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YLEISTÄ

Tutustu huolellisesti tämän ohjeen sisältöön, koska siinä on tärkeää tietoa laitteen oikeasta, 
tehokkaasta ja turvallisesta asentamisesta, käytöstä ja huoltamisesta.

Säilytä tämä ohje huolellisesti mahdollisia muitakin käyttäjiä varten.

Tämän laitteen asennus on suoritettava valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti paikallisia 
ohjeita ja määräyksiä noudattaen. Laitteen saa liittää kaasuverkkoon vain tarvittavan ammat-
tipätevyyden omaava henkilö.

Laitteen virheellinen asennus, säätö, huolto ja hoito sekä laitteeseen tehdyt muutokset saattavat 
johtaa laitteen vaurioitumiseen ja aiheuttaa henkilövahinkoja. Lue tämä käsikirja huolellisesti 
ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa.

Tämä laite on ammattikäyttöön suunniteltu, joten sitä saa käyttää vain koulutettu henkilökunta.
Laitteen käyttäjät tulee perehdyttää laitteen oikeaan ja turvalliseen käyttöön.

Sammuta laite, mikäli se vikaantuu tai toimii normaalista poiketen. Käytä laitteen huoltamiseen 
valmistajan valtuuttamaa huoltoliikettä sekä alkuperäisiä varaosia.

Älä varastoi tai käytä helposti syttyviä kaasuja tai nesteitä laitteen lähellä.

Toimintaohjeet mahdollisen kaasuvuodon varalta on asetettava selvästi näkyville laitteen 
läheisyyteen. Nämä ohjeet saat paikalliselta kaasuntoimittajalta.

Mikäli yllä olevia ohjeita ei noudateta, saattaa laitteen turvallisuus vaarantua.

ASENNUS

Laitteen sijoitus
- Laite tule sijoittaa hyvin ilmastoituun tilaan.
- Älä säilytä helposti syttyvää materiaalia kuten paperia, pahveja, tulenarkoja nesteitä tai 

liuottimia  samassa tilassa laitteen kanssa.
- Laite tulee asentaa palamattomalle alustalle. Sitä ei saa asentaa tulenarkojen rakenteiden 

lähelle.
- Laitteelle on taattava riittävä ilmansaanti.
- Pidä laitteen edessä oleva tila vapaana esineistä, jotka voisivat estää palokaasujen pois-

tumisen ja tuuletusilman virtauksen.
- Varmista, että laitteen takana on riittävästi tilaa kaasuliitäntöjen, säätimien ja venttiilien 

asentamista varten.
- Huoltotoimenpiteitä varten on jätettävä riittävästi tilaa.
Ennen kaasuliitäntöjen tekemistä tarkista, että asennuspaikan kaasu vastaa arvokilpeen mer-
kittyä kaasun painetta ja kaasutyyppiä. Arvokilpi sijaitsee laitteen etuosassa.

HUOM. Laitteen asennuksessa on noudatettava paikallisia määtäyksiä. Tarkista nämä ennen 
laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Laitetta saa käyttää vain hyvin ilmastoidussa tilassa. 

HUOM. Laitteen saa asentaa ja liittää kaasuverkkoon vain tarvittavan ammattipätevyyden 
omaava henkilö.
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Kaasuliitäntä
Laite tarvitsee riittävän syöttöpaineen toimiakseen asianmukaisesti. Kun kaikki polttimet 
on säädetty täydelle teholle, kaasun syöttöpaineessa ei saa esiintyä  merkittävää laskua. Jos 
syöttöpaineen vaihtelu on enemmän kuin 25 %, tämä aiheuttaa ongelmia ja vaikuttaa poltti-
mien toimintaan.

Laitteen saa liittää vain arvokilpeen merkitylle kaasutyypille.

1. Irrota polttimien kiinnikkeet. Nyt voit irrottaa polttimet tarkastusta, puhdistusta ja huoltoa 
varten.

2. Kiinnitä paineensäädin, joka on toimitettu laitteen mukana. Säädin asennetaan kaasuputken 
syöttöpäähän.
HUOM: Paineensäädin on asennettava siten, että kaasu virtaa säätimen pohjaan merkityn 
nuolen suuntaan. Käytä vain laitteen mukana toimitettua paineensäädintä. Toisen-
laisen säätimen käyttö mitätöi takuun.

3. Säädä paineensäädin arvokilpeen merkitylle syöttöpaineelle. Katso oikeat paineasetukset 
seuraavan sivun taulukosta.
HUOM. PAINEENSÄÄDINTÄ EI TARVITA KAIKISSA MAISSA.

