


Fontos tudnivalók 

Kérjük a jelen kezelési utasítást figyelmesen olvassa el, különös figyelemmel a biztonsági 
előírásokra. Szíveskedjen megőrizni a kezelési útmutatót, hogy a készülék harmadik személy részére 
történő átadásakor, illetve a későbbi használat során is használható legyen. Őrizze meg a készülék 
csomagolását mindaddig, míg megbizonyosodik róla, hogy a készülék rendben működik. A készülék 
rendeltetésszerűen kizárólag grillezésre használható (ételek sütésére pl.: húsok vagy zöldségek)! 
Háztartási célra készült, ipari használatra nem alkalmas! Az importőr (gyártó) nem vállal felelősséget 
a készülék nem rendeltetésszerű használatából vagy a használati utasításban foglaltaktól eltérő 
felhasználásból eredő esetleges károkért! 
FIGYELMEZTETÉS: Ne használjon fém sütő-grillező szerszámokat, mert a tapadásmentes bevonat 
károsodhat! Kizárólag fa vagy speciális szilikon szerszámokat használjon!  
 
Alapvető biztonsági előírások: 
A készülék használata előtt feltétlen olvassa el a következőket és annak használatakor minden esetben 
tartsa be a következő utasításokat:  
1. Miután készüléket kicsomagolta, győződjön meg róla, hogy nem sérült. Sérült készülék használata 

balesetveszélyes! 
2. Mielőtt a készüléket csatlakoztatja az elektromos hálózathoz, ellenőrizze, hogy az Ön által használt 

feszültsége megfelel-e a készülék címkéjén megadott feszültségi értéknek. Csak szabványos, 230V-os, 
földelt kivitelű hálózati aljzathoz csatlakoztathatja a készüléket, ennek betartása életvédelmi 
szempontból kiemelten fontos! 

3. A soha ne használja fürdőszobában, vagy zuhany, mosogató vagy más vízforrás mellett. Soha ne 
merítse vízbe vagy más folyadékba és ne használja szabad ég alatt.  

4. A készüléket stabil, vízszintes, meleg tűrő helyre tegye, közel olyan aljzathoz, melyhez kisgyermekek 
nem férnek hozzá. Ügyeljen rá, hogy készülék körül ne legyen hőre érzékeny vagy gyúlékony anyag. 
Használati tárgyaktól, faltól, szekrénytől biztonságos távolságban üzemeltesse a készüléket. 

5. Ne tegye ki a közvetlen napfénynek vagy magas páratartalomnak, egyéb hőforrásoktól illetve hőtől 
könnyen károsodó anyagoktól tartsa távol!  

6. A készüléket működés közben ne mozgassa és ne takarja le, mert tüzet okozhat! 
7. Ne érjen a forró felületekhez, mert égési sérüléseket okozhat. Használja a fogantyút a grillsütő 

mozgatásához. A készüléket kihűlt állapotban mozgassa!  
8. Működés közben illetve használat után minimum két óráig ne takarja le a készüléket! 
9. Tűz keletkezhet, ha használat közben a készülék le van takarva, vagy ha az függöny, asztalterítő és fal 

közelében van.  
10. Tartsa a készüléket és a vezetéket távol gyermekektől, illetve forró edények szélétől. Ügyeljen rá, hogy 

a vezeték ne érhessen a sütőfelülethez. 
11. A sütés közben keletkező gőz, kirepülő forró olaj- és zsírcseppek égési sérüléseket okozhatnak. Ennek 

elkerülése érdekében használjon védőkesztyűt illetve hosszú nyéllel ellátott sütőszerszámokat.  
12. Amennyiben használat közben túl gyakori az ételdarabok, olaj- illetve zsírcseppek kicsapódása, próbálja 

meg ennek okát megszüntetni, mert súlyos szem- és égési sérülést okozhatnak. A serpenyős 
konyhatechnikához hasonlóan ilyen lehetséges okok pl.: túl magas hőmérséklet, vizes vagy néhány 
fűszertől pattogó olaj, forró olajra rátett hideg étel, stb. 

