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1 Üldine informatsioon 
 

Toote kasutus- ja hooldusjuhend sisaldab informatsiooni tootja, kasutusala, käsitsemise, 

transpordi, montaaži, kasutamise ja hooldamise kohta. 

Toote kasutamisel ja hooldamisel tuleb juhinduda sellest kasutusjuhendist. 
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1.1 Sümbolid 
 

 

OHT! Otsene oht! 

 

 

ETTEVAATUST! Potentsiaalselt ohtlik olukord. 

 

 

TÄHELEPANU! Pane tähele! 

 

1.2 Mõisted 
 

 

Toode – Koriks Brasero grill. Koriks Brasero grill sobib mitmeostarbeliseks kasutamiseks. 

Grilliga saab grillida, praadida, keeta, hoida soojas väga laias valikus toitusid(liha, kala, 

muna,  juur- ja köögiviljad, pagaritooted jne.). Lisaks saab kasutada ka tavalise 

lõkkeasemena. 

Grill on valmistatud vastupidavast Cor-Ten® terasest. Cor-Ten® on tugev, pinnale 

väliskeskkonna mõjul tekkiva loomuliku ja vastupidava paatinaga teras, mis peab ajale 

ainulaadsel viisil vastu. Õigesti kasutamisel on see ilmekas, kauakestev ja hooldusvaba. 

Uuena on grillidel tavalise terase värvus(hallikas). Roostet meenutav kaitsekiht tekkib 

pinnale üldjuhul 2-4 nädalaga. Selle protsessi kiirendamiseks võib grilli pritsida mõned 

korrad soolalahusega. Soola lahust ei tohi pritsid grill plaadile ja grill restile.  

Grilli pealmine(plaat+rest) osa on valmistatud 10mm paksusest S355 süsinikterasest. 

 

Käsitsemine – toote transportimine, paigaldamine või hooldustööde tegemine. 

Kasutamine – toote kasutamine pärast õiget käsitsemist ja paigaldamist. 

Montaaž – eri osade kokkupanek või paigaldamine. 

Transport – toote toimetamine ühest asukohast teise. Transport sisaldab ka toote tõstmist 

ühest asukohast teise. 
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Jääkriskid – riskid, mis esinevad toote kasutamise ajal. 

Hooldus – toiming, mis on seotud toote osade puhastamise, parandamise või 

asendamisega. 

Operaator – isik, kes puutub kokku toote transpordi, käsitsemise, paigaldamise või 

hooldusega. 

Garantii – aeg pärast müüki, mil tootja on vastutav toote tehnilise seisukorra eest. Garantii 

kestab 24 kuud pärast ostu sooritamist. 

1.3 Hoiatused 
 

Garantii kehtib ainult juhul, kui järgitakse seda kasutusjuhendit ja selles olevaid nõudeid. 

Toodet võivad käsitseda ja hooldada ainult operaatorid, kes on käesolevat juhendit lugenud 

ja selle sisust aru saanud. 

Operaatorid peavad olema vähemalt 18-aastased ning saanud aru juhendi sisust. 

Operaator peab kasutama turvavarustust. 

Kui toote käsitsemisel või kasutamisel on tekkinud ohtlik olukord, tuleb kõik tegevused kohe 

lõpetada. Vajaduse korral tuleb kutsuda päästeteenistus. 

Montaaži- ja hooldustöid võivad teha vaid vastavaid töid tundvad ja oskavad operaatorid. 

Kui toote konstruktsiooni muudetakse, tuleb see lasta tootjal või tema esindajal üle vaadata 

ja muudatused kinnitada. 

Toote ja selle eri osade käsitsemisel, paigaldamisel, hooldamisel ja kasutamisel tuleb 

arvestada kõigi vajalike riiklike seaduste/eeskirjadega (lisaks käesoleva juhendi sisuga), et 

tagada kasutajate ohutus ja garantii kehtivus. 

