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NL Intelligente contactgrill 
Belangrijke veiligheidsinstructies 

LEES AANDACHTIG DOOR EN BEWAAR VOOR LATER GEBRUIK. 

■ Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met 

beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of ontoereikende ervaring en 

kennis, mits zij onder toezicht staan of zijn geïnstrueerd over een veilig gebruik van dit apparaat 

en potentiële risico's begrijpen. Reiniging en onderhoud mag niet worden uitgevoerd door 

kinderen, tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan. Houd het apparaat en het 

netsnoer buiten het bereik van kinderen onder de 8 jaar. Kinderen mogen niet met het apparaat 

spelen. 

■ Controleer voordat u het apparaat aansluit op het stopcontact of het voltage op het typeplaatje 

overeenkomt met de elektrische spanning in het stopcontact. 

■ Sluit het apparaat alleen aan op een goed geaard stopcontact. 

■ Sluit het apparaat niet aan op het stopcontact als het niet volledig geassembleerd is. 

Let op: 

Dit apparaat is niet ontworpen om bestuurd te worden door middel van een 

geprogrammeerd apparaat, een externe timer of afstandsbediening. 

■ Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Het is niet bestemd voor 

gebruik in ruimtes als: 

- keukens voor personeel in winkels, kantoren en andere werkplekken; 

- hotel- en motelkamers en andere woonvertrekken; 

- boerderijen; 

- bedrijven die overnachtingen met ontbijt verzorgen. 

■ Gebruik het apparaat niet in een industriële omgeving of buitenshuis of voor andere 

doeleinden dan waarvoor het bestemd is. 

■ Plaats het apparaat niet op de vensterbank, de afdruipplaat van de gootsteen of een 

onstabiele ondergrond. Plaats het altijd op een vlakke, stabiele en droge ondergrond. 

■ Plaats het apparaat niet op een elektrische of gaskookplaat of in de nabijheid daarvan, of in 

de nabijheid van open vuur en andere warmtebronnen. 

■ Om mogelijk letsel door een elektrische schok te voorkomen, mag het apparaat niet 

ondergedompeld worden in water of andere vloeistoffen. 

■ Dit apparaat mag alleen worden gebruikt met de meegeleverde originele grillplaten. Zorg er 

voordat u de grillplaten in het apparaat plaatst voor dat ze schoon en volledig droog zijn. 

■ Gebruik het apparaat niet zonder juist geplaatst lekbakje voor vet en sappen en zonder juist 

geplaatste grillplaten.  
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■ Tijdens het gebruik moet er boven en rondom het apparaat voldoende ruimte voor luchtcirculatie zijn. 

Gebruik het apparaat niet in de nabijheid van brandbare materialen zoals gordijnen, theedoeken e.d. 

Let op: heet oppervlak 

■ De temperatuur van de toegankelijke oppervlakken kan hoog zijn als het apparaat in werking is. Let erop 

dat u de hete behuizing of het oppervlak van de grillplaten niet aanraakt. Gebruik de handgreep om de 

bovenste grillplaat te openen. 

■ De handgreep mag niet worden gebruikt om het apparaat aan te dragen. 

■ Plaats nooit voedsel verpakt in aluminium- of huishoudfolie op de grillplaten. Het apparaat is niet bedoeld 

voor de bereiding van geflambeerde gerechten. 

■ Reinig het oppervlak van de grillplaten na elk gebruik zoals beschreven in het hoofdstuk Reiniging en 

onderhoud. 

■ Schakel het apparaat uit en neem de stekker uit het stopcontact als u het apparaat onbeheerd achterlaat, 

na gebruik en voor verwijdering van de grillplaten, verplaatsing en reiniging. 

■ Laat het apparaat voor verplaatsing, verwijdering van de grillplaten, reiniging of opbergen eerst afkoelen. 

■ Controleer voor verplaatsing of er geen voedsel is achtergebleven op de grillplaat en dat het lekbakje 

geleegd is. Laat de inhoud van het bakje voor het legen eerst afkoelen. 

■ Verwijder de stekker uit het stopcontact door aan de stekker en niet aan het snoer te trekken. Dit kan 

schade aan het netsnoer of het stopcontact veroorzaken. 

■ Zorg ervoor dat het netsnoer niet over de rand van een tafel hangt of hete oppervlakken raakt. 

