BBQ
ELECTRIC

MANCHESTER

BRUGERMANUAL DK
GENNEMLÆS DENNE MANUAL
OG GØR DIG BEKENDT MED
PRODUKTET, FØR GRILLEN
TAGES I BRUG.
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VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER
VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER.
Ved brug af elektriske apparater skal man altid følge grundlæggende
sikkerhedsforanstaltninger, herunder følgende:
1. Gennemlæs alle instruktioner før brug.
2. Berør ikke varme overflader. Brug håndtag eller greb.
3. Undgå at dyppe ledning, stik eller apparatet i vand eller nogen anden væske for at
beskytte mod risikoen for elektrisk stød.
4. Nøje overvågning er påkrævet, hvis apparatet bruges af eller i nærheden af børn.
5. Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (inklusive børn) med nedsat fysiske,
sensoriske eller psykiske evner eller mangel på erfaring og kendskab, medmindre de
har fået overvågning eller vejledning i brug af apparatet af en person, der er ansvarlig
for deres sikkerhed. Børn skal overvåges for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
6. Træk stikket ud af kontakten, når apparatet ikke er i brug. Lad enheden KØLE helt af,
før der påsættes eller fjernes komponenter, og før apparatet rengøres.
7. Brug ikke apparatet med beskadiget ledning/stik, grillplade, drypbakke, eller efter fejl
funktion af apparatet, hvis det er blevet tabt eller på nogen anden måde beskadiget.
Indlevér apparatet til nærmeste autoriserede servicested til undersøgelse og/eller
reparation.
8. Brug af ekstra tilbehør, der ikke anbefales eller sælges af apparatets producent, kan
medføre fare og er ikke tilladt.
9. Må ikke bruges udendørs.
10. Lad ikke ledningen hænge ud over kanten af et bord eller en disk eller berøre varme
flader.
11. Anbring apparatet på en jævn, varmeresistent overflade.
12. Anbring det ikke på en overflade, der kan blive meget varm. Må ikke anbringes på eller
i nærheden af et varmt gasblus eller el-kogeplade eller en varmeovn.
13. Rengør altid apparatet efter hver brug. Brug aldrig skuremidler, ovnrens eller sku
resvampe til rengøring. Non-stickbelægningen kan blive beskadiget.
14. Der skal udvises ekstremt forsigtighed ved flytning af et apparat, der indeholder varm
olie eller andre varme væsker.
15. Sæt altid stikket i apparatet først og slut det derefter til kontakten i væggen. For at
afbryde drejes grebet over på ”OFF”, derefter tages stikket ud af kontakten i væggen.
16. Brug ikke dette apparat til andet end det, som det er beregnet til.
17. Hæld aldrig nogen væsker på grillpladen, da dette kan medføre brand.
18. Anbring ikke kogegrej på grillpladen, når den er varm, under tilberedning, varmholdning
eller genopvarmning.
19. Tildæk ikke nogen del ag grillen med alufolie. Dette vil medføre, at apparatet
overophedes.
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PAKKENS INDHOLD
20. Anbring ikke maden direkte på varmeelementet, sørg altid for, at apparatet er helt
samlet og klar til brug.
21. Brug aldrig apparatet uden grillpladen og drypbakken på plads. Saml altid apparatet
helt, før det sættes til strømkontakten og tændes. Brug ikke apparatet, hvis grillpladen
er drypbakken er vredet eller på nogen måde deformeret.
22. Se monteringsvejledningen på side 7 for korrekt samling af alle komponenter.
ADVARSEL: FORSIGTIG – VARME FLADER:
Dette apparat genererer varme, og der kan forekomme sprøjt under brugen.
Der skal træffes ordentlige forholdsregler for at forebygge risiko for forbrændinger, brand
eller andre personskader eller tingskader.
FORSIGTIG:
Dette apparat er meget varmt under drift og holder sig varmt i nogen tid efter slukning. Brug
altid grillhandsker ved håndtering af varme materialer, og lad metaldelene køle ned, før de
rengøres.
– Anbring dette apparat sådan, at det aldrig står op ad en væg eller i et hjørne,
op ad gardiner eller polstrede møbler.
– Anbring ikke noget ovenpå apparatet, mens det er i drift, eller når det er varmt.
– Berør ikke overfladerne på det varme apparat. når enheden er tændt eller ved at køle af.
– Alle brugere af dette apparat skal læse og forstå denne Brugervejledning, før de betjener
eller rengør apparatet.
– Hvis dette apparat begynder at fejlfungere under brugen, skal ledningen omgående
trækkes ud af kontakten. Undgå at bruge eller at reparere et fejlfungerende apparat.
– Efterlad ikke dette apparat uovervåget under brug.

GEM DENNE VEJLEDNING
KUN TIL HUSHOLDNINGSBRUG.

