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SIKKERHET OG OPPSETT____________________
Vennligst les grundig gjennom
denne instruksjonsmanualen
før du begynner å bruke dette
apparatet! Følg alle instrukser
ang. sikkerhet for å unngå skader som følge av ukorrekt bruk.
Ta vare på instruksjonsmanualen til framtidig referanse. Hvis
dette apparatet gis til en tredjepart, må denne bruksanvisningen også følge med.
Apparatet er konstruert utelukkende for bruk i hjemmet. Det
skal ikke brukes til kommersielle formål.
Apparatet er kun konstruert til
tilbereding av mat.
Ikke bruk apparatet til noe
annet formål enn det er beregnet til.
Apparatet skal ikke brukes
utendørs eller på badet.
Kontroller om nettspenningen
på typeskiltet samsvarer med
det lokale strømnettet. Den
eneste måten å koble enheten fra nettstrømmen på, er å
trekke ut støpselet fra vegguttaket.
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For ekstra beskyttelse skal
dette apparatet tilkobles en
feilstrømbryter (jordfeilbryter)
i boligen med en utløserstrøm
på maks. 30 mA. Rådfør deg
med en elektriker ang. dette.
Ikke neddykk apparatet, strømledningen eller strømpluggen i
vann eller andre væsker. Ikke
hold det under rennende vann,
og vask ikke noen av delene i
oppvaskmaskin.
Koble fra strømstøpselet etter
bruk av apparatet, før rengjøring av apparatet, før du forlater rommet eller hvis en feil
oppstår. Ikke ta ut støpselet
ved å dra i selve kabelen.
Ikke surr strømledningen rundt
apparatet. Pakk inn strømledningen under apparatet.
Hold kun apparatet etter
håndtaket. Ikke transporter apparatet før det er nedkjølt.
For å forhindre skader, klem
ikke og bøy ikke strømledningen og la den ikke gnis mot
skarpe kanter. Hold ledningen på avstand fra varme
overflater og åpne flammer.
Ikke bruk en skjøteledning
sammen med apparatet.

SIKKERHET OG OPPSETT____________________
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Apparatet skal aldri brukes
dersom strømledningen eller
apparatet er skadet.
Våre GRUNDIG husholdningsapparater oppfyller de
gjeldende sikkerhetsstandardene. Derfor, hvis apparatet
eller strømledningen er skadet, må det repareres eller
skiftes ut av forhandleren, et
servicesenter eller en tilsvarende kvalifisert og autorisert
servicetekniker for å unngå
fare. Feilaktig eller ukvalifisert
reparasjonsarbeid kan forårsake fare og risiko for brukeren.
Ikke demonter apparatet
under noen omstendighet.
Ingen garantikrav godtas ved
skader som oppstår som følge
av feilhåndtering.
Hold alltid apparatet utenfor
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barns rekkevidde.
Dette apparatet kan brukes
av barn i alderen fra åtte år
og oppover og personer med
begrensede fysiske, sensoriske
eller mentale evner eller som
mangler erfaring og kunnskap
om de får tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet
på en sikker måte og forstår
farene som bruken innebærer.
Barn får ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold
skal ikke utføres av barn uten
tilsyn.
Ikke la apparatet være uten
tilsyn når det er i bruk. Det anbefales å være ekstra forsiktig
ved bruk av apparatet i nærheten av barn og personer med
nedsatt sanseevne eller fysisk
eller psykisk funksjonsevne.
Rengjør alle deler før apparatet brukes for første gang. Se
detaljer i avsnittet "Rengjøring
og vedlikehold".
Det må alltid kontrolleres at apparatet er nedkjølt før rengjøring.
Tørk apparatet og alt tilbehør
før du setter på delene og før
du kobler det til strømnettet.
NORSK
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SIKKERHET OG OPPSETT____________________
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La aldri noen del av dette apparatet være i drift eller være
plassert på eller i nærheten
av varme overflater, slik som
en gassbrenner, elektrisk varm
plate eller varm ovn.
Bruk aldri apparatet i eller i
nærheten av brennbare, antennelige steder, materialer
eller møbler. Ikke la apparatet komme i kontakt med eller
dekkes av antennelige materialer, slik som f.eks. gardiner,
tekstiler, vegger osv. Se til at
apparatet alltid holdes i trygg
avstand til antennelige materialer og møbler.
Ikke bruk papir, papp, plast i
eller under apparatet.
Bruk kun apparatet med de
medfølgende delene.
Ikke bruk apparatet med fuktige eller våte hender.
Bruk alltid apparatet på et
stabilt, flatt, rent, tørt og sklisikkert underlag.
Påse at det ikke er noen fare
for at strømledningen ved
uhell kan trekkes ut, eller at
noen kan snuble over den når
enheten er i bruk.
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Plasser enheten på en slik
måte at støpselet alltid er tilgjengelig.
Deler av apparatet kan bli
svært varme under bruk.
Unngå å komme borti varme
overflater.
Ikke plasser noen fremmedlegemer på apparatet.
Dette apparatet må ikke
brukes med en ekstern klokketimer eller et separat fjernkontrollsystem.
Ved brann skal støpselet trekkes ut fra vegguttaket før bruk
av passende brannbekjempelsestiltak.
For å unngå fare for brann
skal grillplaten rengjøres ofte.
Sørg alltid for at det er tilstrekkelig ventilasjon i løpet av bruken.
Når apparatet brukes for første gang, kan det oppstå røyk
på grunn av produksjonsrester. Dette betyr ikke at det er
noe galt med produktet. Bruk
apparatet uten mat den første
gangen du slår det på. Sørg
for tilstrekkelig romventilasjon.

