduses ei kasutataks aerosoole.
• Veenduge, et kõik pakendid ja kilekotid hävitatakse ohutult. 
Grillrest
• Puhastage kuuma seebiveega.
• Toidujääkide eemaldamiseks kasutage mitteabrasiivset lappi ja õrnatoimelist puhastusvahendit.
• Loputage hästi ja kuivatage hoolikalt. 

Põleti hooldus
• Tavakasutuse korral hoiab põleti põletamine pärast küpsetamist grilli puhtana.
• Põletid tuleb eemaldada või puhastada igal aastal või alati, kui neid on palju kasutatud ning jälgida 
   ega põletitorudes või põletiavades pole ummistuse märke (praht, putukad).

Aururest
• Puhastage aururest iga 3-4 grillimiskorra järel sooja vee ja seebiga ning pehme lapi või käsnaga.

Rasvaalus
• Tühjendage rasvanõud regulaarselt ja ärge laske rasvajääkidel alusele koguneda.
• Ärge kunagi kasutage grilli ilma rasvaaluseta

Kinnitused
Kõiki kruvisid ja polte tuleb regulaarselt kontrollida ja pingutada.

Hoiustamine
Hoiustage grilli jahedas ja kuivas kohas. Katke põletid fooliumiga, et vältida putukate ja prahi 
kogunemist põletiavadesse. Kui grilli hoiustatakse siseruumis, tuleb gaasiballoon lahti ühendada 
ja välja jätta. Gaasiballooni tuleb alati hoiustada välitingimustes kuivas, hästi ventileeritud kohas ja 
eemal kergestisüttivatest esemetest. Ärge laske lapsi gaasiballooniga mängima.

Importer: Veltron International OÜ
Address: Pärnu mnt 139E/11 , Tallinn, 
Estonia
Phone: +37258999214
www.veltekspert.ee

Kokkupaneku juhised. Tähtis - kuigi selle toote valmistamisel on järgitud kõiki ettevaatusabinõusid, olge 
kokkupanemisel ettevaatlik ja vältige teravaid servasid.Olge tähelepanelik metallosade käsitlemisel.

aururest

grillrest

soojendusrest

Paigaldage ülemise jala toed grilli korpuse külge, kasutades 
kaasasolevaid mutreid ja seibe.

Kinnitage mutrid alles siis kui kõik vajalikud osad on paigas.

ülemise 
jala tugi

Ühendage gaasiballoon regulaatoriga, nagu näidatud. 
Vooliku ühendamisel veenduge, et see ei oleks keerdus. 
VT MÄRKUST

315mm

580m
m

Kasutage gaasiballooni max kõrgus 580mm, 
laius 315mm

Grilli hooldus

Praevanni hooldus

MÄRKUS: kontrollige gaasilekkeid enne seadme lasutamist seebivee ja värvi pintsli abil. 
Gaasivooliku paigaldamise hõlbustamiseks määrige regulaatori T-detaili ja messingist otsik 

eebilahusega ja soojendage voolikut soojas vees.

• Puhastage grilli regulaarselt ja eemaldage rasv pehme 
   plastikust või puidust kraabitsaga. 
• Kogu rasva ei ole vaja eemaldada. Kui peate täielikult grilli 
   puhastama, kasutage kuuma seebivett ja lappi või ainult 
   nailonist harjastega pintslit.
• Eemaldage küpsetuspinnad ja põletid enne grilli täielikku 
   puhastamist.
• Ärge kastke gaasi juhtimisseadmeid ega kollektorit vette.
• Kontrollige põleti tööd pärast hoolikalt pärast  kinnitamist.

Eemaldage alumistelt jalgadelt eelnevalt paigaldatud mutrid.
Sisestage alumised jalad ülemiste jalgade toe külge.
Kinnitage alumised jalad ja tugitoed mutritega.

Paigaldage rasvaalus

Eemaldage klambritelt eelpaigaldatud mutrid. Pange küljelauad
oma kohale, kinnitades need eelpaigaldatud neetidega.
Kinnitage küljelauad eelkinnitatud mutritega.

Kinnitage 
grilli kaas 
kinnituste ja
R klippidega.

Kinnitage 
käepide grilli 
kaane külge 
eelpaigaldatud 
mutrite ja 
seibidega.

Paigaldage kangast 
aluskate

Sisestage 
aururest, grillrest 
ja soojendusrest.
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Tugitoed


