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MERKITTÄVÄ TULIPALOJEN SYY ON SE, ETTÄ 
VAADITTUJA VÄLYKSIÄ (ILMATILOJA) SYTTYVIIN 
MATERIAALEIHIN EI NOUDATETA. ON ÄÄRIMMÄISEN 
TÄRKEÄÄ, ETTÄ TÄMÄ TUOTE ASENNETAAN NÄIDEN 
OHJEIDEN MUKAISESTI.
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TURVALLISUUS
LUE KAIKKI OHJEET ENNEN LAITTEEN 
ASENTAMISTA JA KÄYTTÄMISTÄ. Tässä omistajan 
käsikirjassa on tärkeitä vaaralausekkeita, 
varoituksia ja huomautuksia. Lue koko käsikirja 
ennen pellettigrillin kokoamista ja käyttöä. 
Jos näitä ohjeita ei noudateta, seurauksena 
voi olla omaisuusvahinkoja, ruumiinvammoja 
tai jopa kuolema. Paikalliselta rakennus- tai 
palotarkastajalta saat lisätietoa rajoituksista 
ja asennustarkastuksia. Katso kokoamisohjeet 
kokoamisoppaasta. SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET.

Mene osoitteeseen www.weber.com, valitse 
maasi ja rekisteröi grillisi tänään.

Käsikirjassa käytettyjen VAARALAUSEKKEIDEN, 
VAROITUSTEN ja HUOMAUTUSTEN avulla 
halutaan kiinnittää huomiota erityisen tärkeisiin 
tietoihin. Lausekkeet on määritelty alla.

 m VAARALAUSEKE!: Osoittaa vaarallisen 
tilanteen, joka aiheuttaa kuoleman tai vakavan 
henkilövahingon, jos sitä ei vältetä.

 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.

 m VAARALAUSEKE! Säilytä syttyvät kaasut ja 
nesteet kaukana grillistä. Älä koskaan käytä 
bensiiniä, lamppuöljyä, kerosiinia, sytytysnestettä 
tai vastaavia nesteitä tulen sytyttämiseen tai 
"piristämiseen". Pidä kaikki tällaiset nesteet 
kaukana laitteesta, kun sitä käytetään.

 m VAROITUS! Tarkoitettu vain ulkokäyttöön. 
Pellettigrilli on sijoitettava niin, että 
savukaasut, mukaan lukien savu, eivät pääse 
mihinkään rakennukseen. Tarkista onko 
paikallisissa palo- tai rakennusmääräyksissä 
lisävaatimuksia.

 m VAROITUS! Kreosootti – syntyminen ja 
poistotarve. Kun puupellettejä poltetaan 
hitaasti, niistä irtoaa tervaa ja muita orgaanisia 
höyryjä, jotka muodostavat vapautuneeseen 
kosteuteen yhdistyessään kreosoottia. 
Kreosootti palaa erittäin korkealla lämpötilalla. 

 m VAROITUS! Tarkasta tuhka- ja rasvajärjestelmä 
ja grillaustila aina ennen käyttöä 
määrittääksesi, onko grillissä rasva- ja/tai 
kreosoottikertymiä. Kun rasvaa tai kreosoottia 
on kertynyt, se on poistettava tulipaloriskin 
pienentämiseksi.

 m VAROITUS! Tuhkan hävittäminen – odota aina, 
että grilli on täysin jäähtynyt asianmukaisen 
sammutuksen jälkeen. Älä hävitä rasvaa tai 
tuhkaa ennen kuin ne ovat täysin jäähtyneet.

 m VAROITUS! Käytä tässä grillissä ainoastaan 
WEBER SMOKEFIRE 100 % luonnollisia 
puupellettejä. Älä käytä pellettejä, jotka 
sisältävät lisäaineita.

 m VAROITUS! Poista kaikki grillausvälineet 
grillistä, jos jätät sen ilman valvontaa, 
tulipaloriskin pienentämiseksi.

 m HUOMAUTUS! Älä käytä lisävarusteita, joita ei ole 
määritetty käytettäväksi tämän laitteen kanssa.

 m VAROITUS! Noudata näitä ohjeita estääksesi 
hiilimonoksidia eli häkää, väritöntä, hajutonta 
kaasua myrkyttämästä sinua, perhettäsi tai 
muita.

• Tunne häkämyrkytyksen oireet: päänsärky, 
huimaus, heikkous, pahoinvointi, oksentelu, 
uneliaisuus ja sekavuus. Häkä vähentää 
veren kykyä kuljettaa happea. Alhainen veren 
happipitoisuus voi johtaa tajunnan menetykseen 
ja kuolemaan.

• Jos sinulle tai muille kehittyy vilustumisen tai 
flunssan kaltaisia oireita ruokaa laittaessasi tai 
tämän laitteen läheisyydessä, käänny lääkärin 
puoleen. Häkämyrkytys, joka voidaan helposti 
sekoittaa vilustumiseen tai flunssaan, havaitaan 
usein liian myöhään.

• Alkoholin ja huumeiden käyttö lisäävät 
häkämyrkytyksen vaikutuksia.

 m VAROITUS! Häkä on erityisen myrkyllistä 
äidille ja lapselle raskauden aikana, imeväisille, 
vanhuksille, tupakoitsijoille ja ihmisille, joilla 
on vereen tai verenkiertoelimistöön liittyviä 
ongelmia, kuten anemia, tai sydänsairaus.

 m VAROITUS! Älä koskaan käytä grilliä ahtaissa 
tiloissa ja/tai asuintiloissa, esimerkiksi 
talon sisällä, teltassa, asuntovaunussa, 
matkailuautossa tai veneessä, koska se voi 
aiheuttaa häkämyrkytyksen ja jopa kuoleman.

VAARAT
 m VAARALAUSEKE! Älä käytä sisällä! Grilli 
on suunniteltu käytettäväksi ulkona hyvin 
tuuletetussa tilassa. Sitä ei saa käyttää 
lämmittimenä. Sisätiloissa myrkylliset 
savukaasut kertyvät ja aiheuttavat vakavia 
vammoja tai kuoleman.

 m VAARALAUSEKE! Tätä grilliä ei ole tarkoitettu 
kaupalliseen käyttöön, se on tarkoitettu vain 
kotitalouskäyttöön.

 m VAARALAUSEKE! Älä käytä tätä grilliä 
autotallissa, rakennuksessa, käytävässä, 
teltassa, patiolla, suojatulla kuistilla tai muussa 
suljetussa tilassa.

 m VAARALAUSEKE! Älä koskaan huolla grilliä, 
kun se on kytketty verkkojännitteeseen. Irrota 
aina grilli verkkojännitteestä ennen huoltoa.

 m VAARALAUSEKE! Grillin sisällä on vaarallinen 
jännite, joka voi aiheuttaa sähköiskun, 
palovamman tai kuoleman. Irrota aina 
grilli verkkojännitteestä ennen huoltoa tai 
puhdistusta.

VAROITUKSET
 m VAROITUS! Älä käytä grilliä, jos siitä 
puuttuu osia. Kokoa grilli asianmukaisesti 
kokoamisohjeiden mukaisesti. Virheellinen 
kokoonpano saattaa aiheuttaa vaaran.

 m VAROITUS! Älä koskaan käytä tätä grilliä 
ilman tuhka- ja rasvajärjestelmää. Käytä aina 
tiputusastiaa rasvan keräämiseen laatikon 
sisällä.

 m VAROITUS! Älä koskaan poista tuhka- ja 
rasvajärjestelmää grillin käytön aikana.

 m VAROITUS! Älä käytä grillissä hiiliä, brikettejä, 
nestemäistä polttoainetta tai laavakiviä.

 m VAROITUS! Älä käytä grilliä palavien 
rakenteiden alapuolella.

 m VAROITUS! Alkoholin, reseptilääkkeiden tai 
ilman reseptiä myytävien lääkkeiden käyttö 
saattaa vaikuttaa henkilön kykyyn koota tai 
käyttää grilliä asianmukaisesti ja turvallisesti.

 m VAROITUS! Ole varovainen kun käytät grilliä. 
Grilli on kuuma esikuumennuksen, grillauksen 
ja puhdistamisen aikana. Älä koskaan poistu 
grillin lähettyviltä tai siirrä sitä, kun se on 
käytössä.

 m VAROITUS! Pidä lapset ja lemmikkieläimet 
turvallisella etäisyydellä grillistä.

 m VAROITUS! Grilliä ei saa asentaa 
matkailuajoneuvoon ja/tai veneeseen.

 m VAROITUS! Älä käytä grilliä alle 65 cm (2 
jalan) etäisyydellä palavista materiaaleista. 
Palavia materiaaleja ovat mm. tavalliset ja 
painekäsitellyt puuterassit, patiot ja kuistit, 
vinyyliverhoukset ja ovet.

 m VAROITUS! Aseta grilli aina vakaalle ja 
tasaiselle alustalle turvalliselle etäisyydelle 
palavista materiaaleista.

 m VAROITUS! Älä käytä grilliä tuulisella säällä!

 m VAROITUS! Älä käytä väljiä vaatteita, kun 
sytytät tai käytät grilliä.

 m VAROITUS! Älä koskaan kosketa grillausritilää, 
polttokuppia, hehkutulppaa, tuhka- ja 
rasvajärjestelmää tai grilliä selvittääksesi 
ovatko ne kuumia.

 m VAROITUS! Kun olet lopettanut grillin 
käytön, käytä päävalikkoa tai paina ja pidä 
valitsinta kolmen sekunnin ajan, jotta 
sammutusmenettely suoritetaan ja polttoaine 
sammutetaan.

 m VAROITUS! Käytä lämmönkestäviä grillikintaita 
tai -käsineitä, kun grillaat ja käsittelet kantta, 
lämmitystelinettä, lämpömittaria tai lämpötila-
antureita.

 m VAROITUS! Sivutason suurin sallittu kuormitus 
on 18 kiloa (40 paunaa). Älä nojaa sivutasoon 
tai ylikuormita sitä.

 m VAROITUS! Älä liikuta, peitä tai säilytä grilliä, 
ennen kuin kaikki polttoaine on sammutettu ja 
grilli on täysin viileä.

 m VAROITUS! Älä käytä vettä rasvapalojen tai 
polttoaineen sammuttamiseen.

 m VAROITUS! Käytä grilliä vain tässä käsikirjassa 
mainittujen ohjeiden mukaan. Ohjeiden 
laiminlyöminen voi aiheuttaa tulipalon, 
sähköiskun tai loukkaantumisen.
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 m VAROITUS! Tämän laitteen saa kytkeä vain 
maadoitettuun pistorasiaan. Älä käytä 
pistorasia-adapteria. Jos jatkojohtoa 
tarvitaan, käytä ulkokäyttöön hyväksyttyä 
3x1,5 mm2 kaapelia (AWG 14), jossa on 
maadoitettu pistotulppa. Jatkojohdon sallittu 
enimmäispituus on 4 metriä (13 jalkaa).  Käytä 
mahdollisimman lyhyttä jatkojohtoa. Tarkasta 
jatkojohto ennen käyttöä ja vaihda tarvittaessa. 
Omaisuus- ja henkilövahinkojen välttämiseksi 
käytä vain tässä oppaassa ilmoitettuja 
määräyksiä vastaavaa jatkojohtoa.

 m VAROITUS! Tarkista säännöllisesti, ettei 
virtajohdossa tai pistotulpassa ole vaurioita. 
Älä käytä laitetta, jos johto tai pistotulppa on 
vahingoittunut.

 m VAROITUS! Älä käytä laitetta, jos pistorasia on 
vahingoittunut.

