
 
 

 
Ezeket a fokozatokat mi ajánljuk, de ön ízlésének megfelelően állíthatja, kitapasztalva a 
megfelelő hőfok és sütési idő arányát, amit a hús vastagsága is befolyásol, a táblázatot 
referenciaként használhatja. 
Ne használjon semmilyen fém eszközt a készüléken, amivel sérülést, horzsolást okozhat a 
sütőfelületen! 

A grillsütő tisztítása 
Tisztítás előtt áramtalanítsa a készüléket, és hagyja kicsit kihűlni! Vegye ki mind a két 
sütőlapot, és meleg, mosószeres vízzel mossa át őket. Ne használjon éles fém 
eszközöket, tisztító sprayt, dörzsi szivacsot, mivel sérülést karcot okozhatnak a 
tapadásmentes sütőfelületen. A készüléket soha ne mártsa vízbe! Nem rendeltetés 
használat esetén a sütőlapokat nem áll módunkban garanciálisan kicserélni. Pót sütőlapok 
beszerezhetők az Ön eladójánál vagy a szervizben. 
A sütő külső felületét mosogatószeres, nedves szivaccsal, majd pedig száraz törölgetővel 
törölgesse át. 
A grillsütőt nem szabad vízben tisztítani, és mosogatógépbe se rakható!   

Jó tanácsok 
 A készülék sütőlapjai tapadásmentes felülettel vannak ellátva, csak az első használatkor 

fontos zsiradékkal megkenni! 
 A sütni való húst fűszerezze sütés előtt, de sózni utólag sózza, különben kiszárad. 
 A kolbászt sütés előtt szurkálja meg villával, hogy ne repedjen szét a bőre! 
 A hús finomabb ízt kap, ha előre bepácolja. 
 A húst a sütés előtt fél órával már vegye ki a hűtőből, hogy gyorsabban és jobban 

átsüljön. 
 Rostélyos sütőn elkészített ételekhez a legizletesebb hozzávalók a szószok, saláták, a 

sült krumpli és hagyma friss kenyérrel. 
Jó étvágyat! 

 

Az elektromos berendezések a környezetre veszélyes alkatrészeket 
tartalmazhatnak, ezért ezeket ne gyűjtse a kommunális hulladékkal 
együtt! Az elhasznált elektromos berendezéseket a vásárlás helyén is 
leadhatja, ahonnan olyan cégekhez kerül, melyek ezeket szakszerűen 
szétbontják és újrahasznosítják, vagy megsemmisítik. 
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Tisztelt Vásárlónk! 
 

  Köszönjük az FG Electronics termékei iránt tanúsított bizalmát. Ön a vásárlás 
pillanatától egy olyan műszaki berendezés tulajdonosa, amely a legújabb 
fejlesztések eredménye, és egyike a gyártó jó minőségű, ergonómikus forma-
tervezésű, a biztonsági követelményeknek megfelelő termékeinek.  
  A készülék szakszerű használata elengedhetetlen követelménye a bizton-
ságos üzemeltetésnek, ezért arra kérjük, hogy üzembe helyezés előtt figyel-
mesen olvassa el a használati útmutatót! 

 

A készülék műszaki jellemzői és tanúsítványai 

Hálózati feszültség (töltő): 220-240 V ~ 50 Hz 

 
Érintésvédelmi osztály: I. 
Teljesítmény: 1500-1800 W 
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Biztonsági utasítások 
Kérjük, a készülék üzembe helyezése előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati 

útmutatót, és őrizze meg az esetleges később felmerülő kérdések miatt! Tartsa be az 
útmutató utasításait, hogy elkerülje az esetleges áramütés, tűz és sérülések veszélyét! 

Biztonsági előírások 
1. Rendszeresen ellenőrizze a készülék áramvezetékét és dugaszát. Ha ezeken 

sérülést fedez fel, forduljon szakszervizhez, és ne használja a készüléket 
mindaddig, míg a hibát a szakszerviz el nem hárította! 

2. A készüléket csak megfelelő feszültségű áramhálózathoz, földelt dugaljhoz 
csatlakoztassa! 

3. Ha nem használja a készüléket, feltétlenül húzza ki a vezetékét az áramból! 
4. Soha ne mártsa a készüléket, sem annak vezetékét és dugaszát folyadékba! Ne 

használja olyan helyiségekben, amelyekben gyúlékony-robbanékony anyag lehet 
a levegőben (gáz, benzingőz, stb.)! 

