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FONTOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK 

HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL EZEKET AZ ELŐÍRÁSOKAT  

Elektromos készülékek használatakor a következő biztonsági előírásokat kell 

betartania: 

1. Ellenőrizze, hogy a készülék adattábláján lévő feszültség megfelel-e a hálózati 

feszültségnek. 

2. Soha ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, amikor csatlakoztatta a hálózati 
aljzatba. Használat után mindig húzza ki a konnektorból. 

3. Ne tegye a készüléket hőforrásra vagy annak közelébe. 
4. Használat közben a gépet szilárd, vízszintes felületre állítsa. 

5. Tegye a mini grillt olyan konyhaszekrényre, vagy munkafelületre, amely ellenáll 

a legalább 90 °C-os hőmérsékletnek, és ügyeljen arra, hogy a készülék fölött is 

hagyjon elegendő helyet. Semmilyen körülmények között ne tegye a készüléket 

beépített konykaszekrény elemeibe.  

6. Ne tegye ki a készüléket a természeti elemek (nap, eső, stb.) hatásának. 
7. Győződjön meg róla, hogy a kábel nem érintkezik forró felületekkel. 
8. A készüléket 8 évnél idősebb gyermekek és olyan személyek, akik csökkent 

fizikai, idegrendszeri vagy mentális állapotban vannak, csak felelős személy 
jelenlétében használhatják, vagy ha előzetesen felvilágosították őket a 
biztonságos használatról és a lehetséges veszélyekről. Ne engedje, hogy a 
gyermekek játsszanak a készülékkel. A gép tisztítását és karbantartását 8 évnél 
idősebb gyermekek felügyelet mellett végezhetik. 

9. 8 évnél fiatalabb gyermekek nem kezelhetik a készüléket, ügyeljen arra, hogy a 

kábelt ne tartsa számukra hozzáférhető helyen. 

10. SOHA NE MERÍTSE A KÉSZÜLÉKET, A KÁBELT ÉS A HÁLÓZATI 

CSATLAKOZÓT VÍZBE, VAGY MÁS FOLYADÉKBA. A TISZTÍTÁSUKHOZ 

NEDVES RUHÁT HASZNÁLJON 

11. AZ EGYES ALKATRÉSZEK KI-,ÉS BESZERELÉSEKOR, ILLETVE A GÉP 

TISZTÍTÁSA ELŐTT MINDIG HÚZZA KI A KÉSZÜLÉKET A HÁLÓZATI 

ALJZATBÓL. 

12. Mindig győződjön meg arról, hogy a kezei tökéletesen szárazak, mielőtt a 
készülék    kapcsolóit, a kábelt, vagy a hálózati csatlakozót érintené. 

13. A grill belső elemeit vegye ki, mossa meg és alaposan szárítsa meg. 
14. Működés közben ne szállítsa a készüléket. 

15. A grill belsejét ne fedje be alufóliával, mert az komoly károsodást okzhat a 

termosztát működésében.  
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16.    Működéskor a fémrészek felforrósodnak, az ajtót csak a fogónál érintse.  

17. Ne tegyen semmit a készülék ajtajára, amikor az nyitva van. 

18. Ne tegyen konyharuhát, vagy tányérokat a készülékre működés közben. 

19. A grillt csak ételkészítésre használja. 

20. A készüléket használat közben fal előtt helyezze el.. 

21.     A  grillen nem maradhatnak savak (citromlé, ecet, stb.). 

Savas folyadék, mint a citomlé, a paradicsomlé, az ecet, amennyiben 

hosszú ideig marad a grill felületén, károsítja, mattá teszi a zománc-, vagy 

lakkréteget.  

22. Amikor a készüléket kihúzza a hálózati aljzatból, mindig a csatlakozónál fogja 
meg. Soha  ne húzza a kábelnél fogva.  

23. Soha ne használja a készüléket, ha a kábel, a hálózati csatlakozó, vagy maga 

a gép hibás; hiba esetén keresse fel a legközelebbi szakszervizt. 

24. Ha a kábel sérült, a kockázatok elkerülése érdekében a cserét a gyártó, a 

gyártó által felhatalmazott szerviz, vagy szakember végezze. 

25. Ez a készülék kifejezetten OTTHONI HASZNÁLATRA készült, ipari vagy 

kereskedelmi célra való felhasználása nem lehetséges. 

26. A készülék megfelel a 2006/95EC, és az  EMC 2004/108/EC sz. , az 

élelmiszerrel érintkező anyagokról szóló rendeletének. 

27. A készüléken végzett bármilyen változtatás, amely nem a gyártó kifejezett 

jóváhagyásával történik, semmissé teszi a vásárlói garanciát. 

28. Amennyiben úgy dönt, hogy a készüléket leselejtezi, javasoljuk, hogy  
ártalmatlanítsa azt a kábel levágásával. Javasoljuk továbbá az összes olyan 
alkatrész ártalmatlanítását, ami sérülést okozhat, főleg a gyermekeknek, akik 
esetleg játszanak az alkatrészekkel. 

29. A készülék csomagolását soha ne hagyja gyermekek által hozzáférhető 

helyen. 

