T02-2
BIG CONTACT GRILL
Indicaţii pentru protecţia mediului înconjurător
Aparatele electrice uzate sunt materiale valoroase, motiv pentru care locul lor nu este la gunoiul
menajer! Din această cauză, vă rugăm să ne sprijiniţi şi să participaţi la protejarea resurselor
naturale şi a mediului înconjurător, prin predarea acestui aparat la centrele de preluare a acestora
sau la importatorul a cărui adresă o puteţi găsi în acest manual sau în certificatul de garanţie.

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
1 - Orificii pentru înfăşurarea
cordonului
2 - Mâner
3 - Canal de scurgere ulei
4 - Clip fixare
5 - Semn control temperatură
6 - Buton control temperatură
7 - Bec termostat
8 - Suprafeţele pentru gătit
(plite)
9 - Închizător

A - Buton control temperatură
B - Semn control temperatură

Vă felicităm pentru achiziţionarea acestui grill, vă rugăm să citiţi integral şi să respectaţi aceste instrucţiuni de
utilizare, pentru a vă bucura un timp cât mai îndelungat de acest produs ZASS.

REGLAREA TEMPERATURII
GRILL-ul are diferite funcţiuni cum ar fi : încălzire alimente, gătit, fripturi la grătar, prăjire. Pentru reglarea
temperaturii se fixează termostatul la treapta dorită. Pe partea superioară a GRILL-lului se află ilustrate
exemple pentru ajustarea temperaturii: 3 - 6 încălzire
4 - 6 sandwich
5 - 6 grill - prăjire

PREÎNCĂLZIRE
• Aşezaţi aparatul închis pe o suprafaţă plană, rezistentă la temperaturi înalte.
• Reglaţi temperatura pentru funcţia dorită, prin rotirea butonului de control al temperaturii.
• Conectaţi cordonul de alimentare la o priză de reţea cu pământare (220V - 230V).
• În timpul primei utilizări se produce un fum şi un miros, care vor dispare în scurt timp.
• Când folosiţi funcţia grill (5-6), poziţionaţi un vas sub canalul de scurgere al uleiului (fig. 2)
• Aparatul poate fi mutat în timpul funcţionării în modul ilustrat în fig. 3.

OPERARE
SANDWICH & PRĂJIRE
• Reglaţi temperatura pentru funcţia şi tipul de aliment dorit.
• Lăsaţi aparatul să se încălzească.
• După stingerea indicatorului luminos, puneţi alimentele pe suprafaţa orizontală (fig. 4) şi închideţi aparatul.

PRĂJIREA pe o parte
• Reglaţi temperatura pentru funcţia şi tipul de aliment dorit şi lăsaţi aparatul să se încălzească.
• Puneţi alimentele pe suprafaţa orizontală.
• Poziţionaţi suprafaţa verticală în ţîţîna superioară şi închideţi aparatul (fig. 5).

PRĂJIREA pe ambele părţi
• Reglaţi temperatura pe poziţia 5 - 6 şi lăsaţi aparatul să se încălzească.
• Puneţi alimentele pe suprafaţa orizontală şi închideţi aparatul.
• Poziţionaţi suprafaţa verticală în ţîţîna superioară şi închideţi aparatul.

PLITA ELECTRICĂ (PARTY GRILL - FRIGĂRUI)
• Pentru a obţine o suprafaţă de prăjire mai mare, deschideţi complet aparatul astfel încât să formeze o
suprafaţă plană (fig. 6).
• Fixaţi termostatul la poziţia 5/6 şi lăsaţi aparatul să se încălzeascã .
• Puneţi mâncarea pe ambele plite.
• Ambele suprafeţe pot fi folosite ca plite electrice.

ÎNTREŢINERE ŞI CURĂŢARE
• Înainte de curăţare, scoateţi din priză cordonul de alimentare şi aşteptaţi
răcirea aparatului.
• Curăţaţi după fiecare utilizare ambele suprafeţe pentru a păstra intacte
suprafeţele neaderente.
• Demontaţi cele 2 suprafeţe (plite) acţionând clipul de fixare.
• Spălaţi cele 2 plite în apă fierbinte cu lichid de veselă, utilizând o perie din
nylon sau burete.
• Nu folosiţi pentru curăţare ustensile metalice sau abrazive.
• Plitele pot fi spălate în maşina de spălat veselă.
• Curăţaţi rezistenţele electrice cu un burete umed, după ce a-ţi demontat plitele.
• Nu scufundaţi niciodată aparatul în apă.
• După spălare, înfăşuraţi cordonul şi fixaţi-l (fig. 8).
• Aparatul poate fi stocat închis, în poziţie verticală sau orizontală (fig. 9).

ATENŢIE

POFTĂ BUNĂ !

• Conectaţi aparatul numai la o priză cu pământare.
• Nu folosiţi niciodată aparatul fără plitele montate.
• Nu lăsaţi niciodată aparatul în funcţiune sau conectat la reţeaua electrică fără supraveghere.
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