
Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W

Malli:35069
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Osaluettelo:

Osa  Kuva Kpl Osa Kuva Kpl
A Runko 1 E Vastus-

yksikön
kelkka

1

B Jalat 4 F Vastus-
yksikkö

1

C Kansi 1 G Purualusta 1

H Alustalevy 1

C-1 Lämpö-

mittari

1

D Kahva 2
I Savustinritilä 2

Kiinnitystarvikkeet

Osa      Kuva Kpl Osa Kuva Kpl
J 4.5x9.5mm

pultti
12 K 4.5mm 

mutteri
13

L Ritilän 
ulosvetokah
va

1

Asennukseen tarvittavat työkalut

Ennen kuin aloitat asennusta:
 Lue ohjeet huolellisesti.
 Hävitä pakkausmateriaali asianmukaisesti ja pidä se poissa lasten ulottuvilta.
 Lue huolellisesti savustimen turvallisuusohjeet.
 Tarkista pakkauksen mukana olevat osat ja varmista, että kaikki yllä luetellut osat 

ovat pakkauksessa.
 Käytä hetki aikaa tutustuaksesi pakkauksen sisältöön, ennen savustimen 

kokoamista. 
 Varmista, että sinulla on riittävästi tilaa ja oikeat työvälineet ennen kokoamisen 

aloittamista.

VAROITUS: Vaikka savustimesta on poistettu terävät reunat mahdollisimman hyvin, 
varo silti että et satuta itseäsi, kun kokoat ja käytät savustinta.
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Poista suojakalvot ennen asennusta.

Asennus:    

Osat:                                     

(A) Runko…………………………1 kpl

(D)Kahva……………………..…..1 kpl                   

                                                                               

Kiinnitysosat: 

(J) 4.5x9.5mm pultit….…………..2 kpl

(K) 4.5mm mutterit…………….…2 kpl                                        

                                                                                                                                         

Osat: 

(A) Runko..………………….…...1 kpl

(B) Jalat……………………....….4 kpl

Kiinnitysosat:                                                         

(J) 4.5x9.5mm pultit….…............8 kpl
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(K) 4.5mm mutteri…………….…8 kpl

Osat: 
(C) Kansi..………………….….…1

kpl                                                    

(D) Kahva……………..………....1

kpl

(C-1)Lämpömittari………………1 kpl                                                                             

Kiinnitysosat:                                                                          

(J) 4.5x9.5mm pultit….………....2 kpl                   

(K) 4.5mm mutterit………………2 kpl       

                                                                                       

Osat: 

(F) Vastusyksikkö…………....…1 kpl

(E) Vastusyksikön kelkka….......1 kpl

      

Liu’uta vastusyksikkö (F) vastusyksikön

kelkkaan (E) ja

aseta vastusyksikön haka kelkan reikiin

kuvan mukaisesti.

                                                

Osat: 
(A) Runko.………………….……..…1 kpl             

(F)&(E) Vastusyksikkö ja kelkkayhdistelmä…1 kpl
           
Kiinnitysosat:                                                                

(K) 4.5mm mutteri………………....…1 kpl               
                                                                 
Aseta äsken kokoamasi yksikkö (F)&(E) savustimen runkoon (A) ja aseta 
vastusyksikön haka savustimen rungossa olevaan reikään (K) ja lukitse se mutterilla. 
Katso alla oleva kuva.
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Vaihe 5



Osat: 
(A) Runko..………………….……1 kpl

(E) Vastusyksikön kelkka…….....1 kpl

(G) Purualusta….…….……….….1 kpl

(H) Alustalevy…………….…....…1 kpl

(I)  Savustinritilä…………………..2 kpl    

Aseta purualusta (G) vastusyksikön
kelkkaan (E)
Aseta savustinritilä (I) alustalevyyn (H),

 liu’uta sitten yhdistelmä paikoilleen

savustimen runkoon (A).  Aseta sitten toinen savustusritilä ylempään syvennykseen.