4. Käytä kaikissa liitännöissä nestekaasulle sopivaa materiaalia.
5. Käännä kaikkien polttimien venttiilit kiinni.
6. Avaa kaasunsyöttö. Tarkista kaikki liitännät kaasuvuotojen varalta käyttäen vuodonil-

maisinta. Älä koskaan käytä avotulta kaasuvuotojen tarkistamiseen!

Säätö toiselle kaasutyypille
Kaikissa laitteissa on mukana eri kaasutyypeille sopivat suuttimet ja muut komponentit. Jos  
laite ei toimi kunnolla tai liekki on epätyydyttävä (liian korkea, keltainen, irtoava), varmista 
ennen säätöä, että syöttöpaine on oikea ja suutin sopivankokoinen käytetylle kaasulle.

HUOM. Tarkista seuraavan sivun taulukosta kaasuluokat, syöttöpaineet sekä suuttimien 
koot.

1. Katkaise kaasun syöttö laitteeseen.
2. Irrota laite kaasuverkosta.
3. Poista paistoritilä, sytytyspolttimet ja pääpolttimet.
4. Irrota sytytyspolttimen suutin ja vaihda se sopivaan.
5.  Irrota kaikkien pääpolttimien suuttimet ja vaihda ne sopiviin.
6. Säädä pääpolttimien ilmansäätimet oikeaan arvoon.  Asenna polttimet takaisin paikoil-

leen.
7. Asenna sytytyspolttimet ja paistoritilä takaisin paikoilleen.
8. Kiinnitä laitteen etupuolelle arvokilven viereen tarra, josta näkyy kaasutyyppi, jolle laite 

on nyt säädetty.
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Kaasun kulutusarviot:
Equipment          Output kW   Natural gas G20 m3/h   LPG G31 km3/h 
APM SMB 624    17.6              1,85                                   1,5 
APM SMB 630    26.4                2,85                                   2,4 
APM SMB 636    30.8                3,1                                     2,65

NL II2L3B/P 2L G25 25 10.7 1.85
3B/P G30 30 29.5 1.02

II2L3P 3P G31 50 36.5 1.02
BE I2E+ 2E+ G20/25 20/25 16.6/20.6 1.5

I3+ 3+ G30/31 30-37 29.5-36.5 1.02
FR II2E+3+ 2E+ G20/25 20/25 16.6/20.6 1.5

3+ G30/31 30-37 29.5-36.5 1.02
DE II2ELL3B/P 2ELL G20/25 20 16.6-10.7 1.5-1.85

3B/P G30 50 29.5 1.02
GB II2H3P 2H G20 20 16.6 1.5

3P G31 50 36.5 1.02
IT II2H3+ 2H G20 20 16.6 1.5

3+ G30/31 30-37 29.5-36.5 1.02
ES II2H3+ 2H G20 20 16.6 1.5

3+ G30/31 30-37 29.5-36.5 1.02
PT II2H3+ 2H G20 20 16.6 1.5

3+ G30/31 30-37 29.5-36.5 1.02
SE II2H3B/P 2H G20 20 16.6 1.5

3B/P G30 30 29.5 1.02
DK II2H3B/P 2H G20 20 16.6 1.5

3B/P G30 30 29.5 1.02
FI II2H3B/P 2H G20 20 16.6 1.5

3B/P G30 30 29.5 1.02
AT II2H3B/P 2H G20 20 16.6 1.5

3B/P G30 50 29.5 1.02
NO I3B/P 3B/P G30 30 29.5 1.02
IE II2H3P 2H G20 20 16.6 1.5

3P G31 50 36.5 1.02
GR II2H3B/P 2H G20 20 16.6 1.5

3B/P G30 50 29.5 1.02
LU II2E3B/P 2E G20 20 16.6 1.5

3B/P G30 50 29.5 1.02

624/648 630/660 636/672

G20 0.87 0.98 1.065
G25 0.87 0.98 1.065
G30 0.52 0.58 0.63
G31 0.52 0.58 0.63

624 630 636 648 660

Hs 16.5 25.2 29.3 41.1 50.1
Hi 14.9 22.7 26.4 37.1 45.2

Maa
Laitteen
luokka

Kaasu-
luokka

Kaasu-
tyyppi

Syöttö-
paine
(mb)

Polttimen
paine
(mb)

Pää-
poltin

Ilman-
säädin

Sytytyspolttimen suutin (mm)
Kaasu-
tyyppi

Lämpöteho (kW)

auki
auki
auki
9.0
auki
9.0
auki
9.0-auki
open
9.0
auki
9.0
auki
9.0
auki
9.0
auki
9.0
auki
9.0
auki
9.0
auki
9.0
auki
auki
9.0
auki
9.0
auki
9.0
auki
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KÄYTTÖ

Laitteen käyttöönotto
HUOM. Asennuksen jälkeen, ennen ensimmäistä käyttökertaa laite on puhdistettava perus-
teellisesti kappaleessa ”Puhdistus” annettujen ohjeiden mukaisesti.

