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Sjekk hvilke illustrasjoner som gjelder din
STG-modell:

Illustrasjon Beskrivelse

1 grill STG5 eller STG7

A bryterpanel for elektronisk betjent STG

B bryterpanel for programmerbar STG

C standard tilbehør

C1 fettskuff med tappekran

C2 standard roterende system

i STG5 med plass til 5 spidd

eller kurver

i STG7 med plass til 7 spidd

eller kurver

C3 temperatursensor

(programmerbar STG-modell)

2 justerbart hengsel

bryterpanel for elektronisk betjent
STG-modell

A1 Temperaturdisplay
A2 Tidsdisplay
A3 Start/stopp elektronisk betjening
A4 Funksjonsknapper
A5 Temperaturinstilling
A6 Rotorbryter
A7 Hovedbryter

bryterpanel for programmerbar
STG-modell

B1 Tidsdisplay
B2 Indikasjon, gjennomsteking
B3 Indikasjon, holde produktet varmt
B4 Indikasjon, grilling
B5 På-indikasjon
B6 START/STOPP-tast
B7 Rotortast
B8 Tast, holde produktet varmt
B9 Tast, grilling
B10 Tast, gjennomsteking
B11 Temperaturinnstilling
B12 Rotorbryter
B13 Plugg, holder og temperatursensor
B14 Hovedbryter
B15 Tast, slutt-tid
B16 NED-tast
B17 Tidstast
B18 Temperaturtast
B19 OPP-tast
B20 Tast, aktuell tid

INNLEDNING

1 INNLEDNING

1.1 Generelt

Denne bruksanvisningen er beregnet på den som
bruker Fri-Jado-Grill STG-modellene. Apparatets
muligheter, betjening, tilleggsutstyr og tilbehør blir
beskrevet. Samtidig gis anvisninger om hvordan
apparatet kan brukes gjennom lang tid så sikkert
og effektivt som mulig.

■ Les instruksjonene nøye igjennom før ap-
paratet tas i bruk.

■ Ikke la andre enn kompetent og kyndig per-
sonell betjene STG-modellene.

■ Ta alltid hensyn til de sikkerhetsforskriftene
som er tatt med i denne bruksanvisningen.

1.2 Beskrivelse av prosessen

I Fri-Jado-Grill STG-modellene kombineres mange
ulike matlagingsteknikker. Ved siden av å grille
kan du også varme opp mat, koke, steke, frese,
gratinere og riste.
Når det gjelder den programmerbare STG-model-
len kan du i tillegg kjøre forhåndsinnstilte kom-
binasjoner av de forskjellige prosessene fullstendig
automatisk. Hvis du holder deg til våre velprøvde
retningslinjer (se vedlegg 1), vil du alltid være sikret
et godt resultat. Grilltidene og temperaturene er
fastsatt slik at mindre avvik ikke har noen negativ
innflytelse på sluttproduktet. I hendene på profes-
jonelle er STG et ideelt apparat for eksperimentering.
Da kan du tilpasse STG’en fullstendig etter dine
individuelle ønsker.

1.3 Beskrivelse av produktet

1.3.1 Beskrivelse av de ulike delene i din
STG-modell

BRETT UT FØRSTE OMSLAGSSIDE I DENNE
BRUKSANVISNINGEN!

A

B
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Apparatets plater er framstilt i rustfritt stål (304
og 430). Kabelen for nett-tilkopling er utstyrt med
et CEE-støpsel.

Typeplaten, med opplysninger som gjelder din
grill, er plassert på sidepanelet ved siden av
bryterpanelet.

1.4 Sikkerhet, hygiene og garanti

1.4.1 Sikkerhet

I denne brukerveiledningen brukes følgende
advarselssymboler:

Antyder mulig personskade eller om-
fattende materiell skade dersom instruk-
sjonene i denne brukerveiledningen ikke
følges nøye.

Elektrisk spenning.

Forbrenningsfare.

På apparatet er følgende advarselsymbol påført
(se figur 1.1), som advares mot varme flater.
Spesielt vinduene og oversiden av apparatet kan
bli varme.

Figur 1.1

Følgende sikkerhetsregler bør overholdes ved
bruk av STG-modellen:

INNLEDNING

B21 Tast, temperatursensor
B22 Alarmtast
B23 Programtaster 1-5
B24 Programindikasjoner 1-5
B25 Indikasjon, grill
B26 Indikasjon, temperatursensor
B27 Temperaturdisplay
B28 Indikasjon, °C /°F

1.3.2 Teknisk beskrivelse

STG-modellen bruker en kombinasjon av direkte
infrarød stråling og konveksjonsvarme. Strålings-
varmen bruner kjøttet og danner en tett stekes-
korpe. Konveksjonsvarmen gjennomsteker kjøttet.
Et sinnrikt ventileringssystem kompletterer det hele.
På denne måten gir STG-grillen alltid et perfekt
resultat.

Alt etter som hvilken betjeningsmåte du har valgt,
styres grillprosessen elektronisk eller via forhånds-
programmering.
Innstillingene kan endres under hele prosessen.

I løpet av grillingen vil varmeelementene og
kvartslampa på betjeningsiden slå seg på og av etter
som for å opprettholde den temperaturen som er
innstilt.  Kvartslampa på kundesiden står på under
hele prosessen. Grillen drives av en vedlikeholdsfri
motor med reduksjonsgir.

Viftene sørger for en jevn varmefordeling og kjøler
samtidig ytterveggene. På grunn av at varme-
kildene er plassert på toppen, er forurensningen,
og dermed også røykutviklingen, minimalisert.
På yttersiden av innervinduet er det plassert et
varmereflekterende lag for å holde varmen innen
STG-grillen.

Det er mulig at din STG-modell er kombinert med
en annen STG-grill av samme størrelse, eller med
et varmeskap i STW-serien, montert ovenpå
hverandre og utstyrt med hjul. Hvert apparat må i
så fall betjenes individuelt.
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INNLEDNING

■ Når du flytter din STG-grill må du først slå av
strømmen ved å trekke støpselet ut av stikk-
kontakten og la apparatet avkjøle seg i minst
10 minutter.

■ Tøm fettskuffen før apparatet flyttes.

Skyv fettskuffen helt inn i apparatet når
den settes på plass. Steng tappekranen
for å unngå skade på vinduet.

■ Skyv fra en av sidene, ved et punkt omtrent
midt på den totale høyden.

■ Utvis nødvendig forsiktighet når lister eller
terskler skal forseres under flyttingen.

■ På grunn av faren for kortslutning er din STG-
modell ikke egnet til bruk i fuktige omgivelser.

■ På grunn av faren for kortslutning, må din
STG-modell ikke rengjøres ved å spyle med
vannslange. Se kapittel 4 for veiledning om
rengjøring.

■ Når spidd eller annet tilbehør skal monteres
eller skiftes ut, må grillrotoren først stoppes

■ Vær oppmerksom på at apparatet, og særlig
døra og oversiden, blir varmt når det står på.

■ Rengjør apparatet regelmessig for å sikre at
det fungerer som det skal og for å forhindre
brannfare (ved overoppheting). Særlig venti-
lasjonsristen og viftebladet bør rengjøres med
jevne mellomrom.

■ På grunn av faren for at fettskuffen kan renne
over, må den tømmes i tide.

Skyv fettskuffen helt inn i apparatet når
den settes på plass. Steng tappekranen
for å unngå skade på vinduet.

