OMISTAJAN OPAS
PULSE 1000 ja jalusta • PULSE 1000
PULSE 2000 ja vaunu • PULSE 2000

PUHELIN

iGRILL-SOVELLUS

SÄHKÖPOSTI

WEBER.COM

REKISTERÖI JO TÄNÄÄN. Meistä on erittäin mukavaa pystyä tarjoamaan
grillauksen iloa myös sinulle. Lataamalla ilmaisen Weber iGrill -sovelluksen ja
rekisteröimällä grillisi saat Weberiltä innostavia vinkkejä ja neuvoja, joiden avulla voit
parantaa grillauselämyksiäsi entisestään. Lisäksi saat herkullisten grilliruokien ohjeita
ja tärkeitä huoltotietoja, jotka saavat sinutkin vannomaan ”Weber for life!”
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Tärkeää
turvallisuustietoa

TÄYDELLISESTI
GRILLATTUA
RUOKAA
JOKA KERTA
• Voit valvoa ruokien ja grillin sisälämpötilaa
omalla älylaitteellasi sisäänrakennetun
iGrill-sovellukseen kytkettävän
lämpömittarin avulla.

Omistajan oppaassa käytettyjen
VAARALAUSEKKEIDEN, VAROITUSTEN ja
HUOMAUTUSTEN avulla halutaan kiinnittää
huomiota erityisen tärkeisiin tietoihin. Lue
lausekkeet huolellisesti ja noudata niitä,
jotta voit varmistaa grillin turvallisen käytön
ja estää omaisuusvahingot. Lausekkeet on
määritelty alla.
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m	VAARALAUSEKE: Osoittaa vaarallisen

LATAA ILMAINEN
SOVELLUS

m	VAROITUS: Osoittaa vaarallisen tilanteen,

joka voisi aiheuttaa kuoleman tai vakavan
henkilövahingon, jos sitä ei vältetä.
m	HUOMAUTUS: Osoittaa vaarallisen

tilanteen, joka voisi aiheuttaa lievän tai
kohtalaisen henkilövahingon, jos sitä ei
vältetä.
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TYÖNNÄ ANTURI RUOKAAN

• Nopeasti toimiva LED-näyttö näyttää
lämpötilalukeman digitaalinäytöllä.
• Voit seurata yhtä aikaa useita lihan
lämpötila-antureita, säätää omat
grillausasetuksesi tai valita jonkin
iGrill-sovelluksen valmiista asetuksista
ja varmistaa siten täydellisen
grillauselämyksen.

tilanteen, joka aiheuttaa kuoleman tai
vakavan henkilövahingon, jos sitä ei vältetä.

Hei!
3

ASETA JA VALVO

4

TÄYDELLINEN TULOS

Olemme erittäin iloisia siitä, että saamme
tuoda grillauksen iloa myös sinun
kotipihallesi. Tutustumalla omistajan
oppaaseen huolellisesti voit aloittaa
grillaamisen uudella grillilläsi nopeasti
ja kätevästi. Haluamme palvella sinua
koko grillisi käyttöiän ajan, joten käytä
pari minuuttia grillisi rekisteröimiseen.
Lupaamme, ettemme myy tietojasi
edelleen tai lähetä sinulle tarpeettomia
viestejä. Sen sijaan pysymme rinnallasi
grillisi koko eliniän. Kun hankit
rekisteröitymisen yhteydessä oman
WeberID:n, saat meiltä omaan grilliisi
liittyviä hyödyllisiä tietoja.
Voit rekisteröityä verkkosivuillamme,
puhelimella tai muulla haluamallasi tavalla.

2
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Kiitos, että valitsit Weberin.
Tervetuloa joukkoomme.
9/28/17 10:54 AM

m VAROITUS: Grilliä ei saa asentaa matkailuajoneuvoon

tai veneeseen.
m VAROITUS: Älä asenna tätä grilliä kalusteisiin

upotettaviin tai ulosvedettäviin rakenteisiin.
m VAROITUS: Älä käytä grilliä, jos sen kaikkia osia ei

ole asennettu asennusohjeiden mukaisesti.
m HUOMAUTUS: Omaisuus- ja henkilövahinkojen

välttämiseksi käytä vain tässä oppaassa ilmoitettuja
määräyksiä vastaavaa jatkojohtoa.

m VAROITUS: Älä pudota lämpötilasäädintä tai käsittele

sitä kovakouraisesti, koska se voi heikentää laitteen
toimintaa tai vaarantaa sen turvallisuuden. Älä
käytä laitetta, jos se on päässyt putoamaan tai siinä
esiintyy jonkinlaisia toimintahäiriöitä.

m VAROITUS: Sähköiskujen välttämiseksi älä upota

m VAROITUS: Sähköiskujen välttämiseksi älä suihkuta

Käyttö

m HUOMAUTUS: Varmista, ettei pistorasian wattiluku ylity.

ilmastoidussa paikassa. Älä käytä grilliä autotallissa,
rakennuksen sisällä, katetulla käytävällä, teltassa
tai muussa suljetussa paikassa tai helposti syttyvän
rakenteen alla.
m VAARALAUSEKE: Älä käytä grillissä hiiliä, brikettejä,

nestemäistä polttoainetta tai laavakiviä.
m VAROITUS: Käytä grilliä vain tässä oppaassa mainittujen

ohjeiden mukaan. Ohjeiden laiminlyöminen voi aiheuttaa
tulipalon, sähköiskun tai loukkaantumisen.
m VAROITUS: Tämän laitteen saa kytkeä vain

maadoitettuun pistorasiaan. Älä käytä pistorasiaadapteria.
m VAROITUS: Laite tulisi kytkeä vikavirtasuojattuun

pistorasiaan jonka nimellinen vikavirta on enintään
30 mA.
m VAROITUS: Älä käytä laitetta, jos pistorasia on

vaurioitunut.
m VAROITUS: Irrota pistotulppa aina tulpasta, eikä

johdosta vetämällä.
m VAROITUS: Varmista, että grilli on käytön aikana aina

vähintään 3 metrin etäisyydellä vedestä, esim. uimaaltaasta tai lammesta.
m VAROITUS: Varmista, että etäisyys helposti syttyviin

materiaaleihin on grilliä käytettäessä vähintään 61 cm
grillin ylä- ja alapuolella sekä takana ja sivuilla.
m VAROITUS: Varmista, ettei grillausalueella ole helposti

syttyviä kaasuja ja nesteitä, kuten bensiiniä tai
alkoholia, tai muita herkästi syttyviä tai palavia aineita.
m VAROITUS: Jos rasva syttyy palamaan, sulje grillin

kansi, sammuta virta, irrota grillin johto pistorasiasta
ja pidä kansi suljettuna, kunnes tuli on sammunut.
Älä käytä nesteitä palon sammuttamiseen.
m VAROITUS: Osat saattavat olla erittäin kuumia. Pidä

grilli poissa lasten ja lemmikkieläinten ulottuvilta.
m VAROITUS: Alkoholin, reseptilääkkeiden, ilman reseptiä

myytävien lääkkeiden tai laittomien päihteiden
käyttö saattaa vaikuttaa henkilön kykyyn asentaa,
siirtää, varastoida tai käyttää grilliä asianmukaisesti
ja turvallisesti.

nesteitä grillin sisälle.
kestävällä alustalla.
m HUOMAUTUS: Kytke lämpötilasäädin aina grilliin

m VAROITUS: Älä siirrä laitetta käytön aikana.
m VAROITUS: Varo, etteivät sähköjohdot ole

kosketuksissa kuumiin pintoihin. Noudata johtojen
käsittelystä annettuja ohjeita.
m VAROITUS: Varmista, ettei virtajohto ole

kulkuväylällä. Asettele johto siten, ettei sitä voi
vahingossa vetää irti tai ettei siihen voi kompastua.
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m HUOMAUTUS: Anna laitteen jäähtyä, ennen kuin

siirrät tai puhdistat sen tai viet sen varastoon.
m HUOMAUTUS: Lämpötilasäädin on irrotettava

grillistä ja sitä on säilytettävä sisätiloissa, kun
grilli ei ole käytössä.
m HUOMAUTUS: Peitä grilli vasta jäähtyneenä.
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m VAROITUS: Loukkaantumisen vaara! Anturit ovat

• Sivustolla weber.com/igrillsupport on lisätietoa laitteen
yhteensopivuudesta ja Weber iGrill -sovelluksen
kielivaihtoehdoista. Lue opas kokonaan, erityisesti
turvallisuustiedot, ennen iGrillin käyttöönottoa ja
noudata ohjeita aina kun käytät laitetta.
• Käyttötarkoitus: Tämä grilli on tarkoitettu vain
ulkokäyttöön. Käyttäjien on noudatettava omistajan
oppaan kaikkia turvallisuus- ja käyttöohjeita. Kaikki
muunlainen käyttö voi aiheuttaa vahinkoja. Valmistaja
tai jälleenmyyjä ei ole vastuussa laitteen virheellisestä
käytöstä johtuvista vahingoista/vaurioista.
• Huomaa: Laitetta ei ole tarkoitettu lasten eikä
sellaisten henkilöiden käyttöön, joilla on fyysisiä,
psyykkisiä tai aisteihin liittyviä rajoitteita.

