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SIKKERHEDOGOPSÆTNING______________

Inden ibrugtagning bedes du 
læse brugsanvisningen grundigt 
igennem. Følg alle sikkerheds-
anvisninger for at undgå skader 
som følge af forkert brug.
Behold brugsanvisningen til 
fremtidig brug. Hvis dette appa-
rat gives til tredjepart, skal denne 
brugsanvisning følge med.

 7 Apparatet er kun beregnet til 
hjemmebrug. Det bør ikke an-
vendes til kommercielle formål.

 7 Apparatet er kun beregnet til 
tilberedning af mad.

 7 Brug ikke apparatet til andet 
end den tilsigtede brug.  

 7 Brug ikke apparatet udendørs 
eller på badeværelset. 

 7 Kontroller, at spændingen på 
typepladen er i overensstem-
melse med det lokale lysnets 
spænding. Den eneste måde 
at afbryde apparatet fra lysnet-
tet er ved at trække adapteren 
ud af stikkontakten.

 7 For yderligere beskyttelse bør 
dette apparat tilsluttes hushold-
ningsstrøm med en effekt på 
ikke mere end 30 mA. Søg vej-
ledning hos en elektriker.

 7 Undlad at nedsænke appa-
ratet, strømledningen eller 
strømstikket i vand eller andre 
væsker. Hold det ikke under 
rindende vand og rengør ikke 
nogen af delene i opvaskema-
skine. 

 7 Tag strømstikket ud efter brug 
af apparatet, inden rengøring 
af det, inden rummet forlades, 
eller hvis der opstår en fejl. 
Træk ikke i ledningen, når stik-
ket skal tages ud.

 7 Ledningen må ikke vikles rundt 
om apparatet. Ledningen må 
ikke vikles under apparatet.

 7 Hold kun apparatet i håndta-
get. Undlad at transportere 
apparatet, før det er kølet helt 
af.

 7 Strømkablet må ikke bøjes 
eller klemmes, og du må ikke 
gnide det på skarpe kanter, 
for at forhindre eventuelle ska-
der på det. Hold strømkablet 
væk fra varme overflader og 
åben ild. 

 7 Brug ikke en forlængerledning 
til apparatet.

 7 Brug aldrig apparatet, hvis det 
eller ledningen er beskadiget.
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SIKKERHEDOGOPSÆTNING______________

 7 Vores GRUNDIG hushold-
ningsapparater opfylder gæl-
dende sikkerhedsstandarder, 
og således, hvis apparatet eller 
ledningen er beskadiget, skal 
de repareres eller udskiftes af 
forhandleren, et servicecenter 
eller en tilsvarende kvalifice-
ret og autoriseret person for 
at undgå farer. Forkert eller 
ukvalificeret reparation kan 
forårsage skader og risici for 
brugeren.

 7 Undlad under nogen omstæn-
digheder at skille apparatet 
ad. Garantikrav accepteres 
ikke i tilfælde af skader forårsa-
get af forkert håndtering.

 7 Hold altid apparatet væk fra 
børns rækkevidde. 

 7 Dette apparat kan bruges af 
børn over 8 år og af personer 
med reducerede fysiske, psy-
kiske eller mentale ever eller 
mangel på erfaring og viden, 
hvis de har været under opsyn 
eller har fået instruktioner i bru-
gen af apparatet på en sikker 
måde og forstår de farer, der 
måtte være involveret Børn må 
ikke lege med apparatet. Ren-
gøring og vedligeholdelse bør 
ikke foretages af børn uden 
opsyn. 

 7 Efterlad ikke apparatet uden 
opsyn, så længe det er i brug. 
Vi råder til yderste forsigtig-
hed, når apparatet bruges 
i nærheden af børn og folk 
med begrænsede fysiske, sen-
soriske eller mentale evner.  

 7 Før du bruger maskinen første 
gang, skal alle dele rengøres. 
Se detaljer i afsnittet "Rengø-
ring og vedligeholdelse".