■ Med henblikk på hygiene, bør de varmeisole-
rende grillvottene være tørre og fettfrie når de
brukes.

1.4.2 Hygiene

Kvaliteten på et ferskt produkt  er alltid delvis av-
hengig av hygieniske forhold. Dette gjelder i stor
grad for grillmat. På grunn av faren for salmonel-
labakterier, må du passe på at ferdiggrillete
produkter, særlig kylling og kalkun, ikke kommer i
kontakt med råvarer. Det bør også alltid unngås
kontakt mellom grillete produkter og hender eller
redskap som har vært i kontakt med rått kjøtt.
Hvis hender og/eller redskaper har vært i kontakt
med rått kjøtt, bør hender og redskaper vaskes
grundig.

1.4.3 Generelle betingelser og garanti

Fri-Jado har viet kvaliteten stor oppmerksomhet
og garanterer at utstyret er velegnet og fungerer
godt.

Ta kontakt med leverandøren hvis du har en klage,
et ønske, vil peke på en mangel, eller hvis du vil
bestille tilleggsutstyr.
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INSTALLERING OG FØRSTE GANGS BRUK

2 INSTALLERING OG FØRSTE
GANGS BRUK

2.1 Emballasje og transportforskrifter

Din STG-grill er først pakket i en plastpose med
hjørneforsterkninger og ekstra glassbeskyttelse
på forsiden og baksiden. To festereimer holder
kartongen på plass på pallen.

Under transport må transportforskriftene overhol-
des. For dette formålet er kartongen merket med
følgende symboler:

Pilspissene angir hvilken side av karton-
gen som skal peke oppover.

Hold emballasjen tørr.

Ikke bruk kroker til løfting og heising.

Innholdet er knuselig. Håndter forsiktig.

Innpakket i emballasjen kan din STG-grill trans-
porteres med gaffeltruck eller jekketralle.
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Klipp transportfestene løs fra
rotoren, fjern transportfestene
av gummi fra bunnplata og fjern
all øvrig emballasje fra
apparatet. Pakk ut alt standard
tilbehør. Fri-Jado-Grillin
käyttämä pakkausmateriaali
sopii kierrätykseen.

All emballasje, som blir brukt av
Fri-Jado, kan gjenvinnes.

INSTALLERING OG FØRSTE GANGS BRUK

Hvis du innendørs ikke har plass
nok over apparatet til at karton-
gen kan trekkes av, kan du
fjerne kartongen utendørs før du
setter apparatet på plass inne.

2.2 Utpakking

1

2 2

3

1

1

456

2 13
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INSTALLERING OG FØRSTE GANGS BRUK

2.3 Første gangs bruk

Før du tar det nye STG-apparatet i bruk, må du
rengjøre innsiden av grillen og de spiddene og
det tilbehøret som skal brukes, grundig med
såpevann. Dette såpevannet renner ned i vanns-
kuffen. Denne må derfor tømmes og vaskes et-
ter rengjøring. Skyll godt med rent vann for å fjerne
alle såperester.

Skyv vannskuffen helt inn i apparatet når
den settes på plass. Steng tappekranen
for å unngå skade på vinduet.

Din STG-modell er utstyrt med et CEE-
støpsel og må koples til riktig spenning.
Stikk-kontakten må legges opp av en
godkjent montør. Se kapittel 6 (Tekniske
spesifikasjoner) når det gjelder nødven-
dige elektriske installasjoner.

■ Plasser bunnplata i din STG-modell
(se figur 2.1).

Figur 2.1

■ Når det gjelder modell STG5: Heng rotoren i
grillen.

■ Plasser spiddene i rotorskiven (se figur 2.2).

Figur 2.2

La det tomme STG-apparatet stå på minst en halv
time på høyeste temperatur for å bli gjennomvarmt.
Da vil metalllukten, som frigjøres ved første gangs
bruk, forsvinne.

For de ulike modellene går du fram som følger:

Elektronisk betjent grill

■ Stikk støpselet i stikk-kontakten.

■ Still inn temperaturen (A5) på 250 °C.

■ Sett rotorbryteren (A6) på   .

■ Sett hovedbryteren (A7) på .

■ Etter 30 - 45 minutter settes hovedbryteren
og temperaturen på ‘0’ og rotorbryteren
på ‘0/P’.

Programmerbar grill

■ Stikk støpselet i stikk-kontakten.

■ Still inn temperaturen (B11) på 250 °C.

■ Sett rotorbryteren (B12) på   .

■ Sett hovedbryteren (B14) på .

■ Etter 30 - 45 minutter settes hovedbryteren
og temperaturen på ‘0’ og rotorbryteren
på ‘0/P’.

Hull vor spidd

Hull por kjøttkurver

eller kyllingstativ

STG7

Hull for kjøttkurver

eller stekeplater

STG5
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3 BETJENING OG BRUK

3.1 Krydring

Ved grilling bevares smaken av ferskt kjøtt og fersk
fisk på sitt beste. Riktig bruk av krydder og mari-
nader gir hver rett en karakteristisk smak.
Dette har også stor innflytelse på et velsmakende
sluttresultat (se vedlegg 1).

Et par retningslinjer ved krydring:

■ Bruk helst  de spesielle kylling- og kjøttkry-
drene fra din Fri-Jado-Grill forhandler. I tillegg
finnes spesielle krydderblandinger for fjærfe,
lammekjøtt, svinekjøtt, storfekjøtt, vilt og fisk,
Spør forhandleren.

■ Produktene som skal grilles må krydres tørt.
Fordi krydderet trekker ut fuktighet fra kjøttet,
må produktene krydres minimum en halv time
før grilling og maksimum halvannen time før
grilling.

■ Ikke bruk olje eller fett under grillingen.

Det er best å bruke ferske varer til grilling.
Dypfryste varer må tines før de grilles.

■ Kylling krydres på innsiden og utsiden.
Bruk helst vårt spesielle Fri-Jado-Grill krydder.

Bruk helst spiddene når du helgriller
kyllinger. Da drypper kyllingene fett på
hverandre og kjøttet blir garantert deilig
mørt.

INSTALLERING OG FØRSTE GANGS BRUK, BETJENING OG BRUK

2.4 Plassering

Grilling tiltrekker kunder. Den deilige aromaen fra
grillproduktene bare forsterker denne effekten.
Derfor er det helt klart best å plassere grillen slik
at kundene kan følge godt med på grillingen.

Følgende faktorer er blant annet viktige i den
forbindelse:

■ Personalet må ha nok plass til å kunne bet-
jene apparatet.

■ Avstanden mellom serveringssiden, kunde-
siden, sidekantene og eventuelle glassvind-
uer eller trevegger bør være på minst 25 cm.

■ Hold undersiden og ventilasjonsåpningene på
toppen av STG-grillen frie for å sikre god
tilførsel av luft.

■ Pass på at vinduene er utenfor barns rekke-
vidde når apparatet er i gang. Vinduene blir
varme under bruk

■ Ved innendørs bruk kan STG-grillen plasseres
under et luftavtrekk.

■ Ved plassering ute må du først ta kontakt
med leverandøren.

I enkelte tilfeller kan det hende at det oppstår
kondens på innsiden av det ytre vinduet som følge
av luftstrøm langs glassrutene. Dette har ingen
innvirkningen på grillingen og skyldes den gode
isolerende virkningen av dobbeltvinduet.

