Traeger PRO Series “22, “34 ja Bronson “20 pelletgrillid.

KASUTUSJUHEND
Esmane süütamine. Edaspidine süütamine.
1) Ava grilli kaas ja võta välja portselankattega grillrest,
rasvapann ja soojusjaoti.
2) Tee kindlaks, et grill on välja lülitatud ehk OFF (o)
positsioonil. Ühenda juhe pistikuga.
3) Ava pelletianum ja kontrolli üle, et tiguajami juures poleks
võõrkehasid. Keera lüliti sisse ehk ON positsiooni ja vali
temperatuur, jälgi kas tigu töötab korralikult. Samal ajal aseta
sõrmed süütekolde juurde ning tunneta, kas õhk hakkas
liikuma. Vaata kas süüde läks tööle - ÄRA PUUTU
SÕRMEDEGA! VÕIB OLLA KUUM. Keera temperatuuri nupp
SHUT DOWN CYCLE peale. Sellesse asendisse jääb
ventilaator kümneks minutiks, senikaua kui vait jääb.
4) Täida pelletianum pelletgraanulitega, mis on spetsiaalselt
sellele masinale mõeldud. HOIATUS! Kasuta ainult TRAEGER
pelletgraanuleid. Ära kunagi kasuta pelleteid, mis on mõetud
kütmiseks.
5) Keera temperatuuri nupp kõrgeima temperatuuri asendisse
(lõppu) ehk HIGH peale. Läheb natuke aega, et pelletid
liiguksid süütekolde juurde.
6) Keera temperatuuri nupp suitsutamise peale ehk SMOKE
asendisse. Lase pelletitel hõõguda seni kuni tekib leek.
Seejärel keera temperatuuri nupp taaskord SHUT DOWN
CYCLE peale ja lase grillil jahtuda. Pane vahesein, rasvapann
ja soojusjaoti tagasi masinasse. Soovitus: puhastamise
lihtsustamiseks kata rasvapann fooliumiga.
7) Hoia kaas avatuna ja keera temperatuuri nupp SMOKE
asendisse. Umbes kahe minuti pärast peaksid märkama õrna
halli suitsu, mis tuleb grillist seoses pelletite hõõgumisega. Kui
oled kindel, et pelletid hõõguvad, sule uks ja keera
temperatuurinupp sellesse asendisse, mida liha tegemiseks
soovid.
8) Esimesl küpsetuskorral on tark grill tehase õlidest puhtaks
põletada. Selleks keera temperatuurinupp HIGH peale ja lase

45 minutit uks suletult käia.
9) Grilli võiks enne toidu grillile asetamist eelnevalt 10 minutit
soojendada. Kui armastate tugevamat suitsulõhna, siis asetage
toit grillile kohe. Nii kasutad ära ka startimisel tekkiva suurema
suitsuhulga.
- Reeglina alusta grilli süütamist lahtise luugiga. Suurem õhu
juurdevool soodustab pelletite süttimist.Kohe kui pelletid on
süüdatud, sule uks ja keera temperatuurinupp soovitud
asendisse.
- Kui lõpetad grillimise, keera grill alati SHUT DOWN CYCLE
peale ja lase käija senikaua, kuni ventilaator vait jääb. Seejärel
lülita grill välja (OFF)
- Grilli puhastamiseks kasuta tolmuimejat.
- Juhul, kui grilli elektroonilisel tablool süttib ERROR tekst, siis
reeglina ebaõnnestus grilli süütamine küttekoldes oleva liigse
tuha tõttu. Puhasta kõttekolle.
- Hoia lapsed grillist eemal, grilli välispind on kuum. Ära luba
mingil juhul panna kätt pelletgraanulite nõusse.

