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ANVÄNDNING AV GRILLEN

SE
Grill

2.

Fällbart, elektriskt värmeelement

Behållare med lavasten
4. Värmeelementets vred
3.

•
•
•

För att sätta på grillen vrider du vredet medsols till
önskad effekt.
För att stänga av hällen vrider du tillbaka vredet
(vreden) till läge “0”.
Hällen har en indikeringslampa som visar när grillen är
PÅ.

Kontrollampa som visar att värmeelementet
är PÅ

Kontrollera att den spänning som anges på typskylten
motsvarar nätspänningen. De tekniska uppgifter som
finns på typskylten på hällens undersida finns även
nedan:
ELEKTRISK ANSLUTNING
Nätspänning
230 ~ +

Ledare: antal och dimension
H05 RR-F 3 x 1,5 mm2

GRILLHÄLLENS OCH BÄNKSKIVANS MÅTT (mm)

Type PLBTD
5019 319 01349

230 V ~ 50Hz

2,4 kW
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FÖRSLAG TILL MILJÖSKYDD
Återvinn förpackningsmaterialet

1.

5.

FR

•
•

Förpackningsmaterialet kan återvinnas till 100%, vilket
framgår av återvinningssymbolen
.
Hantera inte förpackningsmaterialet vårdslöst, utan ta
ditt ansvar och sortera och kassera det enligt de
anvisningar som finns vid återvinningscentralen.

Kassering av uttjänta hushållsapparater
•

Denna produkt är märkt enligt Europadirektiv 2002/96/
EEG beträffande elektriskt och elektroniskt avfall (Waste
Electrical and Electronic Equipment, WEEE). Genom att
se till att denna produkt kasseras på rätt sätt bidrar du till
att förhindra potentiella, negativa konsekvenser för vår
miljö och vår hälsa.

Symbolen
på produkten och på de dokument som
medföljer produkten visar att denna apparat inte får
behandlas som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på
en lämplig uppsamlingsplats för återvinning av elektrisk och
elektronisk utrustning. Hantera produkten i enlighet med
lokala bestämmelser om avfallshantering.
Mer information om hur denna produkt skall hanteras,
återanvändas eller återvinnas får du av kommunen, men
du kan även kontakta den butik där du köpte produkten.
BESKRIVNING AV GRILLEN
•
Denna grill används för att grilla kött och fisk utan fett
eller olja.
•
Under värmeelementet finns en behållare med lavasten
som garanterar en konstant temperatur på cirka 250°C
och som absorberar fettdroppar.
•
Alla delar, grillen, behållaren och lavastenarna, kan lätt
tas bort för rengöring.
ANVÄNDA GRILLEN FÖRSTA GÅNGEN
•
Ta bort den skyddande plastfilmen som finns på vissa
delar av apparaten.
•
Avlägsna noggrant eventuella limrester. Använd inte
slipande rengöringsmedel som kan repa grillens yta.
•
Diska och torka grillen noggrant (resultatet blir bäst i
diskmaskinen).
•
Fäll upp värmeelementet (A) tills det når låsläge (B) Fig.
4. För in behållaren och försäkra dig om att den är
korrekt placerad. Sprid sedan ut lavastenarna. Sänk åter
värmeelementet och placera grillen ovanpå.
•
Fäll ned värmeelementet och placera grillen ovanpå.
•
Sätt på grillen genom att vrida effektreglaget till högsta
värme (11-12). Lämna reglaget i detta läge i 15 minuter
så att alla fettrester bränns bort.
ANVÄNDNING AV GRILLEN
•
Kontrollera att löstagbara delar är korrekt placerade (att
behållaren är på plats och att lavastenarna är väl utspridda,
att värmeelementet är helt nedsänkt och att grillen är på
plats) innan du börjar grilla.
•
Sätt på grillen genom att vrida vredet till läge 12.
•
Kontrollampan visar att grillen är PÅ.
•
Förvärm grillen i cirka 5 minuter tills lavastenarna har
blivit heta.
•
Vrid vredet till önskat läge. Numren från 1 till 12 visar
grillens effektlägen. Temperaturen ökar med ökande
nummer.
•
Placera maten på grillen och håll uppsikt över
tillagningen.
•
Vrid vredet till “0” när du vill stänga av grillen.

