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Grillkoja lõkkeaseme “Stoveman” paigaldus-kasutusjuhend  

 
 

              
GRILLKOJA LÕKKEASEME PAIGALDUS- JA KASUTUSJUHEND 

 

A Kubu koos korstnatoru riputuskettidega 

 
Koostisosad    
A1. Korstnatoru ülemine osa kübara ja katusekraega 
A2. Korstnatoru alumine osa  
A3. Kubu 
A4. Riputusketid 3 tk  a’ 2m 
                
Paigaldamine 
 
• Korstnatoru ülemine osa A1 paigaldatakse grillkoja katuse vastavasse avasse katuse pealt 

selliselt, et korstnatoru ülemise osa küljes olev krae kataks ava ääred.  
• Korstnatoru alumine osa A2 asetatakse kubule A3 selleks ettenähtud asukohta. Soovi korral võib 

kubu A3 ja korstnatoru A2 ühenduskohta tihendada kuumuskindla silikooniga. 
• Kubule A3 kinnitatakse selleks ettenähtud asukohtadesse riputusketid A4   3tk. 
• Kubu A3 koos korstnatoru alumise osaga A2  ühendatakse korstnatoru ülemise osaga A1 

selliselt, et korstnatoru alumise osa A2 ülemine ots paigaldatakse korstnatoru ülemise osa A1 
alumise otsa sisse sobivale kõrgusele ning fikseeritakse riputuskettide kinnitamisega katuse 
kandekonstruktsiooni külge selleks ettenähtud kohtadesse. Vajadusel võib korstnatoru alumise 
osa A2 ja ülemise osa A1 ühenduskohta tihendada kuumuskindla silikooniga. 

 
B Lõkkease koos tugitoru ja grillrestidega  

 
    Koostisosad    
     B1. Lõkkease, 1tk. 
     B2. Lõkkeaseme alustoe detail, 2 tk. 
     B3. Lõkkeaseme grillresti tugiraam koos grillrestiga, 1kmpl. 
     B4. Tuhasahtel, 1tk. 
     B5.  Plekikruvi, 8tk. 
     B6.  Tugitoru ümara grillresti kinnitamiseks, 1tk.  
     B7. Ümara grillresti tugiraam koos grillrestiga, 1kmpl. 
     B8. Ümarterasest fiksaator ümara grillresti kõrguse fikseerimiseks, 1tk. 
     B9. Riputuskonks, 1tk. 
     B10. Lõkkeaseme puitäärise detail, 6tk. 
     B11. Puitäärise detaili kandur, 12tk. 
     B12. Pudukruvi 4,5 x16,     24 tk. 
 
     Koostamine ja paigaldamine 

• Alustoe detailid B2 paigaldatakse nii, et kruviaugud detailide pikematel külgedel oleksid 
kohakuti ja seejärel ühendatakse detailid omavahel plekikruvidega B5 (2 tk). 

• Lõkkease B1 asetatakse kokkupandud alustoele nii, et Stovemani logo lõkkeasemel jääks samale 
poole alustoe avatud küljega ja kruviaugud Lõkkeasemel ja aslustoel on kohakuti. Seejärel 
ühendatakse lõkkease ja alustugi omavahel plekikruvidega ( 6 tk). 

• Kokkupandud lõkkeaseme külge paigaldatakse  vastava liitega kõik puitäärise detailide 
kandurid. 
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• Puitäärise detailid asetatakse kanduritele (üks detail kahele kandurile) ning seatakse paika. 
Puitäärise detailide kaldkülgede vahe võiks olla 6-8mm ning detaili sisekülje ja lõkkeaseme 
metalläärise vahekaugus võiks olla vähemalt 20mm.  

