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NL Multifunctionele grill 
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. 

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. 

 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. 

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

onbeheerd achterlaat, na gebruik en voor reiniging of verplaatsing. 

■ Laat het apparaat voor verplaatsing, reiniging of opslag eerst afkoelen. 

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

Reiniging en onderhoud. 

 Verwijder de stekker uit het stopcontact door aan de stekker en niet aan het snoer te 

trekken. Dit kan anders 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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NL Multifunctionele grill 
Gebruikershandleiding 

■ Neem deze handleiding voor het gebruik van het apparaat aandachtig door, ook als 

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

alleen zoals beschreven in deze gebruikershandleiding. 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 Knop voor het losmaken van de bovenste grillplaat  

A2 Verwijderbare bovenste grillplaat (vlak)  

A3 Verwijderbare onderste grillplaat (geribbeld)  

A4 Knop voor het losmaken van de onderste grillplaat  

A5 Uitneembaar lekbakje voor vet en sappen  

A6 Timer voor 30 minuten  

A7 Handgreep voor het dragen van de grill en openen van de 

bovenste grillplaat  

A8 Behuizing bovenste grillplaat 

A9 Schuifsluiting voor vergrendeling en ontgrendeling van de grillplaten en hoogte-

instelling van de bovenste grillplaat 

A10 Knop voor het losmaken van het scharnierslot van de 

bovenste grillplaat  

A11 Schakelaar voor omschakelen van °C naar °F  

A12 Lcd-display 

A13 Thermostaat voor instelling temperatuur tussen 160-230 

°C A14 Basiseenheid 

A15 Ruimte voor opbergen van het netsnoer 

A16 Spatel 

BESCHRIJVING DISPLAY 
B1 Tijdweergave  

B2 Temperatuurweergave  

B3 Weergave doorbakkenheid 

 

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

losgekoppeld van het stopcontact en afgekoeld. 

■ Zet om de grillplaat te bevestigen of in de grill te plaatsen de schuifsluiting A9 in de 

stand “OPEN” en zet met behulp van de handgreep A7 de bovenste plaat A2 

rechtop. 

■ Om de bovenste plaat A2 te verwijderen, houdt u met één hand de knop A1 

ingedrukt en neem u met de andere hand de plaat A2 eruit. Laat na verwijdering de 

knop A1 los. Om de onderste plaat A3 te verwijderen, houdt u met één hand de knop 

A4 ingedrukt en neemt u met de andere hand de plaat A3 eruit. Laat na verwijdering 

de knop A4 los. 

■ Om de bovenste plaat A2  te bevestigen plaatst u deze zo in de behuizing A8 dat de 

uitsparingen in de achterzijde van de plaat A2 om de lipjes aan de achterzijde van de 

behuizing A8 vallen. Druk de grillplaat A2 vervolgens tegen de behuizing A8  aan 

zodat het lipje en de contacten van de verwarmingsspiraal onderaan de grillplaat A2 

in de opening in de behuizing A8 vallen. Bevestig de onderste grillplaat A3 op 

dezelfde wijze in de basiseenheid A14. 

VERGRENDELING EN ONTGRENDELING VAN DE GRILLPLATEN EN 

INSTELLING VAN DE POSITIE VAN DE BOVENSTE GRILLPLAAT 
■ Als de bovenste plaat A2 op de onderste plaat A3 rust en de sluitingA9 in de stand 

“LOCK” (vergrendeling) staat, zijn de grillplaten vergrendeld. Deze stand is bedoeld 

voor het verplaatsen van de grill in verticale positie en voor het opbergen van de grill 

in verticale positie. 

■ Schuif om de bovenste grillplaat A2 te ontgrendelen de sluiting A9 in de stand 

“OPEN”. Nu kunt u de bovenste plaat A2 openklappen totdat deze rechtop staat. 