FI

SK HU RU BG RO

VIKTIG INFORMATION
•
Grillen är endast avsedd att användas för matlagning i
hemmet. Inga andra användningsområden är godkända.
Tillverkaren frånsäger sig allt ansvar för olämplig
användning.
•
Undvik att utsätta apparaten för väder och vind.
•
Eventuella reparationer eller andra liknande åtgärder
får endast utföras av behörig tekniker.
•
Vidrör aldrig apparaten med våta kroppsdelar och var
inte barfota när du använder den.
•
Åtkomliga delar blir heta under användningen. För att
undvika brännskador, se till att barn hålls borta från
apparaten.
•
Låt aldrig barn eller personer med skador använda
grillen utan övervakning.
•
Denna maskin är inte avsedd att användas av personer
(barn) med reducerad fysisk, sensorisk eller mental
förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap, såvida
de inte fått handledning eller instruktioner om
användningen av maskinen av en person som ansvarar
för deras säkerhet.
•
Se till att barn inte leker med apparaten.
•
Kontrollera att elektriska kablar från andra apparater i
närheten av grillen inte kommer i kontakt med dess
heta delar.
•
Kontrollera alltid mat medan den tillagas. Olja och fett
kan överhettas och fatta eld!
•
Lägg inte plastföremål, aluminiumfolie, trasor, papper
eller andra brandfarliga föremål på tillagningsgrillen då
den fortfarande är varm.
TIPS FÖR GRILLNING
•
Förvärm grillen i 5 minuter tills lavastenarna har blivit heta.
•
Ju hetare lavastenarna är desto snabbare och jämnare
blir grillningen.
•
Häll aldrig vatten på grillen när den är het eller när den
är i funktion.
•
Låt grillen vara på ett par minuter efter att du har grillat klart
så att fettet absorberas av lavastenen och bränns bort.
GRILLTABELL
Givna tider är ungefärliga och gäller när grillen är maximalt het.
KOKTIDSTABELL
Effektreglagets
Tid
Livsmedel
position
(min.)
Oxfilé
12
8
Köttskivor
12
12
Hamburgare
12
14
Korvar
12
13
Lever
12
5
Lammkotlett
12
8
Kyckling i skivor
12
9
Kycklinglår
11 - 10
17
Lax i skivor
11 - 10
10
Forell
11 - 10
12
Forell, bakad i ugnspapper
11
30
OBS! När du skaffat dig lite erfarenhet av grillen blir det lätt att
avgöra vad som är den bästa koktiden för olika matvaror.

För att få största möjliga utbyte av din nya spishäll bör du läsa bruksanvisningen noggrant och förvara den som referens på lättillgänglig plats.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL
•
Koppla loss GRILLEN från elnätet och vänta tills den har
svalnat innan du rengör den.
•
Rengör utsidan med en trasa som fuktats med flytande
rengöringsmedel. Ta bort grillen och lavastensbehållaren
för att underlätta rengöringen.
•
Ytor i rostfritt stål kan rengöras med specialprodukter.
•
Använd inte stålull eller produkter som är slipande eller
frätande eller innehåller blekmedel.
•
Torka genast bort sura och alkaliska ämnen (vinäger, salt,
citronjuice, osv) som hamnar på grillens ytor.
•
Det går att diska lavastensbehållaren och grillen för hand,
men det bästa är att diska dem i diskmaskinen.
•
Efter varje användning av grillen bör du tömma ut fettet
från lavastensbehållaren och rengöra den noggrant. Detta
förhindrar obehaglig lukt under grillningen.
•
Efter varannan eller var tredje användning bör lavastenen
diskas i rinnande vatten.
•
Byt ut lavastenarna ungefär två gånger per år, beroende på
hur ofta grillen används.
•
Ta bort och kassera alla förbrukade lavastenar och rengör
alla omgivande områden och tillbehör till apparaten.
•
Sprid ut de nya lavastenarna jämnt på behållaren.
•
Rengör värmeelementet mycket noggrant med en torr
trasa eller en trasa som fuktats i vatten.
•
Var försiktig och se till att inget vatten tränger in i
apparaten.
•
Rengör inte med ångrengörare, eftersom det finns risk att
fukt tränger in i apparaten och gör den farlig.
•
Efter varje användning av grillen bör du tömma ut fettet
från lavastensbehållaren och rengöra den noggrant. Detta
förhindrar obehaglig lukt under grillningen.

FELSÖKNING
Värmeelementet fungerar inte:
Kontrollera följande:
- Kontrollera om kontrollampan “PÅ” är släckt.
- Kontrollera att det kommer fram ström till hällen.
- Kontrollera om värmeelementet är trasigt. Dra i sådana
fall ut nätkabeln ur eluttaget och kontakta Kundservice.
Det luktar obehagligt:
- Kontrollera om det finns rester av matlagningsfett på
lavastensbehållaren.
KUNDSERVICE
Innan du kontaktar Kundservice:
• Undersök om du kan lösa problemet på egen hand med
hjälp av de förslag som ges i avsnitt “”.
Om problemet kvarstår efter dessa kontroller bör du
kontakta närmaste Kundservice.
Var beredd att lämna följande information:
•
en kort beskrivning av felet,
•
typ av spishäll och exakt modell,
•
servicenumret (dvs numret som finns efter ordet Service
på typskylten, som är placerad under själva spishällen).
Servicenumret finns även i garantihäftet.
•
fullständig adress,
•
telefonnummer.
Om det blir nödvändigt med en reparation bör du kontakta en
auktoriserad servicefirma (vilket garanterar att original
reservdelar används och att reparationerna utförs på korrekt
sätt).
Underlåtenhet att följa dessa anvisningar kan medföra att
produktens säkerhet och kvalitet äventyras.