■ Laat de vervanging van een beschadigd netsnoer over aan een geautoriseerd servicecentrum om 

gevaarlijke situaties te voorkomen. Het apparaat mag niet worden gebruikt met een beschadigd netsnoer 

of stekker. 

■ Voer om het risico op elektrische schokken te vermijden zelf geen reparaties of wijzigingen aan het 

apparaat uit. Laat alle reparaties uitvoeren door een geautoriseerd servicecentrum. Door ingrepen aan 

het apparaat loopt u het risico dat uw wettelijke rechten m.b.t. onbevredigende prestaties of de 

kwaliteitsgarantie vervallen.  
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Opmerking: 
De grillplaten A4 en A6 zijn onderling verwisselbaar. 

 

r7 Intelligente contactgrill 
Gebruikershandleiding 

 Gelieve deze gebruikershandleiding voor het gebruik van dit apparaat aandachtig door te nemen, ook 

als u al bekend bent met het gebruik van soortgelijke apparaten. Gebruik het apparaat alleen zoals 

beschreven in deze handleiding. Bewaar de handleiding voor toekomstig gebruik. 

 Wij raden u aan de originele kartonnen doos, het verpakkingsmateriaal, de aankoopbon, de 

aansprakelijkheidsverklaring van de verkoper of het garantiebewijs te bewaren voor ten minste de duur 

van de wettelijke aansprakelijkheid voor onbevredigende prestaties of kwaliteit. Verpak het apparaat als 

het vervoerd moet worden bij voorkeur in de originele doos van de fabrikant. 

BESCHRIJVING VAN DE CONTACTGRILL 
A1 Behuizing bovenste grillplaat  

A2 Handgreep 

voor het openen van de grill. 

A3 Knop voor het losmaken van de bovenste grillplaat  

A4 Verwijderbare bovenste grillplaat met ingebouwd verwarmingselement  

A5 Knop voor het losmaken van de onderste grillplaat  

A6 Verwijderbare onderste grillplaat met ingebouwd verwarmingselement  

A7 Bedieningspaneel met ledlampjes  

A8 Uitneembaar lekbakje voor het opvangen van vet en sappen (niet afgebeeld, wordt uit achterzijde van 

basiseenheid genomen). 

A9 Knop voor het losmaken van het scharnierslot van de bovenste grillplaat  

A10 Basiseenheid  

A11 Antislip-voetjes 

 

 

BESCHRIJVING VAN HET BEDIENINGSPANEEL 
B1 Knop voor in- en uitschakelen van de grill  

B2 Knop voor handmatige grillmodus 

B3 Knop voor keuze voedselcategorie: 

- FROZEN FOOD (bevroren voedsel), 

- BACON (ontbijtspek), 

- CHICKEN (kip), 

- SAUSAGE (worst), 

- STEAK, 

- FISH (vis), 

- BURGER (hamburgers).  

B4 Indicator opwarmfase grillpaten 

B5 Klaar-voor-gebruik indicator, geeft aan dat het voedsel op de grillplaat moet worden geplaatst. 

B6 Indicatoren voor gaarheid van het voedsel: 

- RARE (licht doorbakken), 

- MEDIUM (half doorbakken), 

- WELL DONE (doorbakken). 

B7 Knop voor bevestiging keuze 

 

WERKPOSITIES VAN DE BOVENSTE GRILLPLAAT 
■ Deze contactgrill kan worden gebruikt met de bovenste grillplaat A4 in drie verschillende werkposities. 

■ In de automatische modus kan de grill alleen met de bovenste grillplaat A4 gesloten worden gebruikt. In 

de handmatige modus kan de grill worden gebruikt met de plaat A4 gesloten of geopend, rechtopstaand of 

in één lijn met de onderste grillplaat A6. Als u de grill met de plaat A4 rechtop wilt gebruiken, moet hij 

volledig worden opengeklapt. 

■ Ga voor het openklappen van de bovenste plaat A4 in één lijn met de onderste plaat A6 als volgt te werk. 

Als de bovenste plaat A4 gesloten is of licht opgetild boven de onderste plaat A6, druk dan met de 

wijsvinger van uw ene hand op de knop A9 en houd ingedrukt en klap met uw andere hand de bovenste 

plaat A4 open met de handgreep A2, zodat de handgreep A2 op het tafelblad of aanrecht komt te liggen. 

Zo ontstaat een dubbel zo groot grilloppervlak. Laat na het openklappen van de plaat A4 de knop A9 los. 

