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Használati útmutató 

VERTIKÁLIS GRILL 
R-2530 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mielőtt a készüléket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással 
részletesen ismerkedjen meg.  Az elektromos készüléket a jelen útmutató utasításai 
szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.  
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FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK 
OLVASSA EL FIGYELMESEN, ÉS ŐRIZZE MEG 

• Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik 
meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik 
felelősséggel azon  károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be 
nem tartása miatt keletkeztek. A készülék gondatlan használata nincs 
összhangban a jelen útmutató feltételeivel.  

• A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon 
meg arról, hogy a készülék típuscímkéjén feltüntetett feszültség megegyezik 
az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével. 

• A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz 
csatlakoztassa. 

FIGYELMEZTETÉS 
• A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy 

lelkileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező 
személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a készülék 
biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az 
esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, 
karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. 
A készüléket és a tápvezetéket tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol. 

• Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel. 
• Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál. 
• A készülék nem működtethető programátor, külső termosztát vagy távirányító 

által. 
• Amennyiben nem használja a készüléket vagy annak tisztítását tervezi, minden 

esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózatból. 
• Ne használja a készüléket, amennyiben nem működik megfelelően, ha leesett 

a földre és károsodás érte vagy vízbe merült. A csatlakozó dugó károsodása 
esetén tilos a készülék használata. Semmi esetre sem végezzen javításokat a 
készüléken. Ne tegyen semmilyen módosításokat a készüléken - áramütés 
veszélye áll fent. A jelen készülék bárminemű javítását, beállítását bízza a 
márkaszervíz munkatársaira. 

• A készüléket tilos a táphálózati aljzatból a vezetékénél fogva kihúzni – ilyen 
esetben a tápkábel/hálózati aljzat károsodásának veszélye áll fent. 
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• Ne helyezzen nehéz tárgyakat a tápkábelre. Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne 
lógjon le az asztal széléről vagy ne érintkezzen forró felületetekkel. 

• A jelen készüléket háztartási felhasználásra tervezték. A berendezés nem 
szolgál kültéri használatra. 

• A légáramlás érdekében a készülék körül biztosítson elegendő szabad teret 
(min. 15 cm). 

• Ne hagyja a készüléket üzemelni felügyelet nélkül. 
• A grillsütőre ne tegyen semmiféle tárgyat. 
• Ne használja a készüléket forró felület fölött vagy hőforrás közelében, mint pl. 

gáz- vagy elektromos tűzhely, sütő, stb. 
• Ne használja robbanékony vagy gyúlékony gáz közelében. 
• A készüléket helyezze stabil, egyenes és száraz felületre. 
• A berendezés felülete üzemelés során felmelegszik. Ne nyúljon a készülék 

forró felületéhez. A készüléknek csak a fogantyújához és nyomógombjaihoz 
nyúljon. 

• Mielőtt a készüléket kihúzná a hálózatból, minden esetben kapcsolja az Időzítő 
gombot kikapcsolt helyzetbe. 

• A készüléket és részeit ne merítse vízbe, se egyéb folyadékba. 
• Ne használja a készüléket nedves környezetben és ne nyúljon hozzá vizes 

kézzel. 
• A forró olajjal teli csepegtető tállal való manipuláció vagy annak kiürítése 

közben fokozott elővigyázatossággal járjon el. 
• Ne használja a készüléket a csepegtető tál nélkül. 
• A készülék üzemelése során a tartozékok használatakor használjon 

védőkesztyűt. 
• Csak a készülékkel szállított tartozékokat használja. 
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A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA 
 

1. Üvegajtó 
2. Nyársbotok 
3. Ajtófogantyú  
4. Fedél 
5. Felső tartó 
6. Fűtőegység 
7. Rostély 
8. Alsó tartó 
9. Zsírcsurgató tál 
10. Talpazat 
11. Keep warm (LOW) / 

Kikapcsolás (OFF) / 
Sütés (HIGH) gomb 

12. Időzítő 
13. Üzemet jelző dióda 

 
 
 
 

ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT 
• Helyezze a készüléket sima, egyenes felületre és 

ügyeljen arra, hogy a berendezés körül (cca 15 
cm-re) ne legyen semmiféle tárgy. 

• Távolítsa el a készülékről az összes cimkét. 
• A zsírcsurgató tálat, a rostélyt, a villákat tűket 

mossa el közömbös ph-jú tisztítószeres 
melegvízben vagy mosogatógépben és használat 
előtt gondosan szárítsa meg. 

• Az ajtófogantyú levehető. Használat előtt illessze 
fel az ajtóra, ld. az ábrát. 
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A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA 
• Használat előtt győződjön meg, hogy az időzítő kikapcsolt állásban van-e. 
• Csatlakoztassa a készüléket a hálózatba. 
• Első használat során állítsa be az időzítőt 20 percre és hagyja a készüléket 

élelmiszer nélkül üzemelni, hogy a készüléken lévő esetleges védőolaj-
maradékot eltávolítsa (enyhe szagot vagy füstöt érzékelhet, ez a jelenség 
azonban normális és fokozatosan eltűnik). 

• A Keep warm (LOW) / kikapcsolás (OFF) / sütés (HIGH) gomb a fűtőegység 
teljesítményének szabályozására – az élelmiszer melegen tartására (LOW) / a 
sütés kikapcsolására (OFF) / sima sütésre (HIGH) szolgál.  

