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INSTRUKTION,
FÖR MONTERING OCH ANVÄNDNING
LÄS HANDBOKEN OCH GÖR DIG
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SVENSK
MANUAL
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VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
När du använder elektriska apparater finns det en del grundläggande
säkerhetsföreskrifter att följa, inklusive de följande:
1. Läs alla anvisningar innan du använder apparaten.
2. Rör inte varma ytor. Använd handtag eller rattar.
3. Skydda dig mot elstötar. Doppa inte nätsladden, kontakten eller apparaten i vatten eller
någon annan vätska.
4. Noggrann övervakning behövs om du använder apparaten av eller i närheten av barn.
5. Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt
fysisk, känslomässig eller mental förmåga, eller som saknar erfarenhet eller kunskap,
såvida de inte står under övervakning eller har informerats om hur apparaten används
av en person som ansvarar för deras säkerhet. Barn bör övervakas för att se till att de
inte leker med apparaten.
6. Lossa kontakten från vägguttaget när du inte använder apparaten. Låt apparaten
KALLNA HELT innan du lägger in eller tar bort delar och innan du rengör apparaten.
7. Använd inte apparaten om nätsladden, kontakten, grillplattan eller droppbrickan är
skadad, eller om du har tappat den eller om den är skadad på något sätt. Lämna in
apparaten till din närmaste auktoriserade serviceverkstad för undersökning och/eller
reparation.
8. Användning av tillbehör som inte rekommenderas eller säljs av apparatens tillverkare
kan orsaka fara och är förbjudet.
9. Använd inte apparaten utomhus.
10. Låt inte nätsladden hänga over bordskanten eller komma i kontakt med varma ytor.
11. Ställ apparaten på en plan och värmetålig yta.
12. Ställ inte apparaten på en yta som kan bli varm. Ställ den inte nära en varm gaslåga
eller ett varmt elelement eller i en varm ugn.
13. Rengör alltid apparaten efter varje användning. Använd aldrig repande rengöringsmedel, ugnsrengörare eller skrubbkuddar vid rengöringen. Det kan skada nonstick-ytan.
14. Du måste vara mycket försiktig när du flyttar en apparat som innehåller varm olja eller
andra varma vätskor.
15. Anslut alltid nätsladden först till apparaten och därefter till vägguttaget. När du ska
lossa apparaten från nätet ska du först ställa ratten i läge OFF (FRÅN) och därefter dra
kontakten ur vägguttaget.
16. Använd inte denna apparat i ett syfte den inte är avsedd för.
17. Häll inte någon vätska på grillplattan. Det kan orsaka brand.
18. Lägg inte grillverktyg på grillplattan när den är varm, medan du grillar, håller maten
varm eller värmer upp den.
19. Täck inte over någon yta i grillen med aluminiumfolie. Detta får apparaten att
överhettas.
20. Lägg inte mat direkt på värmeelementet. Kontrollera alltid att apparaten är komplett
monterad innan du använder den.

3

VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
21. Använd aldrig apparaten utan att grillplattan och droppbrickan finns på plats.
Kontrollera alltid att apparaten är komplett monterad innan du ansluter den till elnätet
och slår på den. Använd inte apparaten om grillplattan eller droppbrickan är vriden eller
deformerad på något sätt.
22. Anvisningarna på sidan 7 visar hur du ska montera samman delarna.
VARNING: FÖRSIKTIG! VARMA YTOR!
Denna apparat alstrar värme, och stänk kan förekomma när du använder den.
Vidtag åtgärder för att motverka riskerna för brännskador, eld, andra personskador eller
sakskador.
FÖRSIKTIG!
Denna apparat är varm när den används och förblir varm ett tag efter användningen.
Använd alltid ugnshandskar när du hanterar varma föremål, och låt metalldelarna KALLNA
innan du rengör dem.
– Ställ apparaten så att den inte berör en vägg eller inne i ett hörn, mot gardiner eller
stoppade möbler.
– Ställ inget uppe på apparaten när du använder den eller medan den fortfarande är varm.
– Rör inte varma ytor på apparaten medan den används eller kallnar.
– AIla som använder denna apparat ska läsa och förstå denna användarhandbok innan de
använder eller rengör apparaten.
– Om denna apparat börjar fungera felaktigt under användningen ska du omedelbart dra
kontakten ur vägguttaget. Använd inte och försök inte reparera den felfungerande
apparaten.
– Lämna inte denna apparat utan tillsyn när du använder den.

SPARA DENNA ANVÄNDARHANDBOK
ENDAST AVSEDD ATT ANVÄNDAS I HUSHÅLL.
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PACKAGE CONTENTS
Det finns inga delar som användaren kan reparera. Kontakta kvalificerad servicepersonal.
En kort nätsladd medföljer för att minimera riskerna för intrassling eller snubbling over en
lång sladd.
Använd inte en skarvsladd, eftersom barn kan dra i den och få apparaten att välta.