Laitteen käyttöjännite ja -taajuus:
220–240 V – 50/60Hz
Lähtöteho (W):
PULSE 1000 = 1800 W
PULSE 2000 = 2200 W
iGrillin taajuusalue (MHz):
2402,0–2480,0 MHz

Tuotehuolto
Perusteellinen puhdistus ja huolto

erittäin teräviä. Käsittele niitä varovasti.
antureiden käsitteleminen paljain käsin aiheuttaa
vakavia palovammoja. Anturin värillisiin
merkkivaloihin ei saa koskea paljain käsin grillin
käytön aikana, koska ne eivät ole lämpöeristettyjä.
Käytä palovammojen välttämiseksi kuumuudelta
suojaavia käsineitä aina kun käytät tätä tuotetta.

Vinkkejä ja neuvoja
Suora grillausmenetelmä
Epäsuora grillausmenetelmä
Kahdella vyöhykkeellä grillaaminen
Grillausohjeet
EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutus

Säilytys ja/tai kun grilli on käyttämättä

m VAROITUS: Palovammojen vaara! Lämpötila-

Käyttö
Käyttöönotto
iGrillin huolto
Grillauskertojen välinen huolto

m HUOMAUTUS: Älä käytä grilliä minkäänlaisessa

iGrill-tekniikka

Tuotteen toiminnot
Pulse 1000 -grillin toiminnot
Pulse 2000 -grillin toiminnot
Toimintojen kuvaukset

varmista, että virtalähteen jännite vastaa laitteeseen
merkittyä jännitettä.

ajoneuvossa tai ajoneuvon tavara- tai lastaustilassa.
Tämä käsittää mukaan lukien mutta ei rajoittuen
henkilöautot, kuorma-autot, farmariautot, tila-autot,
katumaasturit, matkailuautot ja veneet.

Kokoaminen
Osaluettelo

m HUOMAUTUS: Kun kytket laitteen virtalähteeseen,

ulkokäyttöön kotioloissa. Älä käytä grilliä
sisätiloissa tai ammattikäytössä. Älä käytä grilliä
lämmittimenä.

Weberin lupaus
Takuu

ennen virtajohdon kytkemistä pistorasiaan.

m HUOMAUTUS: Tämä grilli on tarkoitettu vain

Tervetuloa Weberille
Tärkeää turvallisuustietoa

m VAROITUS: Käytä grilliä vain tasaisella, kuumuutta

m VAROITUS: Pidä grilliä koko ajan silmällä sen

kuumenemisen ja käytön aikana. Noudata grilliä
käytettäessä varovaisuutta. Koko grillaustila on
käytön aikana kuuma.
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lämpötilasäädintä, johtoa, pistotulppaa, antureita
tai grilliä veteen tai muuhun nesteeseen.

• Mahdollinen jatkojohto on kytkettävä maadoitettuun
pistorasiaan. Käytä vain ulkokäyttöön soveltuvaa,
maadoitetulla pistokkeella varustettua 14 gaugen johtoa.
Jatkojohdon sallittu enimmäispituus on 4 metriä. Valitse
mahdollisimman lyhyt jatkojohto. Tutki jatkojohto ennen
käyttöä ja vaihda mahdollisesti vaurioitunut johto uuteen.
• Varmista, ettei jatkojohto aiheuta kompastumisvaaraa.
• Pidä liitännät kuivina.
• Käytä tätä laitetta paikallisten ohjeiden ja määräysten
mukaisesti.

m VAARALAUSEKE: Käytä grilliä vain ulkona hyvin

SISÄLLYSLUETTELO

m VAROITUS: Tarkista säännöllisesti, ettei virtajohdossa

tai pistotulpassa ole vaurioita. Älä käytä laitetta, jos
johto tai pistotulppa on vahingoittunut.

Tervetuloa Weberille

Asennus ja kokoaminen

14

Vianmääritys

Laita omistajan opas talteen, lue se
huolellisesti ja ota meihin yhteyttä, jos
sinulla on kysyttävää. Yhteystietomme
löytyvät oppaan takasivulta.

VIIMEISIN
VERSIO AINA
SAATAVILLA
Omistajan oppaan viimeisin
versio on saatavilla verkossa.

3
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Weberin lupaus

Weberin lupaus
Weberillä olemme ylpeitä ennen kaikkea kahdesta asiasta: valmistamme kestäviä grillejä ja tarjoamme
asiakkaillemme jatkuvasti erinomaista asiakaspalvelua.
Takuu
Kiitos, että ostit Weber-tuotteen. Weber-Stephen
Products LLC, 1415 S. Roselle Road, Palatine, Illinois
60067 ja sen kansainväliset liiketoimintayksiköt (jotka
on lueteltu tämän käyttöohjeen lopussa) (”Weber”)
toimittaa ylpeänä asiakkailleen turvallisia, kestäviä ja
luotettavia tuotteita.
Asiakkaamme saavat Weberin vapaaehtoisen takuun
ilman lisäveloitusta. Takuu sisältää tarvitsemasi tiedot
Weber-tuotteen korjauttamista tai korvaamista varten,
mikäli tuotteessa vastoin odotuksia sattuisi olemaan
vikaa tai vaurioita.
Jos tuote sattuisi olemaan viallinen, sen omistajalla
on sovellettavien lakien mukaan mm. oikeus tuotteen
korjauttamiseen tai vaihtamiseen, hinnanalennukseen
ja vahingonkorvaukseen. Euroopan Unionin alueella
on esimerkiksi voimassa kahden vuoden lakisääteinen
takuu tuotteen luovutuspäivästä lähtien. Tämä
takuujärjestely ei vaikuta siihen tai kuluttajan
muihin lakisääteisiin oikeuksiin. Sen sijaan tämä
takuu tarjoaa tuotteen omistajalle lakisääteisistä
takuujärjestelyistä riippumattomia lisäoikeuksia.