13. Egyes élelmiszerek esetében (pl.: máj, tojás, stb.) előfordulhat, hogy az ételen belül felgyülemlett 
gőznyomás szétfeszíti az ételt és robbanásszerűen szétdurran, ami súlyos égési és szemsérüléseket 
okozhat! 

14. A készüléket működés közben soha ne hagyja felügyelet nélkül! Ha felügyelet nélkül hagyja a 
készüléket, mindig vegye le a hőmérsékletet minimális állásra és húzza ki a konnektorból! 

15. Ne hagyja, hogy a vezeték túllógjon az asztalon vagy a munkalapon, mert így a készülék könnyen 
lerántható, ami súlyos sérüléseket okozhat! 

16. Ha a készüléket gyermekek közelében használja, vagy korlátozottan cselekvőképes személy üzemelteti, 
szigorú felügyelet szükséges. A karbantartást és a tisztítást gyerek nem végezheti.  

17. Ha nem használja, áthelyezi, vagy tisztítja a készüléket, mindig húzza ki a hálózati aljzatból. Használat 
után a készüléket mindig hagyja teljesen kihűlni mielőtt tisztítja vagy elteszi. 

18. Tisztításkor húzza ki a hálózati aljzatból a csatlakozót, majd húzza ki a hőfokszabályzó modult a 
készülékből. A hőfokszabályzó modul csak szárazon tisztítható, folyadék nem kerülhet bele.  

19. A készülék üzemeltetéséhez és tisztításához ne használjon fémből készült sütőszerszámokat, 
eszközöket, kellékeket, mert azok megkarcolják a sütőfelületet! Ne tisztítsa a készüléket fémszálas 
tisztítópárnával vagy a szivacs ”dörzsi” felületével! 

20. Ne használja a készüléket, ha a vezeték vagy a csatlakozó vagy a burkolat megsérült, vagy ha leejtette, 
mert balesethez vezethet. Ne szerelje szét a készüléket! Amennyiben a készülék nem működik vagy 
megsérül, vigye szakszervizbe, mivel a javításoz szakember szükséges.  



21. A készülék működtetéséhez nem szabad külső kapcsolót, időzítőt használni! 
22. Ne használjon ugyanazon az áramkörön más készüléket, mivel az túlterhelheti az áramkört. 
23. Meghosszabbított áramvezeték használatát nem engedélyezett! Ez balesetek, sérülések forrása lehet és 

a garancia elvesztésével jár!  
24. A hőmérséklet szabályzó modult tilos eltávolítani a készülékből addig, amíg a hálózati feszültséghez 

csatlakoztatva van! Mielőtt a hálózati aljzatba bedugná a csatlakozót, helyezze vissza a készülékbe a 
hőmérséklet szabályzó modult, csak ezt követően csatlakoztassa a hálózathoz! 

FONTOS FIGYELMEZTETÉS: a készüléket soha ne hagyja üresen üzemkész, forró állapotban, mert a 
bevonat károsodhat és balesetveszélyes!  
A Grillsütő részei 
 
1. fogantyú 

 
2. üvegfedő 

 
3. hőfokszabályzó modul (kihúzható) 

 
4. márvány kerámia bevonatos sütőlap 
 
5. olajkifolyó 
 
 
A hőfokszabályzó modul és részei: 
 
1. hőmérséklet szabályzó gomb 

 
2. működést jelző lámpa (piros)  

 
3. hőmérséklet érzékelő 

 
4. hálózati csatlakozó dugó 
 
Az automata hőmérsékletszabályozó különösen érzékeny része a készüléknek, óvatosan használja, ne ejtse 
le, mert megsérülhet. Használat közben sose helyezze a sütőlapra, mert a forró felület megégeti. A 
hőfokszabályozót kizárólag a saját készülékével használja, a készülékhez ne csatlakoztasson másik 
szabályozót! Mindig a megfelelő módon csatlakoztassa a készülékhez. A készülékből a hőfokszabályozót 
fogva húzza ki, a kábelnél ne rángassa, ne feszegesse! A hőfokszabályozót sérülése esetén ne használja, 
haladéktalanul juttassa el szakszervizbe. Mielőtt csatlakoztatná vagy kihúzná a szabályozót, mindig 
győződjön meg róla, hogy a szabályozó nullás pozícióban van.  
 