JORDAD KONTAKT

Denna apparat levereras med jordad nätkontakt. Den ska anslutas till ett korrekt jordat
vägguttag. Försök inte ändra nätkontakten på något sätt.

INNAN FÖRSTA GÅNGENS ANVÄNDNING

Packa upp apparaten och ta hand om allt emballagematerial. Innan du använder apparaten
första gången ska du torka av underenheten med en fuktig trasa för att få bort allt damm
från transporten. Torka av den ordentligt. Rengör grillplattan och droppbrickan. Kompletta
rengöringsanvisningar finns i punkt 8.
VARNING: Doppa inte grillplattan, nätsladden eller kontakten i vatten eller någon annan
vätska. Använd inte repande rengöringsmedel.
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DELAR OCH FUNKTIONER
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1. Lätt greppbara, svala handtag. Möjliggör lätt hantering och flyttning av
grillen.
2. Nonstick grillplatta. Perfekt för kött, fågel, fisk och grönsaker.
3. Droppbricka. Samlar upp överskottsdropp och fett när du grillar fet mat.
4. Sval, svart underdel. Håller bänkytan sval.
5. Temperaturinställningsplugg med LED-indikator (5a). Borttagbar
temperaturstyrning med ratt.
6. Temperaturratt. ON/WARM/LOW/MED/HIGH/OFF
(0/1/2/3/4/5)
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ANVÄNDNING
1.

2.

Montera alla delar av grillen enligt bilden nedan.

VIKTIGT: Kontrollera att temperaturinställningsratten står i läge OFF (FRÅN) och att
den inte är ansluten till vägguttaget. För in temperaturinställningspluggen i grillplattans
sida enligt bilden nedan.
KONTROLLERA ATT DU HAR FÖRT IN TEMPERATURINSTÄLLNINGSPLUGGEN
HELA VÄGEN, ANNARS KOMMER GRILLEN INTE ATT FUNGERA.

Raised safety bar = Förhöjd säkerhetsribba.
Plug fully inserted = plugg helt införd

3. Anslut nätkontakten till ett vägguttag och stall in önskad temperatur.
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FÖRESLAGNA TILLAGNINGSTIDER – TIPS
GRILLNING:
FÖRSIKTIG: Var försiktig när du grillar. Varm olja, fett eller safter kan stänka när du grillar.
Rör inte några varma ytor. Försök inte skära upp mat på grillen under grillprocessen.
OBS! Första gången du använder din grill kan den avge en lätt lukt, och du kan se rök som
kommer från grillplattan. Detta är NORMALT. Lukten och röken försvinner efter några få
minuter.
1. Kontrollera att apparaten är ren, torr och komplett monterad.
2. Vrid temperaturinställningsratten till önskad temperatur (0/1/2/3/4/5).
När du ställer in temperaturen tänds LED-lampan för att visa att strömmen är påslagen.
Lampan släcks när den önskade temperaturen har uppnåtts. Observera att en släckt
lampa inte betyder att grillen är frånslagen!
3. För att minska röken kan du hälla lite vatten i droppbrickan (maximalt ¼ kopp).
4. Låt grillen värmas upp i ca 5 minuter.
5. Lägg den önskade maten på grillplattan för att grillas. Om du grillar små bitar kan du föra
in dem på grillspett av metall eller trä för att förhindra att de faller genom grillens
öppningar. För att förhindra att trägrillspetten börjar brinna kan du lägga dem i vatten ca
10 minuter i förväg.
6. När du har grillat färdigt vrider du temperaturinställningsratten till läge OFF (FRÅN). Dra
ut nätkontakten ur vägguttaget och låt apparaten kallna helt innan du tar bort delarna för
rengöring.
Den följande tabellen är endast en vägledning när du grillar.
MAT

TEMPERATUR

TID

Benfria kycklingbröst
(ca 1 cm tjocka)

5

Stek (1 – 2,5 cm tjock)

5

10—15 min

Fiskfiléer (1 cm tjocka)

4

10 min

Hamburgare

4

7—10 min

Räkor

4

5—7 min

Korvar eller hotdogs

4

8—10 min

Bacon eller skinka

4

8—10 min

Grönsaker

4

3—5 rain

10—15 min

TlPS:
För att få bästa resultat bör du alltid förvärma grillen i ca 5 minuter för att säkerställa att
grillen är varm. Detta hjälper till att kapsla in alla naturliga safter.
Om du använder grillspett av trä eller bambu när du grillar kebab rekommenderar vi starkt
att du blötlägger grillspetten i vatten i 10 minuter. Detta förhindrar att grillspetten svids eller
bränns under grillningen.
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FELSÖKNING
PROBLEM

LÖSNING
LÖSNING 1: HÄLL VATTEN I DROPPBRICKAN

RÖK VID GRILLNINGEN
Du grillar fet mat:
när du grillar fet mat eller annan mat
med hög fetthalt kan det komma rök
från maten. Stänk kan förekomma.
När stänket träffar värmeelementet
kommer det att brännas, därav röken.

