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refer 

Dreamfire Kamado Comfort väliahju 

kasutusjuhend 
 

 

 

Palun säilitada kasutusjuhend. 

Tähelepanu – ettevaatlikult eemalda ahju ümbritsevad pakendid, aga jäta kasutusjuhend alles. Palun jälgi kõiki ohutusnõudeid, 

mis on kirjas kasutusjuhendis. Palun loe kasutusjuhend hoolikalt läbi ning säilita see tulevikuks. 
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Kamadost lähemalt 

Arheoloogid on leidnud 4000 aasta vanuseid savist anumaid, mis arvatakse olevat Kamado ahjude eelkäijad. Alates sellest ajast 

on ahjud palju muutunud: lahtikäiv kaas, ventilatsiooniavad ning kütmiseks on puidu asemel hakatud kasutama puusütt. 

Jaapanis oli Mushikamado ümmargune savist pott lahtikäiva kaanega, mis oli mõeldud riisi keetmiseks. Nimi “kamado” tähendab 

Jaapani keeles ahju või küpsetuspinda. Selle nime võtsid kasutusele Ameeriklased ning nüüdseks on see kujunenud üldiseks 

väljendiks seda tüüpi keraamilistele väliahjudele. 

Kamadod on väga mitmekülgsed. Peale grillimise ja suitsutamise saab neid kasutada ka pitsa, leiva, pirukate, küpsiste jpm 

valmistamiseks. Tänu suurepärasele temperatuuri säilitamise võimalusele on võimalik saavutada madalaid ja kõrgeid 

temperatuure( 90-4500 C), mida saab kontrollida ülemise ja alumise ventilatsiooniava kaudu.  

HOIATUS! 

• Toode on mõeldud kasutamiseks vaid välitingimustesse. 

• Ära lase lapsi ega lemmikloomi ahju lähedusse kui ahi on kasutusel. 

• Ära kunagi jäta kasutusel olevat ahju järelvalveta. 

• Ära kasuta ahju telgis, haagises, autos, rõdul, toas, paadis ega muudes suletud ruumides. 

• Süttimisoht – kuum ahi võib kiirata väga kuuma temperatuuri kasutamisel. 

• Tähelepanu – ära kasuta bensiini, süütevedelikku, alkoholi ega muid sarnaseid tooteid ahju süütamiseks. Süütevedelik 

imbub keraamilisse sisepinda, selles sisalduvad keemikaalid aga saastavad ahju pikaks ajaks ning rikuvad 

valmistatava toidu maitse. Kasutage ahju süütamiseks lõhnatuid, kuivi, tahkeid grillsöe süütekuubikuid. 

• Soovituslik on kasutada ahjus puusöe tükke. Need põlevad kauem ning toodavad vähem tuhka. 

• Ära kasuta ahjus briketti, põlevkivi ega kivisütt. 

• Tähelepanu! Kui avad ahju kaane kõrge temperatuuri juures, siis ava see esmalt vaid osaliselt. Siis siseneb õhk ahju 

sisemusse vaikselt ning ohutult hoides ära kuuma auru ning sädemete järsu eemaldumise, mis võib põhjustada 

vigastusi. 

• Ära kasuta ahju terrassil ega muudel kergesti süttivatel pindadel nagu näiteks kuivanud rohul, puulaastudel, 

kuivanud lehtedel või dekoratiivsel puukoorel. 

• Jälgi, et ahi oleks vähemalt 2 meetri kaugusel süttivatest asjadest. 

• Ära kasuta ahju mööbliesemena. 

• Tähelepanu! Ahi võib muutuda kasutamisel väga kuumaks. Ära liiguta ahju selle kasutamise ajal. 

• Alati kasuta kuumusekindlaid kindaid kui puutud kokku kuuma keraamikaga või küpsetuspindadega. 

• Lase ahjul täielikult maha jahtuda enne kui hakkad teda liigutama või ladustama. 

• Alati uuri enne kasutamist ahju erinevate osade seisukorda ja vigastusi ning vajadusel asenda need. 

• Tähelepanu! Perioodiks, kui ei grillita, on soovitatav eemaldada puidust töötasapinnad, kuna välitingimused võivad neid kahjustada 

(tuul, vihm, päike, miinuskraadid). Soovitame kasutada katet mis kaitseb ahju ja pikendab eluiga. 

