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GRILLIKATOKSEN NUOTIOPAIKAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE 
 

A Kupu sekä savupiipun ripustusketjut 

 
Perusosat    
A1. Savupiipun yläosa, hattu ja kattokaulus 

A2. Savupiipun alaosa 

A3. Kupu 

A4. Ripustusketjut 3 kpl a’ 2m 

                

Asentaminen 
 
• Savupiipun yläosa A1 asennetaan grillikatoksen vastaavan aukon läpi katolta käsin niin, että 

savupiipun yläosan kattokaulus peittää aukon reunat. 

• Savupiipun alaosa A2 asetetaan kuvulle A3 tarkoitusta varten olevaan paikkaan. Haluttaessa 

voidaan kuvun A3 ja savupiipun A2 liitossauma tiivistää kuumuudenkestävällä silikonilla. 

• Kuvulle A3 kiinnitetään tarkoitukseen suunniteltuihin kohtiin ripustusketjut A4 3kpl. 

• Kupu A3 yhdessä savupiipun alaosan kanssa A2 yhdistetään savupiipun yläosan A1 kanssa 

siten, että savupiipun alaosa A2 yläreuna asennetaan savupiipun yläosan A1 alareunan sisään 

sopivalla korkeudella ja kiinnitetään ripustusketjuilla katon kantavaan rakenteeseen tähän 

tarkoitukseen määrätyissä paikoissa. Tarvittaessa voi savupiipun alaosan A2 ja yläosan A1 

liitospaikan tiivistää kuumuudenkestävällä silikonilla. 

 

B Nuotiopaikka tukiputkineen ja grilliarinoineen 

 

    Perusosat    
     B1. Nuotiopaikka, 1kpl. 

     B2. Nuotiopaikan alustan tukiosa, 2 kpl. 

     B3. Nuotiopaikan arinan tukikehys ja grillausarina 1setti. 

     B4. Tuhkalaatikkoa, 1kpl. 

     B5.  Peltiruuvi, 8kpl. 

     B6.  Tukiputki ympyränmuotoisen grilliarinan kiinnitykseen, 1kpl.  

     B7. Ympyränmuotoisen grilliarinan tukikehys yhdessä grilliarinan kera, 1 setti. 

     B8. Pyöröterässäädin ympyränmuotoisen grilliarinan korkeuden säätämiseksi, 1 kpl 

     B9. Ripustuskoukku, 1kpl. 

     B10. Nuotiopaikan puureunan osat, 6 kpl. Puuosat voi myös tilata suoraan reunalla. 

     B11. Puureunan kannatin, 12kpl. 

     B12. Puuruuvi 4,5 x16, 24 kpl. 

 

     Kokoaminen ja asennus 
• Alustan tukiosat B2 asennetaan niin, että osien pitkien sivujen ruuvireiät osuvat kohdakkain ja ja 

liitetään osat yhteen peltiruuvein B5 (2 kpl).  

• Nuotiopaikka B1 asetetaan kootulle alustatuelle niin, että Stovemanin logo jää alustan avoimelle 

sivulle ja Nuotiopaikan ja alustatuen ruuvireiät osuvat kohdakkain. Sitten yhdistetään 

nuotiopaikka ja alustatuki keskenään peltiruuvein (6kpl). 

• Kootun nuotiopaikan sivuille asennetaan vastaavin liitoksin kaikki puureunuksen kannakkeet. 
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• Puureunuksen osat asetetaan kannakkeille (yksi osa kahdelle kannakkeelle) ja asetetaan 

paikoilleen. Puureunuksen osien kiinnittämiseen kaltevien sivujen väliin kannattaa käyttää 

laattaristejä mitaltaan 6mm-8mm. Tähän tarvitaan 2 ristiä joka osaa kohden, ts. 12 laattaristiä.  

• Paikoilleen asetetut puureunuksen osat kiinnitetään pitkin reunuksen ulkosivua  20-30mm 

leveällä kiristysliinalla yhteen. Tarvittaessa tulee käyttää sopivasta materiaalista tehtyjä 

vastakappaleita pöydän/pöytien sisäsivun ja nuotiopaikan metallireunan etäisyyden 

säätämiseksi, joka voisi olla vähintään 10mm. 

• Osien kiinnittämisen jälkeen ne yhdistetään kannattimille puuruuvein. Joka osa kiinnitetään 

kannattimeen 2 ruuvilla. Koko reunuksen asentamiseksi samaan tasoon voi tarvittaessa osien 

korkeuden säätöön käyttää eripaksuisia kiiloja, jotka tulee asentaa kannattimen ja osan väliseen 

ruuviin. Tuhkalaatikko asennetaan vastaavaan pesään tulisijan alle. 