INSTALLATION
Rekommendationer
Viktigt: Skilj alltid grillen från elnätet innan något
installations- eller underhållsarbete görs.
•
Elanslutningarna måste göras innan apparaten ansluts till
elnätet.
•
Installationen måste göras av en behörig tekniker i enlighet
med tillverkarens instruktioner och gällande lokala
bestämmelser.
•
Packa upp grillen och kontrollera sedan att den inte har
skadats under transporten. Om du inte är säker,
kontakta kundservice.
Förbereda köksskåpet för inbyggnad
•
Såga ut öppningen i bänkskivan och se till att allt sågarbete
är klart innan du sätter apparaten på plats. Rengör noggrant
efteråt och se till att det inte finns kvar flisor eller sågspån
som skulle kunna hindra apparatens funktion.
•
Bänkskivan som grillen skall monteras i måste ha en
tjocklek på min. 30 och max. 50 mm.
•
Sätt in en skiljepanel under grillen. Se till att panelen är på
minst 20 mm avstånd från grillens botten och att grillen är
oåtkomlig för användaren.
•
Om grillen skall installeras i närheten av ett högt köksskåp
måste köksskåpet placeras på minst 300 mm avstånd från
grillens kant.
•
Skär ut en öppning med angivna mått i bänkskivan.
•
Fäst den medföljande tätningen runt hällen (om den inte
redan sitter på plats). Rengör först noggrant ytan där
tätningslisten skall sitta.
MONTERING
Placera medföljande tätning runt spishällen enligt bilden efter
att ha rengjort ytan.

Viktigt: Ta bort all skyddande plastfilm från grillen före
installationen.
Kontrollera att öppningen i bänkskivan där grillen skall placeras
har de mått som framgår av måttritningen och att inga
måttgränser överskrids.
Använd aldrig våld för att sätta in grillen i bänkskivan.
•
Vid installationen skall medföljande beslag och skruvar
användas.
1. Placera hällen i öppningen som sågats ut i bänkskivan enligt
måtten som anges på första sidan.
OBS! Nätkabeln måste vara tillräckligt lång för att kunna dras
upp och sättas på plats.
2. Använda de medföljande beslagen (A) för att förankra hällen.
3. Sätt in beslagen på avsedd plats i borrhålen som pilen pekar
på och fäst dem med hjälp av skruvarna på sådant sätt att det
passar bänkskivans tjocklek (se fig. 1).
Elektrisk anslutning
•
Enligt lag är det obligatoriskt att ansluta apparaten till jord.
•
Elanslutningen måste göras av behörig tekniker i enlighet
med tillverkarens anvisningar och gällande lokala
bestämmelser.
•
Installatören är ansvarig för att den elektriska anslutningen
av apparaten görs på korrekt sätt och att tillämpliga
säkerhetsbestämmelser följs.
•
För att säkerhetsdirektiven skall uppfyllas måste en enpolig
strömbrytare med minst 3 mm kontaktavstånd användas.
•
Använd inga adaptrar eller förlängningssladdar.
•
De elektriska komponenterna
skall vara oåtkomliga efter
installationen.

Anslutning till elnätet
Obs! Den gula/gröna jordledaren (B) måste anslutas till skruven.
Om nätkabeln ännu inte anslutits:
•
skala av ca. 70 mm isolering från nätkabeln
•
skala av ca. 10 mm isolering från kablarna
•
Öppna kopplingsdosan (C) genom att trycka in sidoflikarna
med ett lämpligt verktyg.
•
Sätt in nätkabeln (D) i klämma (E) och anslut kablarna till
kopplingsdosan.
•
Stäng locket till kopplingsdosan.
•
När elanslutningen är klar sätts spishällen in ovanifrån och
fästs med beslagen enligt illustrationen i figur 1.

EU-försäkran om överensstämmelse
•
•
•

Denna spishäll är ämnad för kontakt med matvaror och är
utformad i enlighet med (EG) Regelverk n 1935/2004.
Denna spishäll är endast avsedd att användas för
matlagning. All annan användning (t.ex. för uppvärmning av
ett rum) är olämplig och riskfylld.
Denna spishäll har designats, tillverkats och marknadsförts i
överensstämmelse med:
- Säkerhetsföreskrifterna i lågspänningsdirektiv 2006/95/EG
(som ersätter direktiv 73/23/EEG och dess påföljande
tillägg),
- Skyddskraven i EMC-direktiv 89/336/EEG,
- Kraven i direktiv 93/68/EEG.
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