Paistoritilä
Paistoritilää voi käyttää kahdessa asennossa: vaakatasossa tai kallistettuna.

- Kun haluat kallistaa ritilän, paina ritilän kahvaa alaspäin ja vedä eteenpäin niin ritilä 
asettuu pidikkeeseen.

- Kun haluat palauttaa ritilän vaakatasoon, nosta kahvaa ja työnnä taaksepäin niin ritilä 
irtoaa pidikkeestä.

Grillattaessa ritilän tulee olla kallistettuna. Tällöin osa rasvasta valuu rasvakaukaloon, mikä 
vähentää käryä ja rasvan leimahtamista.

Ritilää käytetään vaakatasossa vain lämmitettäessä keittoja, kastikkeita yms. Älä käytä vaa-
ka-asentoa grillatessa.

Vesialtaat
Vesialtaiden tarkoituksena on vähentää rasvan syttymistä ja roiskumista. Palamaan syttynyt 
rasva putoaa veteen ja sammuu. Altaissa pitää olla vettä 3/4:n korkeuteen. ÄLÄ koskaan 
anna veden kuivua altaissa.

Rasvankeräyskaukalo
Suurin osa rasvasta valuu grillin etuosaan  ja sieltä rasvakaukaloon. Rasvakaukalo on pidettävä 
paikallaan grilliä käytettässä.

T op Cooking Grid

Ti lt B lock

Gri d H ook

Side View of Top Grid
In tilt position

T op Grid

Radiant

Left Wa ter T ub

Rig ht Water T ub

Grease B ox
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Sytytysohjeet
1. Käännä kaikki polttimet pois päältä OFF-asentoon.
2. Nosta paistoritilä pois paikaltaan.
3. Käännä kaasun sulkuventtiili ON-asentoon.
4. Paina ja pidä painettuna sytytyspolttimen turvaventtiilin resetointipainiketta. Odota 15-30 

sekuntia. Sytytä sytytyspoltin. ÄLÄ vielä vapauta resetointipainiketta.
HUOM. Jos sytytyspoltin ei syty, odota muutama sekunti ja yritä uudelleen.
HUOM. Kun sytytät grilliä ensimmäistä kertaa tai pitkän käyttökatkoksen jälkeen, polt-
timen syttyminen voi kestää jopa pari minuuttia.

5. Kun sytytyspoltin on syttynyt, odota vielä n. 30 sekuntia painike painettuna. Nyt polttimen 
pitäisi palaa tasaisella liekillä.
HUOM.  Jos sytytyspoltin ei syty kunnolla, yritä vielä muutama kerta. Soita tämän jäl-
keen huoltoon.

6. Laita paistoritilä paikalleen.
7. Käännä tarvitsemasi polttimet päälle kun alat paistaa tuotteita.

Grillin sammuttaminen
1. Käännä kaasunsyötön sulkuventtiili OFF-asentoon.
2. Käännä kaikki polttimet OFF-asentoon.
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Laavakivibriketti

Brikettiritilä
Työnnä brikettiritilä laitteen taustaseinää vasten. Näin varmistat sytyspolttimelle riittävän 
ilmansaannin.

Laavakivibriketti
Käytä vain Magicoal-laavakivibrikettejä. Älä käytä tavallisia laavakiviä tai vastaavia kotita-
lousgrillien laavakiviä. Ne eivät kestä jatkuvaa kuumuutta ja murenevat helposti. 

Aseta briketit tasaisesti brikettiritilän päälle. Älä laita brikettejä päällekkäin. 
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Grillausvihjeitä

Esilämmitys
Lämmitä grilli hyvissä ajoin ennen käyttöä. Lämmitysaika on n. 15 minuuttia. Paistoritilän 
pitää olla riittävän kuuma, jotta tuotteet eivät tartu ritilään kiinni ja niihin syntyy haluttu 
paistojälki.

Kypsennysalueet
MagiKitch’n-laavakivigrillissä on kolme erillistä kypsennysaluetta. Etummainen kolmannes 
on kaikkein viilein osa, takimmainen kolmannes kuumin (vaikka se onkin kauimpana polt-
timesta ritilän ollessa kallistettuna) ja keskikolmanneksen lämpötila on näiden väliltä. Näitä 
alueita hyödyntämällä voit käyttää grilliäsi tehokkaammin ja säätämättä aina erikseen liekin 
voimakkuutta. Kolmeen eri alueeseen jaettuna grilli pystyy kypsentämään raakoja, puoliraakoja 
ja kypsiä pihvejä samanaikaisesti ja yhtä pitkällä kypsennysajalla, kun vain asetat lihat eri 
kypsennysalueille. Kypsennysprosessin hidastaminen tai nopeuttaminen käy myös helposti 
vain siirtämällä tuotetta eri kohtaan ritilää.