• Tähelepanu! Kaitske ahju vihma eest; hoolitsege selle eest, et vesi ei pääseks ahju sisemusse. Kui te ahju ei kasuta, katke see 

veekindla kattega. Ahju võib kasutada ka vihmas ja lumesajus, kuid selle sisemust tuleb niiskuse eest kaitsta. Ahju 

poorsesse sisemusse sattunud vesi võib külmade saabumisel jäätuda ja keraamilised osad võivad mõraneda. Sellepärast 

ei tohi ka ahju sisemuse puhastamiseks vett kasutada.Kui vesi on sattunud ahju sisemusse,siis kuivatage see riide või 

paberiga ja kütke ahju madala kuumusega mõlemad õhutusluugid maksimaalselt avatud. 

• Lõkke tegemine ahjus on keelatud, kuna kõrge leek võib kahjustada tihendit! Kasuta 

toiduvalmistamiseks grillsütt. 

• Esimesel grillimisel ärge kütke ahju üle 170-180 kraadi(C). Siis kinnitub tihend täielikult ahju külge. 

• Ära kasuta ahjus eelsüüdatud grillsütt! Äkiline temperatuurimuutus võib keraamikat kahjustada. 
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Teadmiseks 

• Ära liiguta ahju enne kui puusüsi on täielikult kustunud. 

• Pärast esimest kasutamist kontrolli üle kõik kruvid ja mutrid, sest kuumusega võivad nad lahti minna. 

Vajadusel pinguta neid nii palju, et nad ei oleks sõrmedega lahtikeeratavad. 

Kustutamine 

• Et ahju kustutada, sulge kõik ventilatsiooniavad ning lase söel kustuda naturaalselt. 

• Ära kunagi kasuta vett või muid vahendeid puusöe kustutamiseks. See võib kahjustada ahju keraamilisi osi. 

Hoiustamine 

• Kui ahi ei ole kasutuses ja kui sa hoiustad teda väljas, siis aseta ahjule sobiv vihmakate. Vihmakatte tohib 

ahjule asetada vaid siis kui ahi on täielikult maha jahtunud. 

• Roostevabast metallist grillrest ei ole masinpestav. Kasuta nuustikut ja sooja vett. 

• Kamado ahju kasutades jälgi, et ratastel olevad pidurid oleksid lukustatud. 

• Soovitatav on talvisel perioodil ahju hoiustada siseruumis täieliku kaitse eesmärgil. 

Puhastamine 

• Kamado ahi on isepuhastuv. Kuumuta ahi 260 kraadi juurde 30 minutiks ning see põletab ära kõik toidu ja 

muud jäätmed. 

• Ära kasuta vett ega muid puhastusvahendeid ahju sisu puhastamiseks. Kamado siseseinad on poorsed ning 

nad imavad vedeliku endasse, mis võib põhjustada mõranemist. Kui seinte külge koguneb palju tahma, siis 

kasuta traatharja tahma eemaldamiseks. 

Säilitamine 

• Kontrolli mutreid ning õlita liikuvaid osi vähemalt 2 korda aastas. Mutrid peavad olema kinni piisavalt tugevalt, et 

neid ei saaks sõrmega lahti keerata.  

• Kui ahi jääb pikemaks ajaks seisma (nt talvel), siis soovitame sellele eelnevalt ahi toidujääkidest puhastada 

vastavalt kasutusjuhendile.  

• Et vältida hallituse teket ahjus pikema ajalisel säilitamisel soovitame lahti jätta nii ülemine kui alumine 

tuulutusava. Juhul kui hallitus peaks siiski tekkima saab selle hävitada kuumutades ahju 300 kraadini (C). 

Süütamine, kasutamine ning ohutus 

• Jälgi, et ahi oleks asetatud tasasele mittesüttivale pinnasele, eemale süttivatest asjadest. 

• Ahju süütamiseks aseta rullikeeratud ajaleht koos mõne süütekuubikuga puusöe alumise plaadi peale ning 

lisa 5-10 cm puusütt. 