Weberin vapaaehtoinen takuu
Weber takaa Weber-tuotteen ostajalle (tai lahja- tai
mainoslahjatapauksessa lahjan tai mainoslahjan
saajalle) (”omistaja”), ettei tuotteen materiaaleissa tai
valmistuksessa ole vikaa viiden (5) vuoden kuluessa
ostopäivästä, kun tuote on asennettu oikein ja sitä
käytetään omistajan oppaassa annettujen ohjeiden
mukaisesti. (Huomaa: Jos menetät tai hukkaat
Weber-tuotteen omistajan oppaan, voit ladata
uuden osoitteesta www.weber.com. Weber suostuu
korjaamaan tai vaihtamaan osan, jonka materiaaleissa
tai valmistuksessa todetaan olevan vikaa, seuraavassa
luetellut rajoitukset, vastuuvapauslausekkeet ja
poikkeukset huomioon ottaen. SOVELLETTAVAN LAIN
MUKAISESTI TÄMÄ TAKUU KOSKEE VAIN TUOTTEEN
ALKUPERÄISTÄ OSTAJAA EIKÄ SITÄ VOI SIIRTÄÄ
SEURAAVILLE OMISTAJILLE MUUTOIN KUIN EDELLÄ
MAINITUISSA LAHJA- TAI MAINOSLAHJATAPAUKSISSA.
Weber luottaa tuotteidensa laatuun ja tarjoaa
asiakkailleen tässä kuvatun takuun, joka koskee
grillin materiaaleja tai sen asiaankuuluvia osia, näiden
normaalia käyttöä ja kulumista lukuun ottamatta.
• ”Normaali käyttö ja kuluminen” käsittää ulkonäöllisen
ja muun vähäisen kulumisen, jota grillissä saattaa
esiintyä ajan mittaan, kuten pintaruosteen, kuhmut,
naarmut jne.
Weber kuitenkin hoitaa tässä takuussa ilmoitetut
velvollisuutensa, mikäli grillin tai sen asiaankuuluvien
osien vaurio tai toimintahäiriö johtuu materiaaliviasta.
• ”Materiaalivika” käsittää tiettyjen osien läpiruostumisen
tai -palamisen tai muun vian tai vaurion, jonka vuoksi
grilliä ei voi käyttää turvallisesti tai asianmukaisesti.
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Tähän takuuseen sisältyvät omistajan
vastuut / Takuun rajoitukset
Takuuasioiden sujuvan käsittelyn varmistamiseksi
on tärkeää (ei kuitenkaan vaatimus), että rekisteröit
Weber-tuotteen sivustolla www.weber.com. Muista
myös tallentaa alkuperäinen ostokuitti ja/tai lasku,
koska takuun käsittely edellyttää, että pystyt
esittämään tuotteen ostotodistuksen. Weberille on myös
toimitettava väitettyä vaurioita esittävä valokuva sekä
grillin sarjanumero, ennen kuin takuuvaatimus voidaan
ottaa käsittelyyn. Rekisteröimällä Weber-tuotteen
voit varmistaa takuun voimassaolon ja saat helposti
yhteyden Weberiin tarvittaessa.
Edellä mainittu takuu on voimassa vain, jos omistaja
huolehtii Weber-tuotteesta asianmukaisesti ja
noudattaa kaikkia tuotteen mukana toimitettavassa
omistajan oppaassa olevia asennus-, käyttö- ja
hoito-ohjeita, mikäli omistaja ei pysty todistamaan,
että materiaalivika tai -häiriö on riippumaton edellä
mainittujen ehtojen laiminlyönnistä. Jos asut rannikolla
tai käytät tuotetta uima-altaan lähettyvillä, tuotteen
ulkopinnat on pestävä ja huuhdeltava säännöllisesti
omistajan oppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti.
Tämä takuu raukeaa, mikäli tuote on vaurioitunut,
heikentynyt, värjääntynyt ja/tai ruostunut seuraavista
syistä, joista Weber ei ole vastuussa:
• Väärinkäyttö, korjaustoimenpide, muuntelu,
virheellinen käyttö, ilkivalta, laiminlyönti, vääränlainen
asennus tai käyttö sekä normaalien ja rutiininomaisten
huoltotoimien laiminlyönti;
• Hyönteisten (kuten hämähäkkien) ja jyrsijöiden (kuten
oravien) vahingoittamat sähkökomponentit tai muut osat;
• Altistaminen suolavedelle ja/tai kloorivedelle, kuten
uima- tai porealtaalle;
• Ankarat sääolot, kuten raekuurot, pyörremyrskyt,
maanjäristykset, tsunamit tai tulvat, tornadot tai
hirmumyrskyt.
• Happosateet ja muut ympäristölliset tekijät.
Muiden kuin alkuperäisten Weber-osien käyttö
grillissä ja/tai asentaminen grilliin aiheuttaa tämän
takuun raukeamisen, eikä takuu korvaa mitään siitä
aiheutuneita vaurioita. Kaasugrillin muuntaminen
ilman Weberin hyväksyntää tai muun kuin Weberin
valtuuttaman huoltoteknikon toimesta aiheuttaa
tämän takuun raukeamisen.

Vastuuvapauslauseke
TÄMÄN TAKUUN JA SIINÄ MAINITTUJEN
VASTUUVAPAUSLAUSEKKEIDEN LISÄKSI EI MYÖNNETÄ
MITÄÄN NIMENOMAISIA TAI VAPAAEHTOISIA TAKUITA
TAI VASTUUVELVOITTEITA WEBERIIN SOVELLETTAVIEN
LAKISÄÄTEISTEN VASTUIDEN LISÄKSI. NYKYINEN
TAKUULAUSEKE EI MYÖSKÄÄN RAJOITA TAI SULJE
POIS TILANTEITA TAI VAATIMUKSIA, JOISSA WEBERILLÄ
ON SITOVA LAKISÄÄTEINEN VASTUU.
MITKÄÄN TAKUUT EIVÄT OLE SOVELLETTAVISSA
TÄSSÄ TAKUUSSA MAINITUN VIIDEN (5) VUODEN
TAKUUAJAN JÄLKEEN. KENENKÄÄN HENKILÖN,
JÄLLEENMYYJÄ TAI VÄHITTÄISKAUPPIAS MUKAAN
LUKIEN, MYÖNTÄMÄT MUUT TAKUUT (KUTEN
NK. ”JATKETUT TAKUUT”) EIVÄT OLE WEBERILLE
SITOVIA. AINOA TÄMÄN TAKUUN MUKAINEN
KORJAAVA TOIMENPIDE ON OSAN TAI TUOTTEEN
KORJAAMINEN TAI VAIHTAMINEN.
TÄMÄN VAPAAEHTOISEN TAKUUN PUITTEISSA
MYÖNNETTÄVÄ KORVAUS EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA
YLITÄ MYYDYN WEBER-TUOTTEEN OSTOHINTAA.
TÄMÄN TAKUUN VOIMASSAOLOAIKANA VAIHDETTUJEN
OSIEN JA TARVIKKEIDEN TAKUU ON VOIMASSA
AINOASTAAN EDELLÄ MAINITUN ALKUPERÄISTEN
VIIDEN (5) VUODEN TAKUUAJAN MUKAISESTI.
TÄMÄ TAKUU KOSKEE VAIN YKSITYISPERHEEN
KOTONAAN TAI ASUNNOSSAAN KÄYTTÄMIÄ
TUOTTEITA EIKÄ WEBER®-GRILLEJÄ, JOITA
KÄYTETÄÄN KAUPALLISISSA, KUNNALLISISSA
TAI USEITA LAITTEITA SISÄLTÄVISSÄ KOHTEISSA,
KUTEN RAVINTOLOISSA, HOTELLEISSA,
LOMAKOHTEISSA TAI VUOKRAKIINTEISTÖISSÄ.
WEBER SAATTAA TOISINAAN MUUTTAA TUOTTEIDENSA
MUOTOILUA. MITÄÄN TÄHÄN TAKUUSEEN SISÄLTYVÄÄ
TIETOA EI VOIDA TULKITA SITEN, ETTÄ WEBER ON
VELVOITETTU TEKEMÄÄN VASTAAVAT MUUTOKSET
AIKAISEMMIN VALMISTETTUIHIN TUOTTEISIIN, EIKÄ
MUUTOKSIA MYÖSKÄÄN VOI TULKITA SITEN, ETTÄ
EDELLISET MALLIT OLISIVAT JOLLAKIN TAVALLA
VIALLISIA.
Omistajan oppaan lopussa olevassa luettelossa on
eri maissa sijaitsevien toimipisteiden tarkemmat
yhteystiedot.