Ingen indvendige dele, som brugeren kan servicere, kontakt kvalificeret servicepersonale.
Der medfølger en kort strømledning for at reducere farer som følge af indvikling eller
snubling over en lang ledning.
Brug ikke forlængerledninger, da børn kan trække i den og få enheden til at vælte.
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PAKKENS INDHOLD
POLARISERET STIK

Dette apparat har et polariseret stik (det ene ben er bredere end det andet).
For at reducere risikoen for elektrisk stød er stikket beregnet til kun at passe i et
polariseret stik den ene vej. Hvis stikket ikke kan gå helt ind i kontakten, skal det vendes.
Hvis det stadig ikke passer, kontaktes en autoriseret elinstallatør. Gør ikke forsøg på at
modificere stikket på nogen måde.

FØR FØRSTE BRUG

Pak enheden ud og fjern alle emballagematerialer. Før første brug af enheden tørres den
sorte basisdel af med en ren, fugtigt klud for at fjerne eventuelt støv fra transporten, tør den
omhyggeligt efter. Rengør grillpladen og drypbakken.
Se s. 8 for komplet rengøringsvejledning.
ADVARSEL: Dyp ikke grillpladen, ledningen og stikket i vand eller nogen anden væske.
Brug ikke slibende rengøringsmidler.
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KOMPONENTER OG FUNKTIONER
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1. Greb som er nemme og kølige at holde på – giver mulighed for nem
håndtering/flytning af grillenheden.
2. Slip-let-behandlet grillplade – perfekt til kød, kylling, fisk og grøntsager.
3. Drypbakke – opsamler ekstra dryp/fedt fra grilning af madvarer med stort
fedtindhold.
4. Sort basis som er kølig at berøre – holder modstykket køligt.
5. Temperatur-midterstik med LED-indikator (5a) – aftagelig temperaturkontrol
med greb.
6. Temperaturbryder – 0/1/2/3/4/5
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BRUG/ MONTERING
1.

2.

Saml alle dele af grillen som vist nedenfor.

VIGTIGT: Kontrollér, at Temperaturkontrolgrebet er sat på SLUKKET, og at det IKKE er
sluttet til kontakten i væggen. Sæt Temperaturkontrolstikket i siden af grillpladen som
vist nedenfor.
SØRG FOR AT SÆTTE TEMPERATURKONTROLSTIKKET
HELT IND, ELLERS TÆNDES GRILLEN IKKE.

3. Tilslut ledningen til en stikkontakt i væggen og indstil til den ønskede temperatur.
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VEJLEDENDE TILBEREDNINGSTIDER – TIPS
TILBEREDNING:
FORSIGTIG: Vær forsigtig ved tilberedning. Varm olie, fedt eller safter kan sprøjte ud under
grilning. Berør ikke nogen varme overflader. Forsøg ikke at udskære kød på grillen under
tilberedningsprocessen.
BEMÆRK: Den første gang, du bruger grillen, kan det lugte lidt, og du vil måske se, at
der kommer lidt røg fra grillpladen. Dette er NORMALT. Lugten og røgen forsvinder efter få
minutter.
1. Sørg for at apparatet er rent, tørt og komplet samlet.
2. Drej temperaturstyringsknappen over på den ønskede temperatur (0/1/2/3/4/5).
Når temperaturen indstilles, vil LED-indikatoren lyse som tegn på, at strømmen er
TÆNDT. Når den ønskede temperaturindstilling er nået, slukkes lampen. Bemærk, at når
lampen slukkes, betyder det ikke, at grillen er slukket.
3. For at hjælpe med til at mindske røgen hældes lidt vand ud over den nederste flade på
drypbakken (godt en dl).
4. Lad grillen varme op i cirka 5 minutter.
5. Læg den ønskede madvare på grillpladen. Hvis du skal tilberede små genstande, bør
de sættes på spid af træ eller metal for at undgå, at stykkerne falder gennem
åbningerne i grillristen. For at undgå, at træspiddene brænder, gennemblødes de i vand i
cirka 10 minutter før tilberedningen.
6. Når tilberedningen er færdig, drejer du betjeningsknappen over i stilling OFF. Tag stikket
ud af stik-kontakten i væggen og lad enheden køle helt af, før delene tages af og
rengøres.
Benyt kun følgende tabel som reference, når grillen bruges.
MAD

TEMPERATUR

TID

Kyllingebryst uden ben
(1,25 cm tykke)

5

10-15 min

Bøf (1,25-2,5 cm tykke)

5

10 min

Fiskefileter (1,25 cm tykke)

4

7-10 min

Hamburgers

4

5-7 min

Rejer

4

8-10 min

Pølser eller hotdogs

4

8-10 min

Bacon eller skinke

4

3-5 rain

Grøntsager

4

3-5min

TlPS:
For bedst mulige resultat skal grillen altid varmes op i cirka 5 minutter for at sikre, at grillen
er varm nok. Dette hjælper med til at lukke kødsaften inde.
Hvis der bruges spid af træ eller bambus ved tilberedning af kebab, anbefales det stærkt at
gennembløde spiddene i vand i 10 minutter. Dette vil forhindre, at spiddene bliver svedne
eller brænder under grilningen.
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FEJLFINDING
PROBLEM

AFHJÆLPNING
LØSNING 1:FYLD DRYPBAKKEN MED VAND

RØG UNDER GRILNING
Grilning af fedtrige madvarer:
ved grilning af ekstra fedtholdigt kød
eller andre madvarer med fedtrige
ingredienser vil du
bemærke, at der kommer røg fra
madvarerne. Der kan forekomme
sprøjt.
Når disse rammer varmeelementet, vil
de brænde og dermed udsende røg.

