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Tisztelt vásárlónk!

Köszönjük, hogy a Steba grillez  mellett döntött.
Miel tt els  alkalommal használatba venné új grillez jét, ismerkedjen meg a készülékkel, és gondosan olvassa át ezt a
használati útmutatót.

A berendezés csak háztartásban használható és nem alkalmas vendéglátói használatra.
Az els  használat el tt olvassa el figyelmesen a használati utasítást és rizze meg biztonságos helyen.

Csatlakozások
Csak a típustáblán megadott 230 V váltakozó feszültségre lehet csatlakozni.
Ez a készülék megfelel a 89/336/EGK és módosításai EU irányelveknek az elektromágneses készülékekre
vonatkozóan

Biztonsági el írások:
Az elektromos áramból ered  veszélyek miatt
- A berendezést az adattábla el írásainak megfelel en használja és csatlakoztassa a hálózathoz.
- Csak akkor használja a berendezést, ha a kábel sértetlen.
- Kizárólag étel elkészítésére használja a berendezést.
- Ne tárolja a szabadban a készüléket vagy párás helyen.
- Ha a készüléket nem a lábán hanem asztallapon használja akkor figyeljen arra, hogy a felületnek stabilnak és

állónak kell lennie.
- Minden használat folyamán tartsa távol a készüléket minden gyúlékony anyagtól.
- A készülék forró felületét l a gyerekeket tartsa távol.
- Áramtalanítsa a készüléket minden használat után, ha elhagyja a helyiséget, vagy a készülék üzemzavara esetén.
- A kábelt tartsa távol a forró felületekt l, és ne érintkezzen éles szegélyekkel.
- A készülék javítását, pl a sérült kábel cseréjét csak szerviz végezze az esetleges veszélyek elkerülése miatt.
- Soha ne hagyja magára a berendezést használat közben.
- Fontos: Soha ne merítse vízbe a készüléket vagy a kábelt.
- Ne használja  a készüléket bármilyen üzemzavar után. Pl. ha leejtették a készüléket vagy bármi sérülés keletkezett

rajta.
- A készülék használat folyamán felmelegszik. Használat után húzza ki a konnektordugót és csak miután leh lt a

készülék utána csomagolja össze és szállítsa. Soha ne szállítson meleg készüléket.
- Csak ép és megfelel  foglalatot és hosszabbítót használjon a készülékhez.
- Csak teljesen összeszerelt készüléket használjon.
- A grill felületet ne használja a készüléken kív l és ne merítse vízbe.
- Használat után soha ne hagyja kint a készüléket.
- A zsíros és más ételek is csepeghetnek és grillezés folyamán fröcskölhetnek. Ezért ne használja a készüléket

érzékeny, kényes felületen amiben kárt tehet.
- Állvánnyal való használat folyamán különös figyelmet fordítson arra, hogy stabilan álljon a készülék mert az

esetleges eld lés veszélyes lehet. Égés veszély.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy a vezetéket úgy helyezte el, hogy a használat folyamán nem tudják véletlenül sem

kihúzni és nem akad bele senki.
- Mindig húzza ki a konnektordugót minden használat után vagy takarítás el tt.
- A készüléket csak a zsírgy jt tállal együtt használja.

Elhelyezés:
Fontos:
Soha ne helyezze a berendezést forró felületre, illetve ahhoz közel (pl. forró t zhely). Csak vízszintes, stabil és h álló
felületen használja. Fontos, hogy ne legyen éghet  anyag a készülék közelében.

Az els  használat el tti teend k:
Kissé olajozza be az els  használatbavétel el tt. Ezután forrósítsa fel a berendezést kb. 15 percig csukott fed kkel, étel
nélkül, a h fokszabályzó a maximum fokozaton legyen.
Azután tisztítsa meg a lapokat egy nedves ruhával. Ne használjon er s tisztítószereket, mert megsérti a tapadás-mentes
felületet.