 m VAROITUS! Irrota johto aina pistotulpasta 
vetämällä. Älä vedä johdosta.

 m VAROITUS! Varmista, että grilli on käytön 
aikana aina vähintään 3 m (10 jalan) 
etäisyydellä vedestä, esim. uima-altaasta tai 
lammesta.

 m VAROITUS! Pidä virtajohto ja jatkojohto 
kaukana kuumista pinnoista tai vedestä 
ja asettele ne niin, etteivät ne aiheuta 
kompastusvaaraa. Käytä virtajohdon 
kiinnityshihnaa näiden vaarojen välttämiseksi.

 m VAROITUS! Paistolämpötila-anturit ovat 
erittäin teräviä ja voivat kuumentua käytön 
aikana. Ole varovainen käsitellessäsi antureita 
välttääksesi loukkaantumisvaaran.

 m VAROITUS! Älä anna säiliön tyhjentyä grillin 
käytön aikana.

 m VAROITUS! Grillin mukana toimitetussa 
virtajohdossa on maadoittava pistotulppa, 
joka suojaa sähköiskun vaaralta, ja joka 
on kytkettävä suoraan maadoitettuun 
pistorasiaan. Älä leikkaa, poista tai muuta 
pistotulppaa millään tavalla.

 m VAROITUS! WEBER suosittelee, että 
tarkistat säännöllisesti onko polttokupissa, 
syöttöruuvissa tai grillaustilassa esteitä, jotka 
voivat estää ilman virtaamisen. Lisätietoja on 
kohdassa SUOSITELTU PUHDISTUS.

 m VAROITUS! Jos grilliä säilytetään ulkona 
sateessa tai korkeassa kosteudessa, tarkasta, 
että säiliössä olevat puupelletit ovat kuivia. 
Lehtipuupelletit voivat kastuessaan turvota, 
murtua ja tukkia syöttöruuvin.

 m VAROITUS! Jos käytät WEBER CONNECT 
-sovellusta grillin toiminnan seurantaan, 
varmista ennen grillin käyttämistä, että 
kaikki grillin käyttöön muutoin sovellettavat 
varotoimet on tehty. Jonkun, joka tuntee grillin 
toiminnan, on oltava grillin läheisyydessä, jotta 
voidaan puuttua mahdollisiin hätätilanteisiin. 
Älä jätä grilliä vartioimatta.

 m VAROITUS! Voit vähentää rasvapalon 
mahdollisuutta varmistamalla, että tuhka- ja 
rasvajärjestelmä, lämmönjakolevy ja kaikki 
FLAVORIZER BARS -tangot on asennettu oikein.

HUOMAUTUKSET
 m HUOMAUTUS! Varmista, että kaikki 
sähköliitännät ovat kuivia ja irti maasta.

 m HUOMAUTUS! Noudata kaikkia paikallisia 
lakeja ja säädöksiä käyttäessäsi tätä laitetta.

 m HUOMAUTUS! Kun kytket laitteen 
verkkojännitteeseen, varmista, että jännite 
vastaa laitteeseen merkittyä jännitettä.

 m HUOMAUTUS! Irrota grilli aina pistorasiasta, 
kun sitä ei käytetä, ja ennen puhdistusta. Anna 
grillin jäähtyä ennen huollon suorittamista.

 m HUOMAUTUS! Ole äärimmäisen varovainen 
kun irrotat tuhka- ja rasvajärjestelmän ja 
hävität kuuman rasvan tai tuhkan.

 m HUOMAUTUS! Säilytä aina WEBER SMOKEFIRE 
100 % luonnolliset puupelletit kuivassa 
paikassa, kaukana lämpöä tuottavista laitteista 
ja kosteudesta.

• 220-240 VAC

• 50/60 Hz

• enintään 348 W
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TAKUU

Tervetuloa Weberille
WEBER kiittää teitä luottamuksesta tulevia grillikokemuksianne suunnitellessa. Tarjoamme 
ylpeinä kestäviä grillejä sekä laadukasta asiakaspalvelua grillin koko käyttöiän ajan. 
Sitoutumisemme erinomaisuuteen ja laatuun on vertaansa vailla ja seisomme tuotteidemme 
takana maailmanluokan takuulla. Voit olla varma WEBER-tuotteiden luotettavuudesta sekä niiden 
tarjoamista eduista grillatessa.

Takuu 
Kiitos, että ostit WEBER-tuotteen. Weber-Stephen 
Products LLC, 1415 S. Roselle Road, Palatine, 
Illinois 60067 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. 

Soveltuvan lainsäädännön mukaisesti 
omistajalla on erinäisiä oikeuksia tuotevikojen 
ilmetessä. mm. oikeus tuotteen korjauttamiseen 
tai vaihtamiseen, hinnanalennukseen ja 
vahingonkorvaukseen. Tämä takuujärjestely ei 
vaikuta siihen tai kuluttajan muihin lakisääteisiin 
oikeuksiin. Tämä takuu tarjoaa tuotteen 
omistajalle lakisääteisistä takuujärjestelyistä 
riippumattomia lisäoikeuksia.

WEBERIN vapaaehtoinen takuu
Weber myöntää Weber-tuotteen hankkijalle 
(tai jos (uusi grilli) annetaan lahjana tai 
tarjoustuotteena, lahjan tai tarjoustuotteen 
saajalle) (“omistaja”) takuun, joka kattaa Weber-
tuotteen materiaali- ja valmistusviat alla olevan 
taulukon mukaisille aikajaksoille. Takuu astuu 
voimaan ostopäivänä ja edellyttää, että tuotteen 
asennus ja käyttö tapahtuu tuotteen mukana 
toimitetun ohjekirjan mukaisesti. Takuu ei kata 
normaalia käyttöä ja kulumista. (Huomaa: Jos 
menetät tai hukkaat Weber-tuotteen käsikirjan, 
voit ladata uuden osoitteesta www.weber.
com. Weber suostuu tämän takuun puitteissa 
korjaamaan tai vaihtamaan osan, jonka 
materiaaleissa tai valmistuksessa todetaan 
olevan vikaa, seuraavassa luetellut rajoitukset 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.

Tämä takuu edellyttää, että omistaja pitää 
kohtuullisen hyvää huolta Weber-tuotteesta 
noudattamalla sen mukana toimitetun ohjekirjan 
asennus-, käyttö- ja ennakoivia huolto-ohjeita, 
ellei omistaja pysty todistamaan, että vika tai 
vaurio on näistä velvoitteista riiippumaton. Jos 
asut rannikolla tai käytät tuotetta uima-altaan 
lähettyvillä, tuotteen ulkopinnat on pestävä ja 
huuhdeltava säännöllisesti omistajan käsikirjassa 
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).

• Altistuminen suolavedelle ja/tai kloorivedelle, 
kuten uima- tai porealtaalle.

• Ankarat sääolot, kuten raekuurot, 
pyörremyrskyt, maanjäristykset, tsunamit tai 
tulvat, tornadot tai hirmumyrskyt.

• Happosateet ja muut ympäristötekijät.

Muiden kuin alkuperäisten Weber-osien käyttö 
grillissä ja/tai asentaminen grilliin aiheuttaa 
tämän takuun raukeamisen, eikä takuu korvaa 
mitään siitä aiheutuneita vaurioita.

Takuukäsittely
Jos uskot, että sinulla on osa, joka kuuluu 
tämän takuun piiriin, ole hyvä ja ota yhteyttä 
Weber-asiakaspalveluun verkkosivustollamme 
olevien yhteystietojen avulla (www.weber.
com). Tutkittuaan asian Weber korjaa tai vaihtaa 
(valintansa mukaan) viallisen osan, joka on tämän 
takuun piirissä. 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, 
varmista, että saatavillasi ovat seuraavat tiedot:

Nimi – Osoite – Puhelinnumero – 
Sähköpostiosoite – Sarjanumero – 
Ostopäivä – Jälleenmyyjä – Malli – Väri – 
Valmistuspäivämäärä

TUOTETAKUUN VOIMASSAOLOAJAT

Grillaustila ja kaikki takuun piiriin kuulumattomat 
osat kuten alla:   
5 vuotta

Sähköiset komponentit:   
3 vuotta

Grillausritilät, pellettikouru, polttokuppi, 
lämpölevy, pellettiritilä, ohjaimen kehys:   
3 vuotta

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 
kosmeettiset ja muut epäolennaiset ajan kuluessa 
aiheutuvat viat (esim. pintaruoste, lommot/
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.

Tähän takuuseen sisältyvät omistajan 
vastuut / Takuun rajoitukset

Takuuasioiden sujuvan käsittelyn varmistamiseksi 
on tärkeää (ei kuitenkaan vaatimus), että rekiste-
röit Weber-tuotteen sivustolla www.weber.com. 
Muista myös säilyttää alkuperäinen ostokuitti ja/
tai lasku. Rekisteröimällä Weber-tuotteen varmis-
tat takuun voimassaolon, nopeutat takuuasioiden 
käsittelyä ja annat Weberille yhteystietosi, jos 
meidän on otettava sinuun yhteyttä.  Jos et ole 
rekisteröinyt grilliäsi ennen takuupalvelun puoleen 
kääntymistä, pidä seuraavia tietoja saatavilla 
takuupalveluun soittaessa:

Nimi – Osoite – Puhelinnumero – 
Sähköpostiosoite – Sarjanumero – 
Ostopäivä – Jälleenmyyjä – Malli – Väri – 
Valmistuspäivämäärä
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GRILLAUSJÄRJESTELMÄ

1 2 3 4

A
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weber.com

A  Posliiniemaloitu kansi ja grillaustila
SMOKEFIRE on suunniteltu kestämään kauemmin kuin kilpailevat tuotteet. 
Ainutlaatuinen WEBER-posliiniemaloitu pinta kestää olosuhteita ja auttaa estämään 
ruostumista ja halkeilua ajan mittaan.

B  Suuri säiliö
Suureen pellettisäiliöön mahtuu kevyesti kokonainen 9 kg (20 paunan) pussi 
pellettejä – täydellistä koko päivän savustukseen.

C  Herkästi reagoiva Incline Drive -moottori
Tämä tasavirtamoottori on suunniteltu lämmittämään kuumemmin ja nopeammin 
kuin useimmat pellettigrillit, jotta saavutetaan 93-315 °C (200-600 °F) lämpötila-
alue. Tämä mahdollistaa monipuolisuuden, jolla ruskistat pihvit, savustat grillikylkeä, 
leivot pizzaa, ja paljon muuta.

D  Helposti puhdistettava tuhka- ja rasvajärjestelmä
Ylivertainen tuhkan ja rasvan poisto; tuhka ja rasva ohjataan sisäiseen laatikkoon 
nopeaa ja helppoa puhdistusta varten. Tämä tarkoittaa, että sinun ei tarvitse katsella 
inhottavaa rasvaämpäriä, joka roikkuu kauniin uuden pellettigrillisi sivusta. Tämä 
ainutlaatuinen järjestelmä estää myös tuhkan lentämisen grillaustilaan ja ruoan päälle. 

E  Suuri grillausalue
Kahteen suureen grillaustilaan mahtuu riittävästi ruokaa suurenkin joukon 
ruokkimiseen.

F  Hehkutulppasytytys
Hehkutulppa sytyttää pellettigrillin polttoaineen, samalla tavalla kuin sähköuunin 
lämmitysvastus.

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 MAINITTUJEN TAKUUAIKOJEN 
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. 