Takuukäsittely
Jos uskot, että tuotteessasi on tämän takuun kattama
osa, ota yhteys tuotteen jälleenmyyjään. Tarvittaessa
voit ottaa yhteyden myös Weberin asiakaspalveluun.
Yhteystiedot löytyvät verkkosivustoltamme
(www.weber.com). Tutkittuaan tuotteen Weber korjaa
tai vaihtaa (oman valintansa mukaisesti) tämän takuun
kattaman viallisen osan. Mikäli osan korjaaminen tai
vaihtaminen ei ole mahdollista, Weber saattaa (oman
valintansa mukaisesti) vaihtaa kyseisen grilliin uuteen
samanarvoiseen tai arvokkaampaan grilliin. Weber
saattaa pyytää grillin omistajaa lähettämään osat
tutkittavaksi, jolloin omistaja maksaa tästä aiheutuvat
rahtikulut.
Kun otat yhteyttä tuotteen jälleenmyyjään tai Weberiin,
varmista, että saatavillasi ovat seuraavat tiedot:
• Tuotteen ostotodistus
• Väitettyä vikaa esittävä valokuva
• Tuotteen sarjanumero

REKISTERÖINTI = TAKUU
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Kokoaminen

PULSE 1000

PULSE 2000

Näissä ohjeissa on ilmoitettu Weber-sähkögrillin
kokoamista koskevat vähimmäisvaatimukset.
Virheellinen asennus saattaa aiheuttaa
vaaratilanteen.
m VAROITUS: Älä tee laitteeseen muutoksia.
Muutokset eivät ole turvallisia ja aiheuttavat
takuun raukeamisen.
• Käyttäjä ei saa kajota valmistajan sinetöimiin
osiin tai avata niitä.
• Älä vuoraa grillin osia alumiinifoliolla. Se voi
heikentää grillin tehoa.

iGrill-ruoka-anturi ja johtokela

Kokoaminen

Osaluettelo

1

Posliiniemaloidut valurautaritilät

Lämmityselementti

2
Lämmityselementin ruuvit

Grillin alaosan irrotettava sisus

Pulse 1000
Lämpötilasäädin

Pulse 2000
Lämpötilasäädin

3

Irrotettava rasva-astia

Ulosvedettävä tiputusastia

59571_Pulse_FI_092817.indd 5

Ostamasi malli saattaa erota hieman oppaan
kuvista.
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Tuotteen toiminnot

Pulse 1000 -grillin toiminnot

E

A

F

B
G

C

H

D

I

Pulse 2000 -grillin toiminnot

E

F

A
B

G
C

H

D
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Irrotettava lämpötilasäädin

B

Digitaalinen lämpömittari

C

Lämpötilan merkkivalo(t)
Bluetooth®-merkkivalo

Toimintojen kuvaukset
Irrotettava lämpötilasäädin
Lämpötilasäädin on suunniteltu siten, että se on helppo irrottaa grillin puhdistamisen
ja säilyttämisen ajaksi. Säädintä tulee säilyttää sisätiloissa omassa laatikossaan.

Digitaalinen lämpömittari
LED-näyttö toimii digitaalisena lämpömittarina, jonka avulla grillin lämpötila voidaan
lukea hyvin tarkasti.

E

Korkea kansi

F

Johtopidike

Pulse-grillin lämpötilasäätimen punaiset merkkivalot osoittavat, milloin grilli
kuumenee ja milloin grillaaminen voidaan aloittaa.

G

Virtapainike

H

Rasvanhallintajärjestelmä

Sininen valo vilkkuu, kun säädin on valmis muodostamaan yhteyden Bluetooth®älylaitteeseen, ja siirtyy valmiustilaan, kun yhteys on muodostettu.

I

Integroitu iGrill-tekniikka

Merkkivalot

Tuotteen toiminnot

A

Korkea kansi
Grillin korkean kannen alla voidaan kypsentää myös kokonaisia broilereita ja paisteja.

Johtopidike
Grillin vasemmassa jalassa olevan johtopidikkeen avulla lämpötilasäätimen
virtajohto voidaan ohjata kätevästi grillin taakse.

Virtapainike
Grillissä on helppokäyttöinen virtapainike. Lämpötilasäädin kytketään päälle
painamalla painike sisään ja pois päältä painamalla painike ulos.

Rasvanhallintajärjestelmä
Rasvanhallintajärjestelmä kerää ruoista grillattaessa tippuvan rasvan ja ehkäisee
liekkien leimahtelua. Ylimääräinen rasva ohjautuu pois polttimista grillaustilan alla
sijaitsevassa tiputusastiassa olevaan rasva-astiaan.

Integroitu iGrill-tekniikka
Integroidun iGrill-lämpötila-anturin avulla voit valvoa ruoan ja grillin lämpötilaa
turvallisesti älylaitteellasi Bluetooth®-yhteyden välityksellä jopa puutarhan toiselta
laidalta tai vaikkapa keittiöstä käsin, samalla kun itse seurustelet vieraidesi kanssa.
Sovelluksen avulla näet ruoan sisälämpötilan ja grillin lämpötilan reaaliajassa
omalla mobiililaitteellasi. Kun olet ladannut Weber iGrill -sovelluksen, voit
työntää lämpötila-anturit grillattavan ruoan sisään. Voit valita sovelluksessa
lämpötilasäätimeen joko Fahrenheit- tai Celsius-asteet.

Irrotettavat osat on helppo puhdistaa
Irrotettavat grilliritilät, grillin alaosan sisus sekä rasva-astia on helppo puhdistaa.
Grillin alaosan sisus kestää konepesun.

Grilliritilät posliiniemaloitua valurautaa
Posliiniemaloidut valurautaiset grilliritilät levittävät lämmön tasaisesti ja
muodostavat ruokiin kauniit grilliraidat. Valurautaritilöiden hyvä lämmönpitokyky
varmistaa sen, että ruoan lämpötila tasoittuu nopeammin, kun grillin kansi on avattu.

Kahdella vyöhykkeellä grillaaminen (2000-sarja)
Voit grillata eri ruokia yhtä aikaa kahdella eri lämpötilavyöhykkeellä. Voit
ruskistaa pihvit korkealla lämmöllä grillin toisella reunalla ja kypsentää lisukkeet
samanaikaisesti alhaisella lämmöllä grillin toisella reunalla.
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Käyttö

Käyttöönotto

A

D

B

E

Lämpötilasäätimen kytkeminen
1) Kytke lämpötilasäädin grilliin työntämällä se suoraan
sille tarkoitettuun liittimeen (A). Älä yritä työntää
lämpötilasäädintä liittimeen väkisin. Varmista, että
lämmityselementin tapit ovat samansuuntaiset
lämpötilasäätimen kanssa, jotta säädin kiinnittyy
kunnolla (B).
2) Vie virtajohto oikeanpuoleisen kahvan alta ja
kiinnitä se johtopidikkeeseen (C).
3) Varmista, että lämpötilasäätimen oikealla puolella
oleva punainen virtapainike on OFF-asennossa.
4) Kytke virtajohto maadoitettuun pistorasiaan.

Grillin kuumentaminen
Grillin kuumentaminen on tärkeää grillauksen
onnistumiseksi. Kuumentaminen ehkäisee ruokien
tarttumista grilliritilään ja varmistaa, että ritilät ovat
tarpeeksi kuumia ruokien ruskistamiseen. Siten myös
aikaisemmin grillattujen ruokien jäänteet palavat pois.
1) Käynnistä grilli painamalla lämpötilasäätimen
oikealla puolella olevaa punaista virtapainiketta (D).
2) Käännä lämpötilasäädin/-säätimet
maksimiasentoon kiertämällä niitä myötäpäivään.
Grillin lämpötila näkyy digitaalisella LED-näytöllä.
3) Anna säätimen/säätimien olla maksimiasennossa
grillin kuumentamisen aikana (E). Grillin kuumetessa
punainen merkkivalo vilkkuu ja lämpötila näytöllä
kohoaa. Kun valittu lämpötila-asetus on saavutettu,
lämpötilasäädin päästää piippauksen. Merkkivalot
lopettavat vilkkumisen ja jäävät palamaan.
Kun lämpötila on 260 °C, grilli on kuumentunut
valmiiksi. Tämä kestää noin 15–20 minuuttia
riippuen ympäristön olosuhteista.
4) Alhaisemmalla lämpötilalla grillaaminen:
Kuumenna grilli edellä kuvatulla tavalla. Käännä
nuppia vastapäivään haluamaasi asentoon. Aloita
grillaaminen.
Tutustu iGrill-sovelluksen sisältämiin grillausohjeisiin
ja erilaisten lihojen ohjeellisiin grillausaikoihin (säädä
aikaa tarvittaessa olosuhteiden mukaan).