For at hjælpe med til at mindske røgen hældes
lidt vand ud over den nederste flade på drypbakken (godt en dl).
LØSNING 2: UDLUFTNING
For at slippe af med røgen anbringes grillen i
nærheden af en emhætte.
LØSNING 3: RENS DRYPBAKKEN
Når du griller i mange omgange eller bruger
meget olie, vil noget af maden blive liggende
på grillens overflade eller falde ned i drypbakken. Sørg for hyppigt at tørre grillens overflade af og rengøre drypbakken.
FORSIGTIG: Grillpladen og drypbakken vil
være meget varme. Lad dem køle af før rengøring.

LØSNING 4: REDUCÉR TILBEREDNINGEN
Hvis du bruger marinader til dit kød og dine
grøntsager før grilningen, kan du mindske
mængden af olie, du bruger, for at undgå forbrænding og røg. Grilloverfladen er
slip-let-behandlet og kræver ikke meget olie.

DER FALDER HELE TIDEN
MADVARER GENNEM
ÅBNINGERNE I GRILLRISTEN.

LØSNING 1: SKÆR INGREDIENSERNE I
STØRRE STYKKER
For at forhindre, at der falder madstykker ned
i drypbakken under tilberedningen, skal du
undgå at anbringe små stykker på grillens
overflade. Hvis stykkerne falder igennem,
slukker du for grillen og lader den køle af.
FORSIGTIG: Grillpladen og drypbakken vil
være meget varme.
Lad dem køle af før rengøring. Løft grillpladen
og fjern madstykkerne.
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RENGØRING
FORSIGTIG: Træk altid stikket ud af kontakten i væggen og lad grillen
køle helt ned, før den rengøres.
DYP IKKE TEMPERATURKONTROLSTIKKET I VAND ELLER NOGEN ANDEN
VÆSKE.
Dette kan medføre elektrisk kortslutning og legemsbeskadigelse.
Anvend ikke slibende midler, skuresvampe eller ståluld til at rengøre
overfladen! Det kan beskadige belægningen.
1. Drej betjeningsknappen over i stilling OFF. Sørg for, at stikket ikke sat i stikkontakten.
Lad enheden KØLE helt af.
2. Fjern temperaturkontrolstikket fra enheden. STIKKET MÅ IKKE VASKES ELLER
ANBRINGES I EN OPVASKEMASKINE. Tørres rent med en klud om nødvendigt.
3. Brug køkkenrulle til at tørre eventuelt overskydende fedt eller madrester af grillpladen.
Du kan også bruge en spatel af træ eller plastik til at fjerne eventuelle madrester.
Løft grillpladen og tag den af den sorte basisdel. Tør overfladen ren under varmt rindende
vand med en blød klud. Du kan også lægge den i en opvaskemaskine.
4. Løft drypbakken op og tøm den. Tør overskydende fedt af med køkkenrulle.
Vask drypbakken ren i varmt sæbevand. Du kan også lægge den i en opvaskemaskine.
5. Brug en fugtig klud eller svamp til at tørre den sorte basisdel af. Om nødvendigt kan du
vaske den sorte basisdel i varmt sæbevand. Du kan også lægge den i en
opvaskemaskine.
6. Sørg for, at grillpladen og drypbakken er helt tørre før næste brug.
Sæt ikke stikket i kontakten i væggen, hvis grillen stadig er våd.
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Reservedele, forbrugerkontakt
Dette produkt er dækket af en reklamationsret
i henhold til forbrugerloven. Produktet gennemgår
en streng kvalitetskontrol og testning på fabrikken.
Skulle der mod forventning mangle dele i pakken, eller
er produktet beskadiget, kontakt da forhandleren eller
nedenstående ’forbrukerkontakt’ for videre hjælp.
Fejl, som skyldes forkert brug, manglende
vedligeholdelse eller modifikation af produktet,
medfører, at reklamationsretten bortfalder.
Ødelagte dele, som ikke skyldes fejl på produktet,
faktureres efter gældene prisliste + fragt og
ekspeditionsgebyr.
Ved behov for reservedele eller ved reklamation,
kontakt forhandleren eller ’forbrugerkontakt’:

FORBRUGERKONTAKT

Nordic Season Products AS
Kjeller Vest, 2007 Kjeller
+47 924 78 600
support@nordicseason.no
www.nordicseason.no
Ved reklamationer på produktet skal købsbevis (kvittering) og serienummer vedlægges.
Serienummer finnes på sølvfarvet klistermærke på bundhylden.
Denne vare er produceret i Kina for Nordic Season Products AS.

Item no: EG201915
Rated voltage: 230V~50Hz
Rated power: 1250W

