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NL Contactgrill 
Belangrijke veiligheidsinstructies

ZORGVULDIG LEZEN EN BEWAREN VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK
 ■ Dit apparaat mag door kinderen vanaf 8 jaar en ouder worden gebruikt, evenals door 
personen met een lichamelijke of geestelijke handicap of onervaren personen, mits ze 
goed worden begeleid en geïnformeerd zijn over het veilig gebruik van het apparaat en 
de mogelijke gevaren begrijpen. Het reinigen en onderhouden van het apparaat mag 
niet door kinderen worden uitgevoerd, behalve als ze ouder zijn dan 8 jaar en onder 
toezicht staan. Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen jonger 
dan 8 jaar. Laat kinderen niet met het apparaat spelen.

 ■ Voordat u  de stekker van het apparaat in het stopcontact steekt, controleren of de 
nominale spanning op het label overeenkomt met de elektrische spanning van het 
stopcontact. 

 ■ Het apparaat alleen aansluiten op een geaard stopcontact. 

Opgelet:
Dit apparaat is niet ontworpen om te worden gebruikt samen met een 
geprogrammeerd apparaat, externe tijdschakelaar of afstandsbediening.

 ■ Dit apparaat is bestemd voor huishoudelijk gebruik. Het is niet bedoeld voor gebruik op 
plaatsen zoals:

 –  personeelskeuken in winkels, kantoren en andere werkplekken;
 –  hotel- of motelkamers en andere woonruimten;
 –  boerderijen;
 –  bed and breakfast faciliteiten.
 ■ Gebruik het apparaat niet in een industriële omgeving, in de buitenlucht of voor andere 
doeleinden dan waarvoor het is bedoeld. 

 ■ Plaats heet apparaat niet op vensterbanken, aanrechten of op een onstabiele ondergrond. 
Plaats het altijd op een stabiele, vlakke en droge ondergrond.

 ■ Plaats het apparaat niet op een elektrisch fornuis of gasfornuis of in de nabijheid ervan, 
plaats het niet in de buurt van open vuur of andere apparaten die een warmtebron zijn. 

 ■ Om mogelijk letsel door een elektrische schok te voorkomen, geen enkel onderdeel van 
het apparaat onderdompelen in water of een andere vloeistof. 

 ■ Gebruik het apparaat niet zonder de inschuifbare druppellade en zonder geïnstalleerde 
grillplaten.

 ■ Tijdens gebruik moet er voldoende ruimte zijn voor luchtcirculatie boven het apparaat 
en rondom het apparaat. Gebruik het apparaat niet in de buurt van brandbare materialen 
zoals gordijnen, theedoeken, enz. 
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Opgelet: Heet oppervlak

 ■ De temperatuur van de toegankelijke oppervlakken kunnen hoger zijn tijdens het 
gebruik van het apparaat. Raak de hete buitenkant of de grillplaten niet aan. Gebruik de 
greep voor het openen van de bovenste grillplaat.

 ■ Altijd het apparaat uitschakelen en de stekker uit het stopcontact verwijderen als het 
apparaat zonder toezicht wordt achtergelaten, na gebruik of bij het schoonmaken of 
verplaatsen. 

 ■ Laat het apparaat volledig afkoelen voordat u het reinigt of opbergt.
 ■ Reinig hert oppervlak van de grillplaten na elk gebruik, zoals beschreven in het hoofdstuk 
onderhoud en reiniging.

 ■ Bij het uit het stopcontact halen van de stekker, aan de stekker trekken, niet aan het 
snoer. Anders kan het netsnoer of het stopcontact beschadigd raken.

 ■ Zorg dat het snoer niet over de rand van een tafel hangt en niet in contact komt met een 
heet oppervlak. 

 ■ Is het netsnoer van het apparaat beschadigd, laat het dan repareren door een vakbedrijf 
om te voorkomen dat het een gevaarlijke situatie veroorzaakt. Het is verboden het 
apparaat te gebruiken als de stekker beschadigd is. 