• Ava alumine ventilatsiooniluuk ning süüta süütekuubik või paber pika tulemasinaga või pikkade tikkudega. 

Kui need on süttinud, siis jäta alumine ventilatsiooniluuk lahti 10 minutiks. 

• Soovituslikult ära liiguta hõõguvat puusütt kuni nad on täielikult süttinud. See laseb söel 

hõõguda efektiivsemalt. 

• Kui puusüsi on süüdatud, siis kasuta kindlasti kuumusekindlaid kindaid kui puutud kokku kuuma 

keraamikaga või küpsetuspindadega. 

Madalal temperatuuril küpsetamise juhend 

• Süüta ahjus olev puusüsi eelnevalt kirjeldatud meetodil. 

• Ava alumine ventilatsiooniava täielikult ning jäta see lahti 10 minutiks. 

• Jälgi termomeetrit kuni ahi on saavutanud soovitud temperatuuri. Kui ahi on saavutanud soovitud 

temperatuuri, siis sulge alumine ventilatsiooniava. 

Suitsutamise juhend 

• Jälgi termomeetrit ning kui ahi on saavutanud soovitud temperatuuri, siis jäta ventilatsiooniava kergelt lahti. 

• Sulge ülemine ventilatsiooniava ning jälgi veel termomeetrit mõned minutid. 

• Kasutades kuumusekindlaid kindaid, raputa niisutatud puidulaaste või lepaklotse kuuma puusöe peale. 
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• Nüüd oled sa valmis kasutama Kamado ahju suitsutamiseks. 

• Nõuanne: leota puidulaaste vees 15 minutit, et pikendada suitsutamise protsessi. 

Kõrge temperatuuriga küpsetamise juhend 

• Süüta ahjus olev puusüsi eelnevalt kirjeldatud meetodil. 

• Sulge kaas ning ava täielikult alumine ja ülemine ventilatsiooniava. 

• Jälgi termomeetrit kuni ahi on saavutanud soovitud temperatuuri. 

• Sulge ülemine ventilatsiooniava poolenisti ning jälgi termomeetrit veel mõned minutid. 

Toidu küpsetamise informatsioon 

• Palun jälgi seda kasutusjuhendit kui kasutad Dreamfire Kamado ahju. 

• Ära alusta küpsetamist enne kui söe peale on tekkinud tuhakiht. 

• Alati pese oma käsi enne ja pärast toore lihaga kokkupuutumist. 

• Alati hoia toores liha eraldi küpsetatud lihast ja muudest toiduainetest. 

• Ära kasuta samu vahendeid toore ja küpsetatud liha käitlemiseks. 

• Enne küpsetamist veendu, et ahju pinnad oleksid puhtad. 

• Veendu, et liha oleks täielikult küpsenud enne söömist. 

• Tähelepanu – toore või väheküpsetatud liha söömine võib põhjustada toidumürgitust. 

• Veendumaks, et liha on täielikult küpsenud, lõika liha pooleks. 

• Kui liha on küpsenud korrektselt, siis peaksid lihast väljuvad mahlad olema läbipaistvad ja 

seal ei tohiks olla roosakat/punakat vedelikku. 

• Peale Kamado kasutamist alati puhasta ahju pinnad ning grilltarvikud. 

Puusöe lisamine 

• Kui ventilatsiooniavad on suletud, siis ahi säilitab kõrget temperatuuri mitu tundi. Kui sul 

on vaja pikemat küpsetusaega, siis lisa lihtsalt puusütt juurde ning jätka. 

Küpsetamise temperatuuride õpetus 

 

Aeglane küpsetamine/suitsutamine (90°C-135°C) 

Veiseliha – 2 tundi 500g kohta;  

Rebitav sealiha - 2 tundi 500g kohta; 

Terve kana – 3-4 tundi; 

Ribid – 3-5 tundi 

 

Grillimine (160°C - 180°C) 

Kala – 15-20 min; 

Sealiha - 15-30 min; 

Kanafilee – 30-45 min; 

Terve kana – 1-1.5 tundi; 

Lambajalg – 3-4 tundi; 

Kalkun – 2-4 tundi; 

Sink - 2-5 tundi 

 

Pruunistamine (260°C - 370°C) 

Steik – 5-8 min; 

Sealiha viilud – 6-10 min;  

Burgerid – 6-10 min;  

Vorstikesed –  6-10 min; 
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Pakendis sisalduvad osad 

 

 

Kokkupanemine 

Enne Dreamfire Kamado ahju kokkupanemist loe juhend hoolikalt läbi. Kontrolli kõik osad nimekirjas üle. 

