BBQ PIZZAUUNI

Käyttöohje
Tärkeää: Lue tämä käyttöohje huolellisesti ja säilytä myöhempää tarvetta varten
Musta malli no: 56293
Metallinen malli no: 56294
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Varoitus: Tässä käyttöohjeessa mainittujen turvallisuusohjeiden laiminlyönti saattaa
aiheuttaa henkilö- ja/tai omaisuusvahinkoa. Ole hyvä ja lue käyttöohjeet ennen
pizzauunin käyttöönottoa.

1. Turvallisuus
Lue seuraavat ohjeet kokonaisuudessaan ja säilytä myöhempää tarvetta varten.
Varoitukset






















Älä käytä tuotetta sisätiloissa
Käytä aina lämpösuojakäsineitä, kun käsittelet pizzauunia, sillä uuni
kuumenee käytettäessä
Älä sijoita vaatteita tai muita syttyviä tavaroita kuuman pizzauunin
läheisyyteen
Pizzauunin pizzakivi on särkyvää ja saattaa rikkoutua pudotessa – Käsittele
varovasti
Pizzauuni on suunniteltu hyvin tuulettuvalla alueella ulkokäyttöön. Pizzauunia
ei tule käyttää tulipesänä
Älä koske mihinkään pizzauunin osaan sen ollessa käytössä, koska uuni
kuumenee erittäin kuumaksi
Älä säilytä polttoainetta, sytytysnestettä, alkoholia, puutuotteita tai muita
helposti syttyviä kemikaaleja tai tavaroita pizzauunissa
Älä koskaan jätä pizzauunia valvomatta, kun se on päällä
Varoitus! Älä päästä lapsia tai lemmikkejä pizzauunin lähelle
Pidä pizzauuni vähintään metrin päässä palavista materiaaleista
Käytä ainoastaan lämmönkestäviä astioita uunin kanssa. Älä käytä lasia,
silikonia tai muovia
Puhdistaaksesi pizzakiven ÄLÄ KÄYTÄ puhdistusaineita. Sen sijaan kuumenna
pizzauunia vielä 15 minuuttia ruoanvalmistuksen jälkeen ja raaputa jäljelle
jäänyt lika pois kiveltä. Toimenpide on riittävä, pizzakiveä ei tarvitse pestä
Älä estä pizzauunin ilmanvaihtoa
Älä jätä ruokaa valvomatta pizzauuniin
Mikäli rasva syttyy palamaan käyttäessäsi tuotetta, käännä kaasu välittömästi
pois päältä
Käytön jälkeen muista sulkea kaasu
Älä anna liian kaasun kerääntyä uuniin ennen käyttöä
Älä kumarru laitteen päälle sytyttäessäsi sitä
Älä tee omia muutoksia laitteeseen
Varoitus: Tuote kuumenee käytössä, joten älä yritä siirtää sitä käytön aikana

Huom! Tämä käyttöohje koskee molempia mustaa mallia ja metallista mallia

2. Huolto ja käyttö
Lue seuraavat ohjeet kokonaisuudessaan ja säilytä myöhempää tarvetta varten.
Sammutus:
Irrota BBQ Pizzauuni grillistä vasta, kun laite on kokonaisuudessaan viilentynyt.
Grillin sammuttamisen jälkeen optimaalinen viilentymisaika on 2 tuntia.
Huomaathan, että hiiligrillillä käytettäessä viilentymisaika saattaa olla pidempi. Älä
käytä vettä viilentämiseen.
Säilytys:
Pizzauuni on suunniteltu ulkokäyttöä varten. Säilytyksen suositellaan kuitenkin
tapahtuvan sisätiloissa.
Huom: Pizzauunin kiven väri saattaa muuttua ajan kanssa, mutta se ei vaikuta
pizzakiven käyttöominaisuuksiin. Myös pizzauuni saattaa värjääntyä käytössä, mutta
sekään ei vaikuta käyttöominaisuuksiin.

3. Käytön aloittaminen
Lue seuraavat ohjeet kokonaisuudessaan ja säilytä myöhempää tarvetta varten.







Ole huolellinen avatessasi pizzauunin pakettia ja kasatessasi sitä. Pizzakivi on
särkyvää ja saattaa mennä pudotessa rikki, käsittele siis varoen.
Aseta runko tasaiselle alustalle ja poista muovi ja pakkausmateriaali. Aseta
pizzakivi uuniin.
Aseta BBQ pizzauuni grilliin ennen grillin sytyttämistä. Mikäli käytät hiiligrilliä,
sytytä hiiligrilli valmistajan ohjeiden mukaisesti ja aseta sen jälkeen pizzauuni
grillausritilälle.
Pizzauuni tulee lämmittää grillin kansi auki. Älä jätä grilliä ja uunia valvomatta.
Älä pidä pizzauunin lämpötilaa säännöllisesti kuumimmalla asetuksella,
pitkässä käytössä se saattaa vahingoittaa uunia. Ideaali lämpötila takaa
parhaan ruoanvalmistustuloksen.

4. Ruoanvalmistus ja turvallisuus
Lue seuraavat ohjeet kokonaisuudessaan ja säilytä myöhempää tarvetta varten.












Pese aina kätesi ennen kuin käsittelet ruoka-aineita ja ennen ruokailua
Pidä kypsentämätön ja kypsennetty liha erillään toisista
Varmista aina, että käyttämäsi ruoanvalmistusastiat ja -työkalut ovat puhtaat
eikä niissä ole vanhoja ruokajäämiä
Varmista aina, että liha on kypsennetty oikein ennen syömistä
Älä käytä samoja välineitä raa`an ja kypsän lihan käsittelyyn
Varoitus: Raa´an lihan syöminen saattaa aiheuttaa ruokamyrkytyksen
Vähentääksesi riskiä syödä raakaa lihaa, leikkaa se auki ja katso onko se
kunnolla kypsennetty
Huom! Mikäli liha on kypsennetty oikein, lihasnesteen tulisi olla kirkasta
Suurien lihapalojen esikypsennys on suositeltavaa ennen niiden
kypsentämistä pizzauunissa
Ruoanlaiton jälkeen puhdista käyttämäsi välineet
Mikäli kypsennettävä ruoka sisältää merkittävästi tai on päällystetty rasvalla,
öljyllä tms. suositellaan, että ruokaa ei sijoiteta suoraan pizzakiven päälle vaan
ruoka sijoitetaan esimerkiksi grilliastialla, pannulla tms. pizzakiven päälle.
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