Tenk på tilgjengeligheten for vedlikehold
og reparasjon når utstyret plasseres.
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Figur 3.2

■ Slik monterer du de andre spiddene i grillen:

Elektronisk betjent STG-grill

■ Sett hovedbryteren (A7) på .

■ Sett rotorbryteren (A6) på  .

Rotoren vil nå gå rundt. La rotoren dreie inntil du
lett kan sette på plass det neste spiddet i rot-
oren.

■ Nå settes rotorbryteren (A6) på ‘0/P’ for å
stanse rotoren.

■ Gjenta denne prosedyren inntil grillen er full.

■ Sett rotorbryteren på (A6) ‘0/P’ og hoved-
bryteren (A7) på ‘0’.

Programmerbar STG-grill

■ Sett hovedbryteren (B14) på .

■ Sett rotorbryteren (B12) på  .

Rotoren vil nå gå rundt. La rotoren dreie inntil du
lett kan sette på plass det neste spiddet i rot-
oren.

3.2 Fylling av grillen

Pass på å fordele varene jevnt når du fyller gril-
len. Ikke la noen spidd eller kurver være tomme.
Da sparer du energi og forkorter rengjøringstiden.

3.2.1 Fylling av grillen med spidd

Grillen leveres standard med et sett spidd, som
kan brukes i grillen uten spiddklemmer.
Slik trer du kylling eller annen fugl inn på spiddet
(se figur 3.1):

Figur 3.1

■ Stikk den ene spissen av spiddet gjennom
fuglebrystet ved vingen. Skyv den andre
spissen gjennom låret. Ikke glem å feste ving-
ene samtidig.

■ La det være igjen litt åpent rom mellom kyl-
lingene, slik at de brunes jevnt over det hele.

■ Heng spiddene slik i rotorskivene at kylling-
brystene vender mot kundene under grillin-
gen.

■ Skyv spiddspissene inn i riktige hull i rotorskiven
(se figur 3.2). Stikk den andre enden av
spiddene inn i tilsvarende hull i rotorskiven rett
ovenfor.

BETJENING OG BRUK

Hull vor spidd

Hull por kjøttkurver

eller kyllingstativ

STG7

Hull for kjøttkurver

eller stekeplater

STG5
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BETJENING OG BRUK

■ Nå settes rotorbryteren (B12) på ‘0/P’ for å
stanse rotoren.

■ Gjenta denne prosedyren inntil grillen er full.

■ Sett rotorbryteren på (B12) ‘0/P’ og hoved-
bryteren (B14) på ‘0’.

eller:

■ Sett hovedbryteren på ‘P’.

■ Sett rotorbryteren på ‘0/P’.

■ Trykk på rotortasten (B7) på den program-
merbare enheten for å starte og stoppe rot-
oren.

3.2.2 Fylle grillen med stekeplater (tilbehør)

■ Skyv endene av stekeplatene inn i de riktige
hullene i rotorskivene (se figur 3.2).

■ Legg varene slik på stekeplatene at produkt-
ene ikke kan falle av under grillingen.

3.2.3 Fylle grillen med kjøttkurver/
kyllingstativ (tilbehør)

■ Skyv endene av kjøttkurvene/kyllingstativene
inn i de riktige hullene i rotorskivene (se figur
3.2).

■ Fyll kurvene/stativene slik at grillen belastes
jevnt og at ingen kjøttstykker stikker ut av
kurvene.

3.2.4 Fylle grillen med kalkunspidd
(tilbehør)

■ Sett en spiddklemme på kalkunspiddet.

■ Tre spiddet gjennom kalkunen på langs.

■ Sett på den andre spiddklemmen og skyv
begge klemmene inn i kalkunen.

■ Sett på lagerblokken.

■ Skru vingemutterne godt til.

■ Fjern rotorskiven med tilhørende dreietapp.

■ Plasser kalkunspiddet i grillen.

3.2.5 Fylle grillen med to ulike typer
tilbehør

Hvis du vil bruke grillen med to ulike typer tilbehør
samtidig, bør du alltid sette inn en innretning
mindre i rotoren enn det som er mulig. Tilbehør
av samme type bør plasseres etter hverandre.

For eksempel
For STG5:
2 spidd + 2 kurver etter hverandre.

For STG7:
3 spidd + 3 kurver etter hverandre.

Når du har fylt rotoren, må du alltid la
den gå rundt minst en gang for å sjekke
at produktene i grillen går rundt uten
problemer.

Hvis du trenger informasjon eller doku-
mentasjon om tilbehør, kan du ta kontakt
med leverandøren.

3.3 Grillingen

Dørene bør være lukket under grillingen. Det er
ikke tilrådelig å åpne dørene unødvendig under-
veis. Grillingen kan utmerket godt følges gjennom
vinduene. Når grillingen er ferdig, kan dørene
åpnes, helst med grillvotter.

Tøm fettskuffen regelmessig for å unngå
at den renner over. Fettskuffen er utstyrt
med en tappe-kran for dette formålet.
Skyv fettskuffen helt inn i apparatet når
du setter den tilbake og steng  tappe-
krana for å unngå skade på vinduene.
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3.3.1 Temperaturinnstilling

Den ideelle temperaturen for grilling av alle typer
kjøtt ligger mellom 160 °C og 190 °C.

3.3.2 Grilltider

Grilltiden er avhengig av flere faktorer:

■ Omgivelsestemperaturen og trekk i umid-
delbar nærhet av grillen.

■ Utgangstemperaturen i grillen. Denne kan va-
riere. Det er ikke nødvendig med forvarming,
unntatt for roastbiff.

■ Grilltemperaturen.

■ Utgangstemperaturen til produktet.

■ Kjøtttypen. Fett eller magert?

■ Produktets vekt og form. Et tungt produkt med
kompakte dimensjoner vil måtte grilles lengre
enn et lett og mindre kompakt produkt.

■ Den totale kjøttmengden som grilles samtidig.
Jo mer kjøtt, jo lengre tid. Jo mindre kjøtt, jo
kortere tid.

■ Dine egne ønsker. Vil du ha gjennomstekt
kjøtt eller litt mindre stekt?

Ikke grill frosne matvarer.
Dypfryste produkter må først tines.

Du finner en fullstendig oversikt over grilltider i
vedlegg 1.

3.4 Betjening av STG-grillen

Avsnittene nedenfor beskriver hvordan grillen
betjenes. Bokstavene og tallene i parentes viser
til illustrasjonene på det utbrettbare omslaget.

3.4.1 Den elektroniske STG-grillen
(se illustrasjon A på utbrettsiden
foran i brukerveiledningen)

Med den elektronisk betjente grillen kan du stille
inn  grilltemperaturen og grilltiden helt nøyaktig.
Grillingen starter og stopper på et tidspunkt som
du selv bestemmer. Hvis du vil, kan du også legge
inn et alarmsignal. Innstillingsuret har et minne
der siste grilltemperatur og grilltid er lagret (også
etter at apparatet er slått av).
Hvis du vil, kan du endre temperatur og grilltid
mens grillingen pågår. Når grillen er i gang, kan
du lese av grilltemperaturen og gjenstående grilltid
på displayet. Når grillen er slått av, viser displayet
gjeldende tid. Den elektroniske grillen kan også
brukes uten den elektroniske klokken. Denne
manuelle betjeningen beskrives i siste avsnitt i
dette kapitlet.

Muligheter

■ Innstilling av grilltemperaturen.

■ Innstilling av grilltiden.

■ Starte eller stoppe grillingen på et forhånds-
innstilt tidspunkt.

