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1.

Lue kaikki tässä käyttöohjeessa olevat varoitukset huolellisesti läpi, koska ne sisältävät
tärkeää, laitteen turvallista asennusta, käyttöä sekä huoltoa koskevaa tietoa. Säilytä käyttöohjeet luotettavassa paikassa tulevaa tarvetta varten.

2.

Tämä laite on tarkoitettu ruoanvalmistukseen eikä sitä saa käyttää muuhun tarkoitukseen.
Kaikki muu käyttö on tarkoituksenvastaista ja vaarallista. Valmistaja ei ole vastuussa mistään vahingoista, jotka ovat aiheutuneet tarkoituksenvastaisesta, virheellisestä ja kohtuuttomasta käyttötavasta.

3.

Tarkasta ennen käyttöönottoa, ettei laitteessa ole mahdollisia kuljetusvaurioita. Tarkasta,
ettei laitteessa ole merkkejä vahingoista heti pakkauksen purkamisen jälkeen. Jos et ole
varma, älä käytä laitetta vaan ota yhteyttä valtuutettuun ja ammattitaitoiseen henkilöön
lisätietojen varmistamiseksi. Pakkausmateriaalit (muovipussit, polystyreenivaahtomuovi
jne.) ovat pidettävä lasten ulottumattomissa niiden mahdollisesti vaarallisten riskitekijöiden
takia.

4.

Sijoita laite tasaisen pinnan päälle lasten ulottumattomiin.

5.

Ennen laitteen liittämistä virransyöttöön, tarkasta että laitteen tekniset tiedot vastaavat
käytettävää päävirransyöttöä.

6.

Käytä ainoastaan mukana toimitettuja virransyöttöjohtoja. Jos muita johtoja on käytettävä,
varmista, että niiden ominaisuudet ovat seuraavat: H05VV-F tai suurempi, minimipoikkileikkauksella 3 x 0,75 mm2. Jos virtapistoke ja pistorasia ovat yhteensopimattomia, pyydä sähköasentajaa vaihtamaan pistorasia laitteelle soveltuvaan malliin. Sähköasentajan on myös
varmistettava, että johtojen poikkileikkaus on riittävä laitteen syöttövirtaa varten. Yleisesti
suosittelemme käyttämään sovittimia, monipistorasioita tai jatkojohtoja. Jos niiden käyttöä
vaaditaan, käytä vain yksittäisiä sovittimia, monisovittimia tai jatkojohtoja, jotka noudattavat voimassaolevia turvamääräyksiä. Tämä varmistaa, että sovittimiin tai jatkojohtoihin
merkittyä hyväksyttävää virtatasoa tai monisovittimien maksimilähtötehoa ei ylitetä.

7.

Käytön aikana Noudata varotoimenpiteitä koska lasi- ja metalliosat kuumenevat käytön
aikana. Älä käytä laitetta erityisesti verhojen tai muiden syttyvien materiaalien alapuolella
tai läheisyydessä.

8.

Käytä tarkoitukseen soveltuvia varusteita käsiesi suojaamiseksi grillin käytön aikana, tai
poistettaessa paistinvarrasta grillistä grillauksen päätyttyä.

9.

Laite on sammutettava ja sen virtapistoke on irrotettava pistorasiasta ennen grillin sisäsekä ulkopuolista puhdistus- tai huoltotoimenpidettä.

10. Puhdista kaikki varusteet (rasvakaukalo, paistinvarras) ennen käyttöä.

11. Puhdista laite aina käytön jälkeen savun tai muun epämiellyttävän hajun välttämiseksi
seuraavilla käyttökerroilla. Sammuta laitteen virta, sekä irrota virtapistoke virransyötöstä
ennen puhdistustoimenpidettä.
12. Älä upota laitetta veteen.
13. Älä pese laitetta juoksevan veden alla.
14. Puhdista laitteen ulkopinnat kostealla sienellä, laitteen sammutuksen sekä virtapistokkeen
irrottamisen jälkeen.
15. Älä koske laitteeseen märillä tai kosteilla käsillä.
16. Älä käytä laitetta paljain jaloin.
17. Älä irrota virtapistoketta pistorasiasta vetämällä sen virtajohdosta tai itse laitteesta.
18. Älä altista laitetta sääolosuhteille (sade, auringonpaiste jne.).
19. Älä anna lasten tai vammaisten käyttää tätä laitetta ilman valvontaa.
20. Jos laitteessa on käyttöhäiriöitä tai vikoja, sammuta laite äläkä yritä korjata sitä itse. Laitteen korjaus on suoritettava valtuutetun huoltoliikkeen toimesta alkuperäisiä varaosia
käyttämällä. Muussa tapauksessa laiteturvallisuus voi vaarantua.
21. Laite on asennettava yhdenmukaisesti valmistajan ohjeita noudattamalla. Näiden ohjeiden
laiminlyönti voi aiheuttaa henkilö-, eläin- tai omaisuusvahingon. Tässä tapauksessa valmistaja ei ole vastuussa vahingoista.
22. Laitteen sähköturvallisuus varmistetaan vain, kun se on kytketty oikein ja virheettömästi
maadoitusjärjestelmään voimassaolevia sähköturvallisuusmääräyksiä noudattamalla. Tämä
turvallisuusvaatimus on tarkastettava. Jos mikä tahansa sähköjärjestelmään liittyvä kohta
on epäselvä, on johdotus tarkastettava pätevän sähköasentajan toimesta. Valmistaja ei ole
vastuussa vahingoista, jotka ovat aiheutuneet oikean maadoitusjärjestelmän asennuksen
laiminlyönnistä.
23. Tarkasta laitteen tyyppikilvestä, että käytettävän järjestelmän sähköinen lähtöteho ja pistorasiat ovat riittävät laitteen maksimilähtötehoa varten. Jos et ole varma, ota yhteyttä valtuutettuun sähköasentajaan lisätietojen varmistamiseksi.
24. Älä jätä laitetta päälle jos sitä ei käytetä. Irrota virtapistoke aina pistorasiasta kun laite ei
ole käytössä.
25. Jos virtajohto on vaurioitunut, se on vaihdettava välittömästi valtuutetun huoltoliikkeen
toimesta.
26. Valmistajan vastuu päättyy jos näitä varoituksia ei huomioida.
27. Tämä laite noudattaa EY-direktiivin 72/23/EY turvallisuutta koskevia vaatimuksia vahvistaen, että sähköä on käytettävä tietyillä jänniterajoilla ja EY-direktiivin 89/336/EY vaatimuksia koskien elektromagneettista yhteensopivuutta. Elintarvikkeiden kanssa kosketuksessa
olevat materiaalit ja nimikkeet noudattavat EY-direktiivin 89/109/EY vaatimuksia ja 25.
tammikuuta 1992, nro. 108 voimaantulleita laillisia soveltamisasetuksia.