Pane ahi kokku pehmel pinnal, et vältida värvikriimustusi. Palun jäta see juhend alles. 

Hoiatus! Ära keera mutreid ja kruve liiga kõvasti! Keera mutreid ja kruve mõõduka jõuga, et vältida nende ja ahju 

kahjustamist. Mutrid peavad olema kinni keeratud piisava jõuga, et neid ei saaks lahti keerada näppudega.  

Tähelepanu – ettevaatlikult eemalda ahju ümbritsevad pakendid, aga jäta kasutusjuhend alles. Jälgi, et ahju kaas 

on kinnises asendis ahju kokkupanemise ajal. 

1) Aseta neli keermega ratast (2,3) nelja jala külge, surudes ratta keermestatud osa läbi jalas oleva augu. 

Mutrivõtmega keera kinni iga ratas kasutades selleks 1x mutrit (B) ning 1x seibi (F). 
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2) Jalgade omavahel ühendamiseks sisesta kaks ristikujulist osa (4) ühe jala (1) sisse nii ülesse kui alla. 

 

3) Jätka jalgade ühendamist ristikujulise osa (4) sisse, et tulemus jääks nagu alloleval pildid. 

 

 

4) Kinnita jalad (1) ristikujulise osa (4) külge, kasutades selleks 16x kruvi (A). Jälgi, et kruvid oleksid 

korralikult kinnitatud, enne kui tõstad ahju korpuse (9) jalgade peale. 

5) Enne ahju korpuse (9) tõstmist jalgade peale, eemalda kõik korpuse sees olevad asjad, et tõstmine oleks 

kergem. 
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6) Korpuse tõstmiseks jalgade peale tuleks kasutada vähemalt kahte inimest. Sisesta üks käsi alumise 

ventilatsiooniava sisse ning teine ahju korpuse alla. Hingedest või muudest osadest tõstmine võib lõppeda 

vigastusega või ahju kahjustamisega. 

 

7) Aseta korpus jalgade peale nii, et alumine ventilatsiooniava jääks kahe jala keskele. 
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8) Kui korpus on kindlalt jalgade peal, siis sisesta korpuse sisse keraamiline põlemiskamber (8), puusöe alune plaat (7), 

ülemine ketas ehk tulerõngas (6) ning küpsetusrest (5) nagu on näidatud pildil. 

9) Suru ratastel (2) olevad pidurid alumisse lukustavasse asendisse, et kindlustada ahju paigalpüsimine. 

 

 

10) Kaane küljes oleva käepideme (13) lisamist alusta kahe sulu (12) lisamisest kaane esiosa külge kasutades kahte 

eelnevalt kaane küljes olevat kruvi ja mutrit (enne käepideme lisamist eemalda need mutrid). Kinnita käepide 

(13) sulgude (12) külge, kasutades kahte polti (C) ning kahte mutrit (E). 
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11) Ülemise ventilatsioonikaane (14) ahjule lisamiseks jälgi, et kaane külgedel olevad augud oleksid ahju 

kaanel olevate aukudega kohakuti. Kinnita kaas, kasutades kahte polti (D) ning kahte mutrit (E). Keera 

mutrid kinni mõistliku jõuga, et vältida ahju kahjustamist. 

 

 

 

 

12) Aseta kaks küljelaua hooba (10) ahju külge, kasutades selleks nelja eelnevalt ahju küljes olevaid mutreid (enne 

hoobade lisamist eemalda ahju küljest mutrid). NB! Jälgi üleval asuvat pilti hoobade asetamise jaoks! 

 

13) Korda punkti 12 ahju teisel küljel. 

 

 

 

14) Paigalda kaks puitriiulit (15) eelnevalt lisatud hoobade (10,11) külge. 

