BBQ
ELECTRIC

MANCHESTER

BRUKERMANUAL NO
LES MANUALEN OG GJØR DEG
KJENT MED PRODUKTET FØR
GRILLEN TAS I BRUK.
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VIKTIGE SIKKERHETSTILTAK
VIKTIGE SIKKERHETSTILTAK
Ved bruk av elektriske apparater er grunnleggende sikkerhetstiltak
viktige, inkludert de følgende:
1. Les alle anvisningene før bruk.
2. Ikke berør varme overflater. Bruk de isolerte håndtakene.
3. For å sikre deg mot elektrisk støt må strømkabelen, støpselet eller enheten aldri dyppes i
vann eller annen væske.
4. Nøye tilsyn er nødvendig når enheten brukes av barn eller nær dem.
5. Denne enheten er ikke laget for bruk av personer (inkludert barn) med uførhet, enten
dette skyldes fysisk eller mental kapasitet, eller personer som er uten erfaring og
kunnskap, med mindre de er under tilsyn, eller har fått opplæring i hvordan man skal
bruke enheten av noen med ansvar for deres sikkerhet. Barn må være under tilsyn slik at
de ikke kan leke med enheten.
6. Koble enheten fra strøm når den ikke er i bruk. La enheten KJØLES helt ned før du
setter på eller tar av deler, og før enheten rengjøres.
7. Enheten må ikke brukes dersom det er skade på strømkabel, støpsel, grillrist eller drypp
skål, eller hvis enheten ikke virker korrekt eller har falt eller er skadet på noen måte.
Enheten må i så fall returneres til nærmeste serviceverksted for inspeksjon og/eller
reparasjon.
8. Bruk av ekstrautstyr som ikke anbefales eller selges av produsenten av enheten kan
forårsake risiko og er ikke tillatt.
9. Enheten må ikke brukes utendørs.
10. Ikke la strømkabelen henge over kanten på et bord eller berøre varme overflater.
11. Enheten må bare plasseres på steder som tåler varme.
12. Enheten må ikke plasseres på en overflate som kan bli varm. Den må ikke stå på eller
ved en varmekilde som kokeplate (enten det er gass eller strøm) eller i en oppvarmet
ovn.
13. Enheten må alltid rengjøres eller hver bruk. Slipemidler, ovnsrens eller skrubb må aldri
brukes til rengjøring. Dette kan skade slippbelegget.
14. Vær ytterst forsiktig ved flytting av enheten dersom den inneholder varm olje eller andre
varme væsker.
15. Sett alltid inn strømkontakten i enheten først, før du setter støpselet i stikkontakten.
Før du kobler fra, drei bryteren til “OFF”, og ta så støpselet ut av stikkontakten.
16. Enheten må aldri brukes til noe annet enn det den er laget for.
17. Ikke tøm væske på grillristen, da dette kan forårsake brann.
18. Ikke plasser kjøkkenredskap på grillristen når den er varm, griller, holder maten varm
eller varmer opp mat igjen.
19. Ikke dekk noen del av enheten med aluminiumsfolie. Dette kan få enheten til å bli
overopphetet.
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INNHOLD I PAKKEN
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: SE OPP FOR VARME OVERFLATER:
Denne enheten utvikler varme og det kan forekomme spruting under bruk.
Nødvendige forholdsregler må tas for å hindre risiko for brannsår, brann eller annen skade
på personer eller eiendeler.
ADVARSEL:
Denne enheten er varm når den er i bruk og forblir varm en stund etter at den er skrudd av.
Bruk alltid grytekluter når du tar i varme ting, og sørg for at metalldeler kjøles ned før de
rengjøres.
– Plasser enheten slik at den aldri er i berøring med en vegg, gardiner eller polstring,
eller i et hjørne.
– Plasser aldri noe på enheten mens den er i drift eller er varm.
– Ta aldri på varme overflater på enheten mens den er skrudd på eller kjøles ned.
– Alle som bruker denne enheten må lese og forstå denne bruksanvisningen før de bruker
eller rengjør den.
– Dersom enheten ikke virker korrekt under bruk, må støpselet straks tas ut av
stikkontakten. Ikke bruk eller forsøk å reparere en enhet som ikke virker som den skal.
– Enheten må alltid være under tilsyn når den er i bruk.

TA VARE PÅ DISSE ANVISNINGENE
BARE TIL BRUK I HJEMMET
Enheten inneholder ingen deler som kan repareres av brukeren, ved feil må alltid
kompetent serviceperson kontaktes.
Enheten leveres med kort strømkabel for å redusere risiko som følge av snubling i en
lang ledning.
Skjøtekabel skal ikke brukes, siden barn kan dra i den, og dermed få enheten til å velte.
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INNHOLD I PAKKEN
JORDET STIKKONTAKT

Denne enheten leveres med et jordet stikkontakt. Den skal kobles til et godt jordet stikkontakt. Ikke prøv å endre støpselet på noen måte.

