BBQ
ELECTRIC

MONTERINGS - OG BRUKSANVISNING
FOR ELEKTRISK GRILL EG201800
LES NØYE ALLE VEDLAGTE
INSTRUKSER SELV OM DU TROR AT
DU KJENNER DEN ELEKTRISKE
GRILLEN OG HVORDAN DEN
SKAL BRUKES.

NORSK
MANUAL

SIKKERHET
Generelt

Les og sett deg godt inn i denne bruksanvisningen før grillen tas i bruk. Følg instruksjonene for
sikker operasjon av produktet. Produktet bør kun brukes utendørs.

For å unngå skader, vennligst
følg disse SIKKERHETSREGLENE
1. Sjekk at spenningen og effekten oppgitt
på produktet stemmer overens med
strømtilførselen der produktet skal brukes.
2. Produktet skal kun brukes i en jordet kontakt.
3. Pass på at ledningen ikke er i kontakt med
varme overflater.
4. Det kan medføre fare å løsne ledningene eller
vri denne.
5. Ikke oppbevare lettantennelige produkter eller
væsker i nærheten av grillen når denne er i
bruk. Plassere grillen minst 50cm fra vegg.
6. Apparatet blir meget varmt under bruk. Pass
på at små barn holdes unna.
7. Pass på at varmeelementet ikke er i kontakt
med grillristen under bruk.
8. Beskytt termostaten, ledningen og kontakten
mot regn og vann. Kontakt med vann kan
medføre kortslutning og fare.
9. Koble grillen fra strømnettet etter bruk og når
grillen skal rengjøres.

10. Sjekk at det ikke er skader på ledningen eller
stikkontakten jevnlig. Produktet må ikke
brukes hvis disse er skadet.
11. Ikke bruk produktet hvis det er skadet.
Reparasjoner skal kun utføres av autorisert
personell.
12. Advarsel! Grillkull eller andre brennbare
produkter kan ikke brukes med denne grillen.
13. Ved usikkerhet om det elektriske anlegget
som grillen tilkobles befatting, anbefales bruk
av jordfeilbryter.
14. Hvis denne grillen selges eller gis bort til
andre, skal denne manualen medfølge.
15. Vennligst mrk at temperaturen på grillens
overflate kan blir meget høy. Vis hensyn.
16. Advarsel! Dette apparatet bør ikke brukes av
barn, personer med redusert reaksjonsevne
eller personer som ikke er i stand til å ta vare
på seg selv. Hold grillen under oppsyn ved
bruk og pass på at dyr holdes på avstand.
Denne grillen skal ikke brukes som et leketøy.
17. Dette produktet skal ikke brukes med tidsur
eller lignende.
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SIKKERHET
Viktige Sikkerhetsinstruksjoner!
For at produktet skal kunne fungere må termostaten og varmeelementet monteres riktig.
Termostaten er utstyrt med en sikkerhetsbryter som må aktiveres gjennom korrekt montering.
Apparatet vil automatisk slå seg av hvis denne går ut av posisjon.

Sikkerhetstiltak før du kobler til strømledningen
•
•
•
•
•

Sett alle brytere og knapper i AV posisjon for strømledningen kobles til.
Bruk bare godkjente skjøteledninger og kabler for utendørs bruk.
Pass på at skjøteledningen og grillen har samme driftspenning.
Skjøteledningens kontakt må være plassert tørt og over bakkenivå.
Pass på å legge grillens ledning og skjøteledning slik at ingen snubler.

3

6. Safety warnings.........................................................................................................3
7. Cleaning ...................................................................................................................... 5
8. Warranty Provisions ...............................................................................................5
9. Environmental Protection..................................................................................... 5

The features described in this manual are published with reservation to
modi ications.
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Please read the instructions carefully before using the product and
keep it for future reference. This product is intended for outdoor use only.
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MONTERING
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Monter håndtaket på toppen
av lokket, luftventilen og
termometeret.
Bruk medfølgende skruer.
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Monter beina og hjulene
som vist på tegningen.

G

C
G

L

J

B
H

6

MONTERING
M
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Monter sidehåndtaket og
feste for røykekopp (F)
som vist på tegningen.
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a. Monter reflektorplaten
ned i grillen.
b. Monter varme-elementet
og fest bryteren for
termostaten
c. Skyv røykekoppen inn
under grillkroppen, som
vist på tegningen.
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mponents

MONTERING

5
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8

Legg grillristen ned i
grillen. Fest ledningen
til termostaten.

Grillen er nå ferdigmontert. Les
alle sikkerhetsinstruksjoner og
advarsler før du bruker grillen.

SLIK BRUKER DU GRILLEN
Les nøye alle advarsler på avsnittet om sikkerhetsanvisninger på side 2
•
•

Åpne grill lokket.
Første gang grillen blir startet, anbefaler vi følgende punkter ( se under ) for å gjøre grillen i
stand for optimal ytelse ved å gjøre en riktig “avbrennings” prosess.
Steg 1.
FØR grillen startes, bruk en myk klut med matolje og påfør ett tynt lag
med på olje grillristen og grillplaten .
Steg 2.
Brenn av grillen før du griller. Dette vil forsterke grilleffekten.

