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Bomann KG2242CB 
 

 
Yleiset turvallisuusohjeet  
        

Lue huolellisesti käyttöohjeet ennen laitteen käyttöönottoa ja säilytä 

ohjeet, takuutodistus, kuitti ja mahdollisesti myös pakkaus 

sisältöineen. Jos annat tämän laitteen jollekkin toiselle muista antaa 

myös käyttöohjeet.  

  

-Laite on suunniteltu ainoastaan yksityiseen käyttöön, ei 

kaupalliseen käyttöön. Älä käytä laitetta ulkotiloissa jos se ei ole 

siihen tarkoitettu. Pidä laite poissa kuumuudelta, auringonvalolta, 

kosteudelta (älä koskaan upota laitetta mihinkään nesteeseen) ja 

teräviltä reunoilta. Älä käytä laitetta märin käsin. Jos laite on kostea 

tai märkä irrota se pistorasiasta välittömästi.  

-Kun puhdistat tai laitat laitteen syrjään, kytke aina virta pois 

päältä. Poista pistoke pistorasiasta (vedä pistokkeesta, älä johdosta) 

jos laitetta ei käytetä ja poista asennetut lisävarusteet. -Älä käytä 

laitetta sitä valvomatta. Jos poistut paikalta, kytke aina virta pois 

päältä tai irrota pistoke pistokerasiasta.  

-Tarkista säännöllisesti laite ja sen johto mahdollisilta vaurioilta. Älä 

käytä laitetta jos se on vahingoittunut.  

-Älä yritä korjata laitetta itse, ota aina yhteys asiantuntijaan. 

Välttyäksesi vaaroilta, toimita aina vahingoittunut johto 

valmistajalle, asiakaspalveluumme tai asiantuntijalle.  

-Käytä ainoastaan alkuperäisiä varaosia.  

-Huomioi tarkkaan seuraavat ”Erikois turvallisuusohjeet”.  

  

Lapset   

  

-Varmistaaksesi lasten turvallisuuden, pidä pakkaus sisältöineen 

heidän ulottumattomissa. Varoitus! Tukehtumisvaaran takia älä 

anna lasten leikkiä foliolla!    

-Suojellaksesi lapsia ja heikkokuntoisia ihmisiä laitteen vaaroilta, 

varmista että tätä laitetta käytetään ainoastaan valvonnan alla. Tämä 

laite ei ole lelu. Älä anna pienten lasten leikkiä sillä.  

  

Erikois turvallisuusohjeet  

  

-Varoitus! Laitetta käyttäessäsi sen pinta voi olla erittäin 

kuuma! Varo polttamasta itseäsi!  

-Aseta laite tasaiselle ja lämpöeristetylle alustalle.   
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-Varoitus! Tulipalo vaara!  

  Pidä laite turvallisen välimatkan päässä helposti syttyvistä esineistä 

kuten huonekaluista ja verhoista, jne.(30 cm). Öljy ja rasva 

valmisteet saattavat palaa ylikuumennettuna.  

-Välttääksesi kuumuden kasaantumista älä aseta laitetta hyllykön 

alapuolelle. Varmista sopiva etäisyys!  

-Laite ei ole sopiva käytettäväksi ulkotiloissa!  

-Varmista, että pääjohto ei ole kosketuksissa laitteen kuumiin osiin. 

Älä koske laitteen kuumia osia,  käytä painikkeita ja kädensijaa.  

-Kun avaat tai suljet grilliä, varo vapautuvaa höyryä.  

-Anna laitteen viilentyä ennen kuin siirrät sen pois.  

-Älä siirrä laitetta kun se on käytössä.  

-Grillattavat tuotteet tulisi poistaa ainoastaan siihen sopivilla 

välineillä.  

  

  

  
  

Laitteen käyttöönotto  
  

Tarttumaton pinta  

  

-Rasvaa grillilautaset kevyesti ennen ensimmäistä käyttökertaa. 

Käytä laitetta 10 minuuttia sulkemalla grillin ja ilman ruoka-aineita 

(katso ”Laitteen käyttö”). Pyyhi sitten grilli kostealla pyyhkeellä.  

-Pieni määrä savua on normaalia. Varmista riittävä tuuletus.  

  

Laitteen käyttö   

  

1. Kelaa koko pääjohto.  

  

Liittäminen  

-Ennen kuin liität pistokkeen pistorasiaan, varmista että jännitemäärä 

on sama kuin laitteessa. Jännitemäärän löydät laitteen etiketistä. -

Yhdistä laite ainoastaan oikein asennettuun pistorasiaan, 230V/50  

Hz  

  

Lamppu  

Heti kun olet liittänyt pistokkeen pistorasiaan ja kytkenyt laitteen 

päälle, punainen valo syttyy kertoakseen että laite on liitetty 

pääsähköjohtoon.  