 7 Sørg altid for, at apparatet er 
kølet helt af, før du foretager 
rengøring.

 7 Tør apparatet og alt tilbehør, 
før du monterer alle delene 
og før du tilslutter apparatet 
strømmen.

 7 Betjen aldrig apparatet eller 
nogen dele heraf på eller i 
nærheden af varme overfla-
der som f.eks. gasbrænder, 
elektrisk kogeplade eller op-
varmet ovn.
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SIKKERHEDOGOPSÆTNING______________

 7 Brug aldrig apparatet i eller 
i nærheden af   brændbare, 
brandfarlige steder, materia-
ler og møbler. Lad ikke ap-
paratet komme i kontakt med 
eller blive dækket af brænd-
bare materialer f.eks gardiner, 
tekstiler, vægge, osv. Sørg for, 
at apparatet altid holdes på 
en sikker afstand fra brænd-
bare materialer og møbler.

 7 Læg ikke papir, pap eller pla-
stik i eller under apparatet.

 7 Anvend kun apparatet med 
de medleverede dele.

 7 Brug aldrig apparatet med 
fugtige eller våde hænder.

 7 Brug altid apparatet på en 
stabil, flad, ren, tør og non-slip 
overflade.

 7 Sørg for, at der ikke er fare 
for, at ledningen kan ved et 
uheld trækkes eller at nogen 
kan snuble over det, når ap-
paratet er i brug

 7 Placer apparatet således, at 
stikket altid er tilgængeligt.

 7 Under betjening bliver de til-
gængelige dele af apparatet 
meget varme. Undgå kontakt 
med varme overflader.   

 7 Klæb ikke fremmedlegemer 
på apparatet.

 7 Dette apparat må ikke betje-
nes med en ekstern timer eller 
et separat fjernbetjeningssy-
stem.

 7 I tilfælde af brand tages stikket 
ud af stikkontakten, før du bru-
ger passende brandbekæm-
pelse.

 7 Rengør grillpladen regelmæs-
sigt for at undgå risiko for 
brand. Sørg altid for, at der er 
tilstrækkelig ventilation under 
brug.

 7 Når du bruger det for første 
gang, kan der forekomme røg 
på grund af restprodukter. 
Men det betyder ikke, at ap-
paratet er defekt. Første gang 
du tænder for apparatet, skal 
du bruge det uden mad. Sørg 
for ordentlig rumventilation.

 7 Hvis apparatet begynder at 
udsende overdreven røg eller 
flammer under drift, skal du 
straks stoppe grillningen og 
tage stikket ud af stikkontak-
ten, før du fjerner maden. Vær 
forsigtig, maden kan være 
meget varmt.
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SIKKERHEDOGOPSÆTNING______________

 7 Hæld ikke vand på apparatet, 
især når det stadig er koblet til 
strømmen.

 7 Apparatet kan kun tændes, 
når stikket er tilsluttet en stik-
kontakt.

 7 Brug ikke værktøj eller andre 
genstande i apparatet. Me-
talgenstande kan forårsage 
kortslutning eller elektrisk 
stød. Undgå at beskadige 
varmeelementerne og meka-
nikken. 

 7 Brug ikke apparatet som var-
mekilde. 

 7 Åbn ikke apparatet, når det er 
låst. Hvis du bruger magt, kan 
apparatets mekanisme blive 
skadet.

 7 Apparatet må kun sluttes til en 
stikkontakt med korrekt jord-
forbindelse.

 7 Rør ikke ved pladerne med 
skarpe eller slibende gen-
stande, da de kan skade pla-
dernes overflader.
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KORTFORTALT____________________________

Kære kunde,

Tillykke med købet af din nye GRUNDIG  
kontakt-grill CG 7280.

Læs vejledningen grundigt for at sikre fuld udnyt-
telse af dit kvalitetsprodukt fra Grundig i mange 
år fremover. 

Enansvarligtilgang!
GRUNDIG fokuserer på kontrakt-
ligt aftalte sociale arbejdsforhold 
med rimelige lønninger for både 
interne medarbejdere og leveran-
dører. Vi lægger også stor vægt på 
effektiv udnyttelse af råstoffer med 

kontinuerlig reduktion af affaldsmængden på 
flere tons plastik hvert år. Desuden er alt vores 
tilbehør til rådighed i mindst 5 år.