■ Programmere alarmsignal.

■ Minne: Den forhåndsinnstilte temperaturen
og grilltiden lagres når grillen slås av.
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Visning på displayet

■ Mens grillingen pågår : gjeldende
grilltemperatur
gjenstående
grilltid

■ Når grilling ikke pågår: gjeldende tid
innstilt temperatur

Starte grillingen

■ Sett temperaturinnstillingen (A5) på 250 °C.

■ Sett rotorbryteren (A6) på ‘0/P’.

■ Sett hovedbryteren (A7) på ‘P’.

■ Still inn temperaturen
(se ‘Innstilling av grillpro-grammet’).

■ Still inn grilltiden
(se ‘Innstilling av grillpro-grammet’).

Temperaturinnstillingen (A5), rotorbryteren
(A6) og hovedbryteren (A7) må bli stående
på innstillingene ovenfor under grillingen.
Dersom A7 og A6 settes i andre innstil-
linger, vil resterende grilltid slettes fra min-
net.

Hvis du ikke stiller inn noen temperatur eller grilltid,
bruker programmet de verdiene som sist ble innstilt.
Disse verdiene kan du lese av ved å trykke på
programmets tilhørende funksjonstast.

Grillingen

■ Fyll grillen som beskrevet i avsnitt 3.2.

■ Lukk dørene.

■ Programmer grillprogrammet.

■ Grill.

■ Ta ut spiddene.

BETJENING OG BRUK

Programmering
Slik går du fram hvis du vil bruke programmerings-
mulighetene til Fri-Jado-grillen din:

■ Sett temperaturinnstillingen (A5) på maksi-
mum.

■ Sett rotorbryteren (A6) på ‘0/P’.

■ Sett hovedbryteren (A7) på ‘P’.

Still inn gjeldende tid
Hvis den gjeldende tiden ikke er riktig, kan du
endre den slik:

Gjeldende tid er → 09:50 (grillen er ikke på)

+ → 09:51 klokka stilles framover

+ → 09:49 klokka stilles bakover

Du kan ikke rette gjeldende tid hvis et
program er i gang (i så fall vil START/
STOPP-knappen (A3) lyse eller blinke).

■ Innstilling av temperaturen
Når grillingen er slått på, vises gjeldende
temperatur på displayet.

→ 182 innstilt grilltemperatur
(maks. 250 °C)

+ → 183 grilltemperaturen
settes høyere

+ → 181 grilltemperaturen
settes lavere
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■ Innstilling av grilltiden

→ 01:15 innstilt grilltid

+ → 01:16 grilltiden forlenges
(maksimum 6 timer)

+ → 01:14 grilltiden forkortes
(minimum 1 minutt)

■ Start grillingen
Trykk på 

START

STOP

 for å starte grillingen med den
temperaturen og den grilltiden du har stilt inn.
Når grillingen er ferdig, stopper grillen og gir
fra seg et alarmsignal. Signalet stopper auto-
matisk etter tre minutter.

■ Slå av alarmsignalet
Trykk på    for å slå av alarmsignalet selv.

Ved siden av de grillmulighetene som er beskrevet
ovenfor, finnes noen tilleggsmuligheter.
Disse beskrives nærmere nedenfor.

Alarmsignal underveis
Hvis du vil, kan du stille inn et alarmsignal som
går før grillingen er ferdig og på et tidspunkt du
selv bestemmer. Innstillingen foregår slik:

Ønsket alarmtid: 14:00
Innstilt grilltid : 01:15
Gjeldende tid: 13:00

→ 14:15 (Grillingen er ferdig;
summen av gjeldende
tid og  grilltidens
varighet)

+ → 14:00 (Alarmsignalet går
klokka 14:00)

START

STOP

Grillingen starter

Da vil: Underveis-alarmsignalet gå klokka 14:00;
Slutt-alarmsignalet gå klokka 14:15;
grillingen er ferdig og stopper automatisk.

Stille inn slutt-tid for grillingen
Hvis du ikke vil at grillingen skal starte med en
gang, går du fram slik:

Innstilt grilltid: 01:15
Gjeldende tid: 13:00
Ønsket slutt-tid for grillingen: 14:30

→ 14:15 (Grillingen er ferdig;
summen av
gjeldende tid og
grilltidens
varighet)

+ → 14:30 (Ønsket slutt-tid for
grillingen)

START

STOP

Grillingen starter

Da vil: Grillingen starte klokka 13:15;
Slutt-alarmsignalet gå klokka 14:30;
grillingen er ferdig og stopper automatisk.

Hvis du har stilt inn programmet på denne måten,
men ombestemmer deg og vil starte grillingen
med en gang likevel, trykker du på 

START

STOP

.
Grillingen starter da umiddelbart.
Grilltiden vil fremdeles være den samme, men den
innstilte slutt-tiden vil endres.

Avbryte pågående grilling/stoppe rotoren
Grillingen kan stoppes når som helst underveis
ved å trykke på 

START

STOP

.

Dette fører til:

■ START/STOPP-knappen (A3) blinker.

■ Spiddet slutter å gå rundt.

■ Varmeelementene og varmelampene i
STG-grillen slukker.

■ Betjeningsminnet tar vare på innstilt tempe-
ratur og gjenværende grilltid.

■ Gjeldende temperatur og gjenværende grilltid
vises på displayet.
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Starte opp grillingen igjen
Du kan starte opp grillingen igjen ved å trykke
på 

START

STOP

. Programmet du stilte inn tidligere, vil da
fullføres.

Avslutte grillingen
Du kan avslutte grillingen på to måter:

1. Automatisk:
Et alarmsignal forteller når grillingen er ferdig;

2. Manuelt:
- Se avsnittet om ‘Avbryte pågående

grilling/stoppe rotoren’;
- Slå av grillen ved å sette hovedbryteren (A7)

på ‘0’.

Grilltiden og grilltemperaturen er lagret i
minnet. Resterende grilltid vil slettes.

Endre innstillinger
Med unntak av gjeldende tid, kan alle innstillinger
endres før, under og etter grillingen. Når du foretar
en endring i programmet, fortsetter grillingen med
de nye verdiene.

Skifte grillprogram
Ved å slå av hovedbryteren (A7) og deretter på
igjen, kan du endre grillprogrammet. Med unntak
av gjenstående grilltid og alarmsignal underveis,
beholdes alle verdiene for det sist innstilte
programmet i minnet.

Grilling uten å bruke den elektroniske klokka
Gå fram på denne måten:

■ Still inn ønsket temperatur  (A5).

■ Sett rotorbryteren (A6) på   .

■ Sett hovedbryteren (A7) på .

Sett rotorbryteren på  .
Grillingen skjer uten at lampen på
betjeningssiden slås på.
Still rotorbryteren på .
Grillingen skjer uten at lampene slås på.
Grillingen vil av denne grunn vare lenger.
Grillingen avsluttes ved å sette hoved-
bryteren (A7) på ‘0’.

3.4.2 Den programmerbare STG-grillen
(se illustrasjon B på  utbretts-
bladet foran i brukerveiledningen)

3.4.2.1 PROSESSER

Den programmerbare betjeningen gjør det mulig
for deg å lagre femten forskjellige programmer.
Hvert av disse programmene kan omfatte en eller
flere av de følgende teknikkene:
• Gjennomsteking
• Grilling
• Holde produktet varmt

3.4.2.1.1 Gjennomsteking

Produktene i grillen blir gjennomstekt ved en be-
stemt temperatur i løpet av en bestemt tid.