 

Dreamfire Kamado on nüüd valmis kasutamiseks! Palun veendu, et sa lugesid kogu kasutusjuhendi hoolikalt läbi! 
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NB! Dreamfire Comfort ahi sisaldab võrreldes Basic ja Friendy mudelitega lisavarustust! 

 

 1) Dreamfire mitmetasandiline küpsetussüsteem LUX 

                                                                                                            

 2) Juhtmevaba 2- anduriga digitaalne termomeeter 

 

  

3) Tuharoop ning tuhasahtel 

                                

 4) Dreamfire Kamado vihmakate 
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GARANTIITINGIMUSED 

Dreamfire Kamado Comfort ahjudele kehtib piiratud garantii. Vastavalt alltoodud tingimustele ja sätetele garanteerib Dreamfire 

esmaostjale, et Dreamfire´i poolt valmistatud või tarnitud keraamilised ahjud, mida kasutatakse otstarbeliselt tarbija poolt 

tavatingimustes, ei ole tootmis- ega materjalidefektidega.  

Garantii antakse Dreamfire Kamado Comfort väliahjude esmaostjale järgmiste tähtaegadega:  

5–aastane garantii: 

• Kõikidele keraamilistele osadele, mida kasutatakse Dreamfire Kamado ahjudes 

1-aastane garantii: 

• Temperatuurimõõdikule 

• Tulekindlale tihendile 

• Puitosadele 

180-päevane garantii: 

• Kõikidele metallosadele, mis on kasutusel Dreamfire Kamado ahjus 

Garantii kehtimise eelduseks on Dreamfire Kamado ahju kasutamine vastavalt ahjuga kaasatulevale kasutusjuhendile ning ahju 

registreerimine lehel www.dreamfiregrill.com 30 päeva jooksul pärast toote ostmist. Garantii ei kata toote kasutamisel 

tavapärasest kulumisest tekkinud kahjustusi (nt täkkeid või kriimustusi) ega muutuseid Kamado ahju või selle komponentide 

välimuses, mis ei mõjuta selle toimimisvõimet. Garantii ei kata toote väärkasutusest tekkinud vigastusi või kahjustusi, mis on 

tekkinud toote kasutamisel muul kui selleks ettenähtud otstarbel. Garantii ei kata toote mittenõuetekohase hoiustamise, 

remondi, kasutamise, hoolduse või paigalduse tõttu tekkinud kahjustusi, looduse süül või õnnetuse tõttu tekkinud kahjustusi, 

ahjule volitamata lisaseadmete paigaldamise või ahju modifitseerimise tõttu tekkinud kahjustusi, transpordikahjustusi ega muid 

tahtlikult või tahtmatult tekitatud füüsilisi vigastusi. Dreamfire Kamado ahju tuleb hoiustada ja kasutada kasutusjuhendist 

lähtuvalt – garantii ei kehti juhul, kui ahi on saanud kahjustusi ülemäärase niiskuse tõttu, kui ahju hoitakse sobimatus 

keskkonnas või kui ahi on paigutatud süttivale pinnale. Dreamfire Kamado puidust osade garantii ei hõlma välitingimustest 

tekkinud kahjudele nagu praod, pleekimine jmt. Garantii ei kehti juhul kui ahjus on kasutatud mistahes vedelikke või sobimatut 

kütust – sealhulgas süütevedelikku, puhastusaineid, puuhalge, kivisütt vmt. Garantii ei kehti juhul kui tarbija ei teavitanud 

müüjat Dreamfire Kamado ahjul ilmnenud veast koheselt ning jätkas ahju kasutamist.  

Garantii kehtima hakkamiseks peate oma ahju registreerima dreamfiregrill.com veebilehel. Garantii kehtib toote ostukuupäevast 

ja vaid seadme esmasele ostjale. Kui materjali- või valmistamisedefekt avastatakse kehtiva garantiiperioodi korral ja on tekkinud 

toote tavapärasel kasutamisel, asendab või parandab Dreamfire´i meeskond omal äranägemisel defektse komponendi enda 

kulul. Vastavalt käesolevale garantiile võtab Dreamfire endale vastutuse parandustööde või osade vahetamise eest. Garantii ei 

hõlma tööjõukulusid ega muid parandamise, teenuse või ahju kasutamisega seotud kulusid. Tarnekulud asendatud 

komponentidele garantii korras tasub Dreamfire. Pretensiooni esitamisel peab ostja kahju hindamiseks toote defekte 

pildistama.  