Grillsütő használata 
1) Vegye ki a készüléket és tartozékait a csomagolásból. Első használat előtt enyhén nedves konyhai 

ruhával törölje át a sütőfelületet, majd hagyja teljesen megszáradni.  
2) A grillt tegye olyan sima, egyenletes, száraz helyre, ahol elegendő hely van a szellőzéshez. 
3) Állítsa a hőfokszabályozót a nulla pozícióba majd csatlakoztassa a készülékhez.  
4) A készülék hálózati dugóját csatlakoztassa a hálózatba.  
5) A hőfokszabályozón állítsa be a kívánt hőfokot a szerint, hogy milyen jellegű élelmiszert (pl. hús, 

zöldség, stb.) fog melegíteni. A működést jelző lámpafény jelzi a grill sütőlapjának melegedését. A fény 
csak akkor kapcsol ki, amikor a készülék elérte a sütési hőmérsékletet, a készülék használatra kész.  
Megjegyzés: használat közben a jelzőfény többször ki-, bekapcsolhat, ez normális jelenség, ezáltal jelzi 
a beállított hőfok tartását. Szintén normális jelenség, ha használat közben esetleg kattogó hangot hall, 
azt a sütőfelület és a fűtőbetét adja ki. 

6) Tegye a sütőlapra a húst, zöldséget illetve egyéb grillezésre alkalmas élelmiszert.  
Javaslat: használat közben folyamatosan ellenőrizze az élelmiszerek állapotát, szükség esetén 
forgassa azokat. Az előpácolt vagy a túl magas hőfokon grillezett élelmiszerek könnyen odaéghetnek, 
ezért csökkentse a hőfokot illetve a sütőfelületre helyezést követően egy ideig gyakrabban forgassa. 

7) Ha az étel elkészült, akkor fa vagy hőálló szilikon fogóval- lapáttal vegye le a sütőfelületről a sült ételt 
ügyelve arra, hogy ne sérüljön a sütőlap felülete.  

8) Az üvegfedővel lezárható sütőfelület a grillezésen kívül kiválóan alkalmas zöldségek párolására, raguk 
elkészítésére, vagy fedő alatt süthető húsok elkészítésére.  
Fontos: használat közben ügyeljen arra, hogy az üvegfedő felmelegedhet, ezért azt a hőszigetelt 
gombnál fogva mozgassa! 



9) Használat után először állítsa a hőfokszabályozót nulla pozícióba, majd távolítsa el a csatlakozót a 
hálózatból. Ezután húzza ki a hőfokszabályozót a készülékből. 
Fontos: a hővezetés miatt a hőfokszabályozó felmelegedhet, ezért a sérülések elkerülése 
érdekében mielőtt kihúzza a készülékből, hagyja kihűlni! 

Első használatkor előfordulhat, hogy a készülék enyhe szagot ad, de ez normális, pár perc után megszűnik.  
 