3.4.2.1.2 Grilling

Produktene i grillen grilles ved en bestemt tem-
peratur i løpet av en bestemt tid.

3.4.2.1.3 Holde produktet varmt

Produktene holdes varme og klare for salg ved
en innstilt temperatur over ubestemt tid. Etter en
stund vil imidlertid kvaliteten på produktene like-
vel forringes.

3.4.2.2 SLÅ GRILLEN PÅ OG AV

Slå på

■ Sett temperaturinnstillingen (B11) på 250 °C.

■ Sett rotorbryteren (B12) på ‘0/P’.

■ Sett hovedbryteren (B14) på ‘P’.

Temperaturinnstillingen (B11), rotorbry-
teren (B12) og hovedbryteren (B14) må
bli stående i de posisjonene som er nevnt
ovenfor under hele prosessen.
Ved andre innstillinger av bryterne B14
en B12 vil resten av grilltiden slettes fra
minnet.
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Slå av

■ Sett hovedbryteren (B14) på ‘0’.

3.4.2.3 STANDBY-MODUS

I standby-modus gir indikasjonslampene (B2, B3
og B4) og displayene (B1 og B27) informasjon
om programmet i arbeidshukommelsen (hvis
montert). Indikasjonslampene angir hvilke proses-
ser som er definert i programmet. Displayene viser
innstillingene fra den første prosessen.
Dersom det ikke er definert noe program, vil ingen
av indikasjonslampene lyse, temperaturdisplayet
viser ‘0’ og tidsdisplayet viser gjeldende tid.

3.4.2.4 PROGRAMMERING

3.4.2.4.1 Prosedyre

Et program bestemmes av temperatur- og tids-
innstillingene for gjennomsteking og grilling og
temperaturinnstillingen for å holde produktet varmt.

■ Når du slår på grillen, vil tidsdisplayet (B1) vise
15 Pr som en indikasjon på at styringssystemet
inneholder 15 programmer.

■ Velg programnummer ved å trykke på en av
programtastene (B23). Den tilhørende indi-
kaskjonslampen vil tennes.

■ Trykk en gang på programmeringstasten
(B23) for programnumrene 1–5, to ganger for
programnumrene 6–10 og tre ganger for
programnumrene 11–15.

Eksempel:
Trykk to ganger på tast 2 = program 7

■ Hold tastene OPP og NED (B19 og B16) tryk-
ket inn i 2 sekunder. Den programmerbare
betjeningen er nå i programmeringsmodus.
Tidsdisplayet (B1) vil angi PROG i noen sekun-
der.

Gjennomsteking

■ Trykk på tasten for gjennomsteking (B10).

■ Still inn tiden som beskrevet i avsnitt
3.4.2.4.2.

■ Still inn temperaturen som beskrevet i avsnitt
3.4.2.4.2.

Grilling

■ Trykk på tasten for grilling (B9).

■ Still inn tiden som beskrevet i avsnitt
3.4.2.4.2.

■ Still inn temperaturen som beskrevet i avsnitt
3.4.2.4.2.

Holde produktet varmt

■ Trykk på tasten for å holde produktet varmt
(B8).

■ Still inn temperaturen som beskrevet i avsnitt
3.4.2.4.2.

Etter at du har innstilt verdiene for alle ønskete
prosesser, trykker du inn samme programtast
(B23) for å gå tilbake til standby-modus.

Prosessene kan programmeres i vilkårlig rekke-
følge, men vil alltid bli utført i den rekkefølgen som
er beskrevet ovenfor.

Hvis tidsinnstillingen for gjennomsteking eller
grilling settes til ‘0’, vil programmet hoppe over
vedkommende prosess.

Hvis temperaturen for å holde produktet varmt
settes til ‘0’, vil programmet hoppe over denne
prosessen.

1

1x 1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12 13

PROGRAM

14 15

2x

3x

2 3 4 5
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3.4.2.4.2 Innstillinger

Jo lenger tastene holdes inne, jo fortere vil innstil-
lingene endre seg.

Tidsinnstilling

■ Hold tidstasten (B17) inne.

■ Trykk inn tasten for OPP (B19) eller NED (B16)
for å stille inn ønsket tid.

■ Slipp tidstasten.

Tiden kan settes til en verdi mellom 00.00 og
05.59 timer.

Temperaturinnstilling

■ Hold temperaturtasten (B18) inne.

■ Trykk inn tasten for OPP (B19) eller NED (B16)
for å stille inn ønsket temperatur.

■ Slipp temperaturtasten.

Dersom indikasjonen °F lyser, vil temperaturen
angis i °F. Hvis indikasjonen °F er slukket, vil tem-
peraturen angis i °C.

Temperaturen kan settes til en verdi mellom ‘0’ og
250 °C eller mellom 32 og 482 °F.

Innstilling av gjeldene tid

Betjeningen må stå i standby-modus.

■ Hold tasten for gjeldende tid (B20) trykket inn.

■ Trykk inn tasten for OPP (B19) eller NED (B16)
for å stille inn ønsket tid.

■ Slipp tasten for gjeldende tid.

Innstilling av sluttid for programmet
Se avsnitt 3.4.2.11.

Innstilling av ekstra alarmsignal underveis
Det er mulig å stille inn et ekstra alarmsignal under-
veis.

■ Hold alarmtasten (B22) inne.

■ Trykk inn tasten for OPP (B19) eller NED (B16)
for å stille inn ønsket alarmtid.

■ Slipp alarmtasten.

Alarmen vil gå i tre minutter når den forhånds-
innstilte tiden er nådd.

3.4.2.4.3 Laste inn et program

Du kan laste inn et tidligere definert program. Den
programmerbare betjeningen må stå i standby-
modus eller i programmeringsmodus eller være i
en prosess for å holde produktet varmt.

■ Trykk på den riktige programtasten (B23) for å
laste inn det programmet som ønskes.
(Se avsnitt 3.4.2.4.1 for korrekt prosedyre.)
Grillen står nå i standby-modus. Den tilhø-rende
programindikatoren (B24) vil tennes.

For å gjengi innstillingene:

■ Trykk inn tasten for gjennomsteking (B10) for å
gjengi innstilt tid og temperatur for gjennom-
stekingsprosessen.

■ Trykk inn tasten for grilling (B9) for å gjengi
innstilt tid og temperatur for grillprosessen.

■ Trykk inn tasten for å holde produktet varmt
(B8) for å gjengi innstilt temperatur for prosessen
med å holde produktet varmt.

3.4.2.5 STARTE ET PROGRAM

Etter at du har stilt inn eller lastet inn det program-
met som ønskes, kan det startes standby-modus.

■ Trykk inn START/STOPP-tasten (B6) for å
starte programmet som ligger i det aktive
minnet. PÅ-indikasjonslampen tennes.
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3.4.2.6 INDIKASJONER UNDER BRUK

■ Prosessindikatorene (B2, B4 og B3) angir
hvilke prosesser (gjennomsteking, grilling,
holde produktet varmt) som fremdeles ven-
ter på å bli utført. Når en prosess er ferdig, vil
den tilhørende indikasjonslampen slukke.

■ Tidsdisplayet (B1) angir gjenstående pro-
gramtid, det vil si summen av gjenstående
tid for gjennomsteking og grilling.

■ Temperaturdisplayet angir temperaturen i
ovnen når den er over 40 °C eller 125 °F. Så
lenge temperaturen er lavere enn dette, vil
det vises ‘Prh’ (Preheating) for å indikere at
grillen er i ferd med å varmes opp.