 ■ Om het risico op letsel door elektrische schokken te voorkomen, mag u het apparaat niet 
zelf repareren of aanpassen. Laat alle reparaties of aanpassingen door een erkend Service 
Center uitvoeren. Bij het ondeskundig gebruik van het apparaat, riskeert u het vervallen 
van al uw wettelijke rechten m.b.t. tegenvallende prestaties en kwaliteitsgaranties.
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NL Contactgrill 
Handleiding

 ■ Vóór het gebruik van dit apparaat de handleiding grondig lezen, zelfs als u  vertrouwd bent met het 
gebruik van dergelijke apparaten. Gebruik het apparaat alleen op de wijze die in deze handleiding is 
beschreven. Bewaar deze handleiding op een veilige plaats waar deze gemakkelijk kan worden gevonden 
voor toekomstig gebruik.

 ■ Wij raden aan om de originele kartonnen doos, het verpakkingsmateriaal, de aankoopbon en verklaring 
van de verkoper of garantiekaart te bewaren, voor ten minste de duur van de wettelijke aansprakelijkheid 
voor onbevredigende prestaties of kwaliteit. Bij transport, raden wij aan het apparaat te verpakken in de 
originele doos van de fabrikant.

BESCHRIJVING VAN DE CONTACTGRILL
A1 Ontgrendelknop voor bovenste grillplaat
A2 Verwijderbare bovenste grillplaat 
A3 Verwijderbare onderste grillplaat
A4 Ontgrendelknop voor onderste grillplaat
A5 Verwijderbare druppellade
A6 30 minuten timer
A7 Greep voor het dragen en openen van de bovenste grillplaat
A8 Deksel voor bovenste grillplaat
A9 Vergrendelschuif voor het vergrendelen en ontgrendelen van de grillplaten en het instellen van de 

hoogte van de bovenste grillplaat.
A10 Ontgrendelknop voor scharniervergrendeling voor bovenste grillplaat
A11 Timerinstellampje
A12 Grillplaatverwarmingslampje
A13 Temperatuurregelknop met een bereik van 80–240 °C
A14 Basiseenheid
A15 Snoeropbergruimte
A16 Schraper

VERWIJDEREN EN BEVESTIGEN VAN DE GRILLPLATEN
 ■ Voor het verwijderen of bevestigen van de grillplaten, controleren of de grill is uitgeschakeld. de stekker 

uit het topcontact is gehaald en het apparaat is afgekoeld.
 ■ Voor het bevestigen van een grillplaat de vergrendeling A9 naar de “OPEN” positie schuiven en de greep 

A7 gebruiken voor het openen van de bovenste plaat A2 naar de verticale positie. 
 ■ Voor het verwijderen van de bovenste grillplaat A2, één hand gebruiken voor het indrukken en ingedrukt 

houden van de knop A1 en met de andere hand de plaat A2 verwijderen. Na het verwijderen de knop A1 
loslaten. Voor het verwijderen van de onderste grillplaat A3, één hand gebruiken voor het indrukken en 
ingedrukt houden van de knop A4 en met de andere hand de plaat A3 verwijderen. Na het verwijderen 
de knop A4 loslaten.

 ■ Voor het bevestigen, de bovenste plaat A2 in het bovendeksel A8 steken, zodat de uitsparingen aan de 
achterkant van de plaat A2 op de nokken aan de achterkant van het deksel A8 schuiven. Druk daarna 
de plaat A2 tegen het deksel A8, zodat de nok onder de grillplaat A2 in het gat in het deksel A8 schuift. 
Bevestig de onderste plaat A3 op de basiseenheid A14 op dezelfde wijze. 

VERGRENDELEN EN ONTGRENDELEN VAN DE GRILLPLATEN EN 
INSTELLEN VAN DE HOOGTE VAN DE BOVENSTE GRILLPLAAT
 ■ Als de bovenste grillplaat A2 op de onderste grillplaat A3 is geplaatst en de vergrendeling A9 in de 

positie “LOCK” (vergrendeld) wordt gezet, worden de grillplaten tegen elkaar vergrendeld. Deze instelling 
is bedoeld voor het dragen van de grill in de verticale positie en voor het opbergen van de grill in de 
verticale positie. 

 ■ Voor het openen van de bovenste grillplaat A2, de vergrendeling A9 naar de positie “OPEN” schuiven. Nu 
kan de bovenste grillplaat A2 worden geopend tot de volledig verticale positie. 

 ■ Het instellen van de schuifvergrendeling A9 naar positie 1 tot en met 5 zorgt voor het instellen van de 
hoogte van de bovenste grillplaat A2, d.w.z. de afstand tussen de bovenste grillplaat A2 en de onderste 
grillplaat A3. De hoogte-instelling is geschikt voor het grillen van vis, hamburgers, groenten, tosti’s en het 
koken van andere zacht voedsel, waarbij het ongewenst is dat de bovenste grillplaat A2 met het volle 
gewicht op het voedsel drukt. Bij het instellen van de hoogte, moet de bovenste grillplaat A2 tot boven de 
onderste grillplaat A3 worden getild en vastgehouden. Voor het optillen en vasthouden van de bovenste 
grillplaat A2, de greep A7 gebruiken.

 ■ Voor het openen van de bovenste grillplaat A2, zodat deze vlak ligt met de onderste grillplaat A3, de knop 
A10 ingedrukt houden en tegelijkertijd de bovenste grillplaat A2 openen, zodat de greep A7 rust op het 
tafelblad of keukenwerkblad. Hierdoor verdubbeld het grilloppervlak. Na het openen van de bovenste 
grillplaat A2, de knop A10 loslaten.

ANTIAANBAKLAAG OP DE GRILLPLATEN
 ■ De grillplaten van uw contactgrill hebben een antiaanbaklaag. Door deze laag kunt u gezonde maaltijden 

bereiden met een minimum aan vet of olie. 
 ■ Voor het op de grill leggen van voedsel of het verwijderen hiervan, alleen warmtebestendige houten, 

kunststof of siliconen keukenbenodigdheden gebruiken. 
 ■ Gebruik geen scherpe of metalen keukenbenodigdheden en snij het voedsel niet direct op de grillplaat. 

De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade aan de antiaanbaklaag door het gebruik van scherpe 
voorwerpen of metalen keukenbenodigdheden.

 ■ Elke verkleuring van het oppervlak van de grillplaten heeft alleen invloed op het uiterlijk, niet op de 
werking.

VOOR HET EERSTE GEBRUIK
 ■ Voor het eerste gebruik de contactgrill uit de verpakking halen en alle promotiemateriaal en labels op 

de grillplaten verwijderen. De grillpaal A2 en grillplaat A3 afvegen met een bevochtigde schone doek 
en daarna droogvegen. De verwijderbare druppellade A5 afwassen in warm water met een neutraal 
afwasmiddel. Afspoelen met schoon stromend water, droogvegen en weer plaatsen. 

 ■ De schraper A16 afwassen in warm water met een neutraal afwasmiddel. Daarna afspoelen onder schoon 
stromend water en afdrogen met een theedoek.

 ■ De grillplaten A2 en A3, de verwijderbare druppellade A5 en de schraper A16 kunnen ook worden 
afgewassen in een vaatwasser (in het bovenste rek).

 ■ De grill of het netsnoer hiervan nooit onderdompelen in water of een andere vloeistof. 
 ■ Voor het eerste gebruik de grill 10 minuten leeg aanzetten met de temperatuurregelknop A13 ingesteld 

op de maximale grilltemperatuur. Daarna uit, de stekker uitschakelen, de stekker uit het stopcontact 
halen en het apparaat laten afkoelen.

Opmerking: 
Bij het voor het eerst inschakelen van het apparaat, kan een beetje rook ontstaan. Dit is 
volkomen normaal.

GEBRUIK VAN DE CONTACTGRILL
 ■ Voor elke gebruik adviseren we u  een dun laagje hoge temperatuur bakolie aan te brengen op de 

grillplaten A2 en A3.
 ■ Controleer of de verwijderbare druppellade A5 volledig in de basiseenheid is geschoven A14 

en dat de grillplaten A2 en  A3 zijn geïnstalleerd op hun posities. Controleer of de timer- en 
temperatuurregelknoppen in de positie uit staan en de contactgrill aansluiten op een stopcontact.

 ■ Zijn de grillplaten op elkaar vergrendeld, ontgrendel ze dan door de vergrendeling A9 in de “OPEN” 
positie te plaatsen. Laat de grill opwarmen door het instellen van de timer A6 op 5 minuten en zet 
de temperatuurregelknop A13 in de stand 4 – “SUPER HIGH” (maximumtemperatuur). Voor het 
sneller opwarmen de grillplaat A2 gesloten laten. Is de timer A6 ingesteld, brandt het lampje A11. De 
opwarming van de grillplaten tot de ingestelde temperatuur wordt aangegeven door het lampje A12. 
Aan het einde van de ingestelde tijd zult u een geluidssignaal horen en zal de grill automatisch worden 
uitgeschakeld. Lampje A11 dimt en lampje A12 gaat volledig uit.

 ■ Na het voorverwarmen van de grillplaten, de gewenste tijd instellen met de timer A6 en de temperatuur 
instellen met de temperatuurregelknop A13, op basis van het te grillen voedsel. De timer A6 kan worden 
ingesteld in stappen van 5 minuten binnen een bereik van 0 tot 30 minuten. De temperatuurregelknop 
A13 kan worden ingesteld op vier verschillende temperatuurniveaus.

INSTELLINGEN VAN DE TEMPERATUURREGELKNOP TEMPERATUUR
0 uit
1 – “LOW” (lage temperatuur) 80–120 °C
2 – “MED” (middelmatige temperatuur) 120–160 °C
3 – “HIGH” (hoge temperatuur) 160–200 °C
4 – “SUPER HIGH” (maximumtemperatuur) 200–240 °C

 ■ De timer A6 telt de tijd af en de temperatuurregelknop A13 geeft het geselecteerde temperatuurniveau. 
De temperatuur kan naar wens worden ingesteld tijdens het grillen. 

Grillen met gesloten grillplaat
 ■ Open de grillplaat A2 zodat deze in de verticale positie staat. Gebruik de greep A7 voor het openen 

van de plaat. Plaats vlees, groenten, brood of ander voedsel dat u wilt grillen op de onderste plaat A3. 
Gebruik de greep A7 voor het sluiten van de plaat A2. Controleer de toestand van het voedsel regelmatig 
tijdens het grillen. Wilt u dat de bovenste plaat A2 niet op het voedsel rust, stel de hoogte dan in zoals 
beschreven in het hoofdstuk vergrendelen en ontgrendelen van de grillplaten en instellen van de hoogte 
van de bovenste grillplaat.

Grillen op een volledig geopende grill
 ■ Het unieke ontwerp van de contactgrill maakt het mogelijk beide grilloppervlakken tegelijk te gebruiken. 

Open de bovenste grillplaat A2 zodat het op dezelfde hoogte ligt als de onderste grillplaat A3 zoals 
beschreven in het hoofdstuk vergrendelen en ontgrendelen van de grillplaten en instellen van de hoogte 
van de bovenste grillplaat.

 ■ Plaats vlees, groenten of ander voedsel dat u wilt grillen op de grillplaten. Keer het voedsel regelmatig 
tijdens het grillen, indien nodig.

Opmerking: 
Het verwarmingslampje A12 van de grillplaat gaat regelmatig aan en uit tijdens het gebruik. 
Dit betekent dat de ingestelde temperatuur wordt gehandhaafd.

 ■ Aan het einde van de ingestelde tijd zult u een geluidssignaal horen en zal de grill automatisch worden 
uitgeschakeld. Lampje A11 dimt en lampje A12 gaat volledig uit. Zet de temperatuurregelknop A13 naar 
stand 0 (uit).

 ■ Verwijder het bereide voedsel van de grillplaat. Hiervoor warmtebestendige houten, kunststof of 
siliconen keukenbenodigdheden gebruiken. Gebruik geen metalen tangen, metalen spatels, messen 
of andere scherpe keukenbenodigdheden. Dit kan schade veroorzaken aan de antiaanbaklaag van de 
grillplaten.

 ■ Na gebruik van het apparaat, de timer en de temperatuurregelknop in de stand 0 (uitgeschakeld) zetten 
en de stekker uit het stopcontact halen. Laat de grill afkoelen voor het hanteren hiervan.

TIPS VOOR HET GRILLEN VAN VLEES
 ■ Voor het bereiken van optimale resultaten, het vlees snijden tot een dikte waarbij de bovenste grillplaat 

hierop kan rusten bij het sluiten.
 ■ We raden niet aan de contactgrill te gebruiken voor het grillen van vlees met dikke botten, zoals botten 

in varkenskarbonaden. 
 ■ Zout het vlees niet voor het grillen. Dit zorgt dat het vlees taai en droog wordt.
 ■ Voor het grillen van gemarineerd vlees, het afdeppen met keukenpapier voor het verwijderen van het 

teveel aan marinade. Sommige marinades hebben een hoog suikergehalte, dat in kan branden bij de 
grillplaten.

 ■ Om te zorgen dat sappen niet verdwijnen, niet in het vlees steken met een mes of vork. Anders wordt 
het vlees taai en droog.

 ■ Laat het vlees niet uitdrogen door het te lang te grillen.
 ■ Zorg altijd dat kip goed is doorgebakken.
 ■ Is het vlees gegrild, kruid het dan met zout of andere kruiden.
 ■ Prik niet in voorgekookte hotdogs voor het grillen hiervan.
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AANBEVOLEN TEMPERATUUR- EN TIJDINSTELLINGEN
TYPE VOEDSEL INSTELLINGEN VAN DE 

TEMPERATUURREGELKNOP
GRILTIJD (MET GESLOTEN 
GRILLPLAAT)

Rundvlees
•  lendenbiefstuk 3 –  HIGH (hoge temperatuur) 4 minuten (medium)

5–6 minuten (doorbakken)
•  biefstuk als snelle maaltijd 3 –  HIGH (hoge temperatuur) 5–8 minuten
•  hamburgers 3 –  HIGH (hoge temperatuur) 8–10 minuten
Varkensvlees
•  varkenshaasmedaillons 3 –  HIGH (hoge temperatuur) 4–6 minuten
•  filet (schnitzels) 3 –  HIGH (hoge temperatuur) 7–8 minuten
•  varkensprocureur plakken 3 –  HIGH (hoge temperatuur) 9–10 minuten
Lamsvlees
•  lamshaas 3 –  HIGH (hoge temperatuur) 6 minuten
•  plakken 3 –  HIGH (hoge temperatuur) 8 minuten
•  lamspootsteaks 3 –  HIGH (hoge temperatuur) 8 minuten
Kip
•  borstfilets 3 –  HIGH (hoge temperatuur) 6 minuten of langer, tot het 

goed doorbakken is
•  kippendijfilets 3 –  HIGH (hoge temperatuur) 4–5 minuten of langer, tot 

het goed doorbakken is
Worst / hotdogs
•  dun 2 –  MED (middelmatige temperatuur) 5–6 minuten
•  dikker 2 –  MED (middelmatige temperatuur) 7–8 minuten
Visproducten
•  visfilet zonder huid 4 –  SUPER HIGH (maximumtemperatuur) 8–10 minuten
•  visfilet met huid 4 –  SUPER HIGH (maximumtemperatuur) 10–12 minuten
•  inktvis (schoongemaakt) 3 –  HIGH (hoge temperatuur) 8 minuten
•  garnalen 3 –  HIGH (hoge temperatuur) 5 minuten
Sandwiches of focaccia 2 –  MED (middelmatige temperatuur) 5–6 minuten
Plakken groenten van 2 cm dik
•  aubergine 2 –  MED (middelmatige temperatuur) 8–10 minuten 
•  courgette 2 –  MED (middelmatige temperatuur) 8–10 minuten 
•  zoete aardappelen 2 –  MED (middelmatige temperatuur) 8–10 minuten 

Opmerking: 
De opgegeven instellingen van de temperatuurregelknop A13 dienen alleen als richtwaarden 
en kunnen variëren op basis van de dikte van de plakken vlees of afmetingen van het voedsel.

REINIGING EN ONDERHOUD
 ■ Vóór het reinigen, zorgen dat de grill is uitgeschakeld, losgekoppeld van het stopcontact en is afgekoeld. 
 ■ Reinig het oppervlak van de grillplaten na elk gebruik, om te voorkomen dat verbrande voedselresten 

achterblijven.
 ■ Gebruik eerst de schraper A16 voor het verwijderen van de voedselresten van de geribbelde grilplaat A3. 

Reinig daarna de grillplaten A2 en A3 met een bevochtigde doek. Kunnen ingebrande voedselresten niet 
worden verwijderd, bijv. van gemarineerd vlees, gebruik dan een milde oplossing van water en neutraal 
afwasmiddel. Na het gebruik van afwasmiddel de grillplaten goed afvegen met een bevochtigde doek.

Opmerking: 
De grillplaten A2 en A3 zijn eenvoudiger te reinigen als ze nog een beetjes warm zijn.

 ■ Na elk gebruik de druppellade A5 afwassen in warm water met een neutraal afwasmiddel. Daarna 
afspoelen met schoon water, afdrogen en terugplaatsen onderin de grill.

 ■ De schraper A16 afwassen in warm water met een neutraal afwasmiddel. Daarna afspoelen onder schoon 
stromend water en afdrogen met een theedoek.

 ■ De grillplaten A2 en A3, de verwijderbare druppellade A5 en de schraper A16 kunnen ook worden 
afgewassen in een vaatwasser (in het bovenste rek).

 ■ Voor de uitwendige reiniging een droge of licht bevochtigde doek gebruiken en daarna het oppervlak 
van de grill afdrogen.

 ■ Gebruik geen staalwol, schurende reinigingsproducten, wasbenzine, enz. voor het reinigen van de 
contactgrill en de onderdelen hiervan. De grill of het netsnoer hiervan nooit onderdompelen in water 
of een andere vloeistof. 

OPSLAG
 ■ Zijn de grillplaten afgekoeld, de bovenste grillplaat A2 op de onderste grillplaat A3 leggen en ze samen 

vergrendelen door het verschuiven van de vergrendeling A9 naar de positie “LOCK” (vergrendeld). Wikkel 
het snoer op in het opbergvak A15 aan de onderkant van de grill. De grill opbergen op een droge locatie, 
buiten bereik van kinderen. 

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Nominale spanning ........................................................................................................................................................220−240 V
Nominale frequentie ......................................................................................................................................................... 50/60 Hz
Nominaal opgenomen vermogen ................................................................................................................................. 2 000 W

Wij behouden ons het recht voor om de tekst en technische specificaties te wijzigen.

INSTRUCTIES EN INFORMATIE M.B.T. RECYCLING VAN 
GEBRUIKTE VERPAKKINGSMATERIALEN
Gebruikte verpakkingsmaterialen inleveren bij een afvalinzamelpunt in uw gemeente.

RECYCLING VAN GEBRUIKT ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE 
APPARATEN

Dit symbool op de producten en/of begeleidende documenten betekent dat de 
gebruikte elektrische en elektronische producten niet samen met het algemeen 
huisvuil mogen worden afgevoerd. Voor een correcte afvoer, hergebruik en recycling, 
deze apparatuur inleveren bij een inzamelpunt. Alternatief, kunt u in sommige landen 
van de Europese Unie of andere Europese landen uw apparaten terugbrengen naar de 
lokale leverancier als u een vergelijkbaar nieuw apparaat koopt.
Een correcte afvoer van dit product helpt waardevolle natuurlijke hulpbronnen te 
sparen en voorkomt mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke 

gezondheid, die zouden kunnen ontstaan door ondeskundige afvalverwerking. Vraag bij uw lokale 
autoriteiten of inzamelpunten om meer informatie.
Volgens de nationale regelgeving kunnen sancties worden opgelegd als dit type afval niet correct wordt 
afgevoerd.
Voor commerciële bedrijven in landen van de Europese Unie
Wilt u elektrische of elektronische apparaten inleveren, vraag dan bij uw verkoper of leverancier om meer 
informatie.
Afvalverwijdering in landen buiten de Europese Unie
Dit symbool is geldig in de Europese Unie. Wilt u dit product recyclen, vraag dan de meer informatie over het 
correct recyclen bij uw gemeente of uw verkoper.

Dit product voldoet aan alle van toepassing zijnde fundamentele eisen van EU-richtlijnen.