ASIAKAS ON VASTUUSSA ITSELLEEN JA 
OMAISUUDELLEEN JA/TAI MUILLE TAI 
HEIDÄN OMAISUUDELLEEN AIHEUTUVASTA 
MENETYKSESTÄ, VAURIOSTA TAI 
LOUKKAANTUMISESTA, MIKÄLI TUOTETTA ON 
KÄYTETTY VÄÄRIN TAI VIRHEELLISESTI TAI JOS 
TUOTTEEN MUKANA TOIMITETUN OMISTAJAN 
KÄSIKIRJAN OHJEITA EI OLE NOUDATETTU.

TÄMÄN TAKUUN VOIMASSAOLOAIKANA 
VAIHDETTUJEN OSIEN JA TARVIKKEIDEN 
TAKUU ON VOIMASSA AINOASTAAN EDELLÄ 
MAINITTUJEN TAKUUAIKOJEN 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.

Varaosia voi tilata WEBER-grillien jälleenmyyjältä 
tai osoitteesta weber.com.
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A  WEBER CONNECT -ohjain
WEBER CONNECT -ohjaimella (A) voit ohjata WEBER SMOKEFIRE -grillisi kaikkia 
toimintoja. Ohjaimella voit sytyttää grillin, valita lämpötila-asetukset, valvoa ruoan 
valmistumista ja paljon muuta. Tutustu eri vaihtoehtoihin ohjaimen päävalikossa.

B  Integroitu Wi-Fi ja Bluetooth®
Kirjaudu sisään WEBER CONNECT -sovellukseen (B) ja muodosta yhteys 
grilliin valitsemalla Wi-Fi tai Bluetooth®. WEBER CONNECT -sovellus ilmoittaa 
älypuhelimellasi tai tabletillasi, milloin pihvit on aika kääntää, ottaa lepäämään 
ja tarjoilla. Grillin etäkäyttötoiminto antaa sinulle vapauden poistua grillin luota, 
valvoa sitä ja jopa säätää lämpöä älylaitteellasi.

C  FLAVORIZER BARS -tangot ja lämmönjakolevy
FLAVORIZER BARS -tangot ja lämmönjakolevy (C) ohjaavat lämmön tasaisesti 
grillausritilään niin, että koko ateria kypsyy tasaisesti, ilman huolta liian kuumista 
tai kylmistä paikoista. Kun grillaat korkealla lämmöllä, FLAVORIZER BARS 
-tangoille tippuva rasva sihisee ja muodostaa savua antaen ruoalle savunmakua.

D  Ympäristö- ja paistolämpötila-anturit
Jotta voisit etänä seurata grillin lämpötilaa ja ruoan sisälämpötiloja, SMOKEFIRE-
grillissä on ympäristön lämpötila-anturi ja paistolämpötila-anturi (D), jotka 
kytketään suoraan ohjaimeen (ohjaimeen voi kytkeä enintään 4 erillistä lämpötila-
anturia, jotka myydään erikseen).

E  Suuri sivutaso ja välinekoukut
Sivutasolla (E) lautaset, mausteet ja grillausvälineet ovat aina kätevästi käsillä. Se 
toimii myös kätevänä valmistelutilana. Välinekoukuissa grillausvälineet ovat käden 
ulottuvilla, kun tarvitset niitä.

F  Tarvikkeet
Täydennä grillauskokemuksesi lisäämällä tarvikkeita SMOKEFIRE-grilliisi. 
Osoitteessa www.weber.com löydät kaikki WEBER-suosikkitarvikkeet.
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A  Koontinäyttö
Ohjaimen LCD-koontinäytöstä voit tarkistaa lämpötilat, vastaanottaa ilmoituksia, tarkastella 
yhteyden tilaa, tutkia valikkovaihtoehtoja ja tarkistaa grillauksen tilan.

B  Valitsin
Valitsinta kiertämällä voit säätää grillin lämpötilaa, navigoida koontinäytössä, valita 
valikkokohtia ym. Vahvista valinta painamalla valitsinta. Paina ja pidä valitsinta käynnistääksesi 
sammutusmenettelyn.

C   Päävalikko / Takaisin
 painikkeen painaminen koontinäytössä vie sinut päävalikkoon. Kun selaat valikkovaihtoehtoja 

valitsimen avulla,  painikkeen painaminen vie sinut askeleen taaksepäin. Palaa koontinäyttöön 
pitämällä  painiketta painettuna.  painikkeen painaminen päävalikossa vie sinut 
koontinäyttöön.

D   Grillausohjelmat
Aktivoi WEBER-grillausohjelmat  painikkeella. Ohjaimessa on grillausohjelmat mm. kalalle, 
siipikarjalle, punaiselle lihalle, kasviksille ym. Seuraa vain ohjaimessa ja WEBER CONNECT-
sovelluksessa näkyviä ohjelmoituja grillausvaiheita.

E   Ajastin
Aloita uusi ajastin painamalla  painiketta. Voit suurentaa tai pienentää aikaa valitsimen avulla. 
Valitse ja käynnistä ajastin painamalla valitsinta.

F  Paistolämpötila-anturit
Uuteen WEBER SMOKEFIRE -grilliin voi kytkeä jopa neljä erillistä paistolämpötila-anturia (yksi 
anturi sisältyy), joilla saavutat täydelliset tulokset joka kerta. 
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Valitse grillin oikea sijoituspaikka
Turvallisen ja nautinnollisen grillauskokemuksen varmistamiseksi on tärkeää 
muistaa nämä säännöt, kun valitset sijoituspaikkaa WEBER SMOKEFIRE 
-grillille:

• Älä käytä sisällä! Grilli on suunniteltu käytettäväksi ulkona hyvin tuuletetussa 
tilassa. Sitä ei saa käyttää lämmittimenä. Sisätiloissa myrkylliset savukaasut 
kertyvät ja aiheuttavat vakavia vammoja tai kuoleman.

• Älä käytä grilliä autotallissa, rakennuksen sisällä, teltassa tai muissa 
suljetuissa tiloissa.

• Älä käytä grilliä alle 65 cm (2 jalan) etäisyydellä palavista materiaaleista. 
Palavia materiaaleja ovat mm. tavalliset ja painekäsitellyt puuterassit, patiot 
ja kuistit.

• Varmista, ettei grillausalueella ole helposti syttyviä kaasuja ja nesteitä, kuten 
bensiiniä, alkoholia tai muita palavia aineita.

• Älä käytä grilliä palavien rakenteiden, kuten katon alapuolella.

• Varmista, että grilli on käytön aikana aina vähintään 3 m (10 jalan) 
etäisyydellä vedestä, esim. uima-altaasta tai lammesta.

• Älä koskaan käytä grilliä ahtaissa tiloissa ja/tai asuintiloissa, esimerkiksi 
talon sisällä, teltassa, asuntovaunussa, matkailuautossa tai veneessä, koska 
se voi aiheuttaa häkämyrkytyksen ja jopa kuoleman.

• Säilytä aina WEBER SMOKEFIRE 100 % luonnolliset puupelletit kuivassa 
paikassa, kaukana lämpöä tuottavista laitteista ja kosteudesta.

Grillin valmistelu ensimmäistä käynnistystä varten
Ennen WEBER SMOKEFIRE -grillin ensimmäistä käynnistystä on suoritettava 
eräitä valmisteluja:

1. Poista kaikki pakkausmateriaalit grillistä.

2. Avaa grillin kansi ja varmista, että lämpökilpi, lämmönjakolevy, 
FLAVORIZER BARS -tangot ja grillausritilät on asennettu oikein 
grillaustilaan (A).

3. Kytke virtajohto säiliön pohjan pistokkeeseen ennen kuin kytket sen 
maadoitettuun pistorasiaan.  Varmista, että virtalähteen kytkin on off-
asennossa, kytke virtajohto maadoitettuun pistorasiaan (B).

4. Avaa säiliön kansi ja tarkasta säiliön sisäpuoli varmistaaksesi, ettei siellä 
ole syöttöruuvia tukkivia vieraita esineitä ja että säiliön sormisuojus on 
paikallaan. (C). 

HUOMAA: Varmista, että säiliön liukuluukku on suljettu ennen kuin täytät säiliön 
pelleteillä.

5. Täytä säiliö valitsemillasi WEBER SMOKEFIRE 100 % luonnollisilla 
puupelleteillä (D). Sulje säiliön kansi, kun se on täynnä.

6. Käännä säiliön pohjassa oleva kytkin on-asentoon (E).
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Grillin kunnossapito grillauskertojen välillä
Varmistaaksesi, että WEBER SMOKEFIRE -grillisi toimii turvallisesti ja sujuvasti 
joka kerta kun käynnistät sen, tee seuraavat toimet ennen kuin aloitat 
grillauksen:

1. Tarkista grillaustila silmämääräisesti ja puhdista tuhka- ja 
rasvajärjestelmän laatikko ennen grillausta (A). Jos kertakäyttöisessä 
tiputusastiassa on rasvaa, hävitä se ja vaihda se uuteen.

HUOMAA: KÄYTÄ AINA TUHKA- JA RASVA JÄRJESTELMÄN KOTELOSSA 
KERTAKÄYTTÖISTÄ TIPUTUSASTIAA.

VAROITUS: ÄLÄ POISTA TUHKA- JA RASVAJÄRJESTELMÄN LAATIKKOA GRILLIN 
KÄYTÖN AIKANA TAI JOS SE ON EDELLEEN KUUMA SAMMUTTAMISEN JÄLKEEN. 
Vaihda kertakäyttöinen tiputusastia säännöllisesti ennen grillin sytyttämistä 
rasvapalon vaaran pienentämiseksi.

2. Varmista, että säiliö on täynnä WEBER SMOKEFIRE 100 % luonnollisia 
puupellettejä (B).

3. Tarkista, että virtajohto on kytketty säiliön pohjaan, ennen kuin kytket sen 
pistorasiaan (C).

m VAROITUS! Pidä virtajohto ja jatkojohto kaukana kuumista pinnoista tai 
vedestä ja asettele ne niin, etteivät ne aiheuta kompastusvaaraa. Käytä 
virtajohdon kiinnityshihnaa näiden vaarojen välttämiseksi (D). 

4. Käännä säiliön pohjassa oleva kytkin on-asentoon (E).
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WEBER CONNECT -sovellus
Savustatko briskettiä yön yli? Unohditko ostaa ruoka kaupasta? Ei hätää. Voit 
valvoa WEBER SMOKEFIRE -grilliä ja ohjata sitä etänä WEBER CONNECT-
sovelluksesta. Tämän sovelluksen avulla voit yhdistää grillin paikalliseen 
Wi-Fi-verkkoon tai Bluetoothin® kautta kantavuusalueella. Jos olet Wi-Fi-tai 
Bluetooth®-alueen ulkopuolella, mobiilidatamaksut voivat olla maksullista. 
Voit tarkistaa pihvin kypsyyden, säätää grillin lämpötilaa ja sammuttaa grillin 
älylaitteestasi.

Grillin yhdistäminen Wi-Fi-verkkoon
Yhdistä WEBER SMOKEFIRE -grilli paikalliseen Wi-Fi-verkkoon seuraavasti:

HUOMAA: WEBER suosittelee, että päivität älylaitteesi käyttöjärjestelmän 
uusimpaan versioon, ennen kuin yrität yhdistää grillin Wi-Fi-verkkoosi.