                                                   

 Osat: 

(C) Kansi………………………  …..1 kpl

(A) Runko……………………...……1 kpl

Aseta kansi (C ) paikoilleen savustimen
runkoon (A).
1. Aseta ensin savustimen alapäässä        
oleva kolo vastusyksikön runkoon.
2. Aseta sitten varovasti kannen
yläpäässä oleva reikä savustimen
rungossa olevaan hakaan.
 
  Nyt savustimesi on käyttövalmis.              
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KÄYTTÖ

Aseta savustettava ruoka savustusritilälle. Laita puruastiaan savustuspuruja ja sulje 

tämän jälkeen savustimen kansi. Aseta pistoke pistorasiaan, ja savustin alkaa 

savustamaan. 

VAROITUS: Älä koskaan kaada savustimeen kastikkeita, vettä tai mitään muuta

nestemäistä materiaalia. 

VARO: Älä siirrä savustinta savustuksen aikana. 

PUHDISTUS

Ennen kuin puhdistat savustinta varmista, että savustimen pistoke ei ole 

verkkovirtaan kytkettynä. 

Älä koskaan puhdista savustinta, ennen kuin se on kunnolla jäähtynyt. 

Poista varovasti kaikki osat savustimesta puhdistettavaksi. 

Älä koskaan jäähdytä vastusyksikköä veden avulla.  

Puhdista aluslevy, savustinritilä ja vastusyksikön kelkka esimerkiksi teräsharjalla tai 

karkealla sienellä. Voit käyttää puhdistuksessa grilleihin tarkoitettuja 

puhdistusaineita. Huuhtele puhdistetut osat vedellä ja kuivaa liinalla. 

Puhdista myös savustimen runko sisältä. 

               

1. Jännite:  230V/50Hz/1250W.
2. VARO: Älä anna lasten tai laitteesta tietämättömien ihmisten käyttää tätä laitetta. 
3. Lapsia täytyy vahtia huolellisesti, kun he ovat savustimen läheisyydessä 
savustuksen aikana.  
4.  Älä koskaan yritä  korjata tai  vaihtaa sähköjohtoa. Jos sähköjohto on vioittunut

laitetta ei saa missään tapauksessa käyttää. 
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!           TURVALLISUUS
         OHJEITA
           



5.  Älä  koskaan  käytä  savustimessa  ulkopuolista  katkaisijaa  tai  ajastinta.  Käytä
ainoastaan pistoketta, joka on koko ajan käytössä. 

6.  VAROITUS:  Älä  koskaan  pidä  vaarallisia  nesteitä,  kuten  bensaa  laitteen
läheisyydessä.  Äläkä koskaan puhdista laitetta  vaarallisilla  ja  herkästi  syttyvillä
nesteillä. 

7.  Liitä savustin ainoastaan maadoitettuun pistorasiaan. 
8.  Tutki  sähköjohto  säännöllisesti,  että  siinä  ei  ole  mitään  vaurioita,  jotka  voivat

aiheuttaa vakavia vaaratilanteita. 
9.  Savustimen  ollessa  käytössä,  älä  koskaan  päästä  eläimiä  savustimen

läheisyyteen. 

Pidä sähköjohto sähköjohto poissa vastusyksikön vastuksista.
Älä käytä savustinta herkästi syttyvien materiaalien läheisyydessä.
Älä koskaan kaada kastikkeita tai nestemäisiä materiaaleja savustimeen.
HUOM: Savustin tulee käyttäessä erittäin kuumaksi. Älä koskaan yritä siirtää 
savustinta käytön aikana.
Savustin on suunniteltu ulkokäyttöön. Älä koskaan käytä laitetta sisätiloissa. 

YLEISIÄ HUOMAUTUKSIA

HUOM: Vaikka savustimesta on poistettu terävät reunat mahdollisimman hyvin, varo
silti että et satuta itseäsi, kun kokoat ja käytät savustinta.
Tarkista  savustin  aina  ennen  käyttämistä,  että  kaikki  osat  ja  ruuvit  ovat  kunnolla
kiinnitettynä.
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