De bovenste plaat A4 mag alleen in één lijn met de onderste plaat A6 worden geplaatst als de stekker uit 

het stopcontact is genomen en de grill afgekoeld is. 

VERWIJDERING EN BEVESTIGING VAN DE GRILLPLATEN 
■ Voor het verwijderen of bevestigen van de grillplaten moet de grill zijn uitgeschakeld, losgekoppeld van het 

stopcontact en afgekoeld. Zet met behulp van de handgreep A2 de bovenste plaat A1 helemaal rechtop. 

■ Druk na het verwijderen van de bovenste grillplaat A4 met de wijsvinger van uw ene hand op de knop A3 

en neem met uw andere hand de plaat A4 eruit. Laat na het verwijderen van de plaat A4 de knop A3 los. 

Verwijder op dezelfde wijze ook de onderste grillplaat A6. Gebruik voor het losmaken van de onderste 

plaat A6 de knop A5. 

■ Plaats de grillplaat A4 om deze in de behuizing A1 te bevestigen zodanig dat de lipjes in het 

achtergedeelte van de behuizing A1 in de achterrand van de plaat A4 vallen. Druk de plaat A4 vervolgens 

tegen de behuizing A1 aan zodat het lipje en de contacten van de verwarmingsspiraal onderaan de plaat 

A4 op hun plek in de behuizing A1 vallen. Bevestig de onderste plaat A6 op dezelfde wijze in de 

basiseenheid A10. 

■  
Let op: Zorg er voordat u de grillplaten A4 en A6 in de grill plaatst voor dat ze schoon  

en volledig droog zijn. 
 

ANTIAANBAKLAAG VAN DE GRILLPLATEN 
■ De grillplaten van de contactgrill zijn voorzien van een antiaanbaklaag. Dankzij deze laag kunt u op 

gezonde wijze voedsel bereiden met een minimale hoeveelheid vet of olie. 

■ Gebruik om voedsel op de grillplaat te plaatsen of eraf te nemen een houten of hittebestendige kunststof 

spatel. 

■ Gebruik geen scherp metalen kookgerei en snijd voedsel niet op de grillplaat zelf. De fabrikant is niet 

aansprakelijk voor beschadiging van de antiaanbaklaag veroorzaakt door oneigenlijk gebruik.  

■ Kleurveranderingen van het oppervlak van de grillplaten hebben geen invloed op het functioneren van het 

apparaat. 

VOOR HET EERSTE GEBRUIK 
■ Neem de contactgrill uit de verpakking en verwijder alle reclamematerialen en stickers die zich op de 

grillplaten kunnen bevinden. Neem de grillplaten A4 en A6 af met een schone, licht vochtige doek met wat 

neutraal afwasmiddel. Neem de platen A4 en A6 vervolgens af met een schone, licht vochtige doek en 

droog ze grondig af. Neem het uitneembare bakje A8 uit de achterzijde van de basiseenheid A10. Was het 

in warm water met wat afwasmiddel en spoel het vervolgens af onder schoon stromend water. Droog het af 

en plaats het daarna terug. 

■ De grillplaten A4 en A6 en het uitneembare bakje A8 kunnen ook in de vaatwasser worden gewassen (in 

het bovenste rek). 
Let op: 
Zorg er voordat u de grillplaten A4 en A6 in de grill plaatst voor dat ze schoon en volledig droog 

zijn. 

■ Was de grill en het netsnoer niet onder stromend water en dompel ze niet onder in water of andere 
vloeistoffen. 

GEBRUIK VAN DE CONTACTGRILL 
■ Zorg ervoor dat het uitneembare bakje A8 juist in de basiseenheid A10 is geplaatst en de beide grillplaten 

A4 en A6 goed op hun plaats zitten. Het is aanbevolen om de grillplaten A4 en A6 in te smeren met wat 

olie dat geschikt is voor warmtebehandeling. 

■ Rol het netsnoer volledig uit en steek de stekker in het stopcontact. Een geluidssignaal en kort oplichten 

van het bedieningspaneel A7 geven aan dat het apparaat is aangesloten op de stroomvoorziening. 

AUTOMATISCHE GRILLMODUS 

■ In de automatische modus kan de grill alleen met de bovenste grillplaat A4 gesloten worden gebruikt. 

■ Controleer of de bovenste plaat A4 gesloten is en druk op de knop B1 om de grill in de stand-by-stand te 

zetten. De ledlampjes B4-B6 gaan één voor één aan en uit. 