• Pärast detailide paikka seadmist kinnitatakse iga puitäärise detail kandurile 2 puidukruviga. 
• Tuhasahtel paigaldatakse vastavasse pesasse lõkkeaseme all. 
• Lõkkeaseme siseküljel paikneva kahe torupesa sisse paigaldatakse tugitoru B6, millele on 

eelnevalt paigaldatud ümara grillresti tugiraam B7 ja fikseeritud ümarterasest fiksaatoriga B8 
vajalikul kõrgusel asuvasse tugitoru avasse. Tugiraami B7 saab fikseerida 3-le erinevale 
kõrgusele. Tugitorule võib vajadusel paigaldada riputuskonksu. 

• Soovi korral saab lõkkeasemele paigaldada grillresti B3. Selleks asetatakse grillresti raam 
lõkkeasemele nii, et raami tagumises seravas olev nõgu toetub lõkkeaseme metalläärele. 

• Kokkupandud lõkkease paigaldatakse kubu alla selliselt, et nad asetseksid kohakuti. Lõkkease 
kinnitatakse grillkoja või varjualuse põrandale läbi lõkkeaseme alustoe küljes olevate nurgikute 
ankurdamisavade ø 6mm. 

 

Pakendus 

• A1, A2; 
• A3; 
• A4, B4, B5; 
• B1; 
• B2; 
• B3; 
• B6; B8; B9; 
• B7; 
• B10; 
• B11; B12. 

      
Kasutusele võtmine 
Esimese kütmise peab tegema ilma toiduaineid grillile asetamata. Kuna lõkkeaseme kuumakindel 
värv saavutab lõpliku kõvaduse alles peale kütmist ja võib alguses eraldada ebameeldivat lõhna. 
Seniks tuleb vältida lõkkeaseme kriimustamist.  
Esimese kütmine kestvus võiks olla vähemalt üks tund. 
 
Kasutamine 

1. Lõkkease on mõeldud lõkketule nautimiseks ja/või toiduainete küpsetamiseks, lahtisel tulel 
või sütel, grillkojas või varjualuses.  

2. Küttematerjalina  tohib kasutada  vaid puuhalgusid või grillsütt. Muu põleva materjali 
kasutamine võib kahjustada toodet ja olla ohtlik. 

 
Ohutusnõuded 
Lõkkease paigaldatakse tasasele põrandale või alusele. Lõkkeaseme paigaldamisel ja kasutamisel 
tuleb järgida  kõiki paigalduskohas kehtivaid ehitus- ja tuleohutusnõudeid. 

1. Kasutamise ajal ja pärast kasutamise lõpetamist ei tohi jätta lõkkeaset järelvalveta kuni 
põlevmaterjal (puit, söed vms ) on täielikult põlenud või põlemisjäägid veega kustutatud.  

2. Küttematerjalina tohib kasutada vaid puuhalgusid või grillsütt. 
Tuleohutusega seonduvate küsimuste tekkimisel tuleb pöörduda kohaliku selle valdkonna eest 
vastutava ametkonna poole. 
 
Pretensioone võib esitada 24 kuu jooksul alates ostu kuupäevast. 

Garantii ei kehti: 
• lõkkaseme kasutamise käigus tekkivatele värvi- ja korrosioonikahjustustele; 
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• tootele tervikuna, kui on kasutatud käesoleva juhendiga lubamatut küttematerjali või pole 
järgitud paigalduskohas kehtivat ehitus- või ohutusnormi.  

 

 

 

 

Tootja: 

 
AS Eesti Vanglatööstus 

Harku tee 59, Tabasalu 
76901 Harjumaa 
Tel   +372 677 6700 
Faks  +372 677 6701 
kontakt@evt.ee 
www.stoveman.ee  
 
 
 

     
 
Pildil on lõkkease  puitäärise detailid ümara ääreprofiiliga, kuid tellida on võimalik lõkkeaset 
ka sirge ääreprofiiliga detailidega. 
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A detailid 
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B detailid 
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Koostamisjärjekord 
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NB! Äärisdetailide kandurite lõkkeaseme küljest teisaldamisel on otstarbekas nende 
taaspaigalduse lihtsustamiseks eelnevalt ära märkida vastava äärisdetaili asukoht 
lõkkeaseme suhtes. 

 