1. Kytke säiliön alle sijoitettu virtalähteen kytkin on-asentoon.

2. Varmista, että älylaitteesi on yhdistetty paikalliseen Wi-Fi-verkkoon.

3. Lataa WEBER CONNECT -sovellus älylaitteeseen App Storesta tai Play 
kaupasta.

4. Avaa WEBER CONNECT -sovellus ja seuraa sovelluksen ohjeita, jotta voit 
muodostaa yhteyden SMOKEFIRE-grilliin.

HUOMAA: Jotta älylaitteen liittäminen grilliin onnistuu paikallisen Wi-Fi-verkon 
kautta, grillin on oltava Wi-Fi-reitittimen kantaman sisällä. Jos yhteysyrityksesi 
eivät ole onnistuneet, yritä siirtää grilli Wi-Fi-reitittimen kantaman sisälle tai lisää 
signaalinvahvistin vahvempaa signaalia varten. Muista sijoittaa grilli vähintään 65 
cm (2 jalan) päähän palavista materiaaleista ja syttyvistä nesteistä.

Grillin liittäminen Bluetoothin® kautta
Yhdistä WEBER SMOKEFIRE -grilli Bluetooth® kautta toimimalla seuraavasti:

HUOMAA: WEBER suosittelee, että päivität älylaitteesi käyttöjärjestelmän 
uusimpaan versioon, ennen kuin yrität yhdistää grillin Bluetoothin® kautta.

1. Kytke säiliön alle sijoitettu virtalähteen kytkin on-asentoon.

2. Lataa WEBER CONNECT -sovellus älylaitteeseen App Storesta tai Play 
kaupasta.

3. Varmista, että älylaitteessa on Bluetooth® käytössä.

4. Avaa WEBER CONNECT -sovellus ja seuraa sovelluksen ohjeita, jotta voit 
muodostaa yhteyden SMOKEFIRE-grilliin.



11

B

GRILLIN KÄYTTÖ

A

1 2 3 4

C

1 2 3 4

D

weber.com

Ensimmäinen käynnistys
Kun kaikki edellisen ENNEN SYTYTYSTÄ -osion asetusvaiheet on suoritettu, voit 
nyt aloittaa grillin sytytyksen SMOKEFIRE-grillin esilämmittämiseksi.

HUOMAA: Jos tämä on ensimmäinen kerta, kun sytytät SMOKEFIRE-grillin, WEBER 
suosittelee, että kuumennat grilliä korkealla lämpötila-asetuksella 315 °C (600°F)  
vähintään 30-40 minuutin ajan kansi suljettuna.

Noudata näitä ohjeita, kun sytytät grillisi ensimmäistä kertaa:

1. Varmista, että säiliö on täynnä WEBER SMOKEFIRE 100 % luonnollisia 
puupellettejä (A).

2. Avaa grillin kansi.

3. Valitse valitsimen avulla korkein käytettävissä oleva lämpötila 315 °C 
(600°F) ja valitse se painamalla valitsinta (B).

HUOMAA: Älä paina ja pidä valitsinta, koska se käynnistää sammutusmenettelyn.

4. Kun grillistä alkaa tulla savua, sulje grillin kansi ja anna grillin lämmetä 
vähintään 30-40 minuuttia (C).

5. Avaa grillin kansi ja puhdista grillausritilät grilliharjalla tai kaapimella (D).

6. Nyt kun grillausritilä ovat puhtaat, voit aloittaa grillauksen nykyisessä 
lämpötilassa, vaihtaa lämpötilaa, liittää paistolämpötila-anturit, käynnistää 
ajastimen, valita grillausohjelman tai sammuttaa grillin – kaiken tämän 
ohjaimesta.

Joka kerta kun grillaat
Kun kaikki edellisen ENNEN SYTYTYSTÄ -kappaleen asetusvaiheet on suoritettu, 
voit nyt aloittaa grillin sytytyksen SMOKEFIRE-grillin esilämmittämiseksi.

Noudata näitä ohjeita aina, kun käytät SMOKEFIRE-grilliä:

1. Varmista, että säiliö on täynnä WEBER SMOKEFIRE 100 % luonnollisia 
puupellettejä (A).

2. Avaa grillin kansi.

3. Valitse valitsimen avulla haluttu lämpötila ja valitse se painamalla 
valitsinta (B).

HUOMAA: Älä paina ja pidä valitsinta, koska se käynnistää sammutusmenettelyn.

4. Kun savua alkaa näkyä, sulje grillin kansi ja anna grillin esilämmetä 
valittuun lämpötilaan (C). 

5. Kun grilli on esilämmitetty, avaa grillin kansi ja puhdista grillausritilä 
grilliharjalla tai kaapimella (D).

HUOMAA: WEBER suosittelee, että grillaat aina kansi suljettuna ja että annat grillin 
kuumentua ennen grillausritilöiden puhdistamista. 

6. Aloita grillaus! Nyt voit liittää paistolämpötila-antureita, käynnistää 
ajastimen tai valita grillausohjelman – kaiken tämän ohjaimesta.

--
Aseta tavoitelämpötila 
valitsinta kiertämällä 
ja sytytä painamalla 
valitsinta.
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Grillaus paistolämpötila-anturien kanssa
Käytä mukana olevaa paistolämpötila-anturia WEBER SMOKEFIRE-grillissä 
saadaksesi täydellistä ruokaa joka kerta.

VAROITUS: Paistolämpötila-anturien käsitteleminen paljain käsin aiheuttaa 
vakavia palovammoja. Käytä paistolämpötila-anturia käsitellessäsi aina 
lämmönkestäviä grillikintaita tai käsineitä.

Noudata näitä paistolämpötila-anturien käyttöohjeita:

1. Kun grilli on esilämmitetty, avaa grillin kansi ja puhdista grillausritilät 
grilliharjalla tai kaapimella (A). Aseta sitten ruoka ritilöille.

2. Kytke paistolämpötila-anturi(t) ohjaimen pohjaan ja vedä 
lämmönkestäviä grillikintaita tai käsineitä käyttäen anturien johdot 
grillin kannen ja grillaustilan (B) yläreunan välistä.

3. Työnnä paistolämpötila-anturi ruoan paksuimman osan keskelle (C).

4. Sulje grillin kansi.

HUOMAA: Varmista, että vedät paistolämpötila-anturien johdot grillin kannen 
kanavan läpi, jotta vältät vahingoittamasta niitä.

5. Valitse ohjaimen koontinäytössä vastaava laatta, jos haluat asettaa 
halutun lämpötilan tai valita grillausohjelman jokaiselle paistolämpötila-
anturille (D). Käännä valitsinta vasemmalle tai oikealle selataksesi 
valikkovaihtoehtoja, kunnes haluamasi asetukset ovat näkyvissä, ja valitse 
sitten painamalla valitsinta. Saat ohjaimen näyttöön ja WEBER CONNECT-
sovellukseen ilmoituksen, kun ruoka on saavuttanut asetetun lämpötilan.

 190˚C                      
285°

  25°
Anturi 1

  26°
Anturi 2
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Grillin sammuttaminen
Grillauksen jälkeen WEBER SMOKEFIRE-grilli sammutettava asianmukaisesti, 
jotta se voi tyhjentää kaikki jäljellä olevat pelletit ja tuhkat syöttöruuvista ja 
polttokupista. Näin grilli on käyttövalmis, kun haluat seuraavan kerran sytyttää 
sen. 

Sammuta WEBER SMOKEFIRE asianmukaisesti seuraavasti:

1. Kun ruoka on saavuttanut halutun sisälämpötilan, avaa kansi käyttäen 
lämmönkestäviä grillikintaita tai käsineitä, poista ja irrota kaikki 
paistolämpötila-anturit ja nosta ruoka-aineet pois grillausritilöiltä (A).

VAROITUS: Paistolämpötila-anturit, grillin kahvat ja grillin pinnat ovat kuumia. 
Käytä aina lämmönkestäviä grillikintaita tai käsineitä kun käsittelet, puhdistat, 
siirrät tai varastoit grillin tai sen osia.

HUOMAA: Paistolämpötila-anturin puhdistusohjeet ovat jäljempänä tämän 
käsikirjan kappaleessa KUNNOSSAPITO.

2. Kun grillin kansi on auki, sammuta grilli (B) painamalla ja pitämällä 
valitsinta. Vaihtoehtoisesti voit painaa päävalikkopainiketta . Selaa 
päävalikkoa painamalla valitsinta ja valitse "Sammutus".

HUOMAUTUS: Käynnistä aina sammutusmenettely grillin kansi auki, jotta grilli 
sammutetaan kunnolla grillauksen jälkeen. Usein keskeytetyt grillaussyklit voivat 
aiheuttaa komponentin rikkoutumisen.

3. SMOKEFIRE-grillisi suorittaa useita vaiheita, jotta grilli sammutetaan 
asianmukaisesti ja turvallisesti. Kun sammutus on valmis ja grilli on 
jäähtynyt, katkaise virta grillistä (C) ja irrota virtajohto pistorasiasta. 

4. Sulje grillin kansi (D).
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GRILLIN KÄYTTÖ

A

B

C

Pellettien vaihto /Säiliön tyhjentäminen
Haluat ehkä vaihtaa WEBER SMOKEFIRE 100 % luonnollisten puupellettien 
makua seuraavaa grillauskertaa varten, tai tyhjentää säiliön perusteellista 
puhdistusta tai huoltoa varten.

1. Laita takakautta SMOKEFIRE-grillin alle keskelle suuri ämpäri tai astia 
(A).

2. Avaa säiliön takaosassa oleva liukuluukku, jolloin pelletit putoavat alla 
olevaan astiaan (B).

VAROITUS: Ennen kuin täytät säiliön WEBER SMOKEFIRE 100 % luonnollisilla 
puupelleteillä, tarkasta silmämääräisesti, että säiliön sormisuoja on paikallaan 
ja ehjä (C). Tilaa uusi sormisuojus oman alueesi asiakaspalvelusta, yhteystiedot 
löytyvät verkkosivuiltamme osoitteesta weber.com.

HUOMAUTUS: Muista aina täyttää säiliö WEBER SMOKEFIRE 100 % luonnollisilla 
puupelleteillä ennen kuin sytytät SMOKEFIRE-grillin.

Grillausmenetelmät
WEBER SMOKEFIRE -grillillä käytettävissä on monia erilaisia 
grillausmenetelmiä, kuten grillaus, ruskistus, savustus, leivonta, haudutus 
ja paahto. Yksi pellettigrillauksen hienouksista on se, että saat nauttia 
suosikkiresepteistäsi aidolla lehtipuusavulla maustettuna. Tämä maku voi 
tehdä keskikertaisesta ateriasta jotain poikkeuksellista.

HUOMAA: Kun grillaat tai savustat pitkään, WEBER suosittelee käyttämään 
vesiastiaa grillaustilassa.

Tutustu asetuksiin
Ohjaimessa ja WEBER CONNECT-sovelluksessa on monia muita mahtavia 
toimintoja. Ohjelmoitavista ajastimista grillausohjelmiin, jotka antavat sinulla 
enemmän syitä rakastaa WEBER SMOKEFIRE grilliäsi. Tutki ja kokeile kaikkia 
mahdollisuuksia.
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OHJAIMEN ASETUKSET

1 2 3 4

weber.com

Valikko

Koontinäyttö

Grillaus                                                  175 °C

Ohjelmat

Ajastimet

Anturi 1

Lisää ohjelma

Aseta lämpötilahälytys

Lämpötila                                                24 °C

Koontinäyttö
Koontinäytössä  näkyvät kaikki nykyiset grillaustiedot. Täältä löydät grillin 
nykyisen ja tavoitelämpötilan, laiteyhteyden tilan ja erilliset laatat, jotka 
voidaan asettaa näyttämään opastettuja grillausohjelmia, ajastimet ja 
paistolämpötila-anturien tiedot.