Hasznos információk: 
- Ne grillezzen túl nagy és túl vastag húsdarabokat. A sütőfelületen sose szeletelje, ne szurkálja az 

élelmiszert, azt egy másik felületre áthelyezve tegye meg. 
- Ha pácolt húst grillez, a felesleges páclét itassa fel konyhai itatóssal, mert egyes pácok cukortartalma 

ráéghet a sütőlapra. A pácolt húsokat javasolt alacsonyabb hőmérsékleten grillezni. 
- Használja a sütőlap bordázott részét, ha szeretné csíkosra sütni a húsokat. 
- Néhány beállítási javaslat fontosabb, grillezhető élelmiszerekhez: hőfokszabályozó 1-3 skála: 

zöldségek, halak, csirkemell, pulykamell, 3-5 skála: marha, sertés, bárány.  
- A hússzeletek sütéséhez mindig használjon kis mennyiségű olajat, hogy az odaégést megelőzze 
- A csontos húsokat ajánlott kicsontozva grillezni. 
- Amennyiben a sütőfelületen pác illetve hús letapadást észlel, mozgassa meg rajta a grillezett húst pár 

alkalommal, amíg láthatóan fel nem szedi a letapadt részeket. 
 

Grillsütő tisztítása 
A grillsütő tisztításáról, karbantartásáról semmi esetre se feledkezzen meg! Tisztítás előtt mindig 
kapcsolja ki, áramtalanítsa és hagyja lehűlni a készüléket! Soha ne merítse a készüléket vízbe vagy 
mosófolyadékba! Miután meggyőződött arról, hogy a készülék lehűlt és ki van húzva a 
hálózati áramból, elvégezheti a tisztítást.  
A sütőfelületre tapadt ételmaradékokat száraz ruhával vagy konyhai papírtörlővel távolítsa 
el. Ezután puha, enyhén nedves szivaccsal vagy ronggyal törölgesse át a sütőfelületet. 
Fokozottan ügyeljen rá, hogy a készülékbe víz ne folyjék a tisztítás közben. Ne 
használjon erős, érdes felületű szivacsot vagy maró, szemcsés tisztítószereket, mert a 
bevonat károsodását okozhatja! A hőfokszabályozó tisztításánál hasonlóan járjon el, 
ügyelve arra, hogy ne kerüljön bele víz, mert zárlatot és tüzet okozhat 
A makacs, szendvicssütőre tapadt, ráégett ételmaradékokat ne kapargassa kemény 
tárgyakkal, ezek eltávolítása többféle módot javaslunk. Először próbáljon meg a kihűlt 
olajtól megtisztított sütőfelületre kb. fél deci vizet önteni, úgy hogy kissé megdönti a 
felületet, hogy a víz a felületen maradjon. Ezt követően kapcsolja be közepes fokozatra, 
majd hagyja melegedni, esetleg pótolja az elpárolgott vizet. A szennyeződést egy fa 
eszközzel finoman megpróbálhatja eltávolítani. Ha már érezhetően fellazult, akkor húzza ki 
a hálózatból és a fentiekben leírtak szerint tisztíthatja. Ha ez sem vezetett eredményre, 
akkor kihűlt állapotban tegyen rá vízben oldott szódabikarbónát, hagyja rajta egy órán át, 
majd törölgesse át. 
 
A grillsütő megóvása 
Amennyiben a készülék megsérült, nem működik vagy a vezetéke elszakadt, akkor ne használja, keresse 
márkaképviseletünket a lentebb megadott elérhetőségeken, vagy keresse szervizpartnerünk központi 
ügyfélszolgálatát: (Szellemkép Bt.: 1031 Budapest, Vízimolnár köz 7.  Tel.: +36-1-3882728).  
 
Műszaki adatok 

Típus  BEEZ EG-C-017  
Hálózati feszültség  AC ~230V (50Hz)  
Felvett maximális teljesítmény  2000W  
Sütőlap borítás márvány kerámia 
Tartozékok  garanciajegy, használati utasítás  

 

Az importőr az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállal, továbbá fenntartja a jogot a konstrukció és a 
műszaki adatok előzetes értesítés nélkül történő megváltoztatására. 
 

Kizárólagos importőr: 
Beez Amsterdam Kft. 
Cím: 1118 Budapest, Kelenhegyi út 7-9. 

Tel./fax: +36-1-3610377 
E-mail: info@beez.hu 

Web: www.beez.hu 
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