  

Lämmitys aika  

-Lämmityksen aikana vihreä valo syttyy ja sammuu kun laite on 

saavuttanut sopivan lämpötilan.  

-Lämmitysaika on noin 5 min. Tänä aikana sinun tulisi pitää grilli 

suljettuna.  

  

2. Käytön aikana vihreä lamppu syttyy tietyin väliajoin 

varmistaakseen oikean lämpötilan.  

3. Tarvittaessa, paina kädensijan salpoja vastakkain avaaksesi grillin. 

Avaa kansi ja aseta ruoka grillattavaksi. Sulje sitten grilli kevyesti.  

4. Grillaus kestää noin 8-10 minuuttia (riippuu ruoan paksuudesta). 

Teknisistä syistä on mahdollista, että ruoan yläpuoli grillaantuu 

nopeammin kuin alapuoli. Tarvittaessa käännä ruokaa kun grillaat.  
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Huom: Kun avaat tai suljet grilliä, varo vapautuvaa höyryä.  

  

5. Avaa kansi ja poista grillatut ruoat puisella haarukalla tai jollain 

vastaavalla välineellä. Älä käytä teräviä välineitä, koska ne 

saattavat vahingoittaa grillilautasten pintaa.  

6. Kun ruokaa ei grillata, grilli tulisi aina pitää suljettuna.  

  

Virran pois kytkeminen   

a. Kun lopetat grillaamisen poista pistoke pistorasiasta.  

b. Jos haluat siirtää tai laittaa laitteen varastoon, siirrä salvat laitteen 

sivuilla keskelle suojataksesi grillin pintaa. Varmista, että ne on 

suljettu.  

  

  

  

Puhdistus  
  

-Vedä aina pistoke pistorasiasta ennen puhdistusta ja odota että laite 

on viilentynyt.  

-Älä käytä metalliharjaa tai muita naarmuttavia välineitä.  

-Älä käytä mitään hapokkaita tai hankaavia pesuaineita.  

-Laitetta puhdistaessa sitä ei tulisi missään tilanteessa upottaa tai 

kastaa veteen.  

  

Grillilautaset  

-Poista ruoantähteet vielä kun grilli on kuuma kostealla rätillä tai 

paperilla.  

-Puhdista lautanen pehmeällä pesusienellä ja saippuavedellä. Pyyhi 

sitten pelkällä vedellä ja kuivaa pehmeällä pyyhkeellä. Kuivaamisen 

jälkeen lisää hieman öljyä lautasen pinnalle.  

  

Suojus  

Puhdista suojus käytön jälkeen kostealla pyyhkeellä.  

  

Tekniset tiedot  

  

Malli....................................KG 2242 CB  

Sähkön saanti......................220-240 V, 50/60 Hz  

Sähkön kulutus....................2000 W  

Turvaluokka.........................I  

  

Tämä laite on testattu CE direktien mukaisesti, kuten 

sähkömagneettiset yhteensopivuudet ja matala jännitemäärä ja on 

valmistettu viimeisimpien turvallisuusmääräysten mukaisesti.  

  

Mahdollisuus teknisiin muutoksiin pidätetään!  

  

  

  
  
  

Takuu  
  

Me lupaamme laitteelle 24 kuukauden takuun ja laitteen ostopäivästä 

lähtien (kuitti).  
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Takuun aikana me korjaamme laitteessa esiintyvät virheet 

veloituksetta koskien materiaalia tai valmistusvirheitä. Korjaamme 

laitteen tai valintamme mukaan vaihdamme sen uuteen. Korjauksen 

tai laitteen vaihdon jälkeen ei ole oikeutta uuteen takuuseen!  

  

Todistaaksesi takuun tarvitset kuitin. Laitteen vaihtoa tai korjausta ei 

tehdä veloituksetta ilman kuittia.  

  

Jos haluat anoa takuuta toimita koko laite alkuperäisessä 

pakkauksessaan kuitin kanssa jälleenmyyjälle.   

  

Lisävarusteille tai muille esineille aiheutuneet vahingot eivät kuulu 

takuuteen.  

  

Takuu raukeaa luvattoman väärentämisen ilmetessä.  

  

  

Takuun päätyttyä   

  

Kun takuu päättyy, korjaukset voidaan toimittaa jälleenmyyjälle tai 

asiantuntijalle tai korjaamoon maksua vastaan.  

  

  

”Roskakori”-symbolin merkitys  

  

Suojele ympäristöämme: Älä heitä sähkölaitteita kotijätteeseen.  

  

Palauta käyttämättömät sähkölaitteet niille tarkoitetuille 

keräyspisteille.  

  

Oikea jätteen poisto auttaa välttämään mahdollisilta haitallisilta 

vaikutuksilta ympäristöön ja ihmisten hyvinvointiin.  

  

Paikallisilta viranomaisilta saat lisätietoa laitteiden jätehuollosta.  

  

  