 
GRILLEZÉS 

• A villát helyezze a rostély egyik végére úgy, hogy a hegyek középre nézzenek 
és húzza meg a csavart. 

• A hegyes végek segítségével húzza fel rá az élelmiszert. 
• A rostély másik végére tegye fel a villát úgy, hogy hegyei az élelmiszer felé 

nézzenek. 
• Az élelmiszert úgy igazítsa, hogy a rostélynak kb. a közepén legyenek. 

Győződjön meg arról, hogy az élelmiszereket a villák jól felfogták-e. Igazítsa el 
a villákat a rostélyon és húzza meg a csavarokat. 

• Csirke sütése esetén szükséges lehet a combokat és szárnyakat cérnával a 
csirke testéhez kötni, hogy a csirke szabadon foroghasson. 

• A húst ízlés szerint fűszerezze vagy pácolja be. 
• Fontos! A grillsütő belsejébe helyezze be a zsírcsurgató tálat, mely felfogja a 

lecsöpögő zsírt és leveket. 
• A rostély sima végét (2) helyezze a zsírcsurgató tál közepébe. A vágatos végét 

(1) helyezze a felső tartóra. 
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• Csukja be a grill ajtaját. 
• Állítsa be az időzítőt a szükséges időre. Ha egy óránál tovább grillezik, először 

a fele időt állítsa be, ellenőrizze az élelmiszert, majd ezután állítsa be a 
fennmaradó időt. 

• Ételkészítést követően állítsa az időzítőt kikapcsolt állásba (OFF) és húzza ki 
a készüléket a hálózatból. 

• A grill használat után forró, az elkészített élelmiszert minden esetben 
védőkesztyűvel fogja meg. 

• A rostélyt emelje fel és húzza ki. Vegye ki a zsírcsurgató tálból az alsó részt is. 
• A kész húst tegye deszkára vagy tálcára és hagyja 10-15 percig állni, hogy 

megőrizze a levét. 
• Védőkesztyű segítségével oldja fel a csavarokat a villákon és vegye le a húst 

a rostélyról. Óvatosan vegye ki a villákat és a húst szeletelje fel. 
 
KEBAB KÉSZÍTÉSE 

• Állítsa össze a tartozékokat kebab készítéséhez, ld. az ábrát. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• A grillsütő belsejébe helyezze be a zsírcsurgató tálat, mely felfogja a lecsöpögő 
zsírt és leveket. 
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• A rostély sima végét helyezze a zsírcsurgató tál közepébe. A vágatos végét 
helyezze a felső tartóra. 

• Csukja be a grill ajtaját. 
• Állítsa be az időzítőt a szükséges időre. Ha egy óránál tovább grillezik, először 

a fele időt állítsa be, ellenőrizze az élelmiszert, majd ezután állítsa be a 
fennmaradó időt. 

• Ételkészítést követően állítsa az időzítőt kikapcsolt állásba (OFF) és húzza ki 
a készüléket a hálózatból. 

• A grill használat után forró, az elkészített élelmiszert minden esetben 
védőkesztyűvel fogja meg. 

 
AZ ELKÉSZÍTÉS HOZZÁVETŐLEGES IDEJE 

• Csirke, kacsa – 30-45 perc 
• Steak – 45-60 perc 
• Kebab – 20-30 perc 

 
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARÁS 

• Tisztítás vagy tárolás előtt a készüléket mindig kapcsolja ki, húzza ki a 
hálózatból és hagyja teljesen kihűlni.  

• A készülék külső felületeinek tisztításához használjon nedves ruhát, majd 
törölje teljesen szárazra. A foltok eltávolításához használjon enyhe, közömbös 
ph-jú mosogatószeroldattal megnedvesített ruhát. 

• Az üvegajtót közömbös ph-jú tisztítószeres melegvízbe mártott ruhával tisztítsa 
le és törölje teljesen szárazra. 

• A zsírcsurgató tálat tisztítsa közömbös ph-jú tisztítószeres forróvízben 
és mosogatógépben. Ezután öblítse le és törölje szárazra. 

• A grill belső falait meleg vizes ruhával mossa le és törölje szárazra. 
• A zsírcsurgató tálat, a villákat (csavarok nélkül) és a tűket tisztítsa közömbös 

ph-jú tisztítószeres melegvízben vagy mosogatógépben. A csavarokat mossa 
el közömbös ph-jú tisztítószeres melegvízben és törölje teljesen szárazra. 

• Ne használjon abrazív anyagot (pl. edénysúroló), sem agresszív 
tisztítószereket.  

• Ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba. 
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MŰSZAKI JELLEMZŐK  
Névleges feszültségtartomány 220-240 V 
Névleges frekvencia 50/60 Hz 
Névleges teljesítmény 1500 W 
Űrtartalom  21 l 

 
A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva. 
 
TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG 
KEZELÉSÉHEZ 
Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.  
 
KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK 
MEGSEMMISÍTÉSE 

A termékeken vagy azok kísérődokumentációjában található, mellékelt 
szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus 
berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen 
termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében 
helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban 
illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, 
hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk 
helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is 
segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre 
és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - 
lehetséges negatív hatások megelőzésében is.  
 
A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögezett valamennyi 
vonatkozó alapkövetelménynek.  


