GrillMaster ELEKTRYCZNY In&Out 2w1 + Płyta
Instrukcja Obsługi

Uwaga!
Przed przystąpieniem do montażu i użytkowania grilla należy zapoznać się z instrukcją,
oraz zachować ją do późniejszego wglądu.
 Urządzenie wyłącznie do użytku w celu jakim jest przeznaczony. Używanie go w
innym celu jest nieprawidłowe i może powodować niebezpieczeństwo. Producent
nie ponosi odpowiedzialności za użytkowanie grilla niezgodnie z jego
przeznaczeniem.
 Ostrożnie wypakuj urządzenie. Zachowaj elementy opakowania do możliwego
przyszłego użytku. Aby uniknąć niebezpieczeństwa w postaci uduszenia, trzymaj
elementy opakowania z dala od dzieci. Sprawdź czy produkt nie jest uszkodzony.
Jeżeli wydaje się być uszkodzony nie podejmuj naprawy na własną rękę, skontaktuj
się z wykwalifikowanym serwisem celem napraw.
 Elementy opakowania należy zutylizować z zachowaniem odpowiedniej
segregacji śmieci.
 Przed podłączeniem do prądu sprawdź czy dane podane na tabliczce znamionowej
są identyczne z tymi panującymi w gospodarstwie (napięcie, częstotliwość). Nie
podłączaj urządzenia do prądu jeżeli dane te się różnią. Producent i dostawca nie
są odpowiedzialni za uszkodzenia powstałe w wyniku podłączenia urządzenia do
nieodpowiedniego źródła zasilania.
 Przed każdym użyciem sprawdź czy przewód zasilający nie jest uszkodzony, jeżeli
tak, zaprzestań używania urządzenia. W trakcie użytkowania przewód nie może
dotykać bądź znajdować się w bezpośrednim sąsiedztwie elementów grzewczych.
Nie może być zwinięty i nie należy stawiać na nim innych przedmiotów.
 Jeżeli przewód jest uszkodzony należy zaprzestać jego użytkowania. Nie dokonuj
napraw na własną rękę aby uniknąć ryzyka porażenia prądem. Aby dokonać
naprawy należy skontaktować się z odpowiednim serwisem.
 Jeżeli poczujesz dziwny zapach wydobywający się z urządzenia w trakcie jego
użytkowania, natychmiast je wyłącz i odłącz od źródła zasilania.
 Urządzenie może być używane przez dzieci od lat 8, oraz osoby o ograniczonych
zdolnościach manualnych, jeżeli są cały czas nadzorowane, oraz rozumieją
niebezpieczeństwo płynące z nieprawidłowego użytkowania urządzenia.
 Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem
 Czyszczenie lub składanie nie może być przeprowadzone przez dzieci jeżeli nie są
nadzorowane.
 Nie używaj urządzenia mokrymi rękoma, czy na boso.
 Nie wystawiaj urządzenia na wpływ pogody (słońce, deszcz, zimno itp.) Trzymaj je
w suchym miejscu.
 Nie pozostawiaj grilla bez nadzoru.
 Urządzenie zostało zaprojektowane do użytku domowego i nie może być
wykorzystywane w celach przemysłowych lub komercyjnych.
 Odłącz urządzenie i poczekaj aż ostygnie nim przystąpisz do jego czyszczenia.
 Jeżeli występuje ryzyko zwarcia przewodu, lub urządzenie jest uszkodzone, nie
należy naprawiać go samodzielnie. W celu przeprowadzenia napraw skontaktuj się
z wykwalifikowanym serwisem.
 Montaż urządzenia musi zostać przeprowadzony zgodnie z podaną instrukcją.
Niepoprawne złożenie urządzenia może powodować niebezpieczeństwo dla ludzi.
Producent i dostawca nie ponosi odpowiedzialności jeżeli urządzenie zostało
złożone nieprawidłowo.
 Nie poddawaj urządzenia wstrząsom.
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Nie używaj urządzenia jako źródła ogrzewania.
Nie używaj urządzenia jeżeli zostało ono upuszczone na ziemię.
Używaj wyłącznie przedłużaczy które zostały sprawdzone przez wykwalifikowanych
techników, oraz ich parametry są identyczne z tymi podanymi na urządzeniu.
Nie używaj przewodu do przenoszenia urządzenia.
Chroń urządzenie przed oblaniem płynami. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie lub
innych płynach. Gdy dojdzie do sytuacji w której urządzenie wpadnie do wody,
natychmiastowo odłącz je od zasilania, a następnie skorzystaj z fachowej pomocy
wykwalifikowanego technika przed ponownym użyciem.
Upewnij się że wtyczka jest prawidłowo zamontowana w gnieździe zasilającym aby
uniknąć anomalii związanych z przegrzewaniem urządzenia. Gdy odłączasz
urządzenie od zasilania, zawsze trzymaj za wtyczkę nigdy nie ciągnij za przewód.
UWAGA! Urządzenie nagrzewa się w trakcie działania. Umieść je w bezpiecznym
odpornym na nagrzewanie miejscu, oraz nigdy nie dotykaj elementów które się
nagrzewają w trakcie jego użytkowania.
Nie umieszczaj zapakowanego jedzenia na grillu, zawsze zdejmij opakowanie z
potrawy przed umieszczeniem na grilla, aby uniknąć ryzyka pożaru.
Nie używaj urządzenia do przechowywania posiłków czy innych przedmiotów, co
może być niebezpieczne w przypadku nieumyślnego włączenia urządzenia.
Umieść urządzenie z dala od firan, zasłon, łatwopalnych materiałów czy innych
źródeł ciepła. Może to spowodować zagrożenie pożarowe.
UWAGA! Węgiel lub inne łatwopalne paliwa nie mogą być używane z urządzeniem.
Używając oliwy zwróć uwagę czy nie wydzielają się gotujące opary.
Urządzenie nie jest przystosowane do działania wraz z zewnętrznymi urządzeniami
czasowymi, czy zdalnego sterowania.
Przed odłączeniem od źródła zasilania, wyłącz urządzenie.
Maksymalna temperatura przechowywania 40°C
Maksymalna temperatura w trakcie użycia 220°C