■ Door op een van de knoppen B3 te drukken kiest u de juiste voedselcategorie. De desbetreffende knop B3 

gaat branden en tegelijkertijd beginnen alle ledlampjes te knipperen. 

■ Druk om de instelling te bevestigen op de knop B7. De ledlampjes B5 en B6 doven nu. Het ledlampje B4 

gaat knipperen en de grillplaten worden opgewarmd. 

Opmerking: 

Als u niets instelt of uw instelling niet bevestigt, schakelt de grill na 10 minuten automatisch uit. 

Tijdens het eerste opstarten kan wat rook ontstaan. Dit is een normaal verschijnsel. 

 Het opwarmen duurt enkele minuten en is klaar als u een geluidssignaal hoort. De grill is nu klaar voor 

gebruik. Dit wordt aangegeven doordat het ledlampje B4 gaat branden en het ledlampje B5 gaat 

knipperen. 

■ Zet met behulp van de handgreep A2 de bovenste plaat A4 helemaal rechtop. De bovenste plaat moet 

helemaal rechtop worden gezet om in de volgende fase een juiste detectie van de dikte van het voedsel te 

kunnen uitvoeren. Leg op de onderste plaat A6 het voedsel dat u wilt grillen en sluit de plaat A4 met de 

handgreep A2. Let er bij het plaatsen van voedsel op de grillplaat op dat u zich niet brandt aan het verhitte 

oppervlak van het apparaat. 

Let op: 

Als de grill niet wordt geopend om er voedsel op te leggen of de grill na het plaatsen van het 

voedsel op de grillplaat A6 niet wordt gesloten, klinkt na enkele minuten een geluidssignaal dat u 

eraan herinnert dat het voedsel op de plaat moet worden geplaatst of dat de bovenste plaat A4 

gesloten moet worden. Doet u dit niet, dan schakelt de grill automatisch uit. Dit wordt aangegeven 

door een geluidssignaal. 

■ Na het sluiten van de bovenste plaat A4 detecteert de grill binnen 3 seconden automatisch de dikte van het 

voedsel en zet de automatische grillmodus in gang. De ledlampjes B4 en B5 branden en het ledlampje B6 

(RARE) knippert. De duur en temperatuur van het grillen wordt aangepast aan de gekozen categorie en de 

gedetecteerde dikte van het voedsel. 

■ Om een zo goed mogelijk resultaat te verkrijgen is het aanbevolen de grill tijdens de bereiding niet te vaak 

te openen. De status van het gerecht wordt aangegeven door het bijbehorende ledlampje B6. De 

bereidingsfase van een bepaalde graad van doorbakkenheid wordt aangegeven door het ledlampje B6. Als 

de graad van doorbakkenheid is bereikt, klinkt een geluidssignaal en gaat het bijbehorende ledlampje B6 

branden. Als de graad licht doorbakken is bereikt, gaat het ledlampje “RARE” branden. Als de graad half 

doorbakken is bereikt, gaat het ledlampje “MEDIUM” branden, en als de graad goed doorbakken is bereikt, 

gaan de ledlampjes “RARE”, “MEDIUM” en “WELL DONE” branden. De uiteindelijke doorbakkenheid kan 

verschillend zijn afhankelijk van de kwaliteit en het soort voedsel. 

■ Neem het gerecht van de grill zodra het klaar is. U kunt tegelijk gerechten met verschillende graden van 

doorbakkenheid bereiden. Vergeet na het afnemen van een deel van het voedsel niet de grill weer te 

sluiten zodat ook de bereiding van het overige voedsel voltooid kan worden. De grill mag niet onbeheerd 

achter worden gelaten als hij in gebruik is. Zodra de hoogste graad van doorbakkenheid is bereikt, klinkt 

een geluidssignaal en schakelt de grill automatisch uit. Als u al het voedsel van de grill neemt voordat deze 

automatisch uitschakelt en u hem niet verder wilt gebruiken, schakel de grill dan handmatig uit door op de 

knop B1 te drukken. 

■ Als u nog meer gerechten wilt bereiden, zorg dan dat de grillplaat A6 helemaal leeg is en sluit de grill. Zet 

de grill vervolgens weer aan en ga te werk volgens de voorgaande instructies. Door restwarmte kan de 

opwarmfase bij herhaaldelijk gebruik korter duren. 

