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“Hijyenik Cam Grill”

“Hijyenik, Turbo Radyan Pişirme Özelliği ile Ev Tipi Cam Izgara”
- Bacasız odada balık pişirir! Koku Yapmaz! Eskimez! Çizilmez! -

1

Ete su bıraktırmadan! Yakmadan! Kurutmadan pişirir! Kızartır!


Avrupa Standartlarının üzerinde!



Kömür Yok! Metal Yok! Karbonlaştırma, duman, is yok!



Izgaradaki balığın nefret edilen kokusundan eser yok!




Size ızgara ustası aratmaz!
Sizi Izgara Ustası yapar!



Kumaş örtülü yemek masada, çorbalar içilirken ızgaralar, zevke göre pişirebilir!

2

3

Eti hamuru, ekmeği, kestaneyi yakmayan, kehribar gibi kızartan sağlıklı ızgara
KULLANIMI:
1.
DİKKAT: Topraklı priz kullanınız!
2.
Camı yuvasına yerleştirmeden ızgarayı fişe takmayınız!
3.
Fişi prizden çıkarmadan camı kaldırmayınız!
4.
Yağ kanalını ızgara içine çapraz koyup açma kapama anahtarı tarafına çekiniz.
5.
Camın yazısı okunur şekilde açma kapama düğmesinden tarafta olacak şekilde üstten bırakıp karşıya doğru sürünüz.
6.
Cam çerçeve içindeki kanallara oturur.
7.
Yanlarına rüzgarı ve etrafa yağ sıçramasını önleyen levha seperatörleri (Üç Adettir.) yukardan aşağı dikine geçirin.
8.
Fişe takın. Anahtarı musluğu kapatır gibi çevirin. Düğmenin Takıldığı nokta maksimum çalışma noktasıdır. Etleri Yakmaz!
9.
Eti, balığı, dilimlenmiş domatesi camın üstüne koyun. Cızırdadıkça çevirin. Cızırdama kesildiğinde et pişmiş sayılabilir.
10.
Pişmesini bekleyiniz.
11.
Pişme noktasını yakaladığınızda tadından yenmez(!) Afiyet olsun!
12.
Çelik spatula, tel fırça ile, iş arası ızgaranızın üzerinde kalanları temizleyebilirsiniz.
13.
İş bitiminde fişi prizden çekin cam ılık hale döndükten sonra bulaşık deterjanıyla önünü ve arkasını deterjanla yıkayabilirsiniz. Izgara gövdesi de gerektiğinde kablosu ile beraber deterjanlı su içinde yıkanabilir.
14.
Pişerken ütü ayarı gibi düğmeyi musluk açma yönünde (Geriye) çevirirseniz tık diye ince bir ses duyarsınız. Camın ısısı o
noktada sabitlenir.
15.
Kestaneleri çizip üstüne koyun. Gazeteyle örtün terleyip açılırlar. Piştiklerinde gazeteyi kaldırın. Cam üzerinde karıştırın.
Kabukları çıtırdar . Afiyet olsun!
16.
İç Fındık, iç fıstık, iç ceviz kavurabilirsiniz.. Patlayan mısır koymayın. Kurşun etkisi yapabilir!
17.
Krep sulu hamurunu yağlanmış cama dökerek kaşık tersiyle yayın. Üstü piştiğinde çevirin. Altı yanmaz. Afiyet olsun!
18.
Fişi prizden çekmeden camı kaldırmayın!
19.
Camın kenarlarını sert cisimlere çarpmayınız. Cam kenarlarında çıtlama oluşmasın! Zarar Görebilir.!
GARANTİ: İmalat hatalarına karşı : 2 yıl Garantilidir.
Gerilim: 220Volt
Güç sarfiyatı: 0.75KWatt. (750Watt/Saat)
Ebat: 360x522x55mm.
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