Specjalne instrukcje bezpieczeństwa






Urządzenie może być używane na zewnątrz wyłącznie w suchej pogodzie. Nie
może zostać zmoczone.
W trakcie użytkowania, urządzenie musi stać na twardym, płaskim, stabilnym
podłożu w minimum 30cm odległości od innych przedmiotów czy ścian.
Uwaga! Urządzenie nagrzewa się w trakcie użytkowania. Przed dotknięciem
powierzchni musi wystudzić się całkowicie. Nawet usunięcie raszek musi zostać
przeprowadzone po jego całkowitym ostygnięciu.
Nie przemieszczaj urządzenia w trakcie jego działania.
Urządzenie wyposażone jest w zabezpieczenie uniemożliwiające włączenie
elementu grzewczego gdy znajduje się ono poza urządzeniem.
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Oznaczenia
Klasa 1: Urządzenie posiada uziemienie, zawsze podłączaj je do
gniazdka z uziemieniem.
Oznaczenie to przypomina o najważniejszych operacjach, czynnościach,
ostrzeżeniach w instrukcji
Ten znak oznacza iż urządzenie spełnia wymogi legislacyjne które strzeże
środowisko naturalne (2002/96EC, 2003/108/EC, oraz 2002/95/EC).
Jeżeli użytkownik końcowy pragnie pozbyć się urządzenia, musi ono
zostać oddane do odpowiedniego punktu recyklingu.

Czyszczenie i konserwacja
Przed przystąpieniem do czyszczenia należy odłączyć urządzenie od
zasilania, a następnie poczekać do jego całkowitego wystygnięcia. Obudowę
grilla można czyścić wilgotną ścierką. Kratka grilla, podstawka, mogą być
czyszczone ciepła wodą i płynem do mycia naczyń. Nie używać ostrych środków
czyszczących. Urządzenie po umyciu musi całkowicie wyschnąć.
Dołóż wszelkich starań, aby żadne płyny nie dostały się do elementu kontrolnego.
W przypadku jego zalania, nie włączaj urządzenia, ani nie próbuj dokonywać
napraw na własną rękę. Skontaktuj się z wykwalifikowanym serwisem.
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Elementy stojaka
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Montaż stojaka

1.
2.
3.
4.