FØR FØRSTE GANGS BRUK

Pakk ut enheten og fjern all emballasje. Fjern transportstøv med en ren fuktig klut, og tørk
den grundig før du bruker enheten første gang. Rengjør grillristen og dryppskålen. Se side
8 for å få fullstendige rengjøringsanvisninger.
ADVARSEL: Grillristen, strømkabelen og støpselet må aldri dyppes i vann eller annen
væske. Bruk aldri rengjøringsmidler med slipemiddel.
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DELER OG EGENSKAPER
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1. Gode håndtak som ikke er varme - gjør det lett å håndtere eller flytte
enheten.
2. Grillrist med slippbelegg—perfekt til kjøtt, kylling, fisk og grønnsaker.
3. Dryppskål—samler opp drypp eller fett ved grilling av fet mat.
4. Sort underdel som holder seg kjølig—sikrer kjølig benkeplass.
5. Sentralplugg for temperatur med LED-lys (5a)—avtakbar temperaturbryter.
6. Sentral temperaturbryter—ON/WARM/LOW/MED/HIGH/OFF
					
(0/1/2/3/4/5)
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BRUK/ MONTERING
1.

Monter sammen alle delene til grillen som vist under.

2. NB! Kontroller at temperaturbryteren er satt til OFF og at støpselet ikke er satt

inn i stikkontakten. Sett kontakten til temperaturbryteren inn i siden på grillristen
som vist under.

KONTROLLER AT TEMPERATURBRYTEREN ER SATT HELT INN, ELLERS VIL IKKE
GRILLEN SKRU SEG PÅ.
[i bildet: Hevet sikkerhetskant]

[Temperaturbryteren korrekt på plass]

3. Stikk støpselet inn i en stikkontakt og juster til ønsket temperatur.
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TIPS
GRILLING:
ADVARSEL:
Vær forsiktig ved grilling. Varm olje, fett eller kjøttkraft kan sprute når du griller. Ikke
berør varme overflater. Du må ikke skjære opp mat på grillen under stekeprosessen.
NB! Første gang du bruker grillen, kan det komme en svak lukt og litt røyk fra
grillristen. Dette er NORMALT. Både lukt og røyk blir borte etter noen minutter.
1. Sjekk at enheten er ren, tørr og korrekt montert.
2. Drei temperaturbryteren til ønsket temperatur (0/1/2/3/4/5). Når du angir
temperaturen, blinker LED-lampen, og det viser at enheten er skrudd på. Når ønsket
temperatur er nådd, slukker lyset. Legg merke til at når lyset slukker, betyr dette ikke at
grillen er avskrudd.
3. For å redusere røykutvikling, hell litt vann på dryppskålen så det dekker overflaten
(ikke mer enn 1/4 kopp).
4. La grillen oppvarme seg i omtrent fem minutter.
5. Legg maten du vil grille på grillristen. Hvis du skal grille små biter, legg dem på
stekespidd av tre eller metall, slik at maten ikke faller ned gjennom åpningene i
grillristen. For at stekespidd av tre ikke skal ta fyr, kan du la dem ligge i vann i ti minutter
før du begynner.
6. Når du er ferdig med å grille, skrur du bryteren til OFF. Ta ut støpselet fra stikkontakten
og la enheten kjøle seg helt ned før du tar av delene til rengjøring.
Bruk tabellen under som anvisning når du bruker grillen.
MAT

TEMPERATUR

TID

Benløs kyllingfilet
(1-1,3 cm tykk)

5

10-15 min

Biff (1,2 - 3,5 cm tykk)

5

10 min

Fiskefilet (1,2 cm tykk)

4

7-10 min

Hamburger

4

5-7 min

Reker

4

8-10 min

Pølser

4

8-10 min

Bacon eller skinke

4

3-5 rain

Grønnsaker

4

3-5min

TlPS:
For å få det beste resultatet bør du forvarme grillen i omtrent fem minutter for å være sikker
på at temperaturen er høy nok. Dette hjelper også til for å holde kjøtt og fisk naturlig saftig.
Hvis du bruker grillspyd av tre eller bambus, anbefales det sterkt å legge dem i vann i 10
minutter. Dette forhindrer at grillspydene svies eller tar fyr under grillingen.
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FEILSØKING
PROBLEM

LØSNING
LØSNING 1: FYLL DRYPPSKÅLEN MED VANN

RØYK UNDER GRILLING
Når du griller fet mat eller mat med
fete ingredienser vil det komme ut litt
røyk fra maten. Det kan også forekomme stekesprut.
Når dette lander på varmeelementet,
vil det brenne, og det er dette som vil
ryke.