Garantiid ei tagata, kui ostja on muutnud toote konstruktsiooni või on kasutanud 

mitteoriginaalseid osi, mida tootja ei ole kasutamiseks ette näinud. 

Selle juhendi kohta käivate küsimuste korral tuleb pöörduda tootja poole. 

Punktide osas, mida see juhend ei käsitle, tuleb pöörduda tootja poole. 

1.4 Tootja informatsioon 
 

Koriks-Fiiber OÜ 

www.koriks.ee 

Registrikood: 10959488 

Sooja tn 6, Saue, Harjumaa 76505 

Telefon: (+372) 659 6442 

http://www.koriks.ee/
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2 Kasutusala 
 

Koriks Brasero grill on mõeldud aastaringseks kasutamiseks ainult välitingimustes.  

 

OHT! 

Toote kasutamine siseruumides on rangelt 

keelatud. Kasutamine võib põhjustada 

tõsiseid vigastusi või surma. 

Toote kasutamine mitte selleks ette nähtud eesmärkidel on keelatud. 

 

 

TÄHELEPANU! 
Toote kasutamine valel otstarbel võib 

kahjustada vara, toodet või tervist. 

 

 

ETTEVAATUST! 
Mitteoriginaalsete osade kasutamine võib 

kahjustada toodet ja olla ohtlik inimelule. 

3 Transport, montaaž ja paigaldamine 
 

3.1 Transport 
 

Koriks Brasero grill transporditakse kaubaalusel. 

Enne toote pakendi avamist veenduge, et pakend oleks kahjustamata. Kui täheldate 

kahjustusi, siis palun märkige need transpordidokumendile (CMR). 

Ühe pakendi kaal on 100–200 kg, oleneval kas ainult grill või siis grill + lauamoodul 

Enne toote kokkupanemist ja paigaldamist eemaldage tootelt kile- ja papp-pakend. 

Grilli tõstmiseks õigesse asendisse on vaja vähemalt kaht inimest. Võimalusel kasutage 

tõsteseadet. 
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Pilt 1. Joonis 
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3.2 Montaaž ja paigaldus 
 

 

Pilt 2. Grilli osad 

• Seib (1) 

• Mutter + polt (2) 

• Grillimisrest (3) 

• Grillimisresti hoidja (4) 
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• Grillimisplaat (5) 

• Poldid 4tk (6) 

• Tulekolle (7) 

• Grilli alus (8) 

• Tuhasahtel (9) 

 

Veenduge, et grill ei asu puude ega teiste kergesti süttivate esemete/objektide lähedal. 

Ohutu kauguse valikul tuleb konsulteerida kohaliku päästeteenistusega. 

 

Korrektne montaažitööde järjekord on järgmine. 

• Eemaldage eri osadelt kile- ja papp-pakendid. 

• Paigaldage grill eelnevalt ettevalmistatud tasasele, kõvale ja mittesüttivale pinnale. 

• Kinnitage tulekolle grilli alusele poltidega.      

• Paigaldage grillimisplaat 

• Paigaldage resti hoidja ja grillimisrest  

• Vajadusel reguleerige grilli jalgasid, keerates neid sisse või välja. Vajadusel kasutage 

loodi. 

• Täitke tulekolle puudega(maksimaalselt 5kg korraga). 

• Süüdake tuli 

•  

 

4 Kasutamine 

 

Enne grilli  kasutamist vaadake üle käesolev juhend ja kontrollige järgmisi aspekte. 

1) Veenduge, et paigaldamine on tehtud õigesti (järgides käesolevat juhendit). 

2) Enne tule süütamist ahjus veenduge, et grill on tasasel pinnal ja ei kõigu. 
3) Veenduge, et läheduses ei ole kergesti süttivaid esemeid 

 

Tule süütamiseks on ahju vaja asetada 4–6(maksimaalselt 5kg) sobiva pikkusega halupuud. 

Puude asetamiseks tulekoldesse võib grillresti keerata ära tulekolde kohalt või siis täielikult 

eemaldada. 