■ Door de schuifsluiting A9 in stand 1 t/m 5 te zetten kunt u de hoogte van de 

bovenste plaat A2 regelen, d.w.z. de afstand van de bovenste plaat A2 tot de 

onderste plaat A3. De hoogte-instelling is geschikt voor het grillen van vis, 

hamburgers, groente, tosti’s en ander kwetsbaar voedsel waarbij het niet gewenst is 

dat de bovenste plaat A2 met haar hele gewicht op het voedsel rust. Bij het instellen 

van de hoogte moet de bovenste plaat A2 boven de onderste plaat A3 worden 

opgetild en vastgehouden. Gebruik voor het optillen en vasthouden van de plaat A2 

de handgreep A7. 

■ Om de bovenste plaat A2 zo open te klappen dat deze in één lijn met de onderste 

plaat A3 ligt, houdt u de knop A10 ingedrukt en klapt u tegelijkertijd de bovenste 

plaat A2 zo open dat de handgreep A7 op het tafelblad of aanrecht komt te liggen. 

Zo ontstaat een dubbel grilloppervlak. Laat na het openklappen van de plaat A2 de 

knop A10 los. 

ANTIAANBAKLAAG VAN DE GRILLPLATEN 
■ De grillplaten van uw contactgrill zijn voorzien van een antiaanbaklaag. Dankzij deze 

laag kunt u op gezonde wijze voedsel bereiden met een minimale hoeveelheid vet of 

olie. 

■ Gebruik voor het plaatsen of afnemen van voedsel alleen hittebestendig keukengerei 

van hout, kunststof of siliconen. 

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

fabrikant is niet aansprakelijk voor schade aan de antiaanbaklaag veroorzaakt door 

gebruik van scherpe of metalen keukenbenodigdheden. 

■ Kleurveranderingen aan het oppervlak van de grillplaten zijn alleen van invloed op 

het uiterlijk, niet op de werking van het apparaat. 

VOOR HET EERSTE GEBRUIK 
■ Neem de contactgrill voor het eerste gebruik uit de verpakking en verwijder alle 

reclamematerialen en de sticker die zich op de grillplaat bevindt. Neem de grillplaten 

A2 en A3  af met een schone, vochtige doek en droog ze vervolgens af. Verwijder 

het uitneembare bakje A5 en was het af in warm water met wat neutraal 

afwasmiddel. Spoel het daarna af onder schoon stromend water, droog het af en 

plaats het terug. 

■ Was de spatel A16 af in warm water met wat neutraal afwasmiddel. Spoel hem 

daarna af onder schoon stromend water en droog hem af. 

■ De grillplaten A2 en A3  kunnen ook in de vaatwasser worden gewassen (in het 

bovenste rek). 

■ Was de grill en het netsnoer niet onder stromend water en dompel ze niet onder in 

water of andere vloeistoffen. 

■ Laat de grill voor het eerste gebruik 10 minuten leeg draaien met de thermostaat 

A13 op de hoogste grilltemperatuur. Schakel de grill daarna uit, neem de stekker uit 

het stopcontact en laat hem afkoelen. 

Opmerking: 

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

verschijnsel. 

GEBRUIK VAN DE CONTACTGRILL 
■ Het is aanbevolen om voor elk gebruik een dun laagje spijsolie die geschikt is voor 

warmtebehandeling op de grillplaten A2 en A3 aan te brengen. 

■ Controleer of het uitneembare bakje A5 goed in de basiseenheid A14 geplaatst is en 

of de grillplaten A2 en A3 op hun plaats geïnstalleerd zijn. Zorg ervoor dat de timer 

en de thermostaat in de uit-stand staan en steek de stekker in het stopcontact. 

■ Als de grillplaten met elkaar vergrendeld zijn, ontgrendel ze dan door de 

schuifsluiting A9 in de stand “OPEN” te zetten. 

■ Laat de grill voorverwarmen. Stel met de temperatuurregelaar A13 de temperatuur 

in in stappen van 5  ° C . Zet de temperatuurregelaar op SEAR (210-230 °C) voor 

snel voorverwarmen, op PANINI (180-205 °C), op LOW (160-175 °C) of kies een 

eigen temperatuurinstelling. 