■ Når gjenstående programtid har nådd ‘0’,
slukkes prosessindikatorene og PÅ-indika-
toren.

Når en prosess har startet, kan nummeret på det
programmet som er i gang, leses av på følgende
måte:

■ Trykk på programmeringstasten (B23) der
indikatorlampa lyser.

Temperaturdisplayet (B27) angir da det aktuelle
programnummeret og tidsdisplayet (B1) viser
indikasjonen 15 Pr. Disse vil slukke når du slipper
tasten igjen.

3.4.2.7 VISNING AV TID OG
TEMPERATUR

3.4.2.7.1 Visning av innstilt tid og
temperatur

Det er mulig å gjengi innstilt tid og temperatur for
de ulike prosessene.

■ Trykk inn tasten før ønsket prosess (B8, B9
eller B10). Displayet viser nå de innstilte
verdiene for den valgte prosessen.

■ Slipp tasten.

3.4.2.7.2 Visning av temperaturfølerens
målte verdier

Se avsnitt 3.4.12.2.

3.4.2.8 ENDRING AV GJELDENE
PROGRAMINNSTILLINGER

Underveis i et program er det bare innstillingen for
den aktuelle prosessen som kan endres. Dette
gjelder også dersom programmet er avbrutt.

Forandringene har ingen innvirkning på det opprin-
nelige programmet i minnet.

3.4.2.8.1 Tidsinnstilling

■ Hold tidstasten (B17) inne.

■ Trykk inn tasten for OPP (B19) eller NED (B16)
for å stille inn ønsket tid.

■ Slipp tidstasten.

3.4.2.8.2 Temperaturinnstilling

■ Hold temperaturtasten (B18) inne.

■ Trykk inn tasten for OPP (B19) eller NED (B16)
for å stille inn ønsket temperatur.

■ Slipp temperaturtasten.

3.4.2.9 AVBRYTE ET PROGRAM

3.4.2.9.1 Avbryte programmet som går

■ Trykk inn rotortasten (B7).

Varmeelementene og lampen på betjeningssiden
slukker; spiddet roterer ikke lenger. Prosesstiden
teller ikke lenger ned, og PÅ-indikasjonen (B5)
begynner å blinke.

3.4.2.9.2 Fortsette et avbrutt program

■ Trykk inn rotortasten (B7).

I gjennomstekings- eller grillmodus lyser
PÅ-indikasjonen kontinuerlig.
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3.4.2.10 SLUTT PÅ PROGRAMMET

Når programtiden er forløpt, lyder alarmsignalet
og grillen går over i modusen for å holde produktet
varmt. Dersom innstilt temperatur for å holde
produktet varmt, er ‘0’, går grillen over i standby-
modus.

3.4.2.10.1 Slå av alarmsignalet

■ Trykk inn alarmtasten (B22).

3.4.2.10.2 Avslutte gjennomstekings- eller
grillmodus

■ Sett tidsinnstillingen for gjennomsteking eller
grilling til ‘0’.

Grillen går automatisk over til å holde produktet
varmt hvis innstilt temperatur for denne prosessen
er høyere enn ‘0’. Dersom innstilt temperatur er
lik ‘0’, vil grillen gå over i standby-modus.

3.4.2.10.3 Avslutte det aktive programmet
og gå over til standby-modus

■ Trykk inn START/STOPP-tasten (B6).

3.4.2.11 INNSTILLING AV SLUTT-
TIDSPUNKT FOR PROGRAMMET

Det er mulig å definere en slutt-tid for program-
met, det vil si det tidspunktet produktene må være
ferdige. Programmet bestemmer da starttiden i
overensstemmelse med innstilt gjennomstekings-
og grilltid og ønsket slutt-tidspunkt. Avhengig av
innstillingene går grillen over i standby-modus eller
modus for å holde produktene varme når det
innstilte slutt-tidspunktet nås.

■ Velg et program som er definert på forhånd.
(Se avsnitt 3.4.2.4.1 for korrekt prosedyre.)

■ Hold tasten for slutt-tid (B15) inne.

■ Trykk inn OPP- (B19) eller NED- (B16) tasten
for å stille inn et tidspunkt som er senere en
summen av nå-tidspunktet og varigheten av
det valgte programmet.

■ Slipp tasten for slutt-tid.

■ Trykk inn START/STOPP-tasten (B6).

Det valgte programmet befinner seg først i vente-
modus. Program-indikatoren (B23) og PÅ-indika-
toren (B5) lyser. På tidsdisplayet blinker kolontegnet
mellom times- og minuttangivelsen.
Programmet starter automatisk når forskjellen
mellom det programmerte slutt-tidspunktet og
summen av nå-tidspunktet og programmets
varighet er ‘0’.

3.4.2.12 TEMPERATURSENSOR

3.4.2.12.1 Innledning

Temperatursensoren som leveres med den pro-
grammerbare grillen, kan brukes til å måle kjer-
netemperaturen i de produktene som skal grilles.
Se vedlegg 1 til denne brukerveiledningen når det
gjelder anbefalte verdier for ulike produkter.

3.4.2.12.2 Måling av produkttemperaturen

Trykk inn rotortasten (B7) for å stoppe
motoren.

Varmeelementene og lampen på betjeningssiden
slukker; spiddet roterer ikke lenger. Prosesstiden
teller ikke lenger ned, og PÅ-indikasjonen (B5)
begynner å blinke.

■ Fjern temperatursensoren fra holderen (B13).

■ Åpne døra til grillen.

■ Stikk sensoren helt inn til kjernen av kjøtt-
produktet for å være sikker på å få til en kor-
rekt måling.

■ Trykk inn tasten (B21) for å aktivere tempe-
ratursensoren. Indikatorlampen (B26) vil ten-
nes.

Inntil måleverdien nås vil temperaturgjengivelsen
i displayet (B27) gradvis øke og indikatorlampen
(B26) fortsette å lyse.



STG5/STG7 / 04-2005no / 6-18

Etter omtrent 20 sekunder vil lampen (B26) slukke
og displayet (B27) vil igjen vise temperaturen inne
i grillen. Dersom en konstant måleverdi ikke er
nådd innen 20 sekunder, kan du aktivere tempe-
ratursensoren på nytt ved å trykke på tasten (B21)
en gang til.

Trekk sensoren ut av produktet. Plasser
temperatursensoren i holderen (B13)
igjen.

■ Lukk døra til grillen.

■ Trykk inn START/STOPP-tasten (B6) for å
starte motoren igjen.

Grilling uten bruk av programmering.
Hvis du vil, kan du betjene den programmerbare
STG-grillen manuelt. Gå i så fall fram på følgende
måte:

■ Innstill ønsket temperatur i (B11).

■ Sett rotorbryteren (B12) på   .

■ Sett hovedbryteren (B14) på .

Sett rotorbryteren på  .
Grillingen forløper uten at lampen på
betjeningssiden slås på.
Sett rotorbryteren på .
Grillingen forløper uten at lampene
slås på.
Grillingen vil av denne grunn vare lenger.

Grillingen avsluttes ved å sette hovedbryteren
(B14) på ‘0’ og rotorbryteren (B12) på ‘0/P’.

BETJENING OG BRUK

3.5 Ta kjøttvarer ut av grillen

Innsiden av grillen og vinduene er svært
varme etter grillingen. Bruk alltid grillvotter
eller spesielle spettenger når du tar spidd
eller annet utstyr ut av ovnen.