Tenning av grillen
• Skru bryter med klokken for å starte grillens varmeelement.
• Vent 5 til 7 minutter til grillristen når sin optimale temperatur.

Kun utendørs bruk

Monter grillen på stativet og plasser på et stabilt underlag. Bruk ikke grillen når det regner eller
på steder der den utsettes for fuktighet.
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GRILLTIPS
• Forvarm grillen til signallampen har sloknet før man legger mat på grillen.
• Bruk ikke aluminiumsfolie på grillplaten.
• Vi anbefaler at man pensler med marinade når man griller spyd og lignende.La det være
mellomrom mellom grillstykkene for å oppnå et jevnt resultat.
• Fet mat som pølse, biff og koteletter kan sprute under grillingen.
• Ferdig grillet mat bør ikke oppbevares lenger enn 30 min. på grillen.
• Vær forsiktig når du åpner lokket mens du griller. Damp under lokket kan gi brannskader.

Grilling og steking
• For profesjonell grilling og steking, sted kjøtt eller filèt på en forvarmet rustfritt stålrist. Det
kan være lurt med ett lett strøk med olje på risten eller non-stick cooking spray før bruk.
• For kalkun, hel kylling, eller hel stek, følg oppskrift ,instruksjoner for tilberedning som du
normalt ville gjort for innendørs matlaging. En V-formet stekerist anbefales. Sørg for å bruke
en grunn langpanne å fange fettdrypp .
• Lukk lokket og la varmluft gjøre resten.
• Når du er ferdig, vri bryteren til AV-stilling og dra ut stikkontakten etter bruk.

Baking
TIPS: Bruk av steinplater til baking, spesielt for brød og grillet pizza, kan forbedre kvaliteten
på bakingen. Eksperimentere og finn ut hva som fungerer best for deg.
For profesjonell baking, plasser stekeplate eller aluminiumsbrett rett på grillen.
• Lukk lokket, skru på varmen, og vent på at grillens temperaturmåler når 300-350 ° C.
• Ta tiden etter oppskrift og hold lokket lukket som du normalt ville gjort i en stekeovn. Dette er
viktig for prossesen.
• Når du er ferdig, slå av ved å vri bryteren til AV-stilling, og dra ut stikkontakten.

• For best resultat og for å hindre oppflamminger, rengjør grillen etter bruk.
• Det anbefales sterkt at røykekoppen/fettkoppen rengjøres etter hver bruk. For å
rengjøre, ta fettkoppen ut fra undersiden av grillen.
• Fjern fettet og skrap med en metallbørste.
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HOLD GRILLEN REN
1. Trekk ut strømledningen og termostaten fra kontakten i grillplaten.
2. La grillen kjøles helt ned før du rengjør eller fjerner deler.
3. Sørg for at alle grillens deler er tørre før du setter grillen sammen igjen.
Rengjør grillen ofte for maksimal ytelse og for å hindre flammer og fettbrann. Dette inkluderer
å rengjøre fettkoppog bytte fettoppsamleren (ved behov) etter hver grilling

Fettbrettet

• Utvis forsiktighet når du rengjør fettkoppen/røykekoppen
• Vent til fettet har blitt kaldt før du fjerner det.
• Vask fatet i varmt vann med et mildt vaskemiddel og myk klut.

Understell og termostaten

Tørk av understell og termostaten med en fuktig, myk klut.

Grillen og lokket

Tørk grillen og lokket med en fuktig, myk klut eller vask i varmt vann med et mildt
vaskemiddel. Skyll nøye.

Obs!

• Tøm fettkopp/røykkopp etter bruk, slik at det ikke fylles opp med fett.
• Vask aldri termostaten eller strømledningen i oppvaskmaskin.
• Legg aldri strømledningen, stikkontakten eller termostaten i noen slags
væske.
• Legg ikke grillristen i vann natten over.
• Skrap aldri direkte på varmeelementene med noe som kan skade
varmeelementene.

ADVARSEL: Ikke dekk bunnen av grillen med aluminiumsfolie, sand eller
andre substanser som kan hindre fettet å renne naturlig ned i fettoppsamleren.

Følges ikke disse punkter kan det føre til brann og skade på personer eller annet.
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FORBRUKERKONTAKT

RESERVEDELER, FORBRUKERKONTAKT
OG REKLAMASJONER
Dette produktet er dekket med reklamasjonsrett i henhold til forbruker lovgivningen.
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 78 600
support@nordicseason.no
www.nordicseason.no

Ved reklamasjon på produktet skal kjøpsbevis og serienummer vedlegges.
Varen er produsert i Kina for Nordic Season Products AS

Item no: EG201800
Rated voltage: 230~50Hz
Rated power: 2200W