  Päävalikko
Voit selata kaikkia ohjaimen käytettävissä olevia asetuksia painamalla 
päävalikkopainiketta . Käännä valitsinta ja valitse sitten vaihtoehdot 
painamalla sitä.

Paistolämpötila-anturin asettaminen
Kun liität paistolämpötila-anturin johonkin neljästä ohjaimen käytettävissä 
olevasta liittimestä, käännä ja paina valitsinta valitaksesi laatan, joka 
vastaa sen anturin numeroa, jonka asetukset haluat asettaa.

Paistolämpötila-anturin asetukset
Kun paistolämpötila-anturi on valittu koontinäytössä, voit joko valita 
grillausohjelman tai yksinkertaisesti asettaa lämpötilahälytyksen 
ilmoittamaan, kun ruoka on saavuttanut halutun lämpötilan.

 190˚C                      
285°

  25°
Anturi 1

  26°
Anturi 2

 190˚C                      
285°

  25°
Anturi 1
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OHJAIMEN ASETUKSET

  Grillausohjelmat
Jos valitset opastetun grillausohjelman, paina  painiketta.  Käännä 
valitsinta ja valitse grillattavan ruoan tyyppi. Viimeksi käytetyt ohjelmat 
tallennetaan ohjaimeen, jotta voit valita nopeasti usein käytetyt ohjelmat.

Kun olet valinnut ohjelman, voit säätää asetuksia mieltymystesi mukaan.

HUOMAA: Joillekin elintarvikkeille voi valita vain yhden kypsyysastelämpötilan. 
Tällä varmistetaan valmiin ruoan turvallinen lämpötila.

Kun olet valinnut kaikki haluamasi asetukset, käännä ja paina valitsinta 
valitaksesi "Aloita grillaus" -vaihtoehdon.

HUOMAA: Kun käytät opastettua grillausohjelmaa, saat ajoissa vinkkejä ja 
ilmoituksia koko grillauksen ajan, jotta saat täydellisesti grillattua ruokaa joka 
kerta.

  Ajastimet
Lisää uusi ajastin painamalla  painiketta. Valitse haluamasi aika valitsinta 
kiertämällä ja painamalla. Voit valita aktiivisen ajastimen koontinäytöstä tai  
päävalikosta ja säätää jäljellä olevan ajan määrää tai pysäyttää ajastimen.

Lakisääteiset tiedot
Saat lakisääteiset tiedot näkyviin painamalla  päävalikkopainiketta. 
Käännä ja paina valitsinta valitaksesi ”Asetukset” ja valitse sitten 
”Lakisääteiset tiedot”.

Naudan sisäfilee

Aloita grillaus                                    10-12 m

Kypsyysaste                                        Medium

Paksuus                                                 25 mm

Anturi

Ohjelmat

Naudan sisäfilee

Broilerinrinta

Broilerinsiipi

Paistettu peruna

Uusi ajastin

0:00

  0        5       10      15      20

Ajastimet

Uusi ajastin

10:00 Ajastin
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VIANMÄÄRITYS

weber.com

VIKAKOODI SYY RATKAISU
E1 Syöttöruuvin tukos Syöttöruuvin tukos on havaittu. Grilli yrittää tyhjentää syöttöruuvin tukoksen.

Syöttöruuvin tukos poistettu

tai

Syöttöruuvin tukosta ei voi 
poistaa

1. Grilli suorittaa automaattisesti sammutusmenettelyn, jos grilli on edelleen kuuma. 
Avaa grillin kansi ja odota, kunnes grilli on suorittanut sammutusmenettelyn ja 
jäähtynyt kokonaan. 

HUOMAUTUS: Älä irrota virtajohtoa äläkä kytke grilliä pois päältä sammutusmenettelyn 
aikana.

2. Kun sammutusmenettely on suoritettu, kytke grilli pois päältä ja irrota virtajohto 
pistorasiasta.

3. Poista grillausritilät, FLAVORIZER BARS -tangot, lämmönjakolevy ja lämpökilpi 
grillaustilasta.

4. Puhdista grillaustilasta ja polttokupista tuhka ja roskat käyttämällä grilliharjaa tai 
kaavinta ja ohjaa ne tuhka- ja rasvajärjestelmään. 

HUOMAUTUS: Anna tuhkan ja roskien sammua kokonaan ennen grillin puhdistamista.

5. Asenna lämpökilpi, lämmönjakolevy, FLAVORIZER BARS -tangot ja grillausritilät 
grillaustilaan.

6. Poista tuhka ja rasva tuhka- ja rasvajärjestelmästä. Kun se on puhdistettu, asenna 
laatikko paikalleen. Vaihda tiputusastiat tarpeen mukaan.

7. Kytke grilli verkkojännitteeseen ja kytke grilli päälle.

Jos grilli ei onnistu poistamaan syöttöruuvin tukosta, poista syöttöruuvin tukos käsin 
seuraavien ohjeiden mukaan.

E2 Puhaltimen virhe

Grilli suorittaa automaattisesti sammutusmenettelyn, jos grilli on edelleen kuuma. Avaa 
grillin kansi ja odota, kunnes grilli on suorittanut sammutusmenettelyn ja jäähtynyt 
kokonaan. 

HUOMAUTUS: Älä irrota virtajohtoa äläkä kytke grilliä pois päältä sammutusmenettelyn aikana. 

Tarkasta puhaltimen sähköliitäntä seuraavasti. Jos puhallin ei toimi sähköliitännän 
varmistamisen jälkeen, tilaa uusi puhallin oman alueesi asiakaspalvelusta, yhteystiedot 
löytyvät verkkosivuiltamme osoitteesta weber.com.

E3 Grilli liekki ei pala

1. Grilli suorittaa automaattisesti sammutusmenettelyn, jos grilli on edelleen kuuma. 
Avaa grillin kansi ja odota, kunnes grilli on suorittanut sammutusmenettelyn ja 
jäähtynyt kokonaan. 

HUOMAUTUS: Älä irrota virtajohtoa äläkä kytke grilliä pois päältä sammutusmenettelyn 
aikana.

2. Kun sammutusmenettely on suoritettu, kytke grilli pois päältä ja irrota virtajohto 
pistorasiasta.

3. Avaa grillin kansi ja poista grillausritilät, FLAVORIZER BARS -tangot, 
lämmönjakolevy ja lämpökilpi grillaustilasta.

4. Puhdista grillaustilasta ja polttokupista tuhka ja roskat käyttämällä grilliharjaa tai 
kaavinta ja ohjaa ne tuhka- ja rasvajärjestelmään. 

HUOMAUTUS: Anna tuhkan ja roskien sammua kokonaan ennen grillin puhdistamista.

5. Asenna lämpökilpi, lämmönjakolevy, FLAVORIZER BARS -tangot ja grillausritilät 
grillaustilaan.

6. Poista tuhka ja rasva tuhka- ja rasvajärjestelmästä. Kun se on puhdistettu, asenna 
laatikko paikalleen. Vaihda tiputusastiat tarpeen mukaan.

7. Kytke grilli verkkojännitteeseen ja kytke grilli päälle.

Ohjain käyttää kehittynyttä tekniikkaa, joka kykenee suorittamaan vianetsinnän 
SMOKEFIRE-grillillesi. Jos grillissä havaitaan ongelma, ohjain näyttää ja lähettää vikakoodin 
ilmoittaakseen virheestä, ennen kuin se käynnistää automaattisesti tarvittavan toiminnon. 
Lue tämä vianetsintäkappale ja noudata näytettyyn vikakoodiin liittyvää "RATKAISU"-
saraketta, sekä sitä seuraavia vikojen korjaus- ja tyhjennysohjeita.
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VIANMÄÄRITYS

VIKAKOODI SYY RATKAISU

E4 Tiedonsiirtohäiriö

1. Grilli suorittaa automaattisesti sammutusmenettelyn, jos grilli on edelleen kuuma. 
Avaa grillin kansi ja odota, kunnes grilli on suorittanut sammutusmenettelyn ja 
jäähtynyt kokonaan. 

HUOMAUTUS: Älä irrota virtajohtoa äläkä kytke grilliä pois päältä sammutusmenettelyn 
aikana.

2. Kun sammutusmenettely on suoritettu, kytke grilli pois päältä ja irrota virtajohto 
pistorasiasta.

3. Odota yksi minuutti, kytke sitten grilli verkkojännitteeseen ja kytke grilli päälle.

E5 Grilli on liian kuuma

1. Grilli suorittaa automaattisesti sammutusmenettelyn, jos grilli on edelleen kuuma. 
Avaa grillin kansi ja odota, kunnes grilli on suorittanut sammutusmenettelyn ja 
jäähtynyt kokonaan. 

HUOMAUTUS: Älä irrota virtajohtoa äläkä kytke grilliä pois päältä sammutusmenettelyn aikana.

2. Kun sammutusmenettely on suoritettu, kytke grilli pois päältä ja irrota virtajohto 
pistorasiasta.

3. Avaa grillin kansi ja poista grillausritilät, FLAVORIZER BARS -tangot, 
lämmönjakolevy ja lämpökilpi grillaustilasta.

4. Puhdista grillaustilasta ja polttokupista tuhka ja roskat käyttämällä grilliharjaa tai 
kaavinta ja ohjaa ne tuhka- ja rasvajärjestelmään. 

HUOMAUTUS: Anna tuhkan ja roskien sammua kokonaan ennen grillin puhdistamista.

5. Asenna lämpökilpi, lämmönjakolevy, FLAVORIZER BARS -tangot ja grillausritilät 
grillaustilaan.

6. Poista tuhka ja rasva tuhka- ja rasvajärjestelmästä. Kun se on puhdistettu, asenna 
laatikko paikalleen. Vaihda tiputusastiat tarpeen mukaan.

7. Kytke grilli verkkojännitteeseen ja kytke grilli päälle.

E6 Käynnistys epäonnistui

1. Grilli suorittaa automaattisesti sammutusmenettelyn, jos grilli on edelleen kuuma. 
Avaa grillin kansi ja odota, kunnes grilli on suorittanut sammutusmenettelyn ja 
jäähtynyt kokonaan. 

HUOMAUTUS: Älä irrota virtajohtoa äläkä kytke grilliä pois päältä sammutusmenettelyn 
aikana.

2. Kun sammutusmenettely on suoritettu, kytke grilli pois päältä ja irrota virtajohto 
pistorasiasta.

3. Avaa grillin kansi ja poista grillausritilät, FLAVORIZER BARS -tangot, 
lämmönjakolevy ja lämpökilpi grillaustilasta.

4. Puhdista grillaustilasta ja polttokupista tuhka ja roskat käyttämällä grilliharjaa tai 
kaavinta ja ohjaa ne tuhka- ja rasvajärjestelmään. 

HUOMAUTUS: Anna tuhkan ja roskien sammua kokonaan ennen grillin puhdistamista.

5. Poista tuhka ja rasva tuhka- ja rasvajärjestelmästä. Kun se on puhdistettu, asenna 
laatikko paikalleen. Vaihda tiputusastiat tarpeen mukaan.

6. Kytke grilli verkkojännitteeseen ja kytke grilli päälle. 

7. Käännä ja paina ohjaimen säädintä ja aseta grillauslämpötilaksi 200 °C (400°F).

8. Kun grilli alkaa lämmetä, tarkasta grillaustilan alaosassa oleva hehkutulppa 
visuaalisesti . 

VAROITUS: Älä koske hehkutulppaan tarkastaaksesi onko se kuuma. Jos hehkutulppa toimii 
oikein, se alkaa kuumentuessaan hehkua värillisenä.

