
Multi Grill 3in1
sütés, grillezés, füstölés

ø 40 cm 
Magassága: 80 cm

Brutto: 7,5 Kg
Netto: 6,5 Kg

HU
A multifunkciós 3 in 1 grillezővel mindenki kiváló étele-
ket készíthet. Használhatja sütéshez, grillezéshez vagy 
füstöléshez egyaránt.

A grillező 3 különálló egymásra helyezhető részből 
áll, amelyeket kombinálva használhatja füstölés vagy 
grillezés céljából. A két alsó rész ajtóval felszerelt, így 
könnyen ellenőrizheti a tűz állapotát, a fedő hőmérővel 
és füstkieresztő szeleppel ellátott. A grillezés vízgőz 
felett történik. Ennek köszönhetően a zsiradék nem ég 
le és nem keletkeznek karcinogén anyagok.
A grillezés időtartama függ az ételek fajtájától, nagyjá-
ból 10 – 40 percet vesz igénybe.

Használati útmutató:
Az előzőekben ismertettük az egyes alkatrészeket és a 
grillező összeszerelésének lépéseit.
-  Az első használat előtt égesse ki a grillezőt legalább 

30 percen keresztül.
-  Mindkét rácsot használhatja húsok, hal vagy egyéb 

ételek sütéséhez. 
Az alsó rácsot használja grillezéshez, a felsőt 
füstöléshez. Füstöléshez használja a fedőt. A tökéletes 
füstölési eredmény érdekében használjon erre a 
célra megfelelő faanyagot, amelyet a füstölés előtt 1 
óráig áztasson vízben. A nedves fát helyezze a faszén 
parázsra. 

- A grillezőt stabil és nem gyúlékony felületre állítsa.
-  Az alsó részt rakja meg fával, faszénnel vagy egyéb 

grillezéshez alkalmas tüzelőanyaggal.  
Az alsó ajtónál ellenőrizheti a tűz állapotát, és szükség 
esetén pótolhatja a tüzelőanyagot. A víztartályt töltse 
meg vízzel. A víz szintjét ellenőrizheti a felső ajtónál, 
és szükség esetén utántöltheti. Füstöléskor nyissa ki a 
levegőszelepet a fedőn.

FIGYELEM – a kinyitható levegőszelep és a grillező 
más részei használat közben rendkívül felforrósod-
nak, ezért legyen nagyon óvatos a balesetveszély 
elkerülése érdekében.

-  A grillező alsó részét használhatja kerti sütéshez akár 
a teraszon is, és olyan helyeken, ahol nincs lehetőség 
tábortüzet rakni.

FIGYELEM!!!
·  Ne használjon semmilyen égést gyorsító anyagot – 
alkohol, benzin stb.

·  Kizárólag grillezéshez alkalmas tüzelőanyagot 
használjon.

·  Grillezés közben tartson be minden biztosnsági óvin-
tézkedést a belesetek elkerülése végett.

· Ne használja a grillt zárt térben vagy a lakásban.
·  A grillezést mindig felnőtt személy felügyelete alatt 
végezze.

·  A gyermekeket és háziállatokat tartsa biztonságos 
távolságban a grillezőtől.

·  A használati útmutatót őrizze meg későbbi áttekin-
tésre is.

Környezetvédelem
A készülék élettartamának lejárta vagy a teljes megron-
gálódás után, amikor a javítása már nem gazdaságos, 
a készüléket ne dobja a háztartási szemétgyűjtőbe, 
hanem szedje szét alapanyagai szerint és a környeze-
tvédelmi előírásoknak megfelelően adja le az egyes 
anyagokat a kijelölt gyűjtőhelyeken. A helyes megsem-
misítéssel hozzájárul a természeti értékek és az emberi 
egészség megőrzéséhez, melyeket a helytelen szemét-
lerakás súlyosan károsíthat. További információkról 
érdeklődjön a legközelebbi szemétgyűjtő helyen vagy 
az illetékes helyi hivatalban. A helytelen megsemmisí-
tés és szemetelés a nemzetközi előírások alapján súlyos 
büntetéseket vonhat maga után.

Szerviz
Ha a vásárlás után a készülék állapotában bármilyen hi-
bát észlel, hívja ügyfélszolgálatunkat. Használat közben 
mindig tartsa be a használati útmutatóban leírtakat. 
A használati útmutatóval eltérő, helytelen használat 
és mindennemű sajátkezű javítás esetén a garancia 
érvényét veszti.

A garancia nem vonatkozik
-  a természetes alkatrészkopás következtében keletke-

zett meghibásodásokra
-  a termék tisztítása és karbantartása során keletkezett 

meghibásodásokra
-  külső tényezők okozta meghibásodásokra (pl. időjárás 

hatása, por, gondatlanság stb.)
-  a termék leesése, ütése vagy egyéb mechanikus sé-

rülés következtében keletkezett meghibásodásokra.
-  túlterhelés, nem megfelelő pótalkatrészek és tar-

tozékok használata, helytelen használat és hasonló 
körülmények során fellépő hibákra. 

A reklamációra visszaküldött termékek esetében, a 
nem megfelelően biztosított szállítás során keletkezett 
meghibásodásokért a termék tulajdonosa felelős.

A gyártó fenntartja a jogot az egyes alkatrészek és a 
használati útmutató megváltoztatására a műszaki lehe-
tőségek és a termék továbbfejlesztése céljából.

Alkatrész kódja Neve Mennyiség
A Fogantyú 1
B Fedő 1
C Hőmérő 1
D Rács 2
E Rácstartó 6
F Fogantyú 2
G Középső rész 1
H Víztartály 1
I Alsó rész 1
J Lábak 3
K Tűzkamra 1
L Ajtó 2
M Levegőszelep 1

Csavarok Neve Mennyiség
B1 #M3*6 csavar 16 db
N1 #M3 csavaranya 16 db
B2 #M6*12 csavar 12 db
N2 #M6 csavaranya 12 db
B3 #M5*10 csavar 1 db
N3 #M5 csavaranya 1 db
B4 #M6*25 csavar 3 db

Összeszerelési útmutató: 
1.  Szerelje az ajtókat (L) a középső (G) illetve alsó (I) részre a 

B1 csavarral és N1 csavaranyával. 
2.  Rögzítse a lábakat (J) az alsó részhez (I) B2 csavarral és 

N2 csavaranyával.
3.  Rögzítse a 3 rácstartót (E) az alsó rész (I) belső felére a B2 

csavarral és N2 csavaranyával.
4.  Rögzítse a levegőszelepet (M) a fedőhöz (B) a B3 csava-

rral és N3 csavaranyával.
5.  Helyezze a tűzkamrát (K) a grillező alsó részébe a lábak 

fölé.
6.  Helyezze a víztartályt (H) és a rácsot (D) a rácstartóra (E) 

az alsó részbe (I).
7.  Helyezze fel a két fogantyút (F) a középső rész (G) külső 

oldalára a B4 csavarral.
8.  Rögzítse a 3 rácstartót (E) a középső rész (G) belső felére 

a B2 csavarral és N2 csavaranyával.
9.  Helyezze a rácsot (D) a rácstartóra (E) a középső részbe (G).
10.  Rögzítse a fogantyút (A) a fedőhöz (B) egy B4 csavarral. 

A fedőre helyezze fel a hőmérőt (C).