Süütamiseks võib kasutada paberit, pappi või süüteplokke. 
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OHT! 
Kergerstisüttivad esemed grilli läheduses 

võivad  põhjustada tulekahju. 

 

 

OHT! 
Grillis ei tohi tuld süüdata enne, kui grilli 

jalad on reguleeritud.  

 

 

 

ETTEVAATUST! 
Esemete asetamine grilli peale on keelatud. 

Tulekahju risk! 

 

Grill on grillimise  ajal ning mõned tunnid pärast kasutamist kuum. Kasutuse ajal on keelatud 

seda katsuda paljaste kätega. Grillresti liigutamiseks kasutage spetsiaalseid kindaid või 

selleks ettenähtud tarvikuid. 

Ainult üks täiskasvanud isik võib tegeleda grillimisega. 

Keelatud on panna grilli korraga lubatust rohkem puid. 

 

Tuleohutus ja ohutuskaugused 

- Grilli ei tohi paigaldada hoone räästale ega teistele süttida võivatele objektidele    

lähemale kui 5 meetrit. Piirkonniti võivad olla ka väiksemad lubatud kaugused, 

selleks tuleb konsulteerida kohaliku päästeteenistusega. 

- Ohutuse tagamiseks kontrollige, et grill ei jääks ette liikumisteele ja lapsed ei pääseks 

grilli lähedusse. 

- Küsige grilli turvalise paigalduskoha kohta lisajuhiseid kohalikust päästeametist. 

5 Jääkriskid 

Jääkriskid on riskid, mis jäävad alles ka pärast toote ohutusabinõuete rakendamist.  
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OHT! 
Grill on kasutamise ajal kuum! Ärge katsuge 

palja käega. Põletusoht! 

6 Hooldus 

Peale grillimist tuleb grilli plaat puhastada ja määrida rasvaga või õliga, et see ei roostetaks. 

Puhastamiseks võib kasutada spetsiaalseid spaatleid või harjasid. 

Soovitatav on hoida grillil katet, et grillplaat ei määrduks ja ei roostetaks. 

Kui grilli ei ole plaanis kasutada pikemat aega siis soovitame grillplaadi viia kuiva ruumi 

hoiule. 

Grilli  tuhakasti täituvust kontrollida peale 10 korda kasutamist ja vajadusel tühjendada. 

7 Garantii 
 

Grillil on 24-kuuline materjali- ja tootmisvigade garantii. Garantii kehtib juhul, kui kasutaja 

on tutvunud toote kasutus- ja hooldusjuhendiga ning järgib seda. 

NB! Kommertskasutuseks mõeldud toodete puhul on garantiiaeg erinev. 

Eriolukordadest või muudest erakorralistest ilmastikunähtustest põhjustatud kahjustused ei 

kuulu garantii alla. 

Tavaline, kasutusest tulenev kulumine ei kuulu garantii alla. 

Garantii katab ainult läbiva rooste kahjustuse,  pindmine rooste või värvi muutus ei kuulu 

garantii alla.  

Garantii ei kata üle kütmisest tekkinud kahjustusi.   

Garantii lõpetab kehtivuse, kui toodet üritatakse omavoliliselt muuta, parandada või kui 

seda ei kasutata sihtotstarbeliselt. 

Garantii ei kehti juhul, kui toodet on hoiustatud vales asendis või sobimatutes tingimustes. 

Garantii kehtib, kui ostja teavitab tootjat vea ilmnemisest mõistliku aja (7 päeva) jooksul. 

Ostja peab suutma usaldusväärselt tõestada, kust ja millal on toode ostetud ning selgelt 

välja tooma, milles viga seisneb. 

8 Kontakt 

 

Koriks-Fiiber OÜ 

www.koriks.ee 

http://www.koriks.ee/
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info@koriks.ee 

Sooja tn 6, Saue, Harjumaa 76505 

Telefon: (+372) 659 6442 
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