
 
  
 
 
KÄYTTÖ  
 
Asenna grilli tasaiselle alustalle. Pihalle asennettaessa poista maasta humuskerros ja täytä maa tiiviisti 
kivimurskeella tai soralla. Helposti routivalla maaperällä kannattaa käyttää eristekerrosta.  
 
Perinteiset betonigrillimallit voi asentaa suoraan sorapatjalle. Kaikki grillimallit voidaan asentaa valmiille 
laatoitukselle tai puulattialle. Huomioi puulattialle asennuksessa, että lattia tulee suojata palamattomalla 
materiaalilla grillin alta, edestä ja tarvittaessa ympäriinsä (huvimajagrillit). Jos grilli asennetaan puuseinän 
viereen (huvimajat) suojaa myös seinä riittävältä alalta. 
  
Asennuksen jälkeen grilli on käyttövalmis ja voit valmistaa maukasta ruokaa monella eri tavalla. Voit grillata, 
savustaa, loimuttaa, kypsentää muuripannulla, parilalla tai valmistaa saslik-vartaat. (ks. lisävarusteet 
www.valugrilli.com)  
Käytä polttoaineena kipinöimättömiä pieniä puukalikoita (koivu, leppä jne.) tai grillihiiliä / grillibrikettejä.  
 
Kun aloitat grillauksen niin nosta katettujen grillien (kippikatto, kansikotelo, käännettävä laskutaso) katot 
taakse tai sivulle. Katteita ei käytön aikana saa laskea alas. Puita käytettäessä on huomioitava, etteivät liekit 
nouse grillausritilän yläpuolelle. Liian suuri tuli ja siitä aiheutuva kuumuus saattaa vahingoittaa grilliä. 
Maalatut katteet ja huuvat kestävät 250 astetta lämpöä.  
 
Korkeussäädettävien arinoiden kierretankoon on laitettava säännöllisin väliajoin esim. ruokaöljyä. Kauden 
päätyttyä puhdista ja rasvaa kierretanko huolella (elintarvikerasva).  
 
Grilliritilän (RST) voi puhdistaa teräsharjalla ja käsitellä ruokaöljyllä.  
Muista tyhjentää tuhkat aina käytön jälkeen, se jatkaa grillin ikää. Huomio, että jos tuhka on vielä kuumaa 
tyhjennä se palamattomaan astiaan.  
 
Lisävarusteiden asennus; savustuslaatikko, loimusetti, saslik-varrassetti, grillihella, liesitaso:  
- kierrä arina lähes ala-asentoonsa ja poista puukahva sekä grilliritilä. Asenna haluttu lisävaruste paikalleen, 
samoin puukahva ja säädä lämpötila sopivaksi kammesta kiertäen.  
 

 
HUOLTO  
 
Betonigrillien pintaa voi puhdistaa mäntysuovalla tai betonin pesuaineella ja pehmeällä harjalla.  
Muiden grillimallien puhdistuksessa voi käyttää yleispesuaineita. Kysy tarvittaessa tarkempia ohjeita 
valmistajalta.  
 
Jos grilli on käyttämättömänä pidemmän aikaa (talvikausi), poista arina ja tuhkalaatikko, puhdista ja vie  
kuivaan varastoon.  
 
Mikäli et käytä grilliä talvella voit suojata sen suojahupulla (ks. lisävaruste – jätä aina alaosaa tuuletusväli n. 
10 cm)  
 
Käsittele puisia tasoja suoja-aineella vähintään kerran kaudessa.  

 

 

NAUTINNOLLISIA GRILLAUSHETKIÄ !  
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