http://www.dreamfiregrill.com/
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Garantiid ei kohaldata kui Dreamfire Kamado ahi on ostetud kolmandalt isikult või volitamata edasimüüjalt. Garantii kehtib 

ainult toote registreerimisel. Mistahes mõrad või muud kahjustused keraamiliste ahjude viimistluses, mis on avastatud ostu 

käigus, tuleb ülesse märkida ostukviitungile. Garantiid ei kohaldata väikestele kosmeetilistele välistele glasuurimõradele, 

kriimustustele, mõlkidele, pragunemisele ega mõranemisele, mis ei mõjuta ahju tööd ning on täiesti ohutud. Kemikaalid, 

väetised, kõrge niiskusetase, kloor, murupestitsiidid ja sool võivad kahjustada ahju metallivärvi, puitosasid ja kattematerjale. 

Seepärast ei kehti ahju metall-, malm- ja roostevabast terasest osadele kohaldatav garantii OKSÜDATSIOONI, PLEEKUMISE, 

ROOSTE ja muude DEFEKTIDE korral. Käesolev garantii ei saa olla ega ole edasimüümisel ülekantav.  

 

Käesolevat garantiid ei kohaldata ning Dreamfire ei võta vastutust kahju eest, mille on põhjustanud viivitus, tegevuse 

peatamine või ebamugavused, ning mistahes juhusliku, tahtliku ja/või tahtmatu tegevuse tulemustest juhtuva kahju eest. Ostja 

ainuõigus antud garantii rikkumise osas piirneb toote või selle osade remondi või välja vahetamisega käesolevas garantiis ära 

toodud korras. 

GARANTII ON EKSKLUSIIVNE JA ASENDAB KÕIKI TEISI KIRJALIKKE VÕI SUULISI, OTSESEID VÕI KAUDSEID GARANTIISID, 

SEE HÕLMAB, KUID EI OLE PIIRATUD MÜÜGIKÕLBLIKKUSE GARANTII EGA SEADME SOBIVUSEGA KASUTAMISEKS 

KONKREETSEL EESMÄRGIL. KÕIGI KAUDSETE GARANTIIDE KESTUS, SEALHULGAS KAUDSE MÜÜGIKÕLBLIKKUSE 

GARANTII VÕI SEADME SOBIVUSEGA KASUTAMISEKS KONKREETSEL EESMÄRGIL, ON SELGELT PIIRATUD KOHALDATAVA 

KOMPONENDI GARANTIIPERIOODI PIKKUSEGA.  

PIIRATUD GARANTII VÕI MISTAHES MUU KAUDSE GARANTII RIKKUMISEL ON OSTJAL ÕIGUS GARANTIITINGIMUSTES 

TOODUD PIIRANGUTE KOHASELT VAID KOMPONENTIDE ASENDAMISELE. ÜHELGI JUHUL EI VASTUTA DREAMFIRE 

MISTAHES ERIOLUKORDADEST TEKKINUD, TEISEJÄRGULISTE VÕI KAUDSETE KAHJUDE EEST.  
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JUURDEPÄÄS GARANTIITEENUSELE 

Garantiiteenuse saamiseks võtke palun ühendust kohaliku edasimüüjaga. Rahvusvahelise garantiiteenuse jaoks võtke 

ühendust edasimüüjaga riigist, kust toote ostsite. Enne kontakteerumist veenduge, et teil on alljärgnev teave käepärast: 

• Mudeli nimetus 

• Värv 

• Esmase ostja ostu kinnitav ostutõend 

• Ostukuupäev 

• Probleemi lühikirjeldus 

Teie rahulolu on meile oluline. Kui probleem teile meelepärasel viisil ei lahene kontakteeruge Dreamfire-i ametliku 

maaletoojaga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dreamfiregrill ametlik maaletooja Eestis: 

Edelgran OÜ 

Veerme 23 hoone 5, Tallinn 11625 

E-mail: edelgran@edelgran.eu 