Jos hehkutulppa toimii oikein:

9. Asenna lämpökilpi, lämmönjakolevy, FLAVORIZER BARS -tangot ja grillausritilät 
grillaustilaan.

Jos hehkutulppa ei toimi oikein:

• Grilli pysyy viileänä eikä syty. Sammuta grilli painamalla ja pitämällä säädintä 
ohjaimessa. Tilaa uusi hehkutulppa oman alueesi asiakaspalvelusta, yhteystiedot 
löytyvät verkkosivuiltamme osoitteesta weber.com.
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weber.com

VARAOSAT
Varaosia voi tilata WEBER-grillien 

jälleenmyyjältä tai osoitteesta  
weber.com.

OTA 
YHTEYTTÄ 

ASIAKASPALVE-
LUUN

Jos ongelmat eivät häviä, ota yhteyttä 
oman alueesi asiakaspalveluun, 
yhteystiedot löytyvät verkkosi-

vuiltamme osoitteesta 
weber.com.

VIKAKOODI SYY RATKAISU

E7 Moottorin toimintahäiriö

Grilli suorittaa automaattisesti sammutusmenettelyn, jos grilli on edelleen kuuma. Avaa 
grillin kansi ja odota, kunnes grilli on suorittanut sammutusmenettelyn ja jäähtynyt 
kokonaan. 

HUOMAUTUS: Älä irrota virtajohtoa äläkä kytke grilliä pois päältä sammutusmenettelyn 
aikana. 

Tarkasta moottorin sähköliitäntä seuraavasti. Jos moottori ei ole toimi sähköliitännän 
varmistamisen jälkeen, tilaa uusi moottori oman alueesi asiakaspalvelusta, yhteystiedot 
löytyvät verkkosivuiltamme osoitteesta weber.com.

E8 Lämpötila-anturin virhe

Grilli suorittaa automaattisesti sammutusmenettelyn, jos grilli on edelleen kuuma. Avaa 
grillin kansi ja odota, kunnes grilli on suorittanut sammutusmenettelyn ja jäähtynyt 
kokonaan. 

HUOMAUTUS: Älä irrota virtajohtoa äläkä kytke grilliä pois päältä sammutusmenettelyn 
aikana. 

Tilaa uusi anturi oman alueesi asiakaspalvelusta, yhteystiedot löytyvät verkkosivuiltamme 
osoitteesta weber.com.

E9
E9 Alhaisen polttoainetason 

tunnistusvirhe

Grilli suorittaa automaattisesti sammutusmenettelyn, jos grilli on edelleen kuuma. Avaa 
grillin kansi ja odota, kunnes grilli on suorittanut sammutusmenettelyn ja jäähtynyt 
kokonaan. 

HUOMAUTUS: Älä irrota virtajohtoa äläkä kytke grilliä pois päältä sammutusmenettelyn 
aikana. 

Puhdista polttoaineanturin ikkuna seuraavasti. Jos polttoaineanturi ei toimi kunnolla 
puhdistuksen jälkeen, tilaa uusi polttoaineanturi oman alueesi asiakaspalvelusta, 
yhteystiedot löytyvät verkkosivuiltamme osoitteesta weber.com.
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VIANMÄÄRITYS

1 2 3 4

A

B

C

D

E

F

E1 Syöttöruuvin tukos 
Syöttöruuvin tukoksen poistaminen

Tyhjennä E1-vikakoodi ohjaimesta seuraavasti:

1. Kun grilli on suorittanut sammutusmenettelyn ja täysin jäähtynyt, 
sammuta grilli ja irrota virtajohto pistorasiasta.

2. Poista grillausritilät, FLAVORIZER BARS -tangot, lämmönjakolevy ja 
lämpökilpi grillaustilasta. (A).

3. Irrota pellettikouru polttokupista ristipääruuvitaltalla ja sulje grillin 
kansi (B).

4. Laita takakautta SMOKEFIRE-grillin alle keskelle suuri ämpäri tai 
astia (C).

5. Avaa säiliön takaosassa oleva liukuluukku, jolloin pelletit putoavat 
alla olevaan astiaan (D).

6. Poista takapaneeli SMOKEFIRE-grillin takapuolelta irrottamalla neljä 
ruuvia (E).

7. Irrota moottorin johdin puristamalla ja vetämällä pikaliitintä. (F).
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K

G

H

I

J

weber.com

8. Irrota syöttöruuvi/moottori poistamalla ensin kaksi ruuvia kiinnikkeestä. 
Liu'uta ja kierrä syöttöruuvi/moottori varovasti ulos grillistä (G), (H).

HUOMAA: Huomaa moottorin asento, kun se on kiinnitetty syöttöruuvin putkeen.

9. Irrota syöttöruuvi ja moottori syöttöruuvin putkesta irrottamalla ensin 
neljä kiinnitysruuvia ja vetämällä ja kiertämällä syöttöruuvi/moottori 
ulos syöttöruuvin putkesta (I).

10. Puhdista syöttöruuvin putki ja syöttöruuvi/moottori ja poista pelletit ja 
roskat, jotka ovat mahdollisesti tukkineet syöttöruuvin.

11. Ennen kuin asennat syöttöruuvin ja moottorin takaisin syöttöruuvin 
putkeen, varmista, että murtotappi on edelleen ehjä (J). Tapin molempien 
päiden tulee olla näkyvissä. Syöttöruuvi ei saa irrota moottorista. Jos 
murtotappi on rikki, se on vaihdettava ennen uudelleenasennusta. Tilaa 
uusi murtotappi oman alueesi asiakaspalvelusta, yhteystiedot löytyvät 
verkkosivuiltamme osoitteesta weber.com.

12. Asenna syöttöruuvi/moottori liu'uttamalla syöttöruuvi putken läpi ja 
kiinnittämällä se neljällä ruuvilla (K). 

HUOMAUTUS: Varmista, että syöttöruuvi/moottori on oikeassa asennossa, kun se 
asennetaan syöttöruuvin putkeen. Katso kuva (K).
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L

M

N

O

Jatkuu...

13. Asenna syöttöruuvi/moottori työntämällä se hitaasti ja varovasti takaisin 
grilliin ja kiinnittämällä se kahdella ruuvilla (L), (M).

HUOMAA: Varo vahingoittamasta putken tiivistettä, kun asennat syöttöruuvin/
moottorin paikalleen. Jos tiiviste vaurioituu, tilaa uusi tiiviste oman alueesi 
asiakaspalvelusta, yhteystiedot löytyvät verkkosivuiltamme osoitteesta weber.
com.

14. Kytke moottorin pistoke. Varmista, että pistoke on liitetty kunnolla 
moottoriin (N).

15. Asenna takapaneeli (O).
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P

Q

R

1 2 3 4

S

weber.com

16. Sulje säiliön liukuluukku (P).

17. Avaa säiliön kansi ja täytä se valituilla WEBER SMOKEFIRE 100 % 
luonnollisilla puupelleteillä (Q).

18. Avaa grillin kansi ja asenna pellettikouru ristipääruuvitaltalla (R).

HUOMAA: Varmista ennen laitteiston kiinnittämistä, että syöttöruuvin putki on 
asetettu pellettikourun aukkoon.

19. Asenna lämpökilpi, lämmönjakolevy, FLAVORIZER BARS -tangot ja 
grillausritilät grillaustilaan   (S).

20. Kytke virtajohto, käynnistä grilli ja kytke se päälle, jotta ohjain voi 
suorittaa diagnoosin. Jos E1-vikakoodi näkyy edelleen ohjaimessa, 
ota yhteyttä oman alueesi asiakaspalveluun, yhteystiedot löytyvät 
verkkosivuiltamme osoitteesta weber.com.
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D

A

B

C

E2 Puhaltimen virhe 
Puhaltimen sähköliitännän tarkistaminen

Tyhjennä E2-vikakoodi ohjaimesta seuraavasti:

1. Kun grilli on suorittanut sammutusmenettelyn ja täysin jäähtynyt, 
sammuta grilli ja irrota virtajohto pistorasiasta (A).

2. Poista takapaneeli SMOKEFIRE-grillin takapuolelta irrottamalla neljä 
ruuvia (B).

3. Tarkasta puhaltimen sähkökytkentä (C). Varmista, että pistoke on 
kytketty kunnolla puhaltimen pistokkeeseen.

4. Asenna takapaneeli (D).

5. Kytke virtajohto, käynnistä grilli ja kytke se päälle, jotta ohjain voi 
suorittaa diagnoosin.

6. Jos E2-vikakoodi näkyy edelleen ohjaimessa, tilaa uusi puhallin oman 
alueesi asiakaspalvelusta, yhteystiedot löytyvät verkkosivuiltamme 
osoitteesta weber.com.
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A

B

C
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E7 Moottorin toimintahäiriö 
Moottorin sähköliitännän tarkistaminen

Tyhjennä E7-vikakoodi ohjaimesta seuraavasti:

1. Kun grilli on suorittanut sammutusmenettelyn ja täysin jäähtynyt, 
sammuta grilli ja irrota virtajohto pistorasiasta (A).

2. Poista takapaneeli SMOKEFIRE-grillin takapuolelta irrottamalla neljä 
ruuvia (B).

3. Tarkasta moottorin sähkökytkentä (C). Varmista, että pistoke on 
liitetty kunnolla moottoriin.

4. Asenna takapaneeli (D).

5. Kytke virtajohto, käynnistä grilli ja kytke se päälle, jotta ohjain voi 
suorittaa diagnoosin.

6. Jos E7-vikakoodi näkyy edelleen ohjaimessa, tilaa uusi 
moottori oman alueesi asiakaspalvelusta, yhteystiedot löytyvät 
verkkosivuiltamme osoitteesta weber.com.
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A
E9 Alhaisen polttoainetason tunnistusvirhe 
Polttoaineanturin ikkunan puhdistaminen

Tyhjennä E9-vikakoodi ohjaimesta seuraavasti:

1. Kun grilli on suorittanut sammutusmenettelyn ja täysin jäähtynyt, 
aseta takakautta SMOKEFIRE-grillin pellettisäiliön (A) alle keskelle 
suuri ämpäri tai astia .

2. Avaa säiliön takaosassa oleva liukuluukku, jolloin pelletit putoavat 
alla olevaan astiaan (B).

3. Pyyhi polttoaineanturin ikkuna puhtaaksi kuivalla liinalla tai 
paperipyyhkeellä (C).

4. Sulje säiliön liukuluukku (D) ja täytä säiliö valituilla WEBER 
SMOKEFIRE 100 % luonnollisilla puupelleteillä.

5. Kytke virtajohto, käynnistä grilli ja kytke se päälle, jotta ohjain voi 
suorittaa diagnoosin.

6. Jos E9-vikakoodi näkyy edelleen ohjaimessa, tilaa uusi 
polttoaineanturi oman alueesi asiakaspalvelusta, yhteystiedot 
löytyvät verkkosivuiltamme osoitteesta weber.com.
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Ilmoitus Järjestys/Toiminnot
Polttoaine vähissä Täytä säiliö WEBER SMOKEFIRE 100 % luonnollisilla puupelleteillä.

Kokkaus valmis
Kokkaus on päättynyt. Sinulla on nyt mahdollisuus jatkaa kokkausta samalla grillin 

lämpötilalla, muuttaa grillin lämpötilaa tai sammuttaa grilli.

Virheellinen sammutus

Grilli sammutettiin virheellisesti. 

1. Grilli suorittaa automaattisesti sammutusmenettelyn, jos grilli on edelleen kuuma. 
Avaa grillin kansi ja odota, kunnes grilli on suorittanut sammutusmenettelyn ja 
jäähtynyt kokonaan. 