För att minska röken kan du hälla lite vatten i
droppbrickan så att det täcker ytan (max ¼ kopp)
LÖSNING 2: VENTILERA
Du kan bli av med röken genom att ställa grillen
nära en ventilationskåpa.
LÖSNING 3: RENGÖR DROPPBRICKAN
När du grillar i flera omgångar, eller om du grillar
med för mycket olja, kan matrester ligga kvar på
grillens yta eller falla ner på droppbrickan. Torka
av grillens yta och rengör droppbrickan ofta.
FÖRSIKTIG: Grillplatta och droppbrickan är
varma! Låt dem kallna innan du rengör dem.
LÖSNING 4:ÄNDRA MATBEREDNINGEN
Om du marinerar ditt kött och dina grönsaker
innan du grillar dem kan du minska mängden olja
du använder för att undvika vidbränning och rök.
Grillytan är nonstick och behöver inte så mycket
olja.

MAT FALLER GENOM ÖPPNINGAR- LÖSNING 1: SKÄR UPP INGREDIENSERNA I
STÖRRE BITAR
NA MELLAN GRILLRIBBORNA.
För att förhindra att mat faller ner på droppbrickan
när du grillar bör du inte lägga små matbitar på
grillens yta. Om bitar faller genom ska du stänga
av grillen och låta den kallna.
FÖRSIKTIG: Grillplattan och droppbrickan
kommer att vara varma.
Låt dem kallna innan du rengör dem. Lyft upp
grillplattan och ta bort matbitarna.
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RENGÖRING
FÖRSIKTIG: Dra alltid ut nätkontakten ur vägguttaget och låt grillen
kallna helt innan du rengör den.
DOPPA INTE TEMPERATURINSTÄLLNINGSPLUGGEN I VATTEN ELLER
NÅGON ANNAN VÄTSKA.
Detta kan orsaka kortslutning och kroppsskada. Använd inte repande
rengöringsmedel, skursvampar eller stålull för att rengöra ytan! Det kan
skada ytbeläggningen
1. Vrid temperaturinställningsratten till läge OFF (FRÅN). Kontrollera att nätkontakten är
urdragen ur vägguttaget. Låt grillen KALLNA helt.
2. Ta bort temperaturinställningspluggen från grillen. DU FÅR INTE TVÄTTA PLUGGEN
ELLER LÄGGA DEN I DISKMASKINEN! Torka av med en trans vid behov.
3. Använd pappershanddukar för att torka bort överskjutande fett eller avlagringar på grill
plattan. Du kan använda en trä- eller plastskrapa för att skrapa bort kvarvarande
matrester. Lyft och tag bort grillplattan från den svarta underdelen. Torka ren ytan under
rinnande, varmt vatten med en mjuk trasa. Du kan också lägga den i diskmaskinen.
4. Lyft upp och töm droppbrickan. Torka bort överskjutande fett med pappershanddukar.
Tvätta droppbrickan i varmt tvålvatten. Du kan också lägga den i diskmaskinen.
5. Använd en fuktig trasa eller en svamp för att torka av den svarta underdelen. Vid behov
kan du tvätta den svarta underdelen i varmt tvålvatten. Du kan också lägga den i disk
maskinen.
6. Kontrollera att grillplattan och droppbrickan är helt torra innan du använder dem nästa
gång. Anslut inte nätsladden till ett vägguttag om grillen fortfarande är våt
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Reservdelar, konsumentkontakt
och reklamationer
Denna grill täcks av reklamationsrätt enligt svensk
konsumentlagstiftning.
Grillen genomgår en sträng kvalitetskontroll
och provning i fabriken.
Om det mot förmodan skulle saknas delar
i paketet, eller om grillen är skadad, ber vi dig
kontakta återförsäljaren eller den nedanstående
konsumentkontakten för att få vidare hjälp.
Fel som har orsakats av felaktig användning, bristfälligt
underhåll eller ändring av grillen,
medför att reklamationsrätten upphör att gälla.
Förstörda delar som inte har orsakats av fel på grillen
faktureras enligt gällande prislista plus frakt
och expeditionsavgift.
Om du behöver delar eller vill reklamera ber vi att du
kontaktar din återförsäljare eller konsumentkontakten:

KONSUMENTKONTAKT
Nordic Season Products AS
Kjeller Vest 3, 2007 Kjeller

031 189095
+47 924 78600
support@nordicseason.no
www.nordicseason.no
Vid reklamation ska du bifoga inköpsbevis
och det serienummer som finns på grillens
forpäcking.
Producerad i Kina för Nordic Season Products AS

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