SIKKERHET OG OPPSETT____________________
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Hvis det kommer mye røyk
eller flammer ut av apparatet må arbeidet umiddelbart
stanses og apparatet må kobles fra strømmen før du tar ut
maten. Vær forsiktig - maten
kan være svært varmt.
Ikke hell vann på apparatet,
spesielt når det fortsatt er tilkoblet strøm.
Apparatet kan kun slås på når
støpselet er tilkoblet et vegguttak.
Ikke bruk verktøy eller gjenstander i apparatet. Metallgjenstander kan forårsake
kortslutninger eller elektrisk
støt. Ikke skad varmelementene og mekanikken.
Ikke bruk apparatet som varmekilde.
Ikke åpne apparatet i låst stilling. Hvis du bruker makt på
apparatet kan mekanismen
svekkes.
Apparatet skal bare tilkobles
en jordet stikkontakt.
Ikke vær borti platene med
skarpe eller slipende gjenstander, da dette kan skade overflaten på platene.
NORSK
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HURTIG OVERSIKT_ ________________________
Kjære kunde,
Gratulerer med kjøpet av din nye GRUNDIG
Contact Grill CG 7280.
Vennligst les følgende brukermerknader nøye
for å sikre full glede over ditt kvalitetsprodukt fra
GRUNDIG i mange år fremover.

Kontrollenheter og deler
Se figuren på side 3.
A
B
C
D

En ansvarlig tilnærming!
GRUNDIG fokuserer på avtalemessige sosiale arbeidsforhold
med rimelige lønninger både for
interne ansatte og leverandører. Vi
legger også stor vekt på effektiv
bruk av råvarer med kontinuerlig
avfallsreduksjon av flere tonn plast hvert år. Dessuten er alt vårt tilbehør tilgjengelig i minst 5 år.

E
F
G
H

Fettoppsamler
Låsebryter (Åpne /Lukke )
Plateholder
Oppbevaringsspor
Indikator for temperaturinnstilling
Øvre/nedre grillplater
Håndtak
Platelås

For en framtid det er verdt å leve.
Av en god grunn. Grundig.

DRIFT_ ____________________________________
Før førstegangs bruk

Klargjøring

1 Fjern alle paknings- og klistremerkematerialer
og kast dem ifølge de gjeldende lovbestemte
forskriftene.

1 Trekk strømledningen helt ut av ledningsspolen
nederst på kontaktgrillen, og legg den ut.

2 Rengjør alle deler før apparatet brukes for første gang. Se detaljer i avsnittet "Rengjøring og
vedlikehold".
3 Se til at apparatet plasseres stående på et stabilt, flatt, rent, tørt og anti-glideunderlag.
Forsiktig
77 Når apparatet brukes for første gang, kan det
oppstå røyk på grunn av produksjonsrester.
Dette betyr ikke at det er noe galt med produktet. Bruk apparatet uten mat den første gangen
du slår det på. Sørg for tilstrekkelig romventilasjon.
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2 Flytt låsebryteren

B

til

.

3 Åpne kontaktgrillen med håndtaket

G.

4 Koble strømstøpselet inn i vegguttaket.
Merknader
77 Ved tilkobling til strømforsyning må indikatoren
for temperaturinnstilling E må være satt i stillingen 0.
77

For å hindre at maten sitter fast i grillplatene,
F kan du dryppe noen dråper stekeolje på
platene og smøre den ut med en pensel eller
en klut. Vær forsiktig-platene kan være svært
varme.

DRIFT_ ____________________________________
Grilling

77

Merknader
77 La grillen forvarmes ett par minutter før du legger maten på grillen.
77

77

Det er viktig at kjøttet som skal grilles ikke er
for tykt.

Legg maten på midten av grillplatene for å
oppnå de beste grillresultatene.

Grillposisjoner

Grilletiden avhenger av typen mat og tykkelsen på den, og din personlige smak.

Lukket posisjon

1 Legg maten på midten av grillplaten. Bruk
håndtaket G for å åpne og lukke grillen.
2 Still indikatoren for temperaturinnstilling E til
posisjon 1.
–		Indikatoren for temperaturinnstilling E lyser,
og prosessen starter.
3 Still indikatoren for temperaturinnstilling E til
stilling 0 og koble strømledningen fra stikkontakten når du vil stoppe prosessen.
4 Ta maten ut av grillen.
Forsiktig
77 Vær svært forsiktig når du tar maten ut av apparatet, siden metalldelene på apparatet og
maten kan bli svært varme.
77

77

Fersk mat produserer bedre resultater enn frossen eller tint kjøtt.