HUOMAUTUS: Älä irrota virtajohtoa äläkä kytke grilliä pois päältä sammutusmenettelyn 
aikana.

2. Kun sammutusmenettely on suoritettu, kytke grilli pois päältä ja irrota virtajohto 
pistorasiasta.

3. Poista grillausritilät, FLAVORIZER BARS -tangot, lämmönjakolevy ja lämpökilpi 
grillaustilasta.

4. Puhdista grillaustilasta ja polttokupista tuhka ja roskat käyttämällä grilliharjaa tai 
kaavinta ja ohjaa ne tuhka- ja rasvajärjestelmään. 

HUOMAUTUS: Anna tuhkan ja roskien sammua kokonaan ennen grillin puhdistamista.

5. Poista tuhka ja rasva tuhka- ja rasvajärjestelmästä. Kun se on puhdistettu, asenna 
laatikko paikalleen. Vaihda tiputusastiat tarpeen mukaan.

6. Asenna lämpökilpi, lämmönjakolevy, FLAVORIZER BARS -tangot ja grillausritilät 
grillaustilaan.

7. Kytke virtajohto, käynnistä grilli ja kytke se päälle, jotta ohjain voi suorittaa 
diagnoosin.

Vaihda hehkutulppa

Hehkutulppa on loppuun kulunut. Haluatko vaihtaa sen?

Jos KYLLÄ:

1. Avaa grillin kansi ja sammuta grilli painamalla ja pitämällä valitsinta tai käyttämällä 
päävalikkoa. Odota, kunnes grilli on suorittanut sammutusmenettelyn ja jäähtynyt 
kokonaan. 

HUOMAUTUS: Älä irrota virtajohtoa äläkä kytke grilliä pois päältä sammutusmenettelyn 
aikana.

2. Jos haluat vaihtaa hehkutulpan, ota yhteys oman alueesi asiakaspalveluun, 
yhteystiedot löytyvät verkkosivuiltamme osoitteesta weber.com.

3. Katso hehkutulpan vaihto-ohjeet.

4. Kun hehkutulppa on vaihdettu, nollaa hehkutulppa ohjaimen päävalikon asetuksista.

Jos EI:

Voit jatkaa grillin käyttöä. Hehkutulpan vaihtoilmoitus pysyy avoimien vikakoodien ja 
ilmoitusten luettelossa, kunnes se on vaihdettu ja nollattu.

Sammutus aloitettu

Sammutusmenettely:

1. Ylimääräisen polttoaineen poltto

2. Takapalon esto

3. Syöttöruuvin tyhjennys

4. Polttokupin puhdistus tuhkasta

5. Grillin jäähdytys säilytystä varten

6. Sammutus valmis

Ohjain näyttää ja lähettää ilmoituksia, jotka ilmoittavat sinulle tietyistä grillin toiminnoista ja 
ennaltaehkäisevistä kunnossapitotoimista. Lue tämä vianetsintäosio ja seuraa ilmoitukseen 
liittyvää "Järjestys/Toiminnot"- saraketta toimintaohjeineen.
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Hehkutulpan vaihtaminen
Tilaa uusi hehkutulppa oman alueesi asiakaspalvelusta, yhteystiedot 
löytyvät verkkosivuiltamme osoitteesta weber.com. Hehkutulppa 
vaihdetaan seuraavasti:

1. Avaa grillin kansi ja sammuta grilli painamalla ja pitämällä valitsinta 
tai käyttämällä päävalikkoa. Odota, kunnes grilli on suorittanut 
sammutusmenettelyn ja jäähtynyt kokonaan. 

HUOMAUTUS: Älä irrota virtajohtoa pistorasiasta tai kytke grilliä pois päältä 
sammutusmenettelyn aikana.

2. Kun grilli on suorittanut sammutusmenettelyn, kytke grilli pois päältä 
(A) ja irrota virtajohto pistorasiasta.

3. Avaa grillin kansi ja poista grillausritilät, FLAVORIZER BARS -tangot, 
lämmönjakolevy ja lämpökilpi grillaustilasta (B).

4. Irrota SMOKEFIRE-grillin takaseinän paneeli irrottamalla neljä ruuvia 
(C).

5. Irrota hehkutulppakokoonpanon johdin puristamalla ja vetämällä 
pikaliitintä (D).

6. Irrota hehkutulppakokoonpano varovasti poistamalla ruuvi, joka pitää 
sen paikallaan, ja liu'uttamalla kokoonpano ulos grillistä (E).

7. Irrota hehkutulppa hehkutulppakokoonpanosta vetämällä se ulos ja 
pois (F).

8. Asenna uusi hehkutulppa hehkutulppakokoonpanoon työntämällä se 
tukevasti pistokkeeseen (G).

9. Asenna hehkutulppakokoonpano varovasti suoraan grillin takaseinän 
läpi ja kiinnitä se paikoilleen kiristämällä kiinnitysruuvi (H).

HUOMAA: Varmista, että hehkutulpan kärki on kunnolla paikallaan 
tarkastamalla polttokupin pohjassa oleva hehkutulppa silmämääräisesti. 
Hehkutulpan kärki on työnnettävä pellettiritilän läpi, jotta se toimisi oikein (G).

10. Kytke hehkutulppakokoonpanon liitin (J).

11. Asenna takapaneeli (K).

12. Asenna lämpökilpi, lämmönjakolevy, FLAVORIZER BARS -tangot ja 
grillausritilät takaisin grillaustilaan (L).

13. Kytke virtajohto säiliön alla olevaan pistokkeeseen ja kytke sitten 
virtajohto pistorasiaan.

14. Kytke grilli päälle ja nollaa hehkutulppa ohjaimen päävalikon 
asetuksissa.
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VARAOSAT
Varaosia voi tilata WEBER-grillien 

jälleenmyyjältä tai osoitteesta  
weber.com.

OTA 
YHTEYTTÄ 

ASIAKASPALVE-
LUUN

Jos ongelmat eivät häviä, ota yhteyttä 
oman alueesi asiakaspalveluun, 
yhteystiedot löytyvät verkkosi-

vuiltamme osoitteesta 
weber.com.

ONGELMA Syy/ Toimenpiteet

Grilli ei kytkeydy päälle

Jos grilli ei kytkeydy päälle:

1. Tarkista, että virtajohto on kytketty kunnolla grilliin ja pistorasiaan. 

2. Jos grilli on kytketty vikavirtasuojapistorasiaan, nollaa laite. 

3. Jos grilli ei kytkeydy päälle, kun olet suorittanut edellä mainitut tarkastukset, sulake 
on todennäköisesti lauennut. Katso alla olevat sulakkeen vaihto-ohjeet.

4. Jos grilli ei kytkeydy päälle, kun kaikki vaiheet on suoritettu, ota yhteyttä oman 
alueesi asiakaspalveluun, yhteystiedot löytyvät verkkosivuiltamme osoitteesta 
weber.com.

Maali näyttää kuoriutuvan grillin kannen 
sisäpuolelta

Hiutaleet ovat itse asiassa kertyneitä ruoanlaittohuuruja, jotka ovat hiiltyneet. Tämä 
tapahtuu ajan mittaan, kun grilliä käytetään toistuvasti. Tämä ei ole vika. 

Käytä grilliharjaa tai mukana olevaa grillikaavinta, ja hankaa ja puhdista hellävaroen 
hiilihiutaleet kannesta ja grillaustilasta. Pyyhi puhtaaksi pehmeällä liinalla tai 
paperipyyhkeellä.
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Sulakkeen vaihto
Jos SMOKEFIRE-grillisi ei reagoi edes kaikkien sähköliitäntöjen 
varmistamisen jälkeen, on mahdollista, että grillin sulake on lauennut. Grillin 
virtalähde on suojattu 5x20 mm FAST BLOW, 1,6A @ 240 VAC sulakkeella. 
Tämä yksinkertainen ja edullinen osa voidaan helposti vaihtaa seuraavasti:

HUOMAUTUS: Korvaa sulake aina samanarvoisella sulakkeella. Tämän 
laiminlyönti mitätöi takuun. Oikea sulake on:

5x20 mm FAST BLOW

1,6 A @ 240 VAC

1. Varmista, että grilli on täysin jäähtynyt, katkaise virta ja irrota virtajohto 
pistorasiasta (A).

2. Sulake asennetaan säiliön alapuolella sijaitsevaan sulakkeenpitimeen. 
Kampea sulakkeenpidin varovasti auki ruuvitaltalla ja irrota sulake (B).

3. Tarkista sulake silmämääräisesti varmistaaksesi, että se on lauennut (C). 

HUOMAA: Kun sulake on lauennut, se näyttää hieman palaneelta tai haljenneelta.

4. Asenna uusi sulake sulakkeenpitimeen ja asenna sulakkeenpidin takaisin 
virtalähteeseen (D).

HUOMAUTUS: Varmista ennen grillin käyttöä, että sulakkeenpidin on asennettu ja 
suljettu.

5. Kytke virtajohto, käynnistä grilli ja kytke se päälle, jotta ohjain voi 
suorittaa diagnoosin.
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HUOLTO

Suositellut puhdistustoimenpiteet
Jotta voisit käyttää WEBER SMOKEFIRE grilliäsi grillaamiseen ja 
savustamiseen vuosi toisensa jälkeen, WEBER suosittelee, että 
puhdistat grillin perusteellisesti 20 grillaustunnin tai 12 käyttökerran 
välein.

VAROITUS: IRROTA GRILLIN VIRTAJOHTO AINA PISTOKKEESTA ENNEN 
HUOLTOA JA PUHDISTUSTA.

HUOMAUTUS: ÄLÄ KOSKAAN KASTELE GRILLIÄ SUIHKULLA, KUTEN 
PUUTARHALETKULLA TAI PAINEPESURILLA. LAITTEEN SÄHKÖISET OSAT 
VOIVAT VIOITTUA.

HUOMAUTUS: WEBER suosittelee, että suojaat kätesi grillihanskoilla tai 
kumihansikkailla grilliä puhdistaessa.

Noudatathan seuraavia ohjeita grilliä puhdistaessa:

1. Irrota grillin virtajohto pistokkeesta.

2. Nosta grillin kansi ylös, ja harjaa tai rapsuta kansi puhtaaksi 
grilliharjalla tai pakkauksessa tulleen raaputtimen avulla.

3. Jätä ritilät paikoilleen, ja harjaa tai rapsuta ne puhtaiksi. Irrota ne 
sitten grillistä ja laita sivuun.

4. Harjaa tai raaputa polttimen suojus ja lämpöritilä puhtaaksi 
niiden ollessa paikoillaan. Irrota ne sitten grillistä ja laita sivuun.

5. Pidä lämmönohjauslevyä paikoillaan, ja harjaa tai raaputa se 
puhtaaksi harjaa tai raaputinta käyttäen. Irrota se sitten grillistä 
ja laita sivuun.

6. Harjaa tai raaputa grillin sisus puhtaaksi grilliharjalla tai 
raaputtimella. Harjaa rasva ja lika grillin pohjassa olevia aukkoja 
kohti kertakäyttöiselle rasva-astialle.

7. Tyhjennä polttoastia pakkauksessa tulleen raaputtimen avulla, ja 
työnnä tuhkat ja lika polttoastian pohjassa olevan pellettiastian 
läpi.

8. Irrota tuhka- ja rasvaluukku ja puhdista se. Laita kertakäyttöinen 
rasva-astia takaisin paikalleen. Puhdista myös tuhka- ja 
rasvaluukun aukko, ettei sinne ajan kanssa kerääntynyt 
lika lopulta estä laatikkoa menemästä paikalleen. Kun olet 
puhdistanut laatikon ja sen aukon, aseta laatikko paikalleen.

