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SÄKERHET OCH INSTÄLLNINGAR____________
Läs den här bruksanvisningen
noggrant innan du använder
enheten! Följ alla säkerhetsanvisningar för att undvika skador
på grund av olämplig användning!
Förvara bruksanvisningen på
en plats för framtida referens.
Om den här enheten skulle
överlämnas till tredje part så
måste bruksanvisningen också
lämnas.
Enheten är bara utformad för
användning i hemmet. Den får
inte användas i kommersiellt
syfte.
Enheten är bara utformad för
att hantera mat.
Använd inte enheten för något
annat än avsett syfte.
Placera inte enheten utomhus
eller i ett badrum.
Kontrollera att strömförsörjningen stämmer överens med
det som anges på produktetiketten. Enda sättet att koppla
ur enheten från eluttaget är
genom att dra i strömkontakten.
77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

4

SVENSKA

77

För extra skydd ska den här
enheten anslutas till en strömkälla med jordfelsbrytare som
inte är högre än 30 mA. Kontakta din elektriker för mer information.
Sänk inte ned enheten,
strömsladden eller kontakten i
vatten eller andra vätskor. Håll
inte under rinnande vatten och
rengör inte några delar i diskmaskinen.
Koppla från strömkontakten
efter att du använt enheten,
innan du rengör enheten,
innan du lämnar rummet eller
om ett fel inträffar. Koppla inte
ur strömkontakten genom att
dra i sladden.
Vira inte strömsladden runt enheten. Vira strömkabeln runt
basenheten.
Håll bara i enheten i handtaget. Transportera inte enheten förrän den har svalnat.
Kläm och böj inte strömsladden och gnugga den inte mot
vassa kanter, eftersom det kan
skada den. Håll strömsladden borta från heta ytor och
öppen eld.

SÄKERHET OCH INSTÄLLNINGAR____________
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Använd inte en förlängningssladd med enheten.
Använd aldrig enheten om
den eller strömsladden är skadad.
Våra hushållsapparater
från GRUNDIG uppfyller
tillämpliga säkerhetsstandarder och om enheten eller
strömsladden skadas måste
den repareras eller ersättas
av återförsäljaren, ett servicecenter eller en behörig person
för att undvika farliga situationer. Felaktigt eller okvalificerat reparationsarbete kan
orsaka skador och risker för
användaren.
Demontera inte enheten under
några omständigheter. Inga
garantianspråk accepteras
för skador orsakade av felaktig hantering.
Förvara enheten utom räckhåll för barn.
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Den här enheten kan användas av barn från 8 år och
personer med nedsatt fysisk,
känslomässig eller mental
förmåga eller avsaknad av
kunskaper om de har fått tillräckliga instruktioner och riktlinjer gällande användning
av enheten på ett säkert sätt
och förstå de faror som detta
medför. Barn ska inte leka
med enheten. Rengöring och
användarunderhåll ska inte
göras av barn utan övervakning.
Lämna inte enheten påslagen
när den inte används. Var
mycket försiktig när enheten
används nära barn och människor med begränsad fysisk
eller mental förmåga.
Innan du använder enheten
första gången ska du rengöra
alla delar. Se informationen i
avsnittet "Rengöring och skötsel".
Se alltid tll att enheten har
svalnat helt före rengöring.
Torka enheten och alla delar
innan du ansluter den till strömkällan och innan du kopplar in
delarna.
SVENSKA
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SÄKERHET OCH INSTÄLLNINGAR____________
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Använd aldrig och placera
aldrig någon del av den här
enheten på eller nära heta
ytor, såsom gasbrännare,
elektrisk brännare eller uppvärmd ugn.
Använd aldrig enheten i eller
nära antändbara platser, material eller föremål. Låt inte
enheten komma i kontakt med
eller övertäckas av antändbara material, exempelvis
gardiner, textilier etc. Se till att
enheten alltid hålls på säkert
avstånd från antändbara material och möbler.
Använd inte papper, kartong
eller plast i eller under enheten.
Använd bara enheten med de
delar som medföljer.
Använd inte enheten med fuktiga eller våta händer.
Använd alltid enheten på en
stabil, plan, ren, torr och halkfri yta.
Se till att det inte finns någon
risk för att sladden oavsiktligt
dras ut eller att någon kan
snubbla över den när enheten
används.
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Placera enheten så att kontakten alltid är åtkomlig.
Under användning kan de
delar som är lätta att komma åt
bli mycket heta. Undvik kontakt
med heta ytor.
Stick inte in några främmande
föremål i enheten.
Den här enheten får inte användas med en extern klocktimer
eller ett separat fjärrkontrollsystem.
Vid brand ska kontakten kopplas ur vägguttaget innan
lämplig brandbekämpning
tillämpas.
För att undvika brandrisk ska
grillplattan rengöras ofta. Kontrollera att ventilationen är tillräcklig under användning.
När enheten används första gången kan det komma
rök som orsakas av rester på
produkten. Detta är inte något
fel. Första gången du slår på
enheten ska du göra det utan
mat. Kontrollera att rummets
ventilation är tillräcklig.