C

Ympäristön lämpötila
Kypsymisaika on pidempi, kun grillataan kylmällä
säällä tai korkeissa paikoissa. Jatkuva tuuli alentaa
grillin sisälämpötilaa. Sijoita grilli siten, että tuuli
puhaltaa grillin edustaa kohti.

Kuumennus ennen grillaamista
Anna grillin kuumeta maksimilämmöllä kansi
kiinni vähintään 20 minuuttia ennen ensimmäistä
grillauskertaa.
m VAROITUS: Käytä grillatessasi

lämmönkestäviä grillikintaita.
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Grilli on varustettu iGrill-tekniikalla, jonka ansiosta
voit seurata grillin ja grillattavien ruokien lämpötilaa
antureiden avulla sovellukseen kytketyn laitteesi
välityksellä. Noudata iGrillin käytössä alla olevia ohjeita.
1) Lataa Weber iGrill -sovellus.
2) Salli Bluetoothin® käyttö älylaitteesi asetuksissa.
3) Paikanna lämpötilasäätimen etupuolella olevat
sisääntulot. Liitä ruoka-anturi haluamaasi porttiin (F).
4) Kun grilli on kytketty päälle, lämpötilasäätimen
sininen merkkivalo vilkkuu sen merkiksi, että iGrill
on päällä ja valmis muodostamaan yhteyden (G).
5) Käynnistä älylaitteesi Weber iGrill -sovellus. Noudata
sovelluksen sisältämiä laiteparin muodostamista
koskevia ohjeita.
6) iGrill-sovellus on nyt käyttövalmis.
Huomaa: Sivustolla weber.com/igrillsupport on lisätietoa
laitteen yhteensopivuudesta ja Weber iGrill -sovelluksen
kielivaihtoehdoista.

Anturin käyttö

F

iGrillin huolto
iGrill-anturin huolto
Anturit puhdistetaan pyyhkimällä ne kostealla
pyyhkeellä tai talouspaperilla.
Anturit eivät kestä konepesua. Anturit eivät
ole vesitiiviitä ja vesi voi vahingoittaa niitä.
Älä koskaan upota antureita veteen. Huolehdi
siitä, etteivät anturien johdot pääse kostumaan
anturin ja johdon liitoskohdassa.

Käyttö

iGrillin käyttö

Anturin kela
Kiedo anturi kelalle siististi, kun sitä ei käytetä.
Säilytä anturia säilytyslaatikossa yhdessä
lämpötilasäätimen kanssa.

G

Eri antureilla on sovelluksessa eriväriset merkkivalot.
• Tarkan lukeman varmistamiseksi työnnä anturi
vähintään 1 sentin syvyyteen lihan sisään (H). Broileria
grillattaessa työnnä anturi reiden tai rintafileen
paksuimpaan kohtaan, ei luuhun. Paksuja lihapaloja
grillattaessa työnnä anturi päältä tai sivusta lihan keskelle.
Lihan lämpötila-anturin turvallisen käytön
varmistamiseksi ja vahinkojen välttämiseksi:
• Varmista, ettei anturi tai sen johto osu grilliritilään.
• Vie iGrill-anturien johdot ulos grillin sivusta, jotta kansi
sulkeutuu kunnolla (I).
• Älä upota anturia tai sen johtoa nesteeseen.
• Anturi ei kestä konepesua.

Grillin jäähdyttäminen
Kun olet lopettanut grillaamisen, käännä säädin/
säätimet pois päältä, irrota virtajohto ja anna
lämpötilasäätimen jäähtyä. Irrota lämpötilasäädin ja
säilytä sitä säilytyslaatikossa sisätiloissa, kun sitä ei
käytetä.

m VAROITUS: Loukkaantumisen vaara! Anturit

ovat erittäin teräviä. Käsittele niitä varovasti.

H

I

m VAROITUS: Palovammojen vaara! Lämpötila-

antureiden käsitteleminen paljain käsin
aiheuttaa vakavia palovammoja. Anturin
värillisiin merkkivaloihin ei saa koskea paljain
käsin grillin käytön aikana, koska ne eivät
ole lämpöeristettyjä. Käytä palovammojen
välttämiseksi kuumuudelta suojaavia
käsineitä aina kun käytät tätä tuotetta.
m HUOMAUTUS: Lämpötilasäädin on irrotettava

grillistä ja sitä on säilytettävä sisätiloissa,
kun grilli ei ole käytössä.
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Käyttö

Grillauskertojen välinen huolto

A

C

B

D

Pidä grilli puhtaana
Grilliin kertynyt lika ja rasva saattavat heikentää grillin
tehoa. Erilaiset tekijät, kuten grillauspaikan korkeus,
tuuli ja ulkoilman lämpötila, saattavat vaikuttaa
grillausaikaan.

Rasvan tarkistaminen
Grillin rasvanhallintajärjestelmä ohjaa ruoasta
tippuvan rasvan vaihdettavaan keräysastiaan.
Grillattaessa rasva kerääntyy ulosvedettävään rasvaastiaan ja tiputusastian sisällä olevaan vaihdettavaan
astiaan. Nämä astiat tulee puhdistaa joka kerta ennen
grillaamista, ettei rasva pääse syttymään.
1) Varmista, että grilli on pois päältä ja jäähtynyt.
2) Irrota lämpötilasäädin liikuttelemalla sitä sivuttain
varovasti, kunnes se irtoaa liittimestään (A).
3) Irrota ulosvedettävä tiputusastia vetämällä sitä
eteenpäin (B).
4) Tarkista tiputusastian sisällä olevaan vaihdettavaan
astiaan kertyneen rasvan määrä. Vaihda
kertakäyttöastia uuteen tarvittaessa.
5) Laita kaikki osat takaisin paikalleen.

Grilliritilän puhdistaminen
Kuumentamisen jälkeen ritilöistä on helpompi harjata
pois edelliseltä grillauskerralta jääneet ruoantähteet
ja lika. Grillattava ruoka ei myöskään tartu puhtaisiin
grilliritilöihin yhtä herkästi.
1) Harjaa grilliritilät teräsharjalla heti kuumentamisen
jälkeen (C).

Lämpötilasäätimen puhdistus
Pyyhi lämpötilasäädin puhtaaksi veteen kostutetulla
mikrokuituliinalla. Älä käytä puhdistusaineita tai
harjoja, koska ne naarmuttavat säätimen pintaa. Älä
koskaan puhdista muoviosia lasinpuhdistusaineella,
koska se vahingoittaa muovipintaa.

Lämpötilasäätimen säilytys
Anna lämpötilasäätimen ja anturien jäähtyä, ennen
kuin pyyhit ne puhtaiksi. Säilytä lämpötilasäädintä ja
iGrill-antureita säilytyslaatikossa sisätiloissa (D).

m VAROITUS: Grilli on puhdistettava

perusteellisesti säännöllisin väliajoin.
m VAROITUS: Älä vuoraa tiputusastiaa tai grillin

muita osia alumiinifoliolla.
m VAROITUS: Käsittele tiputusastiaa ja sen

sisältämää kuumaa rasvaa varovasti.
m VAROITUS: Tarkista ulosvedettävän

tiputusastian rasvamäärä joka kerta ennen
grillaamista. Poista rasvanjäänteet rasvapalon
välttämiseksi.
m VAROITUS: Tarkista säännöllisesti

grilliharjojen kuluminen ja harjasten
irtoilu. Vaihda harja uuteen, jos siitä irtoaa
harjaksia. Weber suosittelee hankkimaan
uuden teräksisen grilliharjan aina uuden
grillauskauden alussa.
m VAROITUS: Jos rasva syttyy palamaan, sulje

grillin kansi, sammuta virta, irrota grillin johto
pistorasiasta ja pidä kansi suljettuna, kunnes
tuli on sammunut. Älä käytä nesteitä palon
sammuttamiseen.
m HUOMAUTUS: Lämpötilasäädin on irrotettava

grillistä ja sitä on säilytettävä sisätiloissa, kun
grilli ei ole käytössä.
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Vinkkejä ja neuvoja

Suora grillausmenetelmä

Epäsuora grillausmenetelmä

Pulse 1000 ja 2000

Pulse 1000 ja 2000

Käännä säädin/säätimet maksimiasentoon ja
kuumenna grilli 260 °C:een. Harjaa grilliritilät
puhtaiksi teräsharjalla.