3.5.1 Ta ut spidd

Gå fram slik (se figur 3.3):

Figur 3.3

■ Hold spiddet godt fast.

■ Løft enden med knotter litt opp og beveg
spiddet i retning av spissene, slik at det løsner.

■ Ta tak i den andre enden av spiddet og løft
det ut av grillen.

■ Skyv kjøttvarene av spiddet.

3.5.2 Ta ut stekeplatene (tilbehør)

■ Løft begge endene av stekeplata litt opp.

■ Beveg stekeplata mot venstre eller høyre.
Dette frigjør den ene av endene til stekeplata.

■ Beveg den frie siden mot deg og ta stekeplata
ut av grillen.

2

3

1
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Innsiden
Rotoren og bunnplata lar seg lettvint fjerne fra
grillen uten bruk av verktøy. Legg de uttakbare
delene i en stor vask med varmt vann og egnet
vaskemiddel. La disse delene ligge i bløt over
natten og rengjør dem dagen etter.
Du kan tømme fettskuffen med den spesielle tappe-
krana som er montert i fronten. For tømming må
du forsiktig skyve ut fettskuffen et stykke, la den
renne tom, og deretter vaske den med ‘Fri-Jado
Clean’ eller varmt vann og et passende vaskemid-
del.

Skyv fettskuffen helt inn i apparatet når
den settes på plass. Steng tappekranen
for å unngå skade på vinduet.

Også innsiden av grillen kan du rengjøre på denne
måten. Tørk over innsiden med en ren klut etter
rengjøring. Pass på at det ikke blir værende igjen
såperester i STG-grillen.

Utsiden
Utsiden av apparatet kan rengjøres med litt varmt
vann, vaskemiddel og en myk børste eller en
svamp. Bruk ikke stålull, siden dette vil lage riper
som smusspartiklene vil sette seg fast i. Etter ren-
gjøringen tørker du over utsiden med en klut.

Fuktighet i de elektriske delene kan fo-
rårsake kortslutning. Pass på at det ikke
renner vann via ventilasjonsåpningene og
i inn i STG-grillen. Apparatet må ikke
rengjøres ved spyling med vannslange.

Dekk til bunnen med aluminiumsfolie før
bruk, så vil rengjøringen gå raskere. Pass
i så fall på at du ikke tildekker ventil-
asjonsåpningene.

Bryterpanelet kan ikke rengjøres med noe annet
enn en fuktig klut. Vinduene kan rengjøres med
spesialmiddelet ‘Fri-Jado Clean’ eller med varmt
såpevann. Hvis det er mulig, bør glassdørene stå
åpne natten over. Under grillingen bør det være
lett å se produktene gjennom rutene i grillen.
Derfor bør vindusrutene tørkes over regelmessig
med en fuktig klut.

 BETJENING OG BRUK, RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

3.5.3 Ta ut kjøttkurvene/kyllingstativene
(tilbehør)

Gå fram på samme måte som er beskrevet i
avsnitt 3.5.2.

Avhengig av hvor fulle kurvene er, kan
det være nødvendig å tømme dem før
du tar dem ut av ovnen.

3.5.4 Ta ut kalkunspiddet (tilbehør)

■ Løft innsettingssiden av kalkunspiddet
litt opp.

■ Beveg denne siden mot deg og ta kalkun-
spiddet ut av grillen.

3.6 Arbeidsmetode

Du kan arbeide svært effektivt hvis du alltid har
noen klargjorte fulle spidd eller annet tilbehør i
kjøleskapet. På denne måten kan du unngå
ubehagelige overraskelser på travle tidspunkt.

4 RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

Av hygieniske grunner og for at STG-varmeskapet
skal fungere så godt som mulig, er det viktig å ha
en fast daglig rengjøringsrutine helt fra starten av.

Trekk alltid først støpselet ut av stikk-
kontakten.

4.1 Det daglige vedlikehold

Det er enklest å rengjøre grillen like etter bruk
mens apparatet fremdeles er litt varmt. Da er det
lettest å fjerne matrester og fett. Best resultat får
du ved å bruke ‘Fri-Jado Clean’.

‘Fri-Jado Clean’ kan i enkelte tilfeller
irritere sensitiv hud. Bruk gummihansker
når du anvender dette produktet.
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RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

Du kommer best til vinduene ved å åpne den indre
døra etter at ytterdøra er lukket opp. Den indre
døra holdes fast til ytterdøra ved hjelp av mag-
neter.

Gå bare over yttersiden av den indre
døra med et mildt vaskemiddel på grunn
av det reflekterende belegget som fin-
nes der.

4.2 Regelmessig vedlikehold

Trekk alltid først støpselet ut av stikk-
kontakten.

Kvartslamper
Kvartslampene for belysning og oppvarming
befinner seg i toppen av apparatet.
Kontroller lampene ukentlig for å se om de trenger
rengjøring. Hvis de er skitne, tørker du dem med
en klut dynket med alkohol eller rødsprit.
La kvartslampene avkjøles før du rengjør dem.

Ikke rør kvartslampene med bare hender.

Ventilasjonsrist, vifteplate og vifteblader
STG7:
Ventilasjonsristen, vifteplata og viftebladene i top-
pen av STG-grillen bør rengjøres minst en gang
hver tredje måned. Hvis disse ikke rengjøres ofte
nok, vil grilltiden øke og overoppheting kan
forekomme.
Ventilasjonsristen tas ut ved å løsne de to mutrene
som holder den fast (se figur 4.1). Over grillen er
det en vifteplate med to vifteblader bakenfor.
Ta ut vifteplata ved å fjerne vingemutteren og løfte
plata av monteringstappene.

Figur 4.1

STG5:
Ventilasjonsristen og viftebladet i toppen av STG-
grillen bør rengjøres hver tredje uke. På den måten
sikrer du en best mulig ventilasjon. Hvis disse ikke
rengjøres i tide, vil grilltiden øke og overoppheting
kan forekomme.
Ventilasjonsristen tas ut ved å løsne de to mutrene
som holder den fast (se figur 4.2). Bakenfor risten
er viftebladet.

Figur 4.2

Vifteblader
Viftebladet kan du ta ut ved å skru vingemutteren
på bladet med klokka (venstregjenget). Når du set-
ter viften på plass igjen, må du passe på at den
flate kanten av viftebladhullet plasser over vifteak-
selen.

STG5

STG7
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5 FEIL OG REPARASJONER -
SLIK GÅR DU FRAM

Hvis grillen ikke virker som det skal, kan du selv
sjekke følgende punkter før du tar kontakt med
forhandleren eller serviceselskapet:

■ Er strømtilførselen i orden (sjekk sikringene
og jordingsbryteren i sikringsskapet)?

■ Er den elektroniske bryterklokka korrekt
innstilt?

■ Er programmeringen riktig?

■ Er bryterne riktig innstilt?

Ta umiddelbart kontakt med leverandøren
din eller serviceselskapet ditt dersom
ledningen er beskadiget. Ledningen må
byttes ut med en gang på grunn av risikoen
for at det kan oppstå fare.

Feilene nedenfor kan du rette selv:

Feil: Kvartslampen er defekt.
Løsning: Bytt ut kvartslampen

(se figur 5.1).

Figur 5.1

Trekk først støpselet ut av stikk-kont-
akten.

