
VLEESROOSTER

WAARSCHUWINGEN:
Het toestel waarop het accessoire zal gebruikt worden, moet voldoen aan de volgende minimum
installatievereisten:
• het moet voorzien zijn van een ventilator voor de koeling;
• een eventuele zijwand die hoger is dan het werkvlak moet zich op minstens 5 cm van de zijde

bevinden, en mag niet aanwezig zijn op beide zijden;

HET IS NIET MOGELIJK OM MEER DAN ÉÉN PLAAT TEGELIJKERTIJD OP HETZELFDE
TOESTEL TE GEBRUIKEN.

GEBRUIK:
HET ROOSTER MAG NIET LANGER DAN 60 MINUTEN GEBRUIKT WORDEN. 
Na die periode moeten de branders uitgeschakeld worden en moet het rooster voor minstens 60
minuten afkoelen.

De vuren onder het rooster mogen tegelijkerijd aangeschakeld worden, in de maximum stand, maar
voor maximaal 15 minuten; na die periode moeten ze in de minimum stand gesteld worden.

Vóór het gebruik wordt aangeraden het rooster te spoelen en daarna te drogen. 
Breng een beetje olie aan op het rooster.
Het vleesrooster moet boven de bijgeleverde roosters geplaatst worden (Fig. 1).
De correcte posities worden aangeduid in het begin van deze handleiding (Fig. 2-3).

De oven of de ovens die aanwezig zijn in het fornuis waarop het vleesrooster gebruikt wordt, kunnen
samen met het vleesrooster werken (behalve tijdens de functie van de pyrolyse, indien voorzien), dit
maximaal voor 60 minuten en wanneer de aanduidingen gerespecteerd worden die voorzien worden in
de gebruikshandleiding van het toestel. 
Na het gebruik wordt aangeraden om minstens 15 minuten te wachten voordat het accessoire van het
toestel wordt verwijderd.
Ook wanneer slechts één brander gebruikt wordt, moeten dezelfde waarschuwingen gerespecteerd
worden.

REINIGING:
Het vleesrooster kan makkelijker gereinigd worden wanneer het nog lauw is. 
Dompel het vleesrooster onmiddellijk na het gebruik niet onder in water, maar wacht tot het afgekoeld is.  
Gebruik normale reinigingsmiddelen, specifiek voor roestvrij staal, en niet-schurende sponsjes.
Eventuele afzettingen of voedselresten kunnen makkelijk verwijderd worden als het rooster voor een
tijdje te week wordt gezet. Droog het daarna zorgvuldig.

DE FABRIKANT KAN NIET AANSPRAKELIJK GESTELD WORDEN VOOR LETSELS AAN
PERSONEN OF MATERIËLE SCHADE ALS GEVOLG VAN HET NIET IN ACHT NEMEN VAN DEZE
VOORSCHRIFTEN, OF DOOR HET ONKLAAR MAKEN VAN ZELFS MAAR ÉÉN ENKEL
ONDERDEEL VAN HET TOESTEL EN DOOR HET GEBRUIK VAN NIET-ORIGINELE
RESERVEONDERDELEN.