Käännä säädin/säätimet maksimiasentoon ja
kuumenna grilli 260 °C:een. Harjaa grilliritilät
puhtaiksi teräsharjalla.

Pulse 2000

Säädä grilliin ruokaohjeessa ilmoitettu lämpötila.
Aseta ruoka grilliritilälle ja sulje grillin kansi. Käännä
ruokia vain kerran grillauksen aikana. Avaa grillin
kansi vain ruoan kääntämiseksi tai ruoan kypsyyden
tarkistamiseksi grillauksen loppuvaiheessa.

Vähennä lämpöä kääntämällä säädin/säätimet
keskiasentoon.

Säädä kuhunkin säätimeen kyseiselle vyöhykkeelle
haluttu lämpötila. Harjaa grilliritilät puhtaiksi teräsharjalla.

Aseta suuret ruoat, kuten broileri tai paistit,
vaakasuorasti grillin keskelle.

Jos aiot grillata jotakin ruokaa toista ruokaa
kauemmin, suosittelemme säätämään molemmat
säätimet ensimmäiselle ruoalle sopivaan lämpötilaan
ja asettamaan ensimmäisen ruoan grillin vasemmalle
puolelle. Kymmenen minuuttia ennen toisen ruoan
lisäämistä grilliin säädä oikeanpuoleinen säädin
kyseiselle ruoalle tarkoitettuun lämpötilaan ja
varmista, että grillausalueen lämpötila on sopiva,
ennen kuin laitat ruoan grilliin. Huomaa, että
lämpötilasäädin näyttää grillin keskilämpötilan
eikä grillin eri alueiden lämpötilaa.

Käännä ruokia vain kerran grillauksen aikana. Avaa
grillin kansi vain ruoan kääntämiseksi tai ruoan
kypsyyden tarkistamiseksi grillauksen loppuvaiheessa.

Kahdella vyöhykkeellä
grillaaminen
Käännä säätimet maksimiasentoon ja kuumenna grilli
260 °C:een.

Käännä ruokia vain kerran grillauksen aikana. Avaa
grillin kansi vain ruoan kääntämiseksi tai ruoan
kypsyyden tarkistamiseksi grillauksen loppuvaiheessa.

POIS PÄÄLTÄ

MATALA

KESKI

iGrillin käyttö
KORKEA

Pulse-grillin lämpötilat:
MATALA (93–149 °C)
KESKI (176–232 °C)
KORKEA (260–316 °C)

Kytke anturi grillin edessä olevaan iGrill-porttiin
ja työnnä anturi ruokaan. Vie anturin johto grillin
sivuissa olevien kanavien läpi. Varmista, ettei anturi
osu luuhun tai grilliritilään, kun työnnät sen ruokaan.
Käynnistämällä Weber iGrill -sovelluksen Bluetooth®toiminnolla varustetussa älylaitteessasi voit asettaa
hälytyksiä ja valvoa grillattavien ruokien lämpötilaa
sovelluksen kautta. Katso kohta ”iGrillin käyttö” tämän
oppaan luvusta ”Käyttö”.
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Vinkkejä ja neuvoja

Grillausohjeet
Anna grillin kuumeta joka kerta.
Jos grilliritilät eivät ole tarpeeksi kuumia, ruoka tarttuu niihin kiinni eikä se
ruskistu kunnolla. Ruokaan ei myöskään jää upeita grilliraitoja. Vaikka ruoka
tulisi ohjeen mukaan kypsentää keski- tai alhaisella lämmöllä, kuumenna
grilli ensin aina korkeimmalla lämpötila-asetuksella.

Älä grillaa ruokaa likaisilla ritilöillä.
Puhdista grilliritilät aina ennen uusien ruokien grillaamista. Ritilöihin jääneet
ruoantähteet tarttuvat liiman tavoin kiinni ritilään ja uuteen ruokaan. Jos et
halua tämän päivän lounaan maistuvan eiliseltä illalliselta, puhdista ritilät
huolellisesti ennen grillaamista. Kun ritilät ovat kuumenneet, harjaa ne
puhtaaksi teräsharjalla.

Pysy paikalla.
Varmista ennen grillauksen aloittamista, että olet ottanut esille kaiken
tarpeellisen: tarvitsemasi grillausvälineet, öljyllä voidellut ja maustetut
ruoat, glazet ja kastikkeet sekä puhtaat tarjoiluvadit grillattuja ruokia varten.
Jos joudut käymään keittiössä kesken grillauksen, ruoka saattaa päästä
palamaan. Ranskalaiskokkien tästä käyttämä ilmaus on ”mise en place”
(tarkoittaa vapaasti suomennettuna ”pane paikalleen”). Me kutsumme sitä
paikalla pysymiseksi.

Jätä vähän liikkumavaraa.
Ruokien pakkaaminen ritilöille liian tiheään rajoittaa grillaajan toimintavapautta.
Jätä vähintään neljäsosa ritilöiden grillaustilasta vapaaksi sekä runsaasti tilaa
ruokien ympärille, jolloin voit tarvittaessa kätevästi käännellä ja siirrellä ruokia.
Joskus ruokia on pystyttävä siirtämään esimerkiksi ritilän toiseen päähän
hyvinkin nopeasti. Huolehdi siis siitä, että sinulla on tilaa toimia.

Pidä kansi kiinni.
Grillin kannella on muitakin tehtäviä kuin suojata grilliä sateelta. Ennen
kaikkea se estää liikaa ilmaa virtaamasta grilliin ja kuumuutta ja savua
työntymästä grillistä ulos. Kannen alla grilliritilät pysyvät kuumempina,
grillausajat lyhenevät ja savunmausta tulee voimakkaampi. Tarkista grillin
lämpötila ja ruokien sisälämpötila iGrill-sovelluksen avulla. Siten voit pitää
grillin kannen kiinni koko grillauksen ajan. Laita siis kansi kiinni!