For en levedygtig fremtid. 
Af gode grunde. Grundig.

Betjeningsfunktionerog
dele
Se figuren på side 3. 

A  Drypbakke til fedt
B  Låseudtræk (Åbn /Luk ) 
C  Pladeholder
D  Opbevaringsslids
E  Indikator for temperaturindstilling
F  Øvre/nedre grillplader
G  Håndtag
H  Pladelås

FUNKTION_______________________________

Førførsteibrugtagning
1Fjern al emballage og alle labels og bortskaf 

dem i henhold til de gældende regler.

2Før du bruger maskinen første gang, skal alle 
dele rengøres. Se detaljer i afsnittet "Rengø-
ring og vedligeholdelse".

3Sørg for, at apparatet står i oprejst position og 
på en stabil, flad, ren, tør og skridsikker over-
flade. 

Forsigtig
 7 Når du bruger det for første gang, kan der 
forekomme røg på grund af restprodukter. 
Men det betyder ikke, at apparatet er defekt. 
Første gang du tænder for apparatet, skal du 
bruge det uden mad. Sørg for ordentlig rum-
ventilation.

Forberedelse
1Træk ledningen helt fra oprulningsanordningen 

i bunden af grillen, og læg den ud.

2Flyt låseudtræk B  til .

3Åbn grillen med håndtaget G .

4Sæt ledningens stik ind i stikkontakten.

Bemærk
 7 Når du tilslutter strømmen, skal indikatoren for 
temperaturindstilling E  være sat i position 0.

 7 For at undgå, at fødevarer hænger fast i grill-
pladerne F , tilføj par dråber olie på pladerne 
og fordel olien vha. en pensel eller klud. Vær 
forsigtig, pladerne kan være meget varme.
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FUNKTION_______________________________

Grillning
Bemærk

 7 Før du anbringer maden på grillen, lad grillen 
varme op i nogle minutter.

 7 For at opnå bedste resultater, placer maden i 
midten af grillpladerne.

 7 Grilltiden afhænger af typen og tykkelsen af 
maden og dine præferencer.

1Læg maden i midten af den nederste grill-
plade. Brug håndtaget G  til at åbne og lukke 
grillen.

2Drej indikatoren til temperaturindstilling E  til 
position 1.
–  Temperaturindikatoren E  lyser, og grillnin-

gen starter.

3Drej temperaturindikatoren E  til position 0, og 
træk stikket ud af stikkontakten, når du er fær-
dig med grillningen.

4Tag maden fra grillen.  

Forsigtig
 7 Vær meget forsigtig, når du tager maden ud 
af grillen, da metaldelene på apparatet og 
maden kan blive meget varme.

 7 Brug redskaber lavet af træ eller egnet plast 
til at vende maden eller tage den fra grillen. 
Metalgenstande kan forårsage kortslutning 
eller elektrisk stød. Undgå at beskadige var-
meelementerne og mekanikken.

5Lad grillen køle helt af. 

6Grillen rengøres efter hver brug for at forhin-
dre bakterievækst og holde grillen i god stand 
(se afsnittet "Rengøring og vedligeholdelse").

7Skub låseudtrækket B  op for at låse appara-
tet.

Hintogtips
 7 Pølser kan briste under grillning og kan med-
føre skader og forårsage roderi. Derfor anbe-
faler vi at stikke hul pølser eller skære dem lidt, 
før du lægger dem på grillen.

 7 Fersk kød giver bedre resultater end frosset 
eller optøet kød.

 7 Det er vigtigt, at kødet til grillning ikke er for 
tykt.

Grillpositioner

Lukketposition
Den lukkede position er egnet til grillning ved høje 
temperaturer. Den øvre og nedre grillplade kom-
mer i kontakt med maden. Denne stilling er veleg-
net til sandwich, toast, pizza, panini, hamburger, 
steaks og andre fødevarer, der kræver høje tem-
peraturer i toppen og bunden.

Bordgrill-position
I denne position kan grillen foldes ud. På den 
måde fås to store grillområder. Denne position er 
egnet til pølser, steaks, fisk, grøntsager og frugt.