■ De grill gaat nu opwarmen en het lcd-display licht oranje op. Bij de geselecteerde 

temperatuur, die overeenkomt met de ingestelde temperatuur, knippert nu het 

bericht “HEATING”. 

■ Zodra de grill voorverwarmd is op de ingestelde temperatuur, klinkt een 

geluidssignaal en stopt het bericht “HEATING” met knipperen. 

Grillen met neergeklapte bovenste grillplaat 

■ Zet de bovenste plaat A2 open totdat deze volledig rechtop staat. Gebruik voor het 

openklappen van de plaat de handgreep A7. Plaats vlees, groente, een broodje of 

ander voedsel dat u wilt grillen op de onderste plaat A3. Klap met behulp van de 

handgreep A7 de bovenste plaat A2 dicht. Controleer de staat van het voedsel 

regelmatig tijdens het grillen. Als u niet wilt dat de bovenste plaat A2 op het voedsel 

rust, stel haar hoogte dan in zoals beschreven in het hoofdstuk Vergrendeling en 

ontgrendeling van de grillplaten en instelling van de positie van de bovenste 

grillplaat. 

Grillen op de geopende grill 

■ Dankzij het unieke ontwerp van de grill kunnen beide grillplaten gelijktijdig worden 

gebruikt. Klap de bovenste grillplaat A2 zo open dat deze in één lijn ligt met de 

onderste plaat A3, zoals beschreven in het hoofdstuk Vergrendeling en 

ontgrendeling van de grillplaten en instelling van de positie van de bovenste 

grillplaat. 

■ Plaats vlees, groente of ander voedsel dat geschikt is om te grillen op de grillplaat. 

Keer het voedsel tijdens het grillen waar nodig om. 

■ Na het verstrijken van de ingestelde tijd klinkt een geluidssignaal en schakelt de grill 

zichzelf uit. Zet de thermostaat A13 in de stand 0 (uit). 

■ Neem het bereide voedsel van de grillplaat. Gebruik daarvoor hittebestendig 

keukengerei van hout, kunststof of siliconen. Gebruik geen metalen tangen, spatels, 

messen of andere scherpe metalen keukenbenodigdheden. Deze kunnen 

beschadiging van de antiaanbaklaag van de grillplaten veroorzaken. 

■ Zorg ervoor dat na gebruik dat de timer en de thermostaat in de stand 0 (uit) staan 

en dat de stekker uit het stopcontact is genomen. Laat de grill voor verdere hantering 

eerst afkoelen. 

TIPS VOOR HET GRILLEN VAN VLEES 
■ Snijd om een optimaal resultaat te bereiken het vlees in plakken van een zodanige 

dikte dat de bovenste plaat er op rust als deze neergeklapt is. 

■ Het is niet aanbevolen om de contactgrill te gebruiken voor het grillen van vlees met 

dikke botten, zoals varkenskarbonades. 

■ Zout het vlees niet voor het grillen. Dit maakt het vlees taai en droog. 

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

keukenpapier. Sommige marinades bevatten namelijk een grote hoeveelheid suiker, 

die tijdens het grillen aan de grillplaten zou vastbranden. 

■ Prik tijdens het grillen niet met een mes of vork in het vlees, omdat er dan sap uit 

loopt. Dit maakt het vlees taai en droog. 

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

■ Zorg ervoor dat kip altijd goed doorbakken is. 

■ Breng het gegrilde vlees op smaak met zout en kruiden. 

■ Voorgekookte worst hoeft u voor het grillen niet in te prikken. 
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AANBEVOLEN INSTELLING VAN DE THERMOSTAAT EN GRILLDUUR 

SOORT VOEDSEL INSTELLING GRILLDUUR 
 VAN DE 

THERMOSTAAT 

(MET NEERGEKLAPTE BOVENSTE 

GRILLPLAAT) Rundvlees   

• ossenhaas 180 °C 4 minuten (half doorbakken) 

  5-6 minuten (doorbakken) 