Paistaminen
1. Aseta tuote PUHTAAN ritilän takimmaiselle kolmannekselle. Kypsennettäessä vaalea-

lihaisia tuotteita (kala, kananrinta, merenantimet jne.) on muistettava voidella tuotteet 
ja voidella ritilä puhtaalla kasvisöljyllä. Tuotteet tulee asetella ritilälle viistosti, kuten 
kuviossa 1.

2. Kun tuote on saanut paistojäljen ritilästä, käännä se 1/4 kierrosta  kuvion 2 osoittamalla 
tavalla. Tämän vaiheen voit jättää väliin, jos et halua ruutukuviota.

3. Kun ruutukuvio on saatu aikaan, käännä tuote ja nosta se alemmaksi eteenpäin, jotta haluttu 
sisälämpötila tai kypsyysaste saavutetaan. Älä enää käännä tuotetta ympäri, sillä tämä 
voi rikkoa kuvion. Kypsennettäessä paksumpia tuotteita tai lihaa kypsäksi asti tuotteet 
tuodaan aivan ritilän etuosaan kypsennyksen loppuvaiheessa, jotteivät ne palaisi (kuvio 
3).

4. Asettele ruoka lautaselle tai tarjoilualustalle kuviopuoli ylöspäin.

Takaosa Takaosa Takaosa 

Etuosa 
Kuvio 1 

Etuosa 
Kuvio 2 

Etuosa 
Kuvio 3 

Kuumin Kuumin

Keski Keski

Viilein Viilein
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PUHDISTUS

Käytönaikainen puhdistus
- Harjaa paistoritilä puhtaaksi paistojätteistä teräsharjalla jokaisen annoksen jälkeen.

Päivittäinen puhdistus
- Ennen keittiön sulkemista säädä poltin maksimiin n. 15 - 30  minuutiksi. Tällä menetel-

mällä pyritään polttamaan laavakivien päälle tippuneet paistojätteet (pyrolyysi).
- Samanaikaisesti harjaa teräsharjalla paistoritilä puhtaaksi.
- Sammuta polttimet ja sulje kaasun syöttöhana. 
- Kun ritilä on hieman jäähtynyt, voitele paistoritilä kevyesti oljyllä.
- Puhdista tuhka kiviritilältä joka aamu ennen sytyttämistä.
- Tyhjennä ja puhdista rasvankeräyskaukalot esim. pesukoneessa.

Kuukausittainen puhdistus
- Nosta paistoritilät pois paikoiltaan.
- Harjaa paistoritilät puhtaaksi molemmin puolin. Öljyä kevyesti.
- Nosta laavakivibriketit pois ja pese ne puhtaaksi kuumassa vedessä teräsharjalla. Älä 

käytä mitään pesu- tai rasvanpuhdistusainetta. Anna kuivua ilmavassa paikassa.
- Nosta brikettiritilä pois ja harjaa puhtaaksi teräsharjalla.
- Tarkista, että polttimet ovat puhtaat. Harjaa varovasti messinkiharjalla puhtaaksi, jos 

tarpeen.
- Laita brikettiritilä paikoilleen. Aseta kuivuneet briketit yhteen kerrokseen siten, että ne 

peittävät ritilän tasaisesti. 
- Aseta paistoritilät paikoilleen.
- Sytytä poltin palamaan ja tarkista, että liekki on tasainen.
-	 Paistolämpötila	nousee		300˚C:seen	n.	15	minuutissa.
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Vuosittainen hoito ja tarkastus
Laite tulee tarkastaa vähintään kerran vuodessa valtuutetun huollon toimesta.

Pääpolttimien venttiilit tulee rasvata vuosittain tai tarpeen mukaan häiriöttömän toiminnan 
takaamiseksi ja kaasuvuotojen estämiseksi.

1. Irrota nupit.
2. Irrota etulevy.
3. Irrota venttiilin laipan kiinnitysruuvit (2 kpl).
4. Pura venttiili osiin (ks. kuva).
5. Puhdista kaikki osat.
6. Sivele kuumuudenkestävää venttiilirasvaa venttiilin karaan.

HUOM. Rasvan täytyy olla kaikille kaasutyypeille sopivaa.
7. Kokoa venttiili ja grilli uudelleen.

Orifice B ody R otor Spring Stem Collar



Jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti, tarkoittaa, että Euroopan unionin alueel-
la tuote on toimitettava erilliseen keräyspisteeseen, kun tuote on käytetty lop-
puun. 
Tämä koskee sekä laitetta että tällä symbolilla merkittyjä lisälaitteita. Näitä tuot-
teita ei saa heittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen joukkoon.

 