FEIL OG REPARASJONER - SLIK GÅR DU FRAM

Ikke rør nye lamper med bare hender! Fuktigheten
på hendene dine kan forkorte lampens levetid.
Du kan fjerne denne fuktigheten fra lampen mel-
lom alkohol eller rødsprit når lampen er avkjølt.
Bruk en ren klut eller papirserviett for å holde fast
lampen når du skal skifte kvartslampe.

■ Fjern porselensdekslene fra lampa.

■ Løsne skruene som holder lampen og ta lam-
pen ut.

■ Klipp et stykke fra begge sider av metall-
båndet på den nye lampa, slik at lengden blir
som på den gamle lampen.

■ Plasser den nye lampen med den hvitmalte
siden opp. Mens du fester skruene, må du
holde i metallbåndene for å unngå skader på
lampen.

■ Monter porselensdekslene igjen.

Feil: Viften bråker.
Løsning: Rengjør ventilasjonsristen,

vifteplaten og viftebladene.

Hvis viften bråker, kan dette skyldes skitne vifte-
blader og/eller vifteplate.
Rengjør ventilasjonsristen, vifteplaten og viftebla-
dene som beskrevet i avsnitt 4.2.
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Feil: Rotorskivene er løse eller
spiddene skjeve.

Løsning: Juster rotorskivene.

De er bare på modell STG5 at du selv kan ordne
opp i dette. Modellene leveres med en sekskant-
nøkkel (umbrako-nøkkel) som kan brukes til å jus-
tere rotorskiven med (se figur 5.3). Slik går du
fram:

Figur 5.3

■ Bruk sekskantnøkkelen til å løsne begge
settskruene i festeflensen på en side (venstre
eller høyre). Vri dem en omdreining mot venstre.

■ Rett inn rotorskivene ved hjelp av et spidd.

■ Fest settskruene på begge sider (venstre og
høyre).

Oppstår det andre feil, kan du henvende deg til
din Fri-Jado leverandør.

Feil: Døra henger skjevt.
Løsning: Juster døra.

Se figur 5.2:

Figur 5.2

■ Lukk døra og fjern sidepanelet på heng-
selsiden.

■ Støtt døra fra undersiden og løsne begge
mutterne (A) på topphengselsplata på innsi-
den fronten ved å vri dem en halv omdreining.

■ Plasser døra slik at undersiden av døra, frem-
deles gjenlukket, løper parallelt med fronten
som ligger nedenfor.

■ Løsne justeringsskruens låsemutter (B).

■ Skru justeringsskruen (C) mot høyre for å fik-
sere døras posisjon.

■ Skru til låsemutteren.

■ Skru til begge mutterne på hengselsplata.

■ Kontroller døras posisjon.

■ Monter sidepanelet.

FEIL OG REPARASJONER - SLIK GÅR DU FRAM

A

B C
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TEKNISKE SPESIFIKASJONER OG STANDARD TILBEHØR, TILBEHØR OG EKSTRAUTSTYR, AVHENDING

6 TEKNISKE SPESIFIKASJONER OG
STANDARD TILBEHØR

De tekniske spesifikasjonene og standard tilbehør
for de forskjellige modellene i Fri-Jado-Grill STG-
serien er gjengitt i tabellen nedenfor:

Modell STG5 STG7

dimensjoner

■ bredde 825 mm 985 mm

■ dybde 650 mm 850 mm

■ høyde 860 mm 1015 mm

vekt

■ brutto 139 kg 207 kg

■ netto 122 kg 181 kg

elektrisk installering *

■ spenning 3N~50...60 Hz 3N~50...60 Hz

400/230 V 400/230 V

■ effekt 6,1 kW 9,5 kW

■ maksimal merkestrøm 9 A 14,5 A

■ nødvendig

støpsel CEE-form 16 A CEE-form 16 A

■ med kabellengde ca. 3.00 m ca. 3.00 m

støynivå

(på arbeidsplassen) < 70 dB(A) < 70 dB(A)

standard tilbehør brukerveiledning brukerveiledning

sekskantnøkkel

1 standard rotor 1 standard rotor

5 doble spidd 7 doble spidd

■ brukslengde, spidd 45 cm 60 cm

■ kapasitet 25 kg 42 kg

* Disse opplysningene kan være forskjellige fra
land til land. Se typeplaten for de opplysningene
som gjelder din STG.

7 TILBEHØR OG EKSTRAUTSTYR

Følgende tilbehør kan leveres for alle modellen i
Fri-Jado-Grill STG-serien:

■ doble spidd

■ kjøttkurver

■ kyllingstativ

■ kalkunspidd

■ stekeplater

Følgende ekstrautstyr kan leveres:

■ Understell med hjul

■ Dobbelt roterende rotorsystem

■ Spesielle rotorskiver med 4 spidd for kyllinger
tyngre enn 1,5 kg kan leveres for modell
STG5.

8 AVHENDING

Når din STG etter mange års bruk er moden for
utskifting, vil din Fri-Jado leverandør med glede
komme med gode råd. Samtidig kan du be om
hjelp når det gjelder å bli kvitt din gamle STG.
Man må passe på at materialene behandles på
den måten som foreskrives i de til enhver tid gjel-
dende miljøforskriftene.
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VEDLEGG 1

Vedlegg 1

Retningslinjer for grilltid, temperaturinnstilling og bruk av krydder

Kjøtt Metode Krydring

■ kylling på spidd krydre inni og utenpå

■ vinger på spidd eller i kurver (vend av og til) krydre eller mariner

■ drumsticks på spidd eller i kurver (vend av og til) krydre eller mariner

■ hele lår på spidd eller i kurver (vend av og til) krydre eller mariner

■ and i kurv (fyll) (drypp av og til) pepper og salt, eller spesialkrydder,

fylt med forskjellig fyll

■ kalkun kalkunspidd (drypp av og til) pepper og salt, eller spesialkrydder,

fylt med forskjellig fyll

■ spare ribs ferske mariner eller pensle, ulike smaker

■ roastbiff medium krydre tørt

■ farse i kurv eller på stekeplate bland i krydderet

■ rull i kurv krydre, mariner eller fyll

■ skinke kalkunspidd (drypp av og til) krydre + spesialnellik

■ pølse kokt på forhånd paprikapulver

■ lammestek kalkunspidd eller i kurv krydre eller mariner

■ Pattegris kalkunspidd krydre eller mariner

Kjøtt Vekt Grilltid Grilltemperatur Kjernetemperatur

(kg) (minutter)

kylling 0,8 - 1,5 70 - 90 180 °C 82 °C
vinger 0,1 - 0,2 20 - 30 250 °C 82 °C
drumstick 0,1 - 0,3 25 - 30 250 °C 82 °C
år 0,2 - 0,4 35 - 45 180 °C 82 °C
and 1,2 - 1,6 70 - 90 180 °C 82 °C
kalkun 2,5 - 4,5 80 - 100 180 °C 82 °C
spare ribs 0,8 - 1,0 30 - 45 180 °C 65 °C
roastbiff 1,5 - 2,0 45 - 55 180 °C 40 °C
farse 1,0 - 1,2 40 - 50 180 °C 75 °C
rull 2,0 - 2,5 40 - 55 180 °C 65 °C
skinke 3,0 - 4,0 100 - 120 180 °C 65 °C
pølse 0,5 - 1,0 40 - 50 220 °C 75 °C
lammestek 1,8 - 2,5 60 - 70 180 °C 65 °C
pattegris 8,0 - 10 100 - 120 160 °C 70 °C
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