
GRILL ELEKTRYCZNY 200W
AG225D

 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przenośny,  elektryczny  grill  turystyczny.  Idealny  na  letnie  imprezy  na  świeżym  powietrzu!
Zastosowanie  energii  elektrycznej  jako  "paliwa"  pozwala  zachować  estetyczny  wygląd  grilla  i
utrzymać go w czystości. Ruszt i taca są wyjmowane co umożliwia wygodne czyszczenie komory
grilla! Solidny, chromowany ruszt pozwoli bezpiecznie przyrządzać jedzenie, a stabilna konstrukcja
utrudnia  przypadkowe  wywrócenie  grilla.  Wbudowany  w  grzałkę  termostat  umożliwia  płynną
regulację temperatury podczas grillowania.

Cechy produktu: 

• Produkt fabrycznie nowy, wysokiej jakości. 
• Zastosowanie energii elektrycznej ułatwia utrzymanie grilla w czystości. 
• Gruba blacha i ruszt sprawią, że grill posłuży nam przez kilka sezonów. 
• Wyjmowany ruszt i taca ułatwiają czyszczenie komory grilla. 
• Wbudowany termostat umożliwia płynną regulację temperatury. 
• Umożliwia przygotowanie zdrowszego posiłku niż dania z tradycyjnego grilla! 

Specyfikacja:

• Materiał: stal 
• Zasilanie: 230V (z sieci elektrycznej) 
• Moc: 2000W 
• Regulacja temperatury (termostat) 
• Dioda kontrolna 
• Wymiary grilla: 46 cm x 30 cm x 11 cm 
• Powierzchnia rusztu: 38 cm x 23 cm 
• Długość kabla zasilającego: 1,5 m 
• Kolor: czarny 

2. Instrukcja obsługi:

- Złóż urządzenie i umieść je na suchej i płaskiej powierzchni.
- Dokładnie wyczyść wszystkie elementy urządzenia przed pierwszym użyciem!
- Przed przygotowaniem pierwszego posiłku podłącz grill do sieci elektrycznej. Ustaw termostat na
pozycję MAX i „przepalaj” urządzenie na pusto przez około 5 minut.
- Po przygotowaniu urządzenia, ułóż jedzenie na ruszcie i ustaw termostat na odpowiedniej pozycji
(od 1 do MAX) zależnie od rodzaju przygotowywanego posiłku.
-  Urządzenie  sygnalizuje  swoją  pracę  uruchamiając  diodę  POWER.  Aby  wyłączyć  grill  po
przygotowaniu posiłku przesuń pokrętło termostatu w pozycję OFF (dioda zgaśnie).
- Po każdym użyciu odłączaj urządzenie z sieci elektrycznej i poczekaj aż się schłodzi!

3. Uwagi i środki ostrożności:

- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie!
- Nie dotykaj rusztu i grzałki urządzenia podczas pracy i bezpośrednio po jej zakończeniu!
- Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia, odłącz je od sieci elektrycznej i pozwól mu się
schłodzić. Usuń panel termostatu i grzałkę wyciągając je z obudowy!
- Nie czyść elementów grilla agresywnymi detergentami, aby uniknąć jego uszkodzenia.
- Upewnij się, że przewód zasilający nie styka się z nagrzanymi elementami urządzenia!
- ZAWSZE podłączaj grilla do kontaktu z uziemieniem (z uwagi na duży pobór mocy).
- ZAWSZE odłączaj urządzenie z sieci elektrycznej po zakończeniu pracy.
- Trzymaj urządzenie z dala od dzieci, w niedostępnym dla nich miejscu (ryzyko poparzenia oraz
porażenia prądem).

UWAGA: Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o
obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu,
jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób,
tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez
nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.

Deklaracja zgodności do pobrania pod adresem: http://www.aptel.pl

http://www.aptel.pl/