Käännä vain kerran.
Onko mitään herkullisempaa, kuin kauniisti ruskistunut mehukas pihvi?
Tämä onnistuu, kun ruoka saa olla grillissä rauhassa. Meillä on joskus tapana
käännellä ruokia jo ennen kuin niissä on tarpeeksi väriä ja makua. Melkein
kaikki ruoat kannattaa kuitenkin kääntää grillatessa vain kerran. Ruokien turha
kääntely aiheuttaa myös sen, että joudut avaamaan kannen suotta aivan liian
usein. Astu siis askel taaksepäin ja luota siihen, että grilli hoitaa hommansa.
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EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutus
Tavaramerkki: Weber
Mallin nimi: Pulse 1000, Pulse 1000 ja jalusta, Pulse 2000, Pulse 2000 ja vaunu
Mallinumero: 81010053, 81010069, 81010074, 81010093, 81010094, 82010053,
82010069, 82010074, 82010093, 84010053, 84010069, 84010093, 85010053,
85010069, 85010074, 82010094, 84010074, 84010094, 85010093, 85010094,
81010079, 82010079, 84010079, 85010079
Tuotteen kuvaus: iGrill-tekniikalla varustettu ulkokäyttöön tarkoitettu sähkögrilli.
Weber-Stephen Products LLC, 1415 S. Roselle Road, Palatine IL, 60067, USA, antaa
tämän vaatimustenmukaisuusvakuutuksen omalla yksinomaisella vastuullaan.
Vakuutuksen kohde: Weber Pulse 1000- ja Pulse 2000 -grillit, jotka sisältävät
lähettimen sekä yhden anturin (Pulse 1000) tai kaksi anturia (Pulse 2000).
Tämä edellä kuvatun vakuutuksen kohde vastaa Euroopan unionin yhdenmukaistetun
lainsäädännön asiaankuuluvia vaatimuksia:
Pulse 1000 ja Pulse 2000 vastaavat seuraavien asiakirjojen vaatimuksia:
Pienjännitedirektiivi: 2014/35/EU
EMC-direktiivi (sähkömagneettinen yhteensopivuus): 2014/30/EU
Direktiivi elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista materiaaleista: 1935/2004/EY
Direktiivi 2012/19/EU sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta (WEEE)
Direktiivi 2011/65/EU vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja
elektroniikkalaitteissa (RoHS 2)
Asetus nro 1907/2006 kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja
rajoituksista (REACH)
Euroopan neuvoston päätös CM/Res (2013)9 elintarvikkeen kanssa kosketukseen
joutuvissa materiaaleissa ja tarvikkeissa käytettävistä metalleista ja metalliseoksista
sekä seuraavien asiakirjojen vaatimuksia:
Turvallisuus/terveys:
EN 60335-2-78:2003 + A1:2008
EN 60335-1:2012 + A11:2014
EN 62233: 2008
Sähkömagneettinen yhteensopivuus:
EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011
EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008
EN 61000-3-2: 2014
EN 61000-3-3: 2013
sekä myös seuraavien asiakirjojen vaatimuksia:
Direktiivi 2014/53/EU radiolaitedirektiivi (RED):
Turvallisuus/terveys:
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
EN 62479:2010
Sähkömagneettinen yhteensopivuus:
EN 301 489-17 V2.2.1:2012-09
EN 301 489-1 V1.9.2:2011-09
EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008
Radio:
EN 300 328 V1.8.1:2012-06
Ilmoitettu laitos: Eurofins Product Service GmbH, Storkower Strasse 38c, D-15526
Reichenwalde b. Berliini, Germany; Puhelin: +49-33631-888 000;
EU:n tunnusnumero: 0681; sovelletaan yllä lueteltuihin radiolaitteita koskeviin
standardeihin, ja antanut EU-tyyppitarkastustodistuksen.
Tämän vakuutuksen kohdetta ohjataan ohjelmistolla ja älylaitteeseen asennettavalla
sovelluksella, johon ohjelmisto muodostaa yhteyden.
Tuotteessa käytettiin CE-merkintää ensimmäisen kerran vuonna 2017 ja sen EYtyyppitarkastustodistuksen on sertifioinut: Ilmoitettu 02830, UL International Demko
A/S, Borupvang 5A, DK-2750 Balleruo, TANSKA
Valmistajan osoite:
Tehtaan nimi: Weber-Stephen Products LLC.
Tehtaan osoite: 1415 S. Roselle Road, Palatine IL, 60067, USA
Weber-Stephen Products LLC 1415 S. Roselle Road,
Palatine IL, 60067, USA, vahvistaa täten, että toimipaikkamme sijaitsevat seuraavissa
osoitteissa:
Weber-Stephen Deutschland GmbH, Rheinstrasse 194, DE-55218 Ingelheim, Saksa
Laadunvarmistusjärjestelmästä vastaavan toimipaikan osoite on UL International
Demko A/S, Borupvang 5A, DK-2750 Ballerup, TANSKA
Yrityksen Weber-Stephen Products LLC Palatine, IL USA puolesta allekirjoittanut 10.
heinäkuuta 2017

Ralph N. Ten Bruin
Global Director of Regulatory Affairs
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Tuotehuolto

Perusteellinen
puhdistus ja huolto
GRILLIN SISÄPINTOJEN PUHDISTAMINEN
Grillin teho saattaa ajan mittaan heiketä, jos siitä ei
pidetä hyvää huolta.
Jos grilli ei kuumene kunnolla tai se kuumenee
epätasaisesti ja ruoka tarttuu ritilöihin, grilliä ei ole
puhdistettu ja huollettu kunnolla. Kun grilli on pois
päältä ja jäähtynyt, puhdista sen sisäpinnat ylhäältä alas.
Suosittelemme puhdistamaan grillin perusteellisesti
joka viidennen grillauskerran jälkeen. Jos grilliä
käytetään usein, se kannattaa puhdistaa useammin.

Kannen puhdistus
Kannen sisäpintaan saattaa kerääntyä lohkeilevaa
maalipintaa muistuttavia kerrostumia. Grilliä
käytettäessä kannen sisäpintaan kertyy hiiltynyttä
rasvaa ja savua. Hiiltyneet kerrostumat saattavat
lohkeilla ja muistuttaa lohkeilevaa maalipintaa.
Kerrostumat ovat myrkyttömiä, mutta niistä saattaa
tippua hileitä ruokiin, jos kantta ei puhdisteta
säännöllisesti.
1) Kaavi hiiltynyt rasva pois kannen sisäpuolelta (A).

Grillin alaosan sisuksen
ja grillaustilan puhdistus
Tarkista, onko grillaustilaan kertynyt rasvaa tai
ruoanjäänteitä. Liialliset kerrostumat saattavat
syttyä palamaan.
Suosittelemme käyttämään käsineitä lämmitysele
menttien irrottamiseen, koska ne ovat likaisia.
1) Irrota lämpötilasäädin.
2) Poista grilliritilät (B).
Älä käytä metalliharjoja lämmityselementtien
puhdistukseen.
3) Irrota lämmityselementit kiertämällä grillin edessä
olevia ruuveja vastapäivään (C).
4) Työnnä lämmityselementit grillin takaosaan. Älä
taivuta lämmityselementtiä vaan kallista sitä ylös ja
nosta se paikaltaan (D).
5) Kaavi grillin sivuissa ja pohjalla oleva lika
muovikaapimella grillaustilan pohjalla olevaan
aukkoon (E), josta lika päätyy ulosvedettävään
tiputusastiaan.
6) Vedä tiputusastia ulos ja puhdista se. Katso
grillauskertojen välinen huolto.
Grillin alaosan sisus voidaan poistaa grillistä ja pestä
astianpesuainetta sisältävällä vedellä. Grillin alaosan
sisus kestää konepesun. Älä taivuta grillin alaosan
sisusta.
Puhdistuksen jälkeen laita se takaisin paikalleen.
Älä käytä grilliä ilman alaosan sisusta.
Laita lämmityselementit takaisin työntämällä ne grillin
etuosan sisäpuolella oleviin reikiin. Kiinnitä ne paikalleen
kiertämällä ruuveja oikealle. Älä kiristä liikaa.
Poista ruoantähteet grillistä kuumentamalla
lämmityselementit kuumiksi.

GRILLIN ULKOPINTOJEN PUHDISTUS
Grillin ulkopinta saattaa koostua alumiini-, teräs- ja
muovipinnoista.
Weber suosittelee puhdistamaan eri pinnat seuraavasti:

Teräspintojen puhdistus
Puhdista teräspinnat rasvaa irrottavalla
puhdistusaineella. Pyyhi pinnat mikrokuituliinalla
teräskuitujen suuntaisesti. Huuhtele puhtaalla vedellä
ja kuivaa huolellisesti. Älä käytä talouspaperia. Älä
käytä teräspintojen puhdistukseen valkaisuainetta tai
klooria sisältäviä puhdistusaineita.
Huomaa: Varo naarmuttamasta teräspintoja
hankaavilla aineilla. Tällaiset aineet eivät puhdista
ja kiillota metallipintaa, vaan ne muuttavat sen väriä
poistamalla pintaa suojaavan kromioksidikalvon.

C

Pulse 1000

Pulse 2000
Maalattujen ja muovisten
pintojen puhdistus
Puhdista maalatut ja muoviset pinnat rasvaa
irrottavalla puhdistusaineella. Huuhtele puhtaalla
vedellä ja kuivaa huolellisesti.