1Slip låseudtrækket B  på begge sider.

2Træk håndtaget G  op, og hold det i denne 
position.

3Før den øverste halvdel af grillen nedad.

4Drej den justerbare stander til bordgrill-positi-
onen for at gøre det nemmere at aflede fedt 
og saft. For den lukkede position, drej den 
justerbare stander tilbage til den oprindelige 
position.
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INFORMATION ___________________________

Afmonteringogmontering
afgrillpladerne
Forsigtig

 7 Før du håndterer grillpladerne F  skal du sørge 
for, at grillen er kølet helt af. Rør aldrig grillpla-
derne når de er varme. 

1Sluk for grillen, tag stikket ud af stikkontakten, 
og lad grillen køle helt af.

2Fjern først fedt, olie og saft med køkkenrulle.

3Skub pladeholderen C  ned, og løft pladen. 
Brug samme fremgangsmåde til både den 
øvre og den nedre plade. Rør ikke ved var-
meflader nedenunder pladerne efter fjernelse 
af pladerne.

4Grillpladerne monteres ved at sætte dem bag-
fra ind i pladelåsene H . Sørg for, at pladerne 
klikker på plads.

Rengøringog
vedligeholdelse
Forsigtig

 7 Brug aldrig benzin, opløsningsmidler, skureren-
gøringsmidler, metalgenstande eller hårde bør-
ster til at rengøre apparatet.

 7 Grillpladeren er belagte. Undgå at beskadige 
pladerne ved brug af hårde redskaber. Brug 
kun redskaber lavet af træ eller egnet plast og 
bløde klæder.

 7 Du må aldring nedsænke apparatet eller led-
ningen i vand eller anden væske. 

1Sluk for maskinen og træk den ud af stikkon-
takten.

2Lad apparatet køle helt ned.

3Brug en fugtig blød klud og en smule mildt ren-
gøringsmiddel til at rengøre apparatets yder-
side. Tør apparatets indre grundigt. 

4Grillplader F  og fedtdrypbakke A  kan 
rengøres med vand og en lidt mild sæbe.

Bemærk
 7 Brug kun en svamp eller en blød klud til at ren-
gøre grillpladerne, så non-stick-belægningen 
ikke beskadiges.

 7 For at fjerne fastsiddende mad fra grillen, lad 
grillpladerne ligge i  opvaskemiddel og varmt 
vand i cirka 5 minutter.

 7 Rengør ikke grillplader og fedt drypbakke i op-
vaskemaskinen. 

 7 Inden apparet bruges efter rengøring, skal alle 
delene tørres omhyggeligt med et blødt hånd-
klæde.

Opbevaring
Før du pakker apparatet, lad det køle af, og ren-
gør det grundigt. Luk grillpladerne ved at flytte 
låseudtræk B  til .

Hvis du ikke skal bruge apparatet i en længere 
periode, skal det opbevares forsigtigt.

Søg for, at apparatet ikke er tilsluttet strøm og er 
helt tørt.

Opbevar apparatet på et køligt, tørt sted.

Sørg for, at apparatet holdes væk fra børns ræk-
kevidde.
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INFORMATION ___________________________

Miljømæssigbemærkning
Dette produkt er blevet fremstillet af højkvalitets 
dele og materialer, der kan genbruges og genan-
vendes.

Du bør derfor ikke bortskaffe produktet 
med normalt husholdningsaffald, når 
levetiden er slut. Tag det med til et ind-
samlingssted til genvinding af elektrisk 
og elektronisk udstyr. Det er vist med 

dette symbol på produktet, i brugervejledningen 
og på indpakningen.

Kontakt venligst dine lokale myndigheder for at 
finde det nærmeste indsamlingssted.

Hjælp med at beskytte miljøet ved at recirkulere 
produkter.

Tekniskedata
Dette produkt lever op til de europæi-
ske direktiver 2004/108/EF, 
2006/95/EF, 2009/125/EF og 
2011/65/EU.

Strømforsyning: 220 – 240 V~, 50/60 Hz

Effekt: 1800 W

Ret til tekniske og designmæssige ændringer for-
beholdes.
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