
                                                                                                 

  

 
 
 
VUOLUKIVIGRILLI HELSINGIN KOONTAOHJE 

 
     Toimituksen sisältö: 

 
Aukaise pakkaus varoen ja tarkista heti sisällä olevan listan mukaan, että kaikki osat ovat mukana 
ja kuljetuksen aiheuttamia vaurioita ei ole tullut. 
 
Asennuksessa on hyvä käyttää akkukäyttöistä ruuviväännintä ja 10 mm hylsyavainta. 
Ruuvivääntimellä ei ruuveja kiristetä lopulliseen kireyteen vaan loppukiristys tehdään 10 mm 
kiinto- / lenkkiavaimen avulla. Samalla varmistaen, että kivien saumat ovat kohdillaan. 
HUOM! Jos kerran asennettu ruuvi otetaan pois kivestä on takaisin kierrettäessä 
varmistuttava siitä, että ruuvi asettuu samoille kierteille mitkä syntyivät ensiasennuksen 
yhteydessä.  Uudelleen asennettaessa on ruuvi ensin pyöritettävä käsin alkuun ja vasta 
sen jälkeen voi käyttää työkaluja. 
Asennuksessa tarvitaan lisäksi 4 mm kuusiokoloavainta. 
 
Grilli on asennettava tasaiselle vaakasuoralle alustalle ja lopulliseen sijoituspaikkaansa. 
Myöhempi siirtely on hankalaa, koska kivimassa + muu varustelu painaa n. 200 kg. 
 
Käytä asennuksessa suojakäsineitä, ettei kiviin jää rasvaisia sormenjälkiä. Tarvittaessa 
kivimateriaali on helposti puhdistettavissa toimituksen mukana tulleella puhdistuslevyllä. 
 

 
 

                

 
 

  

1. Takakulmakivien asennus 
keskikehykseen, käytä 
avustajaa 

2. Toisten takakulmakivien 
asennus 

3. Etukulmakivien asennus ja 
alatuen kiinnitys 

 
 

  



                                                                                                 

  

 

       

 

 

       
4. Sivukivet kiinnitetään 
keskikehykseen alapäästä 

5. Alaetukiven kiinnitys 
keskikehykseen 

6. Etusivukivi kiinnitetään 
pitkään etukulmakiveen 

   

     

7. Poista suojamuovi 
takalevystä niiltä kohdin, jotka 
jäävät kiveä vasten 

8. Kiinnitä takalevy kahdella 
ruuvilla 

9. Asenna yläkehyksen osat 
paikoilleen ja kiinnitä ruuveilla 
paikoilleen, muista yläkiven 
kiinnityslevyt 

   

     
10. Asenna yläkivien kiinnitys-
listat 
 

11. Etuyläkiven asennus. Tarkista 
kivien saumat ja kiristä kaikki 
ruuvit. 

12. Poista luukku ja adapteri 
grillisydämmestä 

 
 

  



                                                                                                 

  

 

     
12. Nosta grillisydän yläkautta 
grillin sisään 

13. Asenna luukun adapteri 
grillisydämeen 

14. Asenna luukku 

   
 

 

             

 

15. Aseta työtason osat kuvan 
mukaisesti paikoilleen 

16. Asenna sivukivet ja takapelti 
alaruuveilla kiinni runkoon 

17. Aloita huuvan koonta 
asettamalla ohjainlevy 
kauluksen sisään 

        

          
18. Kiinnitä kansilevy ja 
ohjainlevy kaulukseen, jätä 
keskimmäinen ruuvi 
asentamatta 
 
 

19. Nosta esikoottu kaulus 
sivukivien päälle ja kiinnitä kivien 
yläreikiin 
 

20. Nosta kartiohuuva 
kauluksen päälle ja kiinnitä 
sisäpuolelta, muista kiinnittää 
etukannen keskiruuvi, kiinnitä 
lopuksi huuvan takalevy 



                                                                                                 

  

 

  

 

21. Asenna grillausritilä ja 
lämpötaso paikoilleen 

22. Lopuksi poista kaikki 
suojamuovit rst osista 

 

   
   

 
Huuvaan kiinnitetään sadehattu tai piippusarja toimitussisällön mukaisesti. 

  
 


