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BEWAAR DEZE GEBRUIKSAANWIJZING VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK!
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Ga na welke afbeeldingen betrekking hebben op
uw STG:

Afbeelding Verklaring

1 grill STG5 of STG7

B bedieningspaneel programmeerbare

STG

C standaard toebehoren

C1 vetlade met aftapkraan

C2 standaard roterend systeem

in de STG5: 5 spitten of manden

in de STG7: 7 spitten of manden

2 verstelbaar scharnier

bedieningspaneel programmeerbare
STG

B1 Tijddisplay
B2 Indicatie garen
B3 Indicatie warmhouden
B4 Indicatie grillen
B5 Aan-indicatie
B6 START/STOP-toets
B7 Rotortoets
B8 Toets warmhouden
B9 Toets grillen
B10 Toets garen
B12 Hoofdschakelaar (optie)
B13 Plug, houder en temperatuursensor
B15 Toets eindtijd
B16 NEER-toets
B17 Tijdtoets
B18 Temperatuurtoets
B19 OP-toets
B20 Toets actuele tijd
B21 Toets temperatuursensor
B22 Zoemertoets
B23 Programmatoetsen 1-5
B24 Programma-indicaties 1-5
B25 Indicatie grill
B26 Indicatie temperatuursensor
B27 Temperatuurdisplay
B28 Indicatie °C/ °F

1.3.2 Technische omschrijving

In de STG wordt gebruik gemaakt van een combi-
natie van directe infra-roodstraling en convectie-
warmte.

INLEIDING

1 INLEIDING

1.1 Algemