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TISZTELT VÁSÁRLÓ!

Köszönjük bizalmát, hogy HAUSER gyárt-
mányú háztartási készüléket vásárolt. 
A készülék a legújabb műszaki fejlesztés 
eredménye, egyike a gyártó esztétikus, igé-
nyes felépítésű és jó minőségű készülékeinek. 
A tervezésnél a biztonságra nagy fi gyelmet 
fordítottak. A megbízható működés alapfel-
tétele a szakszerű használat, ezért kérjük, 
hogy üzembe helyezés előtt fi gyelmesen ol-
vassa el a használati útmutatót, őrizze meg, 
hogy segítségére lehessen!

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HAUSER
®

e l e c t r o n i c

GRILLSÜTŐ

GR-150

MINŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY

Mint importáló és forgalmazó (Hauser Magyarország Kft., 2040 Budaörs, Baross 
u. 89.) tanúsítjuk, hogy a HAUSER GR-150 típusú grillsütő az alábbi műszaki 
adatoknak felel meg:
Hálózati feszültség:  230 V ~ 50 Hz
Teljesítményfelvétel: 1500 W
Érintésvédelmi osztály:  I. 
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BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Általános fi gyelmeztetések
A készülék használata előtt kérjük fi gyelmesen olvassa el a tájékoztatót!

Az alapvető biztonsági előírásokat a saját érdekében mindig be kell tartania!

A készülék nem rendeltetésszerű használata balesetveszélyes!

Használat előtt a használati útmutatót fi gyelmesen olvassa el!

A készülék csak háztartási használatra alkalmas!

Tilos a készüléket a szabadban működtetni!

Miután eltávolította a csomagolást, győződjön meg róla, hogy a készülék nem sérült!

Amennyiben a készüléken sérülést lát, ne használja, vigye szervizbe!

A csomagolóanyagokat tartsa távol kisgyermektől, mert veszélyes!

Használat közben ne mozgassa a készüléket!

Figyelem! Ne használja a készüléket fürdőkád, zuhanyzó, mosdó vagy 

más, vízzel teli edény közelében.

Elektromos áramütés veszélyének elkerülése érdekében TILOS 

–  a készüléket vízbe vagy más folyadékba mártani,

–  sérült vezetékkel használni,

–  mechanikai sérülés esetén használni!

Használat előtt ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megegyezik a készülék cím-

kéjén jelzettel, s hogy otthoni fali csatlakozója jól földelt!

A készülék csak felügyelet mellett használható!

Olyan helyre tegye a készüléket, ahol azt a kisgyermek nem éri el!

A készüléket vízszintes, stabil felületen használja!

Használata kisgyermek közelében fokozott elővigyázatosságot igényel!

Ezt a készüléket csak 8 éves és ennél idősebb gyerekek használhatják, továb-

bá azon személyek, akik csökkent fi zikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel 

bírnak ideértve azon személyeket is akik nem rendelkeznek kellő tapasztalattal 

és tudással a készülék üzemeltetésére vonatkozóan, ha felügyelik őket vagy uta-

sításokat kaptak a készülék biztonságos üzemeltetéséről és megértik a készülék 

üzemeltetésével kapcsolatos veszélyeket.

Gyerekek nem játszhatnak a készülékkel. Felügyelet nélkül gyerekek nem végez-

hetnek tisztítást vagy karbantartást a készüléken.

A készülék tisztítását karbantartását nem végezheti gyermek, kivéve, ha 8 évesnél 

idősebb és felügyelet alatt áll.
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Tartsa távol a készüléket és annak vezetékét a 8 év alatti gyermekektől!
A készülék működéséhez nem szabad külső időzítő kapcsolót, programkapcsolót 
vagy külön távvezérlő rendszert használni, mert ezek a készüléket önműködően 
bekapcsolhatják.
A rövid vezeték megakadályozza a személyes sérüléseket, mint például a vezeték-
be való belegabalyodást, illetve keresztül esést. Hosszabbító kapható bármelyik 
szakkereskedésben, gondos körültekintés után használható a készülékhez.
Fontos információk a hosszabbító vezetékéről:
- elektromos besorolás alá kell tartoznia, vagy AC230V jelölést kell tartalmaznia; 
- három eres földeltnek kell lennie; 
- el kell rendezni annak megfelelően, hogy ne fusson keresztül szőnyegen vagy 

asztalon, ahonnan a gyermekek könnyen magukra ránthatják, vagy véletlenül 
eleshetnek benne.

Kérjük, vegye fi gyelembe, hogy a hosszabbítóhoz való csatlakozással a készülék 
automatikusan bekapcsolhat és működésbe léphet.
A készülékhez csak a gyártó által mellékelt kiegészítők használhatóak, beleértve 
a hőfokszabályozót is.
Ha véletlenül leejtette a készüléket, nézesse meg szakszervizben szakemberrel.
Az elektromos csatlakozóvezetéket ne akassza tűzhely, munkalap fölé! A készülék 
ne érintkezzen forró felülettel, valamint ne helyezze gáz vagy elektromos sütő, 
tűzhely közelébe!
Az elektromos csatlakozóvezeték ne érjen forró felülethez!
Ne hagyja a készüléket forró felület (pl.: főzőlap) közelében!
Ne tegye közvetlen napfény vagy hőforrások közelébe!
A készüléket ne rakja asztal vagy pult szélére, mert kisgyermek által így könnyen 
elérhető és leverhető. Figyeljen arra is, hogy a lelógó vezeték asztal vagy pult szé-
lén balesetveszélyes!
A készüléket vízszintes, stabil felületen használja!
Áramtalanításkor támassza meg a fali csatlakozó aljzatot egyik kezével, majd 
a csatlakozó dugónál fogva húzza ki a vezetéket!
A gyártó, illetve forgalmazó nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű hasz-
nálatból eredő károkért, illetve az illetéktelen személy általi javításért!
A meghibásodott készüléket (beleértve a hálózati csatlakozóvezetéket is) csak 
szakember javíthatja! A készülék belső sérülése áramütést okozhat!
Sérült vezeték cseréjét csak szakszerviz végezheti, mivel a vezeték cseréje speci-
ális eszközöket igényel.
A csatlakozózsinór sérülése áramütést okozhat!
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Ha a készülék működésében hibát észlelne, forduljon a szakszervizhez segítségért!

Soha ne próbálja meg otthon megjavítani a készüléket! 

Soha ne szerelje szét a készüléket! Ez kiszámíthatatlan következményekkel járhat!

Ne használjon nem gyári alkatrészt, mert sérülést okozhat!

Nedves kézzel soha ne próbálja a készüléket feszültségmentesíteni, a dugaljból 

a dugót kihúzni!

Ne használjon erős vegyszeres tisztítószert, karcoló súrolószert a készülék tisztí-

tásához!

Ügyeljen arra, hogy fröccsenő vízzel a készülék ne érintkezzen, és nedves kézzel 

ne érintse meg a készüléket!

Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, amíg áram alatt van!

Használaton kívül és tisztítás előtt mindig kapcsolja ki és áramtalanítsa a készü-

léket!

Elektromos grillel kapcsolatos fi gyelmeztetések:

Figyelem! A készülék felszíne felhevül használat közben, égési sérülések 

elkerülése érdekében soha ne érintse meg azt működés közben!

Használat közben a készülék felmelegszik, ezért ne érjen a készülék sütőlapjához!

Ne mozgassa a készüléket a csatlakozó zsinórnál fogva!

Soha ne takarja le a készüléket, mert a készülék letakarása, vagy helytelen elhe-

lyezése tűzveszélyt okozhat.

Soha ne rakja a készüléket a fal közelébe!

Biztosítsa a levegő megfelelő áramlását a készülék működése közben!

Mielőtt kikapcsolná a készüléket, a hőfokszabályozót állítsa a legalacsonyabb fo-

kozatba!

Mielőtt elrakja a készüléket vagy áthelyezi, hagyja kihűlni!

Figyelem! A sütő felület sokáig megtartja a meleget!

Figyelem! Szénnel és éghető folyadékokkal nem használható a berendezés.
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A KÉSZÜLÉK RÉSZEI

1. Hőálló üvegfedő 

2. Fedő fogantyúja

3. Gőzkieresztő nyílás

4. Fogantyúk/Lábak

5. Hőmérsékletszabályozó gomb 

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

1. Az első használat előtt, illetve ha hosszabb ideig nem használta a készülé-

ket, alaposan tisztítsa meg a sütőlapot egy nedves törlőronggyal, majd törölje 

szárazra.

2. Igény szerint használjon nagyon kevés margarint vagy vajat.

3. Az első használat alkalmával előfordulhat, hogy enyhe kellemetlen szagot 

érez. Ez teljesen normális, ilyenkor távoznak a készülékből a gyártás során 

esetlegesen a készülékben vagy a fűtőelemben maradt anyagok. Többszöri 
használat után a kellemetlen szag nem ismétlődik. Javasoljuk, hogy először 
csak üresen üzemeltesse a készüléket, majd hagyja kihűlni, és csak utána 
süssön rajta! 

4. Állítsa a hőmérsékletszabályozó gombját kikapcsolt állapotba, majd dugja be a 
csatlakozónyílásba. Csak ezután állítsa a szabályozót a kívánt hőmérsékletre, 
és helyezze rá a fedőt.

5. A sütés megkezdése előtt melegítse elő a készüléket kb. 10-15 percig. A hő-
mérsékletet a sütés közben is tetszőlegesen változtathatja. 

6. Konyharuha vagy kesztyű használatával óvatosan (vigyázva a kicsapódó meleg-
re) emelje fel a fedőt, helyezze az ételt a sütőlapra, majd helyezze vissza a fedőt.

7. Rendszeresen ellenőrizze a sütés előrehaladását.
8. Ha az étel elkészült, óvatosan vegye ki olyan fából vagy hőálló műanyagból ké-

szült eszköz segítségével, ami nem karcolja meg a sütőlap tapadásmentes fe-
lületét.

9. A használat befejezése után áramtalanítsa a készüléket. Várja meg, amíg 
a grillsütő teljesen lehűl, majd alaposan tisztítsa meg. Minden alkalommal ve-
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gye ki és tisztítsa meg a tálcát is.
10. A készülék fedelén található egy gőzkieresztő nyílás, amelyen keresztül a gőz 

távozhat sütés közben.

Figyelmeztetés: a kiszökő gőz forró és balesetveszélyes! Mindig óvatosan emelje 
fel a készülék fedőjét! 

Kizárólag hőálló műanyagból vagy fából készült eszközöket használjon a sütéshez! 

A KÉSZÜLÉK TISZTÍTÁSA

A hőmérsékletszabályozó gombját állítsa „0” állásba, majd áramtalanítsa a készü-
léket, végül húzza ki a szabályozót a csatlakozóból!
Soha ne használjon súrolószert vagy dörzsölő felületű eszközt a tisztításhoz, mert 
felsértheti a sütőlap tapadásmentes felületét és a műanyag felületeket is!
Távolítsa el a zsírt a zsírfogó tálcáról! 
A sütőlap és a tálca is tisztítható meleg, mosogatószeres vízzel. Alaposan öblítse 
le, majd szárítsa meg teljesen, mielőtt újra összeállítaná a készüléket!
A készülék külső felületét és a hőfokszabályozót puha ronggyal vagy papírtörlővel 
tisztíthatja.
Az erősen ráragadt vagy ráégett szennyeződéseket nedves, karcmentes szivacs-
csal, műanyag vagy fa spatulával távolíthatja el a sütőlapról.
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HAUSER AJÁNLATA

Hogy ne csak az étel elkészítése, de előkészítése és ízesítése is egyszerű le-
gyen, vásároljon Hauser aprítót, digitális konyhai mérleget, borsörlőt új 
GR-150 grillsütője mellé!

További hasznos információkért és tanácsokért látogasson el a www.hauser.eu web-
oldalra. Honlapunkon a készülék használatával kapcsolatos ötleteket és egyéb ér-
dekességeket talál folyamatosan megújuló tartalommal.

Szerviz és vevőszolgálat: 06 40/630-070.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT:
Ez a termék az Európai Közösség EMC 2004/108/EC; LVD 2006/95/EC; 
RoHS 2011/65/EU irányelveiben megszabott követelményeket teljesí-
ti. Ez az Ön által vásárolt HAUSER termék a használati útmutatóban 
található műszaki jellemzőknek  megfelel.

ELEKTROMÁGNESES MEZŐK (EMF)
Ez a készülék megfelel az elektromágneses mezőkre (EMF) vonatkozó szabvá-
nyoknak. Amennyiben a használati útmutatóban foglaltaknak megfelelően üzemel-
tetik, a tudomány mai állása szerint a készülék biztonságos.

Az elektromos berendezés a környezetre veszélyes hulladéknak minősülő alkat-
részeket tartalmazhat. Ezeket ne gyűjtse a kommunális hulladékkal együtt, mert 
a települési szilárd hulladék közé kerülve jelentősen szennyezheti a környezetet!
Az elhasznált elektromos készülékeke gyűjtése elkülönítve történik, használja 
az erre létrehozott visszavételi és begyűjtési rendszert!
Új készülék vásárlásakor, 2005. augusztus 13-a után, az elhasznált elektro-
mos berendezést a vásárlás helyszínére is visszaviheti.
Az ilyen módon begyűjtött berendezéseket, szakszerű szétbontás után, 
az erre szerződött cégek a megfelelő módon semmisítik meg.
A környezet unokáink öröksége, megóvása mindnyájunk közös érdeke 
és felelőssége, segítse Ön is ezt a törekvést!
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STIMAŢI CUMPĂRĂTORI!

Vă mulţumim pentru încredere, că aţi cumpă-
rat un aparat electrocasnic marca HAUSER. 
Aparatul este rezultatul celei mai recente dez-
voltări tehnice, unul dintre aparatele estetice, 
cu o construcţie exigentă şi de bună calitate 
ale producătorului. În cursul proiectării s-a 
acordat o atenţie deosebită fi abilităţii. 
Condiţia de bază a funcţionării fi abile este 
utilizarea corectă, prin urmare vă rugăm ca 
înaintea punerii în funcţiune citiţi cu atenţie 
instrucţiunile de utilizare şi păstraţi-le, pentru 
a vă putea fi  oricând de ajutor. Acest aparat a 
fost construit pentru utilizare casnică.

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

HAUSER
®

e l e c t r o n i c

GRĂTAR ELECTRIC

GR-150

CERTIFICAT DE CALITATE

În calitate de importator şi distribuitor (Hauser Magyarország Kft., 2040 Budaörs, 
Baross u. 89.) certifi căm că aparatul grătar electric tip HAUSER GR-150 următoa-
relor caracteristici tehnice: 
Tensiune de alimentare:  230 V ~ 50 Hz
Putere:     1500 W
Clasa de protecţie la atingere:  I
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INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ

Înainte de utilizarea aparatului, citiţi cu atenţie indicaţiile de mai jos.
În interesul dumneavoastră, respectaţi întotdeauna instrucţiunilor de siguranţă de bază.
Folosirea necorespunzătoare a aparatului poate cauza accidente.
Înainte de folosirea aparatului, citiţi cu atenţie instrucţiunile de utilizare.
Aparat poate fi  folosit exclusiv pentru utilizare casnică.
După îndepărtarea ambalajului,  convingeţi-vă că aparatul nu este deteriorat.
Dacă observaţi deteriorări pe aparat, nu-l folosiţi, duceţi-l la atelierul service.
Nu lăsaţi ambalajele la îndemâna copiilor mici, deoarece pot constitui surse de 
pericol.
Nu mişcaţi aparatul în timpul funcţionării.
În vederea evitării electrocutării, este INTERZISĂ utilizarea aparatului în imediata 
apropiere a căzii de baie, a chiuvetei, respectiv
 - introducerea aparatului în apă sau în alte lichide, 
 - utilizarea aparatului cu cablul deteriorat, 
 - utilizarea aparatului dacă prezintă deteriorări mecanice. 

Atenţie! Nu utilizaţi aparatul în apropierea căzii de baie, a duşului, a 
chiuvetei, sau a unui vas plin cu apă.

Înainte de utilizare verifi caţi dacă tensiunea de la reţea corespunde cu cea specifi ca-
tă pe plăcuţa aparatului, precum şi dacă priza este prevăzută cu contact de protecţie.
Aparatul poate fi  utilizat doar sub supraveghere.
Puneţi aparatul într-un loc unde nu-l pot ajunge copii mici.
Utilizaţi aparatul pe o suprafaţă stabilă, orizontală.
Folosirea aparatului în apropierea copiilor mici necesită o precauţie deosebită.
Copii nu au voie să se joace cu aparatul.
Curăţarea şi întreţinerea aparatului nu poate fi  făcută de către copii, numai în cazul 
în care aceştia au îndeplinit 8 ani şi doar sub supraveghere.
Acest aparat poate fi  utilizat de copii de vârstă de 8 ani sau peste vârsta de 8 ani, 
respectiv de persoane cu defi cienţă fi zică, senzitivă sau mentală, inclusiv de per-
soane care nu dispun de experienţa şi cunoştinţele necesare pentru utilizarea apa-
ratului, numai în cazul în care sunt supravegheaţi, sau dacă primesc instrucţiuni în 
legătură cu utilizarea în siguranţă a aparatului şi înţeleg pericolele privind utilizarea 
aparatului.
Ţineţi aparatul şi cablul de alimentare al acestuia departe de copiii sub vârsta de 8 ani!
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Când aparatul nu este utilizat şi înaintea curăţării lui, scoateţi ştecherul din priză.
Nu atingeţi părţile fi erbinţi ale aparatului.
În timpul utilizării aparatul se încălzeşte, de aceea nu atingeţi plita de prăjire.
Nu mişcaţi aparatul ţinându-l de cablu.
Nu acoperiţi niciodată aparatul.
Nu puneţi niciodată aparatul aproape de perete.
Asiguraţi ventilaţia corespunzătoare a aerului în timpul folosirii aparatului.
Nu folosiţi aparatul cu întrerupător exterior programabil, cu temporizator, sau care 
face posibilă pornirea automată a aparatului. Acoperirea, sau amplasarea neco-
respunzătoare a aparatului poate provoca incendiu.
Înainte de a deconecta aparatul aşezaţi butonul de reglare a temperaturii la treapta 
de temperatură cea mai scăzută.
Înainte de a depozita sau a-l pune în alt loc, lăsaţi-l să se răcească.
Atenţie: plita de prăjire rămâne caldă timp îndelungat.
Cablul scurt împiedică accidentele personale, ca de exemplu împiedicarea în ca-
blu sau căderea peste cablu. Cablu prelungitor pentru legarea aparatului la reţea-
ua electrică, poate fi  procurat în oricare magazin de specialitate. Cablul prelungitor 
trebuie ales cu discernământ. Cablul prelungitor trebuie să corespundă tensiunii 
AC230V şi să aibă trei fi re, cu legare la pământ. Cablul prelungitor trebuie ampla-
sat în aşa mod, încât să nu treacă peste covoare, sau peste suprafaţa mesei de 
unde copilul poate să tragă aparatul asupra lui, sau să se împiedice în cablu, sau 
din greşeală să cadă.
Vă rugăm să aveţi în vedere că prin legarea la cablul prelungitor, aparatul poate să 
se conecteze automat şi poate intra în funcţiune.
Aparatul poate fi  utilizat doar cu accesoriile anexate de producător.
Este interzisă folosirea aparatul în aer liber.
Dacă din greşeală aţi scăpat aparatul, solicitaţi să fi e verifi cat de atelierul service.
Nu agăţaţi cablul electric asupra plitei sau a suprafeţei de lucru.
Aparatul să nu se atingă de suprafeţe fi erbinţi şi nu-l aşezaţi în preajma plitei de 
gaz, a plitei electrice sau a sobei.
Cablul de alimentare să nu se atingă de suprafeţe fi erbinţi.
Nu lăsaţi aparatul în apropierea suprafeţelor fi erbinţi (ca de exemplu a plitelor).
Nu expuneţi aparatul la soare şi nu-l puneţi în apropierea surselor de căldură.
Atenţie! Aparatul nu poate fi  folosit cu cărbuni şi lichide infl amabile.

Nu puneţi aparatul pe marginea mesei sau a suprafeţei de lucru, deoarece astfel 

poate fi  ajuns şi dat jos uşor de copii mici. Aveţi în vedere şi faptul că în cazul în 

care cablul atârnă lângă marginea mesei sau a suprafeţei de lucru, poate cauza 

GR-150_manual_RO v5.indd   11 2014.02.18.   8:31:53



12
www.hauser.eu

accidente. 
Aparatul trebuie folosit pe o suprafaţă orizontală, stabilă.
Când scoateţi cablul de alimentare din priză, cu o mână apăsaţi priza de perete, iar 
cu cealaltă trageţi de ştecher.
Fabricantul, respectiv comerciantul nu-şi asumă nici o responsabilitate pentru da-
unele provocate de utilizarea necorespunzătoare a aparatului sau pentru daunele 
datorate reparaţiilor efectuate de persoane neautorizate.
Aparatele defectate (inclusiv deteriorarea cablului de alimentare) pot fi  reparate 
doar de specialişti. Deteriorările din interiorul aparatului pot provoca electrocutări. 
Înlocuirea cablului de alimentare deteriorat poate fi  efectuat doar în ateliere ser-
vice, deoarece înlocuirea cablului se poate face doar cu instrumente speciale.
Dacă sesizaţi defi cienţe în funcţionarea aparatului, adresaţi-vă atelierului service.
În nici un caz nu încercaţi să reparaţi aparatul acasă. În acest caz pierdeţi dreptul 
la garanţie.
În nici un caz nu dezasamblaţi aparatul. Aceasta poate avea urmări neprevăzute.
În nici un caz nu folosiţi alte piese decât cele asigurate de fabricant, deoarece 
acestea pot provoca deteriorări.
În nici un caz să nu încercaţi să scoateţi aparatului de sub tensiune, ştecherul din 
priză, cu mâinile umede.
Deteriorarea cablului prelungitor poate provoca electrocutare.
Folosiţi aparatul doar acasă, în scop casnic.  
Este interzisă conectarea aparatului prin intermediul unui întrerupător exterior cu 
temporizator sau utilizarea prin intermediul unui sistem de telecomandă. 
Nu folosiţi la curăţarea aparatului detergenţi chimici puternici, praf de curăţat gra-
nulat.
Aveţi grijă ca în timpul funcţionării aparatul să nu intre în contact cu stropi de apă 
şi nu atingeţi aparatul cu mâinile umede.
Nu lăsaţi aparatul fără supraveghere cât timp acesta este sub tensiune.
Când nu folosiţi aparatul deconectaţi-l şi scoateţi-l de sub tensiune totdeauna.

Atenţie: Suprafaţa aparatului se încălzeşte în timpul funcţionării, de ace-
ea pentru a evita leziunile produse prin arsuri, nu atingeţi niciodată apara-
tul în timpul funcţionării.
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PĂRŢILE COMPONENTE ALE APARATULUI

1. Capac din sticlă termorezistentă
2. Mânerul capacului
3. Orifi ciu de evacuare al aburului
4. Mânere/tălpi
5. Buton de reglare a temperaturii

UTILIZAREA APARATULUI

1. Înainte de prima utilizare şi dacă aparatul nu a fost utilizat un timp îndelungat, 
curăţaţi bine placa de copt cu o cârpă umedă, apoi ştergeţi-o bine cu o cârpă 
uscată.

2. Dacă este necesar, folosiţi un pic de margarină sau unt.
3. La prima folosire se poate întâmpla să simţiţi un miros uşor neplăcut. Acesta 

este un fenomen absolut normal, atunci se elimină din aparat materiale care în 
cursul procesului de fabricaţie au rămas eventual în aparat sau pe elementul 
de încălzire. După câteva utilizări acest miros neplăcut nu mai apare. Vă reco-
mandăm ca prima dată să lăsaţi aparatul să funcţioneze în gol, apoi lăsaţi-l să 
se răcească şi doar după aceasta să prăjiţi.

4. Aşezaţi butonul de reglare a temperaturii în poziţia oprit, apoi conectaţi-l la 
reţea. Abia după aceasta răsuciţi butonul de reglare la temperatura dorită.

5. Înainte de începerea prăjirii, încălziţi aparatul aproximativ 10-15 minute. Tem-
peratura puteţi să o modifi caţi după dorinţă şi în timpul prăjirii.

6. Ridicaţi cu grijă capacul aparatului folosind o cârpă de bucătărie ori mănuşi 
(atenţie la căldura eliminată), puneţi mâncarea pe plita de copt, apoi puneţi la 
loc capacul.

7. Verifi caţi regulat cum decurge prăjirea.
8. Dacă mâncarea s-a pregătit, scoateţi-o cu grijă cu ajutorul unei instrument de 

lemn sau material plastic termorezistent, care nu zgârie placa de prăjit neaderentă.
9. Dacă aţi terminat, deconectaţi aparatul de la reţea. Aşteptaţi până ce grătarul 
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electric se răceşte complet, apoi curăţaţi-l temeinic. Cu fi ecare ocazie scoateţi 
şi curăţaţi şi tava.

10. Pe capacul aparatului se găseşte un orifi ciu de evacuare al aburului prin care 
aburii se pot elimina în timpul prăjirii.

Atenţie: aburul care ţâşneşte este fi erbinte şi poate produce accidente. Ridicaţi 
totdeauna cu grijă capacul aparatului.
La prăjit folosiţi numai ustensile pregătite din materiale termorezistente sau din 
lemn.

CURĂŢAREA APARATULUI

Aşezaţi butonul de reglare a temperaturii în poziţia „0”, deconectaţi aparatul de la 
reţea, apoi scoateţi din priză termostatul.
La curăţare nu folosiţi niciodată detergenţi granulaţi sau ustensile cu suprafaţă de 
frecare, deoarece puteţi deteriora suprafaţa neadezivă a plitei de prăjit şi părţile 
din material plastic.
Îndepărtaţi untura din tava de colectare a unturii.
Plita de prăjit şi tava pot fi  curăţate cu apă caldă cu detergenţi. Clătiţi-le bine, apoi 
uscaţi-le complet înainte de reasamblarea aparatului.
Partea exterioară a aparatului şi termostatul poate fi  curăţat cu o cârpă moale sau 
cu un prosop de hârtie.
Impurităţile care s-au lipit puternic, s-au ars pe placa de prăjit, le puteţi îndepărta cu un 
burete umed care nu produce zgârieturi, cu o paletă din material plastic sau din lemn.
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RECOMANDAREA HAUSER

Pentru ca nu doar gătitul, ci şi pregătirea şi condimentarea alimentelor să vă fi e 
simplă, cumpăraţi şi un aparat de mărunţit, un cântar digital de bucătărie şi o râş-
niţă de piper HAUSER lângă noul dumneavoastră grătar GR-150!

DECLARAŢIE DE CONFORMITATE

Acest produs îndeplineşte cerinţele stabilite în directivele Uniunii 
Europene: EMC 2004/108/EC; LVD 2006/95/EC; RoHS 2011/65/EU.
Produsul HAUSER cumpărat de dumneavoastră corespunde carac-
teristicilor tehnice prezentate în instrucţiunile de utilizare.

CÂMPURI ELECTROMAGNETICE (EMF)

Acest aparat corespunde cerinţelor stabilite de standardele referitore la câmpuri-
le electromagnetice (EMF). În cazul în care folosiţi aparatul conform celor cuprin-
se în instrucţiunile de folosire, potrivit nivelului actual al cunoştinţelor ştiinţifi ce, 
aparatul poate fi  folosit cu siguranţă. 

Ac

Instalaţia electrică are componente care fac parte din categoria reziduurilor 
periculoase asupra mediului înconjurător. Acestea nu le adunaţi împreună cu 
gunoiul menajer, deoarece ajungând între reziduurile solide ale localităţii, pot 
polua în mod considerabil mediul înconjurător. Colectarea aparatelor electrice 
uzate se face separat, de aceea folosiţi sistemul de  preluare şi colectare 
înfi inţat. După data de 13 august 2005, cu ocazia cumpărării aparatelor noi, 
puteţi preda la locul cumpărării aparatele electrice uzate. Instalaţiile astfel 
preluate, după ce au fost demontate de specialişti, sunt prelucrate în mod 
corespunzător de întreprinderi care au contractat această activitate.
Mediul înconjurător este moştenirea nepoţilor noştri, protejarea lui 
este interesul şi responsabilitatea noastră a tuturora. Sprijiniţi şi 
Dumneavoastră această tendinţă!
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SZANOWNI KLIENCIE!

Dziękujemy Państwu za zaufanie okazane nam 

przez zakup artykułu gospodarstwa domowego 

marki HAUSER. Należy on do sprzętu wypro-

dukowanego w oparciu o najnowsze osiągnię-

cia techniczne, jego estetyczna obudowa jest 

wykonana z tworzywa o wysokiej jakości. Przy 

projektowaniu urządzenia szczególną uwagę 

poświęcono zapewnieniu bezpieczeństwa jego 

działania. Właściwa obsługa jest podstawowym 

warunkiem jego bezpiecznego użytkowania, 

dlatego przed jego użyciem zalecamy uważne 

przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi i jej 

zachowanie, aby była dla Państwa pomocą w 

trakcie późniejszego użytkowania!

INSTRUKCJA OBSŁUGI

HAUSER
®

e l e c t r o n i c

GRILL ELEKTRYCZNY

GR-150

CERTYFIKAT JAKOŚCI

Jako importer i dystrybutr (Hauser Magyarország Kft., 2040 Budaörs, Baross u. 

89.) zaświadcza, że grill elektryczny model GR-150, spełnia poniższe wymogi tech-

niczne:

Napięcie:    230 V ~ 50 Hz

Moc:    1500 W

Stopień ochrony: I.
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WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

Przed użyciem urządzenia zaleca się uważne przeczytanie niniejszej informacji!

Użytkownik we własnym interesie powinien przestrzegać podstawowych zasad 

bezpieczeństwa!

Używanie urządzenia w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem grozi wypadkiem!

Przed użyciem urządzenia prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi!

Urządzenie może być używane tylko w gospodarstwie domowym!

Po zdjęciu opakowania, należy sprawdzić czy urządzenie nie jest uszkodzone!

Jeżeli urządzenie jest uszkodzone, należy niezwłocznie zanieść je do punktu ser-

wisowego, uszkodzonego urządzenia nie wolno go używać!

Opakowanie urządzenia jest niebezpieczne, dlatego należy je trzymać z dala od 

dzieci!

Nie wolno poruszać urządzenia podczas jego pracy.

Aby uniknąć zagrożenia porażenia prądem, WZBRONIONE jest korzystanie z 

urządzenia w pobliżu wanny, umywalki, zlewu, jak również:

 - zanurzanie urządzenie w wodzie lub innym płynie,

 - używanie urządzenia z uszkodzonym przewodem,

 - używanie urządzenia uszkodzonego mechanicznie!

Uwaga! Urządzenia nie wolno używać w pobliżu wanny, prysznica, umy-

walki lub innego pojemnika z wodą.

Przed użyciem urządzenia należy upewnić się, czy zasilanie sieciowe odpowia-

da parametrom podanym na etykiecie urządzenia i czy wtyczka do domowego 

gniazdka sieciowego jest odpowiednio uziemniona!

Urządzenie może być użytkowane tylko pod nadzorem!

Urządzenie powinno być umieszczone w miejscu niedostępnym dla dzieci!

Urządzenie jest urządzeniem stojącym, należy umieścić go na stabilnej, płaskiej 

powierzchni!

Jego użytkowanie w pobliżu dzieci wymaga szczególnej uwagi!

Nie wolno dopuszczać, aby dzieci bawiły się urządzeniem.

Dzieci nie powinne zajmować się czyszczeniem i konserwacją urządzenia, z wy-

jątkiem jeżeli ukończyły 8 lat i są nadzorowane.

Należy dopilnować, aby dzieci w wieku poniżej 8 lat nie miały dostępu, ani do urzą-

dzenia, ani do jego przewodu elektrycznego.

Dzieci w wieku od 8 lat, lub osoby o ograniczonych zdolnościach motorycznych, 
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sensorycznych lub umysłowych oraz osoby nie posiadające odpowiedniego do-

świadczenia lub wiedzy odnośnie użytkowania urządzenia, mogą korzystać z nie-

go tylko pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo, lub która 

udzieli im wskazówek odnośnie bezpiecznego użytkowania urządzenia.

Po zakończeniu pracy i przed oczyszczeniem urządzenia, należy przewód urzą-

dzenia odłączyć z sieci elektrycznej!

Nie wolno dotykać gorących części urządzenia!

W trakcie użytkowania urządzenie ulega nagrzaniu, nie wolno ręką dotykać jego 

płytek grzewczych!

Nie można poruszać urządzenia, trzymając za kabel zasilający!

Nie wolno nigdy przykrywać urządzenia!

Nie wolno nigdy stawiać urządzenia w pobliżu ściany!

W trakcie pracy urządzenia należy zapewnić odpowiednią wentylację powietrza!

Do uruchomienia urządzenia nie wolno stosować wyłączników czasowych lub pro-

gramatorów włączających samoistnie urządzenie.

Przykrywanie urządzenia lub umieszczenie go w niewłaściwym miejscu może 

spowodować niebezpieczeństwo pożaru. Przed wyłączeniem urządzenia, jego 

termostator należy ustawić na najniższej pozycji!

Urządzenie można odstawić na miejsce, lub przestawić tylko po jego wystygnięciu!

Uwaga: płyty grzewcze zachowują ciepło przez długi okres czasu!

Jego krótki przewód zasilający zapobiega zranieniom ciała spowodowanym przez 

oplątanie przewodem, względnie potykanie się o niego. Można korzystać z prze-

dłużacza zakupionego w odpowiednim sklepie specjalistycznym.

Napięcie znamionowe izolacji przewodu sieciowego powinno wynosić: AC230V. 

Przewód sieciowy urządzenia powinien być odpowiednio uziemniony i umieszczo-

ny na podłodze, lub na stole w taki sposób, aby nie stwarzał zagrożenia dla dzieci. 

Prosimy o uwzględnienie tego, że po podłączeniu przedłużacza, urządzenie może 

zostać automatycznie włączone i uruchomione.

Należy korzystać tylko z części i akcesoriów załączonych przez producenta urzą-

dzenia.

Urządzenia nie wolno używać na wolnym powietrzu!

W przypadku upuszczenia urządzenia, należy dokonać jego przeglądu w punkcie 

serwisowym.

Przewód zasilający nie może być zawieszany nad piecem lub stołem! Urządzenie 

należy chronić przed gorącymi nawierzchniami, nie wolno umieszczać go w pobli-

żu kuchennego piecyka gazowego lub elektrycznego!

Przewód zasilający nie może stykać się z gorącą powierzchnią!
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Urządzenia nie wolno pozostawiać w pobliżu płyty grzewczej!

Urządzenia nie wolno narażać na bezpośrednie oddziaływanie słońca i innego 

źródła ciepła!

Jest to urządzenie, w którym nie można używać węgla lub płynów łatwopalnych.

Urządzenia nie wolno pozostawiać na krawędzi stołu lub pulpitu, żeby nie było 

łatwodostępne dla dzieci. Należy zabezpieczyć przewód zasiłający urządzenia 

zwisający ze stołu lub z pulpitu!

Jest to urządzenie stojące, należy umieścić je na stabilnym podłożu!

Przy wyłączaniu urządzenia z sieci, należy jedną ręką przytrzymać gniazdko sie-

ciowe, a drugą ręką wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego!

Producent lub dystrybutor nie odpowiada za szkody spowodowane stosowaniem 

urządzenia w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem lub niewłaściwą obsługą.

Naprawy uszkodzonego urządzenia (oraz uszkodzonych przewodów sieciowych) 

może dokonywać jedynie wykwalifi kowana osoba!

Porażenie prądem może spowodować wewnętrzne obrażenia ciała!

Wymiana uszkodzonego przewodu może być dokonywana jedynie w punkcie ser-

wisowym, ponieważ jego naprawa wymaga specjalnych narzędzi.

Jeżeli użytkownik zauważy usterki w działaniu urządzenia, należy zwrócić się o 

pomoc do punktu serwisowego!

Nie wolno nigdy naprawiać samodzielnie urządzenia w domu! W takich przypad-

kach gwarancja staje się nieważna!

odłączyć z sieci!

Nie wolno nigdy samodzielnie demontować urządzenia! Taki demontaż urządzenia 

może narazić użytkownika na nieprzewidziane niebezpieczeństwa!

Nie wolno używać części zamiennych, które nie zostały wyprodukowane przez 

producenta, ponieważ moga spowodować obrażenia!

Wilgotną ręką nie wolno nigdy odłączać urządzenia od sieci lub wyjmować z gniaz-

da jego wtyczki!

Uszkodzenie wtyczki może spowodować porażenie prądem!

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego!

Do uruchomienia urządzenia nie wolno stosować zewnętrznych wyłączników cza-

sowych lub innego regulatora elektronicznego.

Podczas czyszczenia urządzenia nie wolno używać chemikalii i agresywnych 

środków czyszczących!

Należy dopilnować, aby urządzenie nie zostało opryskane wodą, nie wolno doty-

kać urządzenia wilgotną ręką!

Nie wolno bez nadzoru pozostawiać włączonego urządzenia!
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Zawsze po zakończeniu pracy urządzenie należy wyłączać i odłączyć z gniazda 

sieciowego!

Uwaga! W trakcie użytkowania powierzchnia urządzenia może ulec na-

grzaniu się, dlatego nie wolno dotykać włączonego grzejnika, aby się nie 

oparzyć!

OPIS URZĄDZENIA

1. żaroodporna szklana pokrywa

2. uchwyt pokrywy

3. otwór do wylotu pary

4. uchwyty/stopki

5. pokrętło termostatu

ZASTOSOWANIE URZĄDZENIE

1. Przed pierwszym użyciem lub po dłuższym okresie nieużywania urządzenia 

należy wilgotną ściereczką oczyścić dokładnie płytę grzewczą, a następnie 

wytrzeć ją do sucha.

2. W zależności od potrzeb, urządzenie należy wysmarować niewielką ilością 

margaryny lub masła.

3. Podczas pierwszego użycia urządzenia możliwe jest wydzielanie się nieprzy-

jemnego zapachu. Jest to normalne zjawisko, ponieważ wtedy spalają się 

zanieczyszczenia powstałe w procesie produkcyjnym. Zapach ten zaniknie 

po kilkukrotnym użyciu urządzenia. Zalecamy, aby w trakcie pierwszego jego 

użycia, włączono próżne urządzenie i po wystygnięciu przystąpiono do pierw-

szego pieczenia!

4. Pokrętło termostatu nastawić w pozycji wyłączenia, a następnie podłączyć do 

gniazdka sieci elektrycznej. Nastawić pokrętło termostatu na pożądaną tem-

peraturę i nałożyć pokrywę.

5. Przed rozpoczęciem pieczenia należy podgrzewać urządzenie przez ok. 10-15 

min. W trakcie pieczenia temperatura może być dowolnie zmieniana.
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6. Pokrywę należy podnosić tylko przy pomocy ścierki kuchennej lub rękawicy 

(uważając na wydobywające się ciepło), nastęnie należy umieścić potrawę na 

płycie grzewczej i przykryć ją pokrywą.

7. Systematycznie kontrolować przebieg procesu pieczenia.

8. Potrawę po jej upieczeniu należy ostrożnie wyjąć, używając w tym celu łopatki 

drewniane lub z żaroodpornego plastiku, które nie uszkodzą nieprzywierającej 

powłoki płyty grzewczej.

9. Po zakończeniu pieczenia należy odłączyć grilla z gniazdka sieci elektrycznej. 

Czyszczenie urządzenie może być dokonane tylko po całkowitym jego wystu-

dzeniu. Przy każdym czyszczeniu urządzenia należy wyjąć również i oczyścić 

tackę ściekową.

10. Na pokrywie urządzenia znajduje się otwór odprowadzający parę wydzielają-

cą się podczas pieczenia.

Ostrzeżenie: wydobywająca się z urządzenia para jest gorąca i może spowodo-

wać wypadek! Należy zachować ostrożność przy podnoszeniu pokrywy grilla!

Podczas pieczenia należy używać wyłącznie łopatek z drewna lub żaroodpornego 

plastiku!

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia należy pokrętło termostatu na-

stawić w pozycji „0”, następnie wyłączyć i odłączyć je z gniazdka sieci elektrycznej!

Do czyszczenia nie wolno nigdy używać ostrych przedmiotów, ponieważ mogą 

uszkodzić nieprzywierającą powłokę płyty grzejwczej oraz powierzchnię plastikową.

Wylać tłuszcz znajdujący się na tacy ściekowej!

Do czyszczenia płyty grzew-

czej i tacy należy używać cie-

płej wody z dodatkiem płynu do 

mycia naczyń. Po dokładnym 

opłukaniu należy urządzenie 

osuszyć i dopiero wtedy urzą-

dzenie można zmontować po-

nownie!

Zewnętrzną obudowę urządze-
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nia i termostat należy oczyścić miękką ściereczką lub papierowym ręcznikiem. 

Przyklejone lub przypalone zaniebrudzenia, znajdujące się na płycie grzewczej 

należy usuwać przy pomocy wilgotnej, miękkiej gąbki lub drewnianej lub plastiko-

wej łopatki.

 OFERTA HAUSERA

Aby ułatwić nie tylko gotowanie posiłków, ale również ich przygotowanie i dopra-

wianie, oferujemy Państwu zakup szatkownicy, elektronicznej wagi kuchennej 

marki Hauser oraz nowego modelu młynka do mielenia pieprzu GR-150.

KARTA GWARANCYJNA

Szanowni Klienci!
Zgodnie z obowiązującymi przepisami udzielamy 24 miesięcznej gwarancji na za-

kupiony przedmiot.

Jeżeli Konsument zamierza skorzystać z gwarancji dotyczącej usługi Dystrybuto-

ra, stanowiącej przedmiot umowy, powinien okazać paragon świadczący o uisz-

czeniu równowartości za przedmiot zakupiony zgodnie z umową.

Dystrybutor powinien w formie protokołu spisać zastrzeżenia złożone przez Kon-

sumenta, a następnie przekazać Konsumentowi kopię protokołu.

Jeżeli Dystrybuto podczas zgłaszania zastrzeżeń przez Konsumenta, nie potrafi  

udzielić odpowiedzi odnośnie realizacji roszczenia, wówczas powinien w terminie 

3 dni udzielić Konsumentowi odpowiednich informacji.

W przypadku niezrealizowanej naprawy Konsumentowi przysługuje prawo do na-

prawy lub wymiany przedmiotu.

Jeżeli Gwarant nie uczyni zadość powyższemu, Konsument może wnieść o obni-

żenie ceny lub odstąpić od umowy.

W przypadku wystąpienia innych kwestii prosimy zwrócić się do Dystrybutora.

Życzymy Państwu przyjemnego użytkowania naszego produktu.

GR-150_manual_PL v5.indd   23 2014.02.18.   8:30:44



24
www.hauser.eu

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI

Potwierdza się, że niniejszy produkt spełnia wymagania w zakresie dy-

rektyw Wspólnoty Europejskiej EMC 2004/108/EC; LVD 2006/95/EC; 

RoHS 2011/65/EU.

Zakupione przez Państwa produkty marki HAUSER odpowiadają da-

nym technicznym podanym w instrukcji obsługi.

POLE ELEKTROMAGNETYCZNE (EMF)

Produkt niniejszy spełnia wymagania dyrektywy dotyczącej pola elektromagne-

tycznego (EMF). Współczesne badania naukowe wykazały, że urządzenie jest 

bezpieczne, jeżeli będzie ono użytkowane zgodnie z instrukcją obsługi.

Urządzenia elektryczne zawierają składniki niebezpieczne dla środowiska. 

Prodkutów tych nie wolno ich usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi, 

ponieważ prowadzi to do znacznego zanieczyszczenia środowiska! Zużyte 

części urządzeń elektrycznych należy przekazywać do wyspecjalizowanych, 

selektywnych punktów zbiorczych. Od 13 sierpnia 2005 r. obowiązuje przepis, 

zgodnie z którym przy zakupie nowego urządzenia elektrycznego można 

oddać stare, zużyte już urządzenie elektryczne. Zgromadzone w ten sposób 

urządzenia, po fachowym ich demontażu są odpowiednio utylizowane przez 

uprawnione do tego fi rmy.

Przyroda jest dziedzictwem narodowym naszych wnuków, jej ochrona jest 

naszym wspólnym interesem i odpowiedzialnością. Prosimy, aby i Państwo 

zechcieli o nią zadbać!
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