• Nuotiopaikan sisäsivun kahden putkipesän sisään asennetaan tukiputki B6, johon on sitä ennen 

kiinnitetty ympyränmuotoisen grilliarinan tukikehys B7 ja kiinnitetty pyöröterässäädin B8 

sopivalla korkeudella sijaitsevaan aukkoon. Tukikehyksen B7 voi kiinnittää kolmelle eri 

korkeudelle. Tukiputkeen voi tarvittaessa kiinnittää ripustuskoukun. 

• Haluttaessa voi nuotiopaikalle asentaa grilliarinan B3. Sen tekemiseksi asennetaan grilliarinan 

kehys nuotiopaikalle niin, että kehyksen takaosan pidike tukeutuu nuotiopaikan metallireunaan. 

• Koottu nuotiopaikka asennetaan kuvun alle niin, että kupu ja nuotiopaikka ovat samalla 

pystyakselilla. Nuotiopaikan maaperäkiinnitystä varten on nuotiopaikan alustatuen sivuilla 

kulmaraudat joissa ankkurointireikä läpimitaltaan 6mm. 

 

Pakkaus 

• A1, A2; 

• A3; 

• A4, B4, B5; 

• B1; 

• B2; 

• B3; 

• B6; B8; B9; 

• B7; 

• B10; 

• B11; B12. 

      

Käyttöönotto 

Ensimmäinen lämmittäminen tulee tehdä laittamatta ruoka-aineita grillille. Koska nuotiopaikan 

kuumuutta kestävä maali saavuttaa lopullisen kovuutensa vasta lämmittämisen jälkeen ja voi alussa 

tuottaa epämiellyttävää hajua. Siihen asti tulee välttää nuotiopaikan naarmuttamista.  

Ensilämmitys voisi kestää ainakin tunnin verran 

 

Käyttö 

1. Nuotiopaikka on tarkoitettu nuotiotulesta nauttimiseen ja/tai ruoan valmistamiseen. 

avotulella tai grillikatoksen hiilillä.  

2. Käytön aikana ja käytön jälkeen ei saa jättää nuotiopaikkaa ilman valvontaa niin kauan 

kunnes poltettava materiaali (puu, hiilet tms) on täysin palanut tai palamisjäännökset on 

sammutettu vedellä. 

3. Nuotiopaikka täytyy puhdistaa käytön jälkeen palamisjäännöksistä. 

4. Polttamiseen saa käyttää vain puuta tai erityistä grillihiiltä. Muiden polttoaineiden käyttö on 

kiellettyä 

 

Turvavaatimukset 

Nuotiopaikka asennetaan tasamaalle. Nuotiopaikan asennuksessa ja käytössä tulee seurata kaikkia 

voimassa olevia paloturvallisuusvaatimuksia. 
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1. Käytön aikana ja käytön jälkeen ei saa jättää nuotiopaikkaa ilman valvontaa niin kauan 

kunnes palava materiaali (puu, hiili tms) on täysin loppuun palanut tai palamisjäännökset on 

sammutettu vedellä. 

2. Nuotiopaikka tulee puhdistaa palamisjäännöksistä käytön jälkeen. 

3. Polttaa saa vain puuta tai grillihiiltä. 

Paloturvallisuusvaatimuksia seuraa vastaava paikallinen viranomainen. Virossa tällainen on 

paikallinen palotarkastaja, jonka puoleen tulee kääntyä myös paloturvallisuutta koskevien 

kysymysten ilmetessä. 

 

Valituksia voi esittää 24 kuukauden kuluessa ostopäivästä. 

 

 

Tuottaja: 

 

AS Eesti Vanglatööstus 

Harku tee 59, Tabasalu 

76901 Harjumaa, ESTONIA 

Puh.   +372 677 6700 

Faksi.  +372 677 6701 

kontakt@evt.ee 

www.evt.ee  

 

NB! Puuosat voi myös tilata suoraan reunalla.  
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 A detailid 
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B detailid 
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Kokoamisjärjestys: 
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HUOM! Reunaosien kannakkeita nuotiopaikasta irrotettaessa kannattaa merkitä etukäteen 
vastaavan reunaosan sijainti nuotiopaikan suhteen jälleenasennuksen helpottamiseksi. 

 