Umieść nogi w półce (A)
Następnie umieść przedłużki ta, aby spasowały się z nogami (B)
Nałóż obie podstawy na przedłużki skierowane na zewnątrz (C-D)
Ostrożnie umieść grilla na podstawkach, upewniając się że pasuje do otworów, a
następnie mocno przyciśnij w dół (E)
5. Zamontuj wiatrochron na grillu w odpowiednich otworach
6. Umieść górny mały ruszt na wiatrochronie.
7. Zamontuj półki boczne po obu bokach grilla.

Wybierz miejsce dla grilla
Umieść grilla na płaskim stabilnym podłożu z dala od dzieci. Trzymaj dystans
minimalny 30 cm od innych przedmiotów. W trakcie użytkowania urządzenie
nagrzewa się, przed jego przemieszczeniem należy je wyłączyć i odczekać aż się
schłodzi. Nie dotykaj rusztu gdy jest gorący.
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Opis

1. Ruszt do grillowania
2. Kabel zasilający
3. Uchwyt
4. Pokrętło regulacji temperatury / termostat
5. Jednostka sterująca
6. Kontrolka
7. Korpus urządzenia
8. Taca
9. Rura grzewcza
10. Talerz

Przed użyciem
Usuń elementy opakowania
Wyczyść urządzenie zgodnie z instrukcją
1. Włóż tacę (8) do urządzenia od góry
2. Regulator temperatury (4) musi znajdować się w położeniu OFF. Następnie podłącz
regulator od górnej powierzchni i pręty grzejne (9)
3. Napełnij tackę (8) zimną wodą tak, aby między powierzchnią wody a prętami
grzewczymi (9) była warstwa powietrza (odstępu) około 1 cm
4. Umieść rurę grzewczą na podstawie
5. Ustaw ruszt grilla (1) lub talerz (10) na urządzeniu nad rurą grzejną
6. Podłącz wtyczkę sieciową do odpowiedniego gniazdka
Uwaga! Grill lub talerz nie mogą dotykać prętów grzejnych
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Instrukcja obsługi
1. Ustaw regulator temperatury na pożądanej pozycji. Zapali się kontrolka, a rura
grzewcza zacznie się nagrzewać. Gdy urządzenie nagrzewa się po raz pierwszy,
może emitować mały dym lub zapach. Jest to normalne w przypadku wielu
urządzeń grzewczych.
2. Pozwól aby ruszt lub talerz nagrzał się przez około 5-10 minut.
3. Umieść pokarm na ruszcie lub talerzu.
4. Aby wyłączyć urządzenie należy przekręcić regulator temperatury na pozycję
„0”/”OFF”, Kontrolka zgaśnie.
5. Odłącz urządzenie od zasilania i pozwól mu ostygnąć.
Uwaga! Nie używaj grilla bez tacki napełnionej wodą.

Informacje odnośnie pożywienia




Produkty głęboko mrożone muszą zostać rozmrożone przed grillowaniem.
Aby przypiec pokarm równomiernie należy często go obracać w trakcie grillowania.
Czas grillowania zależy od rodzaju pokarmu. Poniżej tabela przykładowa:

Rodzaj mięsa

Czas grillowania (orientacyjny)

Filet wołowy

8-15 minut

Hamburger wołowy

8-15 minut

Kotlet cielęcy

5-8 minut

Kotlet wieprzowy

12 minut

Kotlet jagnięcy

4-8 minut

Uwaga! Dla bezpieczeństwa urządzenie wyłączy się automatycznie jeżeli zdejmiesz
urządzenie kontrolne z podstawy.
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Deklaracja CE
Malis sp. z o.o. sp. k. Deklaruje że urządzenie GrillMaster ELEKTRYCZNY In&Out 2w1 +
Płyta spełnia wszelkie wymogi dyrektywy LVD 2014/35/EU oraz spełnia następujące
standardy:
EN 60335-1:2012+A11:2014
EN 62233:2008
EN 60335-2-9:2003/A13:2010

Importer:
Malis sp. z o.o. sp. k.
ul. Zbożowa 2E, Wysogotowo
62-081 Przeźmierowo
www.maltec.pl
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