VAROITUS: ÄLÄ IRROTA TUHKA- JA RASVALAATIKKOA GRILLIN OLLESSA 
KÄYTÖSSÄ, TAI KUN SE ON VIELÄ KUUMA KÄYTÖN JÄLJILTÄ. Vaihda 
rasva-astia säännöllisesti aina ennen grillin sytyttämistä. Tämä pienentää 
rasvapalon riskiä.

9. Aseta lämmönohjauslevy, lämmöntasauslevy, polttimen suojus ja 
grilliritilä paikoilleen grilliin.

Vuosittainen koneiston puhdistus
SmokeFire -grillisi koneisto tulee pestä huolellisesti kerran vuodessa 
grillin moitteettoman toiminnan takaamiseksi. 

VAROITUS: IRROTA GRILLIN VIRTAJOHTO AINA PISTOKKEESTA ENNEN 
HUOLTOA JA PUHDISTUSTA.

HUOMAUTUS: ÄLÄ KOSKAAN KASTELE GRILLIÄ SUIHKULLA, KUTEN 
PUUTARHALETKULLA TAI PAINEPESURILLA. LAITTEEN SÄHKÖISET OSAT 
VOIVAT VIOITTUA.

HUOMAUTUS: WEBER suosittelee, että suojaat kätesi grillihanskoilla tai 
kumihansikkailla grilliä puhdistaessa.

Noudatathan seuraavia ohjeita SmokeFire -grilliä puhdistaessa:

1. Kun grillisi on täysin pois päältä ja se on jäähtynyt, irrota sen 
virtajohto virtalähteestä.

2. Irrota grillin takaosassa olevan luukun kansi.

3. Irrota hehkutulppa koskettimesta. Irrota sitten koko 
hehkutulppajärjestelmä ja laita sivuun.

4. Avaa grillin kansi ja irrota grilliritilät, polttimen suojus ja 
lämmönohjauslevy grillistä.

5. Irrota kaksi ruuvia, jotka pitävät pellettiastian paikoillaan 
polttoastiassa ja irrota pellettiastia grillistä.

6. Irrota polttoastia ja pellettialusta grillistä.

7. Puhdista polttoastian alue lastalla tai pehmeällä harjalla. Kaavi 
tuhka ja lika tuhkan ja rasvan poistoon tarkoitettuun aukkoon. 

HUOMAA: Puhdista grillistä huolellisesti kaikki siihen käytössä 
kerääntynyt tuhka ja lika.

8. Asenna pellettialusta, polttoastia ja pellettiastia takaisin 
paikoilleen. Muista kiinnittää uudelleen ne kaksi ruuvia, jotka 
pitävät pellettiastian kiinni polttoastiassa.

9. Kiinnitä hehkutulppajärjestelmä takaisin grillin takaosaan.

HUOMAA: Tarkista, että hehkutulpan pää on asennettu kunnolla 
grillin pohjalla olevan pellettialustan läpi. Jos hehkutulppa ei mene 
pellettialustan läpi, poista hehkutulppajärjestelmä ja asenna se uudelleen.

10. Liitä hehkutulppajärjestelmä sähköliitäntään.

11. Kiinnitä takaluukun kansi takaisin paikalleen neljällä ruuvilla.

12. Asenna lämmönohjauslevy, polttimen suojus ja grilliritilät 
takaisin paikoilleen grillin sisälle.

Grillin ulkopintojen puhdistus
Grillin ulkopinta saattaa koostua teräs-, posliiniemali- ja 
muovipinnoista. Weber suosittelee puhdistamaan eri pinnat 
seuraavasti.

Teräspintojen puhdistus
Käytä teräspintojen puhdistukseen myrkytöntä ja hankaamatonta 
teräksenpuhdistusainetta tai ulkona käytettäville tuotteille ja grilleille 
tarkoitettua kiillotusainetta. Pyyhi pinnat pehmeällä mikrokuituliinalla 
teräskuitujen suuntaisesti. Älä käytä talouspaperia. 

HUOMAUTUS: Varo naarmuttamasta teräspintoja hankaavilla aineilla. 
Tällaiset aineet eivät puhdista ja kiillota metallipintaa, vaan ne muuttavat 
sen väriä poistamalla pintaa suojaavan kromioksidikalvon.

Maalattujen, posliiniemaloitujen ja muovisten 
pintojen puhdistus
Pyyhi maalatut, posliiniemaloidut ja muoviset pinnat puhtaiksi 
lämpimällä pesuainevedellä tai pehmeällä mikrokuituliinalla. Kun olet 
pyyhkinyt pinnat, huuhtele ja kuivaa ne 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. Huuhtele 
kevyesti ja kuivaa huolellisesti. Voit myös käyttää hankaamatonta, 
ruostumattomalle teräkselle tarkoitettua puhdistusainetta kerran 
viikossa estääksesi pinnan ruostumisen. Käytä vain ohjeiden 
mukaisella tavalla.

Lämpömittareiden puhdistaminen
Grillin mukana tulleet lämpömittarit tulee pestä jokaisen käyttökerran 
jälkeen, turvallisen ruoanlaiton takaamiseksi. Lämpömittareita 
ei kuitenkaan tule upottaa minkäänlaiseen nesteeseen, koska se 
saattaa vahingoittaa niitä. Weber suosittelee, että pyyhit lämpömittarit 
hellävaraisesti puhtaaksi lämpimään saippuaveteen kastetulla liinalla 
tai talouspaperilla.
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GRILLIMESTARIN VINKIT

 m VAROITUS! Irrota virtajohto pistorasiasta ja odota, että grilli 
on jäähtynyt kokonaan ennen huolto- tai puhdistustöiden 
suorittamista.

 m VAROITUS! Älä koskaan pese grilliä vesisuihkulla, kuten 
puutarhaletkulla tai painepesurilla. Elektroniset komponentit 
voivat vaurioitua.

 m VAROITUS! Ajan myötä lämpökilpeen, FLAVORIZER BARS 
-tankoihin, lämmönjakolevyyn ja grillausritilöihin voi syntyä 
karkeita pintoja. Näitä osia käsiteltäessä on suositeltavaa 
käyttää suojakäsineitä.

 m VAROITUS! Älä puhdista lämpökilpeä, FLAVORIZER BARS 
-tankoja, lämmönjakolevyä ja grillausritilöitä pesualtaassa, 
astianpesukoneessa tai itsepuhdistuvassa uunissa.

 m VAROITUS! Älä aseta mitään grillin osia sivutasolle, sillä ne 
voivat naarmuttaa ruostumatonta terästä.

 m VAROITUS! Älä puhdista grilliä seuraavilla:

• Hankaavat ruostumattoman teräksen kiillotusaineet tai maalit

• Happoa, alkoholia tai ksyleenia sisältävät puhdistusaineet

• Uuninpuhdistusaine

• Hankaavat puhdistusaineet tai -tyynyt

weber.com

Käytä grillikintaita tai -käsineitä
Käytä aina kuumuutta kestäviä grillikintaita tai -käsineitä, kun käytät WEBER 
SMOKEFIRE -grilliä. Tuuletusaukot, kahvat, tuhka- ja rasvajärjestelmä, 
ja grillaustila kuumenevat grillauksen aikana ja voivat aiheuttaa vakavia 
palovammoja. Muista pitää kädet ja kyynärvarret suojattuina.

Esilämmitä grilli
Grillin esilämmitys kansi suljettuna kuumentaa grillausritilät ja grillaustilan 
grillausta varten. Lämpö irrottaa grillausritilöihin tarttuneet ruoantähteet, 
jolloin ne on helppo puhdistaa grilliharjalla tai kaapimella. Esikuumentaminen 
ehkäisee ruokien tarttumista ritilään ja varmistaa, että ritilä on tarpeeksi 
kuuma ruokien ruskistamiseen.

HUOMAUTUS: Kun käytät ruostumatonta teräsgrilliharjaa, muista tarkistaa 
irtoaako siitä harjaksia. Vaihda harja uuteen, jos siitä irtoaa harjaksia.

Laita kansi kiinni!
On tärkeää muistaa aina pitää grillin kansi suljettuna. Tämä pitää grillaustilan 
lämpötilan haluttuna ja varmistaa ruoan tasaisen kypsymisen.

Sekoita
WEBER SMOKEFIRE 100 % luonnollisista puupelleteistä on saatavana useita 
versioita, kuten hikkori, omena, kirsikka ym. Voit kokeilla sekoittamalla eri 
makuisia pellettejä. Tutki eri mahdollisuuksia.

Kypsennysaika ja lämpötila
Jos grillaat kylmässä ilmastossa tai tuulisissa olosuhteissa, kypsennysajat 
voivat olla pidempiä. Nämä olosuhteet laskevat grillin lämpötilaa, joten 
tarkkaile aina grilliä ja käytä paistolämpötila-antureita turvallisten 
lämpötilojen takaamiseksi. Muista pitää grillin kansi suljettuna 
mahdollisimman paljon kypsennyksen aikana, jotta lämpö ja savu eivät pääse 
karkaamaan.
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VARAOSAT
Käytä vain aitoja WEBER-varaosia 
grillin korjaamiseen tai varaosina.  

Käy osoitteessa weber.com
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SmokeFire - EX6 - EU 091019
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Käytä vain aitoja WEBER-varaosia 
grillin korjaamiseen tai varaosina.  

Käy osoitteessa weber.com
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FRANCE
Weber-Stephen France SAS
+33 0810 19 32 37
service-fr@weber.com

GERMANY
Weber-Stephen Deutschland GmbH
+49 (0) 30 219 0710
service-de@weber.com

ICELAND
Jarn & Gler Wholesale EHF
+354 58 58 900

INDIA
Weber-Stephen Barbecue Products India Pvt. Ltd.
080 42406666
customercare@weberindia.com

ISRAEL
D&S Imports
+972 392 41119
info@weber.co.il

ITALY
Weber-Stephen Products Italia Srl
+39 0444 367 911
service-it@weber.com

NETHERLANDS
Weber-Stephen Holland B.V.
+31 202 623 978
service-nl@weber.com

POLAND
Weber-Stephen Polska Sp. z o.o.
+48 22 392 04 69
info-pl@weberstephen.com

RUSSIA
Weber-Stephen Vostok LLC
+7 495 956 63 21
info.ru@weberstephen.com

SOUTH AFRICA
Weber-Stephen Products (South Africa) Pty Ltd.
+27 11 454 2369
info@weber.co.za

SPAIN
Weber-Stephen Ibérica SRL
+34 935 844 055
service-es@weber.com

SWITZERLAND
Weber-Stephen Schweiz GmbH
+41 52 24402 50
service-ch@weber.com

UNITED ARAB EMIRATES
Weber-Stephen Deutschland GmbH, Dubai Branch
+971 4 454 1626
info@weberstephen.ae 

UNITED KINGDOM
Weber-Stephen Products (UK) Ltd.
+44 (0)203 630 1500
service-uk@weber.com

USA
Weber-Stephen Products LLC
847 934 5700
support@weberstephen.com

For Republic of Ireland, please contact: 
Weber-Stephen Products (U.K.) Limited.

For other eastern European countries, such as ROMANIA, 
SLOVENIA, CROATIA, or GREECE, please contact:  
Weber-Stephen Deutschland GmbH.

For Baltic states, please contact:  
Weber-Stephen Nordic ApS.

• ULC/ORD-C2728 2013

• UL2728A 2019

• EN 1860-1:2017

• EN 55014-1:2017

• EN 55014-2:2015

weber. com