SÄKERHET OCH INSTÄLLNINGAR____________
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Om enheten börjar avge
kraftig rök eller lågor under
användning ska du omedelbart avbryta processen och
koppla ur enheten innan du
tar ut maten. Var försiktig,
maten kan vara mycket het.
Häll inte vatten på enheten,
speciellt inte om den fortfarande är inkopplad.
Enheten kan endast slås på
när kontakten är ansluten till
vägguttaget.
Använd inte några verktyg
eller andra föremål i apparaten. Metallföremål kan
orsaka kortslutning eller elektrisk stöt. Skada inte värmeelementen eller mekaniken.
Använd inte apparaten som
en värmekälla.
Placera inte enheten i låst position. Om du använder vål
kan mekanismen skadas.
Enheten får bara anslutas till
ett vägguttag med riktig jordning.
Rör inte vid plattorna med
vassa föremål eller föremål
med slipeffekt, eftersom det
kan påverka plattornas yta.
SVENSKA
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EN KORT ÖVERSIKT_ _______________________
Kära kund!
Grattis till ditt köp av din nya GRUNDIG
Contact Grill CG 7280.
Läs följande användarinformation noggrant för
att säkerställa att du kan få ut maximalt av din
GRUNDIG-produkt under många år framåt i
tiden.

Kontroller och delar
Se bilden på sidan 3.
A
B
C
D
E

En ansvarsfull inställning!

F

GRUNDIG arbetar proaktivt för
goda sociala förhållanden när det
gäller rättvisa löner för både egna
anställda samt hos leverantörer. Vi
lägger också stor vikt vid effektiv
användning av råmaterial med
kontinuerlig avfallsreducering av flera ton plast
varje år. Dessutom är alla våra tillbehör tillgängliga i minst 5 år.

G
H

Fett droppskål
Låsreglage (Öppna /Stäng )
Platthållare
Förvaringsplats
Temperaturinställningsindikator
Övre/nedre grillplattor
Handtag
Plattlås

För en ljus framtid.
Av en god orsak. Grundig.

ANVÄNDNING_ ___________________________
Före första användningen

Förberedelse

1 Avlägsna allt förpackningsmaterial och etiketter och gör dig av med dem i enlighet med de
juridiska krav som gäller.

1 Vira ut strömsladden helt från kabelvindan på
kontaktgrillens undersida och lägg ut den.

2 Innan du använder enheten första gången ska
du rengöra alla delar. Se informationen i avsnittet "Rengöring och skötsel".
3 Kontrollera att enheten är i upprätt position
och på en stabil, plan, ren, torr och halkfri yta.
Var försiktig
77 När enheten används första gången kan det
komma rök som orsakas av rester på produkten. Detta är inte något fel. Första gången du
slår på enheten ska du göra det utan mat. Kontrollera att rummets ventilation är tillräcklig.
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2 Skjut låsreglaget

B

till

.

3 Öppna kontaktgrillen med handtaget

G.

4 Anslut strömkontakten i vägguttaget.
Obs
77 När du ansluter till strömkällan måste temperaturinställningsindikatorn E vara inställd på
position 0.
77

För att förhindra att mat sticker ut från grillplattorna F ska du tillsätta några droppar matolja
på plattorna och smörja dem med en borste
eller trasa. Var försiktig, plattorna kan vara
mycket heta.

ANVÄNDNING_ ___________________________
Grillning
Obs
77 Innan du placerar maten på grillen ska du låta
grillen förvärmas i några minuter.
77

77

För bästa grillningsresultat ska du placera maten
i mitten av grillplattorna.
Grillningstiden beror på typen och tjockleken
hos maten och din individuella smak.

1 Lägg maten i mitten av nedre gillplattan. Använd
handtaget G för att öppna och stänga grillen.
2 Vrid temperaturinställningsindikatorn E till position 1.
–		Temperaturinställningsindikatorn tänds E och
processen startar.
3 Vrid temperaturinställningsindikatorn E till position 0 och koppla från strömsladden ur vägguttaget när du vill stoppa processen.
4 Ta ut maten från grillen.
Var försiktig
77 Var försiktig när du tar ur maten ur enheten eftersom enhetens metalldelar, och även maten, kan
vara mycket heta.
77

Använd verktyg tillverkade i trä eller lämplig
plast för att vända maten eller ta bort den från
grilen. Metallföremål kan orsaka kortslutning
eller elektrisk stöt. Skada inte värmeelementen
eller mekaniken.