Hell litt vann i dryppskålen slik at det dekker
overflaten (ikke mer enn 1/4 kopp).
LØSNING 2: LUFT UT
Sett grillen ved en lufteventil eller
kjøkkenvifte.
LØSNING 3: RENGJØR DRYPPSKÅLEN
Når du griller flere porsjoner eller griller med
litt mye olje, kan litt av maten bli igjen på grillristen eller falle ned på dryppskålen. Tørk av
overflaten på grillen og rengjør dryppskålen
ofte.
ADVARSEL: Grillristen og dryppskålen vil
være svært varme. La dem bli avkjølt før du
gjør rent.

LØSNING 4: ENDRE MÅTEN DU LAGER MAT
Hvis du marinerer kjøtt og grønnsaker før
grilling, kan du redusere mengden olje i
marinaden for å unngå brenning og røyk.
Grillristen har slippbelegg, og trenger ikke
mye olje.

MAT SOM FALLER GJENNOM
ÅPNINGEN I GRILLRISTEN.

LØSNING 1: SKJÆR INGREDIENSENE I
STØRRE BITER
For at mat ikke skal falle ned i dryppskålen
under grilling, bør du unngå å plassere små
matbiter på grillristen. Om det faller ned matbiter, skru av grillen og la den avkjøles.
ADVARSEL: Grillristen og dryppskålen vil
være svært varme. La dem kjøle seg ned før
du gjør rent. Løft grillristen og fjern matbitene.
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RENGJØRING
ADVARSEL: Grillen må alltid kobles fra stikkontakten og kjøles helt ned
før rengjøring
TEMPERATURBRYTEREN MÅ ALDRI NEDSENKES I VANN ELLER NOEN
ANNEN VÆSKE.
Dette kan forårsake kortslutning og fysisk skade. Ikke bruk rengjøring
med slipemidler, skurekluter eller stålull for å gjøre ren overflaten! Det
kan skade belegget.

1. Drei temperaturbryteren til OFF. Sjekk at strømkabelen ikke er koblet til.
La enheten KJØLES ned helt.
2. Ta av temperaturbryteren fra enheten. IKKE VASK DEN ELLER LEGG DEN I
OPPVASKMASKINEN. Tørk den ren med en klut, om nødvendig.
3. Bruk tørkepapir for å tørke av fett eller annet fra grillristen. Du kan bruke en stekespade
av tre eller plast for å skrape vekk matrester. Løft grillristen opp og vekk fra grillen. Tørk av
overflaten under varmt rennende vann med en myk klut. Du kan også vaske den i
oppvaskmaskinen.
4. Løft opp og tøm dryppskålen. Tørk av fettet med tørkepapir. Vask dryppskålen i varmt
vann og såpe. Du kan også vaske den i oppvaskmaskinen.
5. Bruk en fuktig klut eller svamp for å tørke av den svarte underdelen. Vask den om
nødvendig i varmt vann og såpe. Den kan også vaskes i oppvaskmaskinen.
6. Sjekk at grillristen og dryppskålen er helt tørre før de brukes igjen. Støpselet må ikke
settes i stikkontakten dersom grillen fortsatt er våt.
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Reservedeler, forbrukerkontakt
og reklamasjoner
Dette produktet er dekket med reklamasjonsrett
i henhold til forbrukerlovgivningen.
Produktet gjennomgår streng kvalitetskontroll
og testing på fabrikk.
Skulle det mot formodning mangle deler i pakken
eller produktet være skadet, ta kontakt med
forhandler eller nedenstående forbrukerkontakt
for videre hjelp.
Feil som skyldes feilbruk, manglende vedlikehold
eller modifikasjon av produktet, medfører bortfall av
reklamasjonsretten.
Ødelagte deler som ikke skyldes feil ved produktet,
faktureres etter gjeldene prisliste + frakt
og ekspedisjonsgebyr.
Ved behov for deler eller ved reklamasjon,
ta kontakt med forhandler eller forbrukerkontakt.

FORBRUKERKONTAKT
Nordic Season Products AS
Kjeller Vest 3, 2007 Kjeller
+47 924 78600
support@nordicseason.no
www.nordicseason.no
Ved reklamasjon på produktet skal kjøpsbevis og serienummer vedlegges.
Serienummer finnes på sølvfarget klistremerke på bunnhyllen.
Denne varen er produsert i Kina for Nordic Season Products AS.

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