■ In de automatische modus “FROZEN FOOD" (bevroren voedsel) wordt de dikte van het voedsel niet 

gedetecteerd. Na de opwarmfase gaat de grill automatisch over in de ontdooimodus. Na de ontdooifase 

schakelt de grill automatisch over naar de stand-by-stand. Na 10 minuten van inactiviteit schakelt de grill 

automatisch uit. 

HANDMATIGE GRILLMODUS 

■ In de handmatige modus kan de grill worden gebruikt met de plaat A4 gesloten of geopend – rechtopstaand 

of in één lijn met de onderste grillplaat A6. 

■ Druk na het inschakelen van de grill op de knop B1. 

■ Als de bovenste plaat A4 neergeklapt is, gaan de ledlampjes B4-B6 één voor één aan en uit. Druk voor 

het instellen van de handmatige grillmodus op de knop B2. De ledlampjes B5 en B6 gaan nu knipperen. 

Dit geeft aan dat de handmatige grillmodus is ingesteld. 

■ Als de bovenste plaat A4 opengeklapt is, gaat de grill na een poosje automatisch over in de handmatige 

grillmodus en gaan de ledlampjes B5 en B6 knipperen. 

■ Druk voor het opstarten van de handmatige grillmodus op de knop B7. De ledlampjes B5-B6 doven nu, 
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het ledlampje B4 gaat knipperen en de grillplaten worden opgewarmd tot de vooringestelde temperatuur. 

■ Zodra de vooringestelde temperatuur is bereikt, klinkt een geluidssignaal en gaan de ledlampjes B5 en B6 

knipperen. Plaats het voedsel dat u wilt grillen op de grillpla(a)t(en). Controleer de status van het gerecht 

in de handmatige modus regelmatig. Neem het gerecht van de grill zodra het klaar is. De grill mag niet 

onbeheerd achter worden gelaten als hij in gebruik is. Let er als u voedsel op de grillplaat plaatst en eraf  

neemt op dat u zich niet brandt aan het verhitte oppervlak van het apparaat. 

■ Schakel de grill uit met de knop B1. 

■ Schakel de grill na gebruik altijd uit, neem de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen. 

Reinig het zodra het afgekoeld is volgens de instructies in het hoofdstuk Reiniging en onderhoud. 

TIPS VOOR HET GRILLEN VAN VLEES EN VLEESWAREN 
■ Snijd het vlees voor een optimaal resultaat in even dikke plakken. 

■ Om te voorkomen dat het vlees taai en droog wordt, is het aanbevolen om het voor het grillen niet te 

zouten. U kunt het vlees het beste pas na bereiding op smaak brengen met zout en kruiden. 

■ Dep voordat u gemarineerd vlees gaat grillen eerst de overtollige marinade eraf met keukenpapier. 

Sommige marinades bevatten namelijk veel suiker, die kan aanbakken. 

■ Prik tijdens het grillen niet in het vlees, omdat het sap er dan uitloopt en het vlees taai en droog wordt.  

■ Laat het vlees niet uitdrogen door het te lang te grillen. 

■ Zorg ervoor dat kip altijd goed doorbakken is. 

■ Voorgekookte worst hoeft u voor het grillen niet in te prikken. 

■ Het is niet aanbevolen om vlees met dikke botten, zoals varkenskarbonades, te grillen. 

KORTE GRILLHANDLEIDING 

 

BEWAREN 
■ Sluit de gereinigde grill en plaats het netsnoer opgerold in de ruimte aan de onderzijde van de 

basiseenheid A10. 

■ Bewaar de grill in horizontale positie op een droge, schone plaats buiten het bereik van kinderen. Bewaar 

hem niet rechtopstaand. Het apparaat kan dan omvallen en beschadigd raken. 

TECHNISCHE GEGEVENS 
Nominale spanning -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 220-240   V 

Nominale frequentie ____________________________________________________________________ 50-60Hz 

Nominaal vermogen ______________________________________________________________ 1800-2100 W 

Wijzigingen in de tekst en technische gegevens voorbehouden. 

INSTRUCTIES EN INFORMATIE OVER HET WEGWERPEN VAN 
GEBRUIKTE VERPAKKING 
Breng het gebruikte verpakkingsmateriaal naar het door de gemeente aangewezen inzamelpunt voor afval.  