Ételkészítés:
- Csatlakoztassa a berendezést az adattábla el írásainak megfelel en. A h fokszabályzó elfordításával állíthatja be a

kívánt h mérsékletet.
- Az els  melegítésnél egy kis füst el fordulhat, de ez pár perc alatt elt nik.
- Használat el tt vékonyan olajozza be grill felületet. Ez segít, hogy kés bb könnyen megfordíthassa az ételt. Ezután

melegítse fel a készüléket kb 10 percig, a termosztát a maximum fokozaton legyen.
- Ne használjon fagyasztott, fagyott ételt.
- A készüléket csak a zsírgy jt tállal együtt használja.
- Tegye az ételt a grillbe és zárja be a készüléket.
- Az elkészült ételt m anyag vagy fa eszközzel vegye ki a grillb l, hogy megóvja a tapadásmentes bevonatot a

sérülést l.



- Mindig tegye vissza a fed t, hogy csökkentse a h veszteséget.
- Soha ne takarja le a készüléket alufóliával (csak a készülékhez kapott fed t használja) mert a meleg nem tud

eltávozni.
- Soha ne vágja az ételt a grill felületen mert a tapadás mentes felületet megsértheti.

A grillezés id tartamának és a h mérsékletnek a megválasztása különböz  tényez kt l függ:
- Az étel fajtája és vastagsága
- Az étel színe
- Egyéni igények

A h mérséklet beállítása
1 fokozat      Termosztát bekapcsolása
2-3 fokozat  Melegen tartás
4-5 fokozat  Grillezés alacsony h mérsékleten (pl halak)
5-8 fokozat  Grillezés közepes h mérsékleten (pl szárnyasok)
9-10 fokozat  Grillezés maximum h mérsékleten

Vigyázat!:
A fedél felnyitásakor g z szállhat ki. Égésveszély!

Tisztítás és karbantartás
- A berendezést minden használat után meg kell tisztítani
- Áramtalanítsa a készüléket
- A berendezésnek egy kissé le kell h lnie.  Könnyebb a tisztítás, amikor már nem túl meleg.
- Soha ne merítse a berendezést, termosztátot vízbe!
- A tisztításhoz használjon nedves ruhát egy kevés mosószerrel. A makacs szennyez dést kenje be egy kevés olajjal,

várjon kb. 5 percet és próbálja meg ismét eltávolítani nedves ruhával. Ne használjon er s tisztítószereket. Amikor az
olajtálcát tisztítja, gy djön meg róla, hogy a folyadék teljesen leh lt.

Kontrol lámpa
Amikor a készüléket csatlakoztatja az elektromos hálózathoz és a termosztátot beállította akkor a kontrol lámpa világít.
Amikor a kívánt h mérsékletet elérte akkor a lámpa kikapcsol.

A csomagoló anyag kezelése:
Kérjük érdekl djön a forgalmazónál, vagy a helyi hatóságnál a csomagoló anyag végleges elhelyezésre vonatkozó
lehet ségekr l.

Szerviz:
Minden termékünk magas min ségi színvonalat képvisel. Amennyiben kérdése van a termékkel kapcsolatban, kérjük
lépjen kapcsolatba velünk.

Javítás:
Az elektromos berendezéseket szakembernek kell javítani, hogy a helytelen javításból ered  komoly veszélyeket
elkerüljék.

Hulladékkezelés:
A Steba villamos készülékeket kizárólag környezetbarát csomagolásban szállítják. A dobozok és csomagolópapír a
hulladékpapír gy jt kbe tehet k. A kiszolgált készülékeket se dobjuk egyszer en a szemétbe, mert anyaguk
újrahasznosítható.
A már kiszolgált készüléket adja le a keresked jénél, vagy tegye a speciális hulladékgy jt be a helyi el írások szerint.
Egyéb ártalmatlanítási lehet séget tudakolja meg az illetékes helyi hatóságnál. Tilos a készüléket a háztartási
hulladékgy jt be dobni!
Az elektromos berendezés veszélyes hulladéknak min sül  alkatrészt nem tartalmaz. Az elektromos készülék nem
helyezhet  el a települési szilárd hulladékokkal együtt, hanem gy jtése elkülönítve történik a vonatkozó környezetvédelmi
el írásoknak megfelel en.

Technikai adatok:  Feszültség:  230V
   Teljesítmény: 2200 W