Erityisen rankoissa ympäristöissä
käytettävien grillien ulkopintojen
puhdistaminen
Jos grilliä käytetään erityisen rankassa ympäristössä,
sen ulkopinnat tulee puhdistaa useammin. Happosateet,
uima-altaan kemikaalit ja suolainen merivesi saattavat
ruostuttaa grillin pintaa. Pyyhi grillin ulkopinnat puhtaiksi
lämpimällä saippuavedellä ja huuhtele ja kuivaa ne
huolellisesti. Voit myös ehkäistä grillin teräspintojen
ruostumista puhdistamalla teräspinnat viikoittain
teräksenpuhdistusaineella.

m VAROITUS: Sammuta grilli ja anna sen jäähtyä

ennen perusteellista puhdistusta.
m HUOMAUTUS: Irrota laitteen virtajohto ja

poista lämpötilasäädin ennen puhdistusta ja
kunnossapitoa.
m HUOMAUTUS: Älä käytä grillin

puhdistamiseen seuraavia: hankaavat
teräksenkiillotusaineet tai maalit, happoa
sisältävät puhdistusaineet, mineraalitärpätti
tai ksyleeni, uuninpuhdistusaine, hankaavat
puhdistusaineet tai hankaavat sienet.
m HUOMAUTUS: Älä käytä metalliharjoja

lämmityselementtien puhdistukseen. Poista
ruoantähteet grillistä kuumentamalla grilli
kuumaksi ennen grillausta.

13
59571_Pulse_FI_092817.indd 13

9/28/17 10:54 AM

Vianmääritys

SÄHKÖGRILLI EI KÄYNNISTY

m VAROITUS: Älä yritä korjata

ONGELMA

• Lämmityselementti ei kuumene noudatettaessa tämän omistajan oppaan ”Käyttö”luvussa olevia ohjeita.

sähkökomponentteja tai rakenneosia
ottamatta ensin yhteyttä Weber-Stephen
Products LLC:n asiakaspalveluun.
m VAROITUS: Jos korjauksia tehtäessä tai osia

vaihdettaessa ei käytetä Weber-Stephenin
alkuperäisiä varaosia, takuu raukeaa.

SYY

RATKAISU

Lämpötilasäädintä ei ole kytketty liittimeen kunnolla.

Irrota lämpötilasäädin ja asenna se uudelleen.
Kytke lämpötilasäädin aina kunnolla grilliin ennen
virtajohdon kytkemistä pistorasiaan.

Virransyötössä ilmenee ongelmia.

Tarkista pistorasia.

Lämpötilasäätimen vikavirtasuoja ei ehkä saa
tarpeeksi virtaa.

Jos lämpömittarin digitaalinäyttö ja lämpötilan
merkkivalo(t) eivät ole päällä, palauta vikavirtasuoja
painamalla lämpötilasäätimen punainen virtapainike
OFF-asentoon. Odota 30 sekuntia ja paina virtapainike
sen jälkeen ON-asentoon.

NÄYTÖSSÄ NÄKYY VIRHEKOODI
ONGELMA

• Digitaalinäytössä näkyy virhekoodi käynnistyksen tai grillauksen aikana.
SYY

RATKAISU

Jotkut ulkoiset tekijät voivat vaikuttaa
lämpötilasäätimen toimintaan, esim. virransyötössä ja
radiotaajuudessa esiintyvät vaihtelut.

Käännä ensin lämpötilasäädin pois päältä
painamalla punaista virtapainiketta. Irrota virtajohto
verkkovirrasta ja poista lämpötilasäädin grillistä.
Odota 30 sekuntia ja kytke lämpötilasäädin kunnolla
grilliin ennen virtajohdon kytkemistä pistorasiaan.
Paina virtapainike sen jälkeen ON-asentoon.

BLUETOOTH®-YHTEYDESSÄ ESIINTYY ONGELMIA
ONGELMA

• Bluetooth®-yhteydessä ilmenee ongelmia tai se ei pysty muodostamaan yhteyttä älylaitteeseen.
SYY

RATKAISU

Bluetoothin® toimintasäde on lyhyt.

Jos grillin Bluetooth®-merkkivalo vilkkuu, se on
valmis muodostamaan yhteyden. Varmista, että
älylaitteen Bluetoothin®-toiminto on käynnistetty
ja että laite sijaitsee grillin läheisyydessä.

Bluetooth® on jo muodostanut yhteyden toiseen
älylaitteeseen.

Jos Bluetooth®-merkkivalo on päällä eikä se vilku,
se on jo muodostanut yhteyden älylaitteeseen. Sulje
Bluetooth®-toiminto toisesta älylaitteesta, jonka et
halua olevan yhteydessä grilliin.

Lämpötilasäätimen vikavirtasuoja ei ehkä saa
tarpeeksi virtaa.

Jos Bluetooth®-merkkivalo ei ole päällä, paina
lämpötilasäätimen punainen virtapainike OFF-asentoon
vikavirtasuojan palauttamiseksi. Odota 30 sekuntia ja
paina virtapainike sen jälkeen ON-asentoon.

OTA
YHTEYTTÄ
ASIAKAS
PALVELUUN
Jos ongelmat eivät häviä, ota yhteyttä oman
alueesi asiakaspalveluun, yhteystiedot
löytyvät verkkosivuiltamme
osoitteesta weber.com.

14

VARAOSAT
Varaosia voi tilata Weber-grillien
jälleenmyyjältä tai
osoitteesta weber.com.

MUISTA REKISTERÖIDÄ
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Tarvikkeet

Weberin ensiluokkaisten välineiden
ja keittoastioiden avulla saavutat
erinomaisia grillaustuloksia.

WEBER.COM
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Valmistaja:

Sarjanumero

Weber-Stephen Products LLC
1415 S. Roselle Road
Palatine, IL 60067-6266
USA
Maahantuoja:

Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH
Leipziger Straße 124
10117 Berliini
Puh. (+49) 307554184-0

Kirjoita grillin sarjanumero yllä olevaan ruutuun tulevaa
tarvetta varten. Sarjanumero löytyy etiketistä, joka sijaitsee
rungon takaosassa grillin oikealla puolella.

ITÄVALTA

ISLANTI

BELGIA

IRLANTI

+431 253 0502
info-at@weberstephen.com
+32 15 28 30 90
infobelux@weberstephen.com

KROATIA

+354 58 58 900
jarngler@jarngler.is

VENÄJÄ

+7 495 956 63 21
info.ru@weberstephen.com

SLOVAKIA

+353 1437 2530
customerserviceuk@weberstephen.com

+420 267 31 29 73
info-cz@weberstephen.com

+386 2 749 38 62
info@rosler.si

+972 392 41119
info@weber.co.il

ISRAEL

SLOVENIA

TŠEKIN TASAVALTA

ITALIA

ESPANJA

TANSKA

LUXEMBURG

RUOTSI

+420 267 312 973
info-cz@weberstephen.com
+45 99 36 30 10
info@weberstephen.dk

SUOMI

+39 444 367911
servizio.clienti@weberstephen.com
+32 15 28 30 90
infobelux@weberstephen.com

ALANKOMAAT

+386 2 749 38 62
info@rosler.si
+34 935 844 055
infoiberica@weberstephen.com

+46 852502424
info@weberstephen.se

SVEITSI

+358 9 7515 4974
info@weberstephen.fi

+31 20 2623978
service-nl@weber.com

SAKSA

NORJA

+47 21 99 97 99
info@weberstephen.no

+90 212 659 64 80

KREIKKA

PUOLA

+971 4 454 1626
info@weberstephen.ae

RANSKA

PORTUGALI

+49 6132 8999 0
info-de@weberstephen.com

+30 210 80 22 200
info@weber-grill-bbq.gr

+48 22 392 04 69
info-pl@weberstephen.com

+33 139 09 90 00
infofrance@weberstephen.com

+34 935 844 055
infoiberica@weberstephen.com

UNKARI

ROMANIA

+36 23 769 037
merenyi.csaba@merfam.hu

+49 6132 8999 0
info-de@weberstephen.com

Apple ja Apple-logo ovat Apple Inc:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröimiä tavaramerkkejä.
App Store on Apple Inc:n tavaramerkki. Android ja Google Play ovat Google Inc:n tavaramerkkejä.

+41 52 244025 0
info-ch@weberstephen.com

TURKKI

YHDISTYNEET ARABIEMIIRIKUNNAT
ISO-BRITANNIA

+44 203 630 1500
customerserviceuk@weberstephen.com

WEBER.COM

Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä ja Weber-Stephen
Products LLC:llä on niiden käyttölupa. Muut tavaramerkit ja tuotenimet ovat omistajiensa omaisuutta.
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