5. Áramtalanításkor a vezeték dugaszát fogja meg, ne a vezetéknél fogva húzza ki a 
konnektorból! 

6. A készüléket csak rendeltetésének megfelelően használja! Nem rendeltetés szerű 
használat esetén a elveszíti a termék jótállását! 

7. Soha ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül! 
8. Ne használja a készüléket a helység felfűtésére! 
9. Működés közben soha ne takarja le a készüléket, mert tüzet okozhat! 
10. Ha a készülék nem működik vagy megsérült, ne használja mindaddig, míg 

szakszervizben meg nem vizsgáltatja! 
11. Vigyázat! Használatkor a sütőfelület felforrósodik, ami égési sérülést okozhat. 
12. A készüléket csak kihűlt állapotban csomagolja el, és hűvös, száraz helyen 

tárolja! 
13. Ez a grillsütő beltéri használatra készült, ne használja szabad ég alatt! 
14. Ez a grillsütő háztartási célra gyártott készülék, ne használja üzleti célra! 
15. Ne helyezze a grillsütőt forró felületre (tűzhely és más forró eszközök)! 
16. Használat közben győződjön meg arról, hogy a grillsütő felett és körülötte legyen 

elég szabad hely ahhoz, hogy a forró levegő ne tegyen másban kárt, valamint 
hogy vízszintes felületre helyezte. 

17. A készülék működtetéséhez nem szabad külső időzítő kapcsolót, vagy külön 
távvezérlő rendszert használni. 

18. A készülék használatát gyermekeinek vagy korlátozottan cselekvőképes 
személyeknek csak állandó felügyelet mellett engedje meg! Vigyázzon, hogy a 
gyerekek ne játsszanak a készülékkel! 

19. A csomagolószer, tasak nem játékszer! Csecsemőktől és kisgyermekektől 
fulladás veszélye miatt távol tartandó! 

Milyen ételek készíthetők el ezzel a grillsütővel? 
Minden olyan ételt megsüthetünk ennek a kétoldalas grillsütőnek a segítségével, amelyet 
más típusú grillsütőn is el lehet készíteni. Hússzeleteket, csirkecombokat, csevapcsicsát, 
plyeszkavicát, tengeri halakat (egészben) süthetünk rajta, de grillezhetünk zöldségféléket 
is, és meleg szendvicsek elkészítésében is nagy segítségünkre lehet. 

 

A készülék részei 
 

 

 
A készülék használata 

 

Megjegyzés: az első használat előtt kérjük, (a rugós tartókar megnyomásával) vegye ki 
mindkét sütőlapot, mosogassa el mosószeres vízzel, öblítse le, majd szárítás után 
helyezze vissza őket: nyomja addig míg a tartórugók nem kattannak. Ez után olajozó 
ecsettel finoman kenje be a készülék sütőfelületeit, csukja össze a készüléket, és hagyja 5 
percig melegedni, majd hűtse ki! Ezzel a sütőfelületet előkészítette a további használatra. 
Első alkalommal előfordulhat a készülék enyhe füstölése, de ez pár perc után megszűnik. 

1. Miután a készülék áramvezetékének dugaszát csatlakoztatta az áramhálózathoz, 
válassza ki a megfelelő hőfokot a hőerőszabályozó csavarral, és melegítse fel, 
amíg a működésjelző lámpa el nem alszik. 

2. A készülék kettő termosztáttal rendelkezik, így az alsó és a felső sütőlapon külön 
be lehet állítani a hőmérsékletet, vagy akár kikapcsolni, kedve szerint. 

3. A készülék becsukásához húzza fel ütközésig a felső részt, majd hajtsa rá az 
alsóra úgy, hogy sínnel párhuzamos vályúba illeszkedjen a felső rész 
támasztókarja. 

4. A készülék nyitott, fektetett állapotban is használható, ehhez húzza fel ütközésig a 
felső részt, majd döntse hátra, amíg az alsóval egy szintbe nem kerül. 

5. Állítsa a sütő erősségét a következő oldalon található táblázat alapján! 

A Alsó sütőlap E Alsó hőerőszabályzó 
B Felső sütőlap F Felső hőerőszabályzó 
C Sütőlap kioldó rugós tartókar G Működésjelző lámpa 
D Fogantyú   