Bruk treredskaper eller redskaper av egnet
plast til å dekke til maten eller ta den av grillen.
Metallgjenstander kan forårsake kortslutninger
eller elektrisk støt. Ikke skad varmelementene
og mekanikken.

Den lukkede posisjonen egner seg for grilling ed
høye temperaturer. Den øvre og nedre grillplaten
kommer ikke i kontakt med maten. Denne posisjonen egner seg til tilbereding av sandwicher, toast,
pizza, panini, hamburger, biff og andre matvarer
som krever høye temperaturer over og under.

Bordgrillposisjon
I denne posisjonen kan grilles brettes ut, og brukes med to store grillområder. Denne posisjonen
egner seg til tilbereding av pølser, biff, fisk, grønnsaker og frukt.
1 Frigjør låsebryteren
2 Trekk opp håndtaket
stillingen.

B

på begge side.

G,

og hold det i denne

3 Før den øvre halvdelen av grillen nedover.
4 Drei det justerbare stativet til bordgrillposisjonen for å gjøre avrenning av fett og saft
enklere. For lukket posisjon, drei det justerbare
stativet tilbake til opprinnelig posisjon.

5 La grillen kjøles helt ned.
6 Rengjør grillen etter hver bruk for å hindre bakterievekst og for å bevare grillen i god tilstand
(Se delen "Rengjøring og pleie").
7 Skyv låsebryteren
tet.

B

opp for å låse appara-

Hjelp og tips
77 Pølser kan eksplodere under grilling. Dette kan
føre til personskader og lage mye søl. Derfor
må det stikkes hull eller lages snitt i pølsene før
de legges på grillen.
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INFORMASJON____________________________
Ta grillplatene ut, og sette
dem på
Forsiktig
77 Påse at grillen er helt avkjølt før du håndterer
grillplatene F . Aldri ta på grillplatene når de
er i bruk.
1 Slå av grillen, koble fra strømstøpselet og la
grillen avkjøles helt.
2 Fjern først fett, olje og saft med tørkepapir.
3 Skyv plateholderen C ned, og hold platen
opp. Følg de samme trinnene for øvre og
nedre plate. Ikke rør varmespolene under platene når du har tatt platene av.
4 Når du skal sette grillplatene på, setter du dem
inn i plateklemmene fra baksiden H . Se til at
platene klikker på plass.

Rengjøring og pleie
Forsiktig
77 Benytt aldri bensin, løsningsmidler, skurende
rengjøringsmidler eller metallgjenstander og
harde børster for å rengjøre apparatet.
77

77

Grillplatene er belagt. Ikke skad platene med
harde redskaper. Bruk kun redskaper av tre
eller egnet plast og myke kluter.
Legg aldri apparatet eller strømledningen i
vann eller noen annen væske.

1 Slå av apparatet og koble strømstøpselet fra
vegguttaket.
2 La apparatet kjøles helt ned.
3 Bruk en fuktig, myk klut og litt mildt rengjøringsmiddel for å rengjøre utsiden av apparatet.
Tørk apparatet grundig utvendig.
4 Grillplatene F og fettoppsamleren A kan
rengjøres med vann og et mildt rengjøringsmiddel.
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Merknader
77 Bruk bare en svamp eller en myk klut til å rengjøre grillplatene slik at belegget ikke ødelegges.
77

77

77

Mat som sitter fast i grillen fjernes ved å legge
grillplatene i bløt i varmt såpevann i fem minutter.
Ikke rengjør grillplatene eller fettoppsamleren i
oppvaskemaskinen.
Tørk alle deler forsiktig med et mykt håndkle før
apparatet brukes etter rengjøring.

Oppbevaring
Apparatet må avkjøles og rengjøres grundig før
det settes til oppbevaring. Lukk grillplatene ved å
skyve låsebryterne B til .
Hvis du ikke har planer om å bruke apparatet
over lang tid, oppbevar det på et trygt sted.
Se til at apparatet er frakoblet og helt tørt.
Oppbevar apparatet på et kjølige og tørt sted.
Se til at apparatet oppbevares utilgjengelig for
barn.

INFORMASJON____________________________
Merknad ang. miljøvern
Dette produktet er laget av høykvalitetsdeler og
-materialer som kan gjenbrukes, og som egner seg
til resirkulering.
Derfor skal produktet ikke kastes
sammen med normalt husholdningsavfall på slutten av levetiden. Ta det med
til et oppsamlingssted for gjenvinning
av elektriske og elektroniske apparater.
Dette er vist ved hjelp av dette symbolet på produktet, i bruksanvisningen og på pakningen.
Vennligst forhør deg med de lokale myndighetene
for å få opplysninger om nærmeste innsamlingssted.
Bidra til å beskytte miljøet ved å gjenvinne brukte
produkter.

Tekniske data
Dette produktet er i overensstemmelse
med EU-direktivene 2004/108/EU,
2006/95/EU, 2009/125/EU og
2011/65/EU.
Strømforsyning: 220 – 240 V~, 50/60 Hz
Effekt: 1800 W

Rett til tekniske endringer og forandringer mht. design reservert.
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