30. A készülék nem használható külső időzítővel, vagy távirányítóval. 

 

 

 NE DOBJA EL EZT A HASZNÁLATI UTASÍTÁST 
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A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA (1. ábra) 

A Fogantyú 

B Fűtő elemek 

C Grill rács 

D Csepegtető 

E Sütési szintek 

F     Készülék test  

G    Termosztát tárcsa 

H Funkció választó 

 I Hőmérséklet kijelző 

L Bekapcsoló és időzítő tárcsa 

M Villa a grillrács és a csepegtető kivételéhez 
 

AZ ELSŐ HASZNÁLAT 

Futtasson le egy “üres” sütési ciklust, hogy szagtalanítsa és füstmentesítse  a fémrészek 

védőborításait: 

- fordítsa el a tárcsát (H) a  jelre; állítsa a hőmérsékletet maximumra, az időzítőt pedig 15 percre; 

- jól szellőző környezetben hagyja a készüléket  nyitott ajtóval működni.  

A művelet közben teljesen normális, ha a készülék nyitott ajtaján, és az oldalain keresztül füst távozik. 

Az üres ciklus után alaposan szellőztesse ki a helységet. 
 

HASZNÁLATI UTASÍTÁS 

- Készítse elő az ételt, tegye a grillrácsra (C), vagy a csepegtető tálcára (D)  

- Csatlakoztassa a készüléket a hálózatba, és a funkció választó (H) segítségével válassza ki a 

kívánt sütési módot: 
 

    felső sütés  

    alsó sütés; 

    alsó-felső sütés (egyidejűleg); 

 
- A termosztát tárcsa (G) beállításával szabályozza a kívánt hőmérsékletet.  

- Helyezze a grillrácsot (C) a már előkészített étellel a sütőbe, a megfelelő szintre (E), a villa (M) 

segítségével (2. ábra). Amikor a grill rácson süt (C), helyezze először a csepegtetőt  

(D) az alsó szintre (E), csak azután a rácsot (C) , hogy a csepegtető a sütés közben kifolyó zsírt 

felfogja. Azt javasoljuk, hogy öntsön a csepegtetőre (D) két pohár vizet, hogy megelőzze az odaégett 

zsír okozta kellemetlen szagot és füstöt 

Amennyiben az ételt a csepegtetőn készíti (D), helyezze azt a grill megfelelő szintjére (3. ábra). 

FONTOS: Az ételt legalább 2 cm-es távolságban tartsa a felső fűtőelemektől.  

- Az időzítő tárcsa (L) használatával állítsa be a kívánt sütési időt.  

Ekkor a sütő működni kezd, a hőmérséklet kijelző (I) világít; majd kialszik amikor a sütő eléri a 

beállított hőmérsékletet, vagy ha a tárcsát (D) manuálisan visszaállítja a  pozícióba. 
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FONTOS: Figyeljen az ételre sütés közben. 

- A sütési idő végén a sütő automatikusan kikapcsol. A sütő hangjelzést ad, ha sütési idő lejárt, 

vagy ha a kikapcsoló gombot (L)   állásba fordították.  

- Húzza ki a készüléket a konnektorból, nyissa ki az ajtaját és vegye ki a rácsot (C) vagy a 

csepegtetőt  (D), edényfogó kesztyű, vagy a mellékelt villa (M) segítségével. 

TISZTÍTÁS  

- A rendszeres tisztítással megelőzheti a sütős közben képződő füstöt és kellemetlen szagokat  

- A grill külsejét nedves szivaccsal takarítsa. 

 -   Ne használjon maró hatású tisztítószert, mert károsítja a készülék festését.  

- Soha ne használjon a belső felületek tisztításához olyan termékeket (tisztítósprayket), amelyek 

korrodálhatják az alumíniumot, ne tisztítsa a felületeket éles, hegyes tárgyakkal. A használat 

után, amikor a készülék már teljesen lehűlt, törölje át a belsejét nedves szivaccsal.  

 

FONTOS: A zománcozott alkatrészeket szappanos vízzel, vagy egyéb, nem maró hatású szerrel tisztítsa.  

- A zsír-, és füstszennyeződések eltávolítására meleg, szappanos vízbe mártott szivacsot 

használjon. 

FONTOS: Tisztítás után a készüléket puha ruhával szárítsa meg. Savas folyadékok, mint citromlé, 

paradicsomlé, ecet, károsíthatják a zománcozott felületeket.  

 
Étel/mennyiségek Hőmérséklet Idő Funkció 

Sült hús (1 Kg) 200°-230° 60 perc  

Sült hal (1 Kg) 190°-210° 30-40 perc  

Sült zöldségek (500 g) 190°-210° 30-40 perc  

Húspogácsa, kolbász, fasírozott (500 g) 190°-210° 30-45 perc  

Göngyölt hús, zöldság és hal (500 g) 190°-210° 30-45 perc  

Hús, zöldség, hal gratin (500 g) 230° 20-30 perc  

Sült tészta (1 Kg) 200° 20-30 perc  

Kenyér, pizza és focaccia (500 g) 230° 20-35 perc  

Torták, édes tészták (500 g) 170°-180° 25-40 perc  

Kekszek, aprósütemények (200 g) 170° 10-15 perc                  
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