VERWIJDERING VAN GEBRUIKTE ELEKTRISCHE EN 

ELEKTRONISCHE APPARATUUR 
*  Gebruik van dit symbool op producten of begeleidende documenten betekent, dat de gebruikte elektrische 

en elektronische producten niet in het normale huishoudelijke afval terecht mogen komen. Lever deze 

producten voor een juiste verwijdering en recycling in bij de aangewezen inzamelpunten. Als alternatief kunt u 

in sommige Europese landen uw producten terugbrengen naar uw verkoper bij aankoop van een gelijkwaardig 

nieuw product. Een correcte verwijdering van dit product helpt waardevolle natuurlijke hulpbronnen te besparen 

en voorkomt schade aan het milieu en de volksgezondheid veroorzaakt door onjuiste afvalverwijdering. Wend u 

voor verdere informatie tot uw gemeente of het dichtstbijzijnde inzamelpunt. 

In overeenstemming met de nationale regelgeving kunnen voor een onjuiste verwijdering van dit soort afval 

boetes worden opgelegd. Voor zakelijke entiteiten in lidstaten van de Europese Unie 

Als u elektrische of elektronische apparaten wilt verwijderen, neem dan contact op met uw verkoper of 

leverancier voor de nodige informatie. 

Verwijdering in landen buiten de Europese Unie 

Dit symbool is geldig in de Europese Unie. Wilt u dit product verwijderen, vraag dan de nodige informatie over 

de juiste manier van verwijderen bij uw gemeente of uw verkoper. 

 Dit product voldoet aan alle basiseisen van de EU-richtlijnen die erop van toepassing 

zijn.

 

Opmerking: 

De automatische modus “STEAK” is bedoeld voor het grillen van plakken vlees van ten minste 2 

cm dik. Gebruik voor dunnere plakken de “BACON” modus. 

Zorg ervoor dat kip en kalkoen altijd goed doorbakken zijn. 

ONDERHOUD EN REINIGING 
■ Reinig de grill na elk gebruik. Voor reiniging moet de grill zijn uitgeschakeld, losgekoppeld van het 

stopcontact en volledig afgekoeld. 

■ Gebruik voor het reinigen van de grillplaten A4 en A6 keukenpapier of een vochtige zachte doek. 

Gebruik als de grillplaten A4 en A6 sterk verontreinigd zijn een vochtige doek met wat afwasmiddel. 

Neem de platen A4 en A6 vervolgens af met een schone, licht vochtige doek en droog ze grondig af. 
Opmerking: 
De grillplaten A4 en A6 zijn eenvoudiger schoon te maken als ze nog lauw zijn. 

■ Controleer of de inhoud van het lekbakje A8 afgekoeld is en neem het bakje A8 vervolgens voorzichtig 

uit de basiseenheid A10. Leeg de inhoud en was het lekbakje af in warm water met wat afwasmiddel. 

Spoel het daarna af met schoon water, droog het af en plaats terug. 

■ De grillplaten A4 en A6 en het uitneembare bakje A8 kunnen ook in de vaatwasser worden gewassen (in het bovenste rek). 

 Let op: 

Zorg er voordat u de grillplaten A4 en A6 in de grill terugplaatst voor dat ze schoon en volledig 

droog zijn. Dit geldt in het bijzonder voor de contacten van de verwarmingselementen. 

■ Gebruik voor het reinigen van het buitenoppervlak een droge of licht vochtige doek. Droog alles vervolgens 

goed af.  

■ Gebruik voor het reinigen nooit pannensponsjes, schuurmiddelen, wasbenzine enz.  

■ Was de grill en het netsnoer niet onder stromend water en dompel ze niet onder in water of andere vloeistoffen. 

INSTELLING AANBEVOLEN VOEDSEL 

FROZEN FOOD (bevroren voedsel) Bevroren voedsel 
BACON (ontbijtspek) 

Ontbijtspek 

Dunne plakken rund- of varkensvlees 

Varkensschnitzels 

CHICKEN (kip) 

Kipfilet (kippenborst) Kipfilet (kippendij) Kalkoenfilet 

(kalkoenborst) Medaillons van kalkoenvlees 

SAUSAGE (worst) Knakworst en worst 
STEAK 

Runderbiefstuk Plakken varkensnek 

Medaillons van varkenshaas 

FISH (vis) 

Hele vis 

Visfilet zonder huid Visfilet met huid Garnalen 

BURGER (hamburgers) Hamburgers (gehakt) 
M (handmatige modus) 

Fruit 

Groente 

Panini 

Sandwiches 
 

 