• steak 180 °C 5-8 minuten 

• hamburgers 180 °C 8-10 minuten 

Varkensvlees   

• medaillons van 

varkenshaas 

180 °C 4-6 minuten 

• plakken (schnitzels) 180 °C 7-8 minuten 

• plakken varkensnek 180 °C 9-10 minuten 

Lamsvlees   

• lamshaas 180 °C 6 minuten 

• plakken 180 °C 8 minuten 

• lamsbout 180 °C 8 minuten 

Kip   

• filet (kippenborst) 180 °C 6 minuten of meer, tot het goed 

doorbakken is   

• filet (kippendij) 180 °C 4 -5 minuten of meer, tot het goed 

doorbakken is   

Worst   

• dunne worstjes 160 °C 5-6 minuten 

• dikkere worsten 160 °C 7-8 minuten 

Zeevruchten   

• visfilet zonder huid 220 °C 8-10 minuten 

• visfilet met huid 220 °C 10-12 minuten 

• inktvis (schoongemaakt) 180 °C 8 minuten 

• garnalen 180 °C 5 minuten 

Sandwich of focaccia 160 °C 5-6 minuten 

Groente   

in 2 cm dikke plakken   

• aubergine 160 °C 8-10 minuten 

• courgette 160 °C 8-10 minuten 

• zoete aardappelen 160 °C 8-10 minuten 

INSTRUCTIES EN INFORMATIE OVER DE VERWIJDERING VAN 

GEBRUIKT VERPAKKINGSMATERIAAL 
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: 

Bovengenoemde thermostaatinstellingen A13 en grilltijd zijn slechts 

indicatief en kunnen variëren afhankelijk van de dikte van de vleesplakken 

of de grootte van het voedsel. 

ONDERHOUD EN REINIGING 
■ Zorg er voor u begint met reinigen voor dat de grill uitgeschakeld is, de stekker uit het stopcontact is genomen en dat het apparaat is afgekoeld. 

■ Reinig het oppervlak van de grillplaten na ieder gebruik om ophoping van 

aangebrand voedsel te voorkomen. 

■ Verwijder met de spatel A16 eerst de voedselresten van de geribbelde plaat A3. 

Maak de grillplaten A2 en A3 vervolgens schoon met een vochtige zachte doek. Als 

het niet lukt om voedselresten te verwijderen, bijv. van gemarineerd vlees, 

bedruppel deze plaatsen dan met water met wat afwasmiddel. Neem de platen 

vervolgens af met een schone, vochtige doek. 

Opmerking: 

De grillplaten A2 en A3 zijn eenvoudiger schoon te maken als ze nog lauw 

zijn. 

 Verwijder na ieder gebruik het uitneembare bakje A5 en was het af in warm 

water met wat neutraal afwasmiddel. Spoel het daarna af met schoon water, 

droog het af en plaats het terug in het onderste gedeelte van de grill. 

 Was de spatel A16 af in warm water met wat neutraal afwasmiddel. Spoel 

hem daarna af onder schoon stromend water en droog hem af. 

 De grillplaten A2 en A3 kunnen ook in de vaatwasser worden gewassen (in het bovenste rek). 

 Gebruik voor het reinigen van het buitenoppervlak een droge of licht 

bevochtigde doek en droog het vervolgens goed af. 

 Gebruik voor het reinigen van de grill en zijn onderdelen geen 

draadsponsjes, schuurmiddelen, wasbenzine enz. Was de grill en het 

netsnoer niet onder stromend water en dompel ze niet onder in water of 

andere vloeistoffen. 

BEWAREN 
■ Klap als de platen van de contactgrill afgekoeld zijn de bovenste plaat A2 op de 

onderste plaat A3 en vergrendel ze met elkaar door de schuifsluiting A9 in de stand 

“LOCK” (vergrendelen) te zetten. Rol het netsnoer op en plaats het in de ruimte AI5 

onderin de grill. Zet de grill op een droge, schone plaats buiten het bereik van 

kinderen. 

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

Nominale frequentie ------------------------------------------------------------------------  50-60 Hz 

Nominaal vermogen ____________________________________________ 2.000 W 

Wijzigingen in de tekst en technische gegevens voorbehouden. 
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