5 Låt grillen svalna helt.
6 Rengör grillen efter varje användning för att
förhindra bakteriell tillväxt och håll grillen i gott
skick (se avsnittet "Rengöring och skötsel")
7 Tryck låsreglaget

B

Tips och råd
77 Korvar kan spricka under grillning och leda till
personskador och orsaka problem. Stick därför
hål på korvarna eller skär ett litet snitt i dem innan
du lägger dem på grillen.
77

77

Färsk mat ger bättre resultat än fryst eller tinad
mat.
Det är viktigt att det grillade köttet inte är för
tjockt.

Grillpositioner
Stängd position
Den stängda positionen passar för grillning i höga
temperaturer. De övre och nedre grillplattorna kommer i kontakt med maten. Den här positionen passar
för förberedelse av sandwichar, rostat bröd, pizza,
panini, hamburgare, stek och annan mat som kräver
hög temperatur ovanifrån och underifrån.

Bordsgrillposition
I den här positionen kan grillen fällas ut och därmed
erbjuda två grillområden. Den här positionen passar
för förberedelse av korv, fisk, grönsaker och frukt.
1 Släpp låsreglaget
2 Dra handtaget

G

B

på båda sidor.

uppåt och håll den på plats.

3 Styr den övre halvan av grillen nedåt.
4 Vrid det justerbara stativet mot bordsgrillpositionen för att förenkla tömning av fett och vätskor.
För stängd position ska du vrida det justerbara
stativet tillbaka till ursprungsposition.

uppåt för att låsa enheten.
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INFORMATION_ ___________________________
Ta bort och ansluta 			
grilllattorna
Var försiktig
77 Före hantering av grillplattorna F se till att grillen har svalnat helt. Rör aldrig vid grillplattorna
när de är heta.
1 Stäng av grillen, koppla ur strömkontakten och
låt grillen svalna helt.
2 Ta först bort fett, olja och saft med en pappersnäsduk.
3 Tryck platthållaren C nedåt och håll upp plattan. Följ samma steg för både övre och nedre
plattorna. Rör inte vid värmefolierna under
plattorna efter att du tagit bort plattorna.
4 För att montera grillplattorna, ställ in dem
bakifrån mot plattlåsen H . Se till att plattorna
klickar på plats.

Rengöring och skötsel
Var försiktig
77 Använd aldrig bensin, lösningsmedel eller
rengöringsmedel med slipeffekt, metallföremål
eller hårda borstar för att rengöra enheten.
77

77

Grillplattorna är täckta. Skada inte plattorna
med hårda verktyg. Använd verktyg av trä
eller plast och mjuka trasor.
Placera aldrig enheten i vatten eller någon
annan vätska.

1 Slå av enheten och koppla ur den ur vägguttaget.
2 Låt enheten svalna helt.
3 Använd en lättfuktad och mjuk trasa samt ett
milt rengöringsmedel när du rengör apparatens hölje. Torka av enheten noggrant utvändigt.
4 Grillplattorna F och fett droppskålen A kan
rengöras med vatten och små mild rengörningsmedel.
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Obs
77 Använd bara en svamp eller mjuk trasa för
att rengöra grillplattorna så att teflonbeläggningen inte skadas.
77

77

77

För att ta bort mat som fastnar i grillen, låt grillplattorna ligga i blöt i ljummen tvållösning i
omkring 5 minuter.
Rengör inte grillplattorna och fett droppskålen
i diskmaskinen.
Innan du använder enheten igen ska du torka
alla delar helt torra med en handduk.

Förvaring
Före förvaring av enheten ska du låta den svalna
och rengör den sedan ordentligt. Stäng grillplattorna genom att flytta låsreglagen B till .
Om du inte planerar att använda enheten under
en längre tid bör du plocka ur batterierna.
Se till att enheten är urkopplad och helt torr.
Förvara apparaten på en sval och torr plats.
Se till att enheten hålls utom räckhåll för barn.

INFORMATION_ ___________________________
Miljömeddelande
Den här produkten har tillverkats av högkvalitativa
delar och material som kan återanvändas och återvinnas.
Gör dig därför inte av med produkten och
batterierna i hushållsavfallet när livslängden är slut. Ta dem till ett insamlingsställe
för återvinning av elektrisk och elektronisk
utrustning. Detta indikeras av den här symbolen på produkten, i bruksanvisningen och på förpackningen.
Kontakta dina lokala myndigheter för att få information om närmaste insamlingsställe.
Hjälp till att skydda miljön genom återvinning av använda produkter.

Tekniska data
Den här produkten efterlever EU-direktiven
2004/108/EC ,
2006/95/EC ,
2009/125/EC och 2011/65/EU.
50/60 Hz

Strömförsörjning: 220 – 240 V~,

Ström: 1800 W
Med förbehåll för tekniska modifieringar och designändringar.
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Grundig Intermedia GmbH
Beuthener Strasse 41
D–90471 Nürnberg
www.grundig.com
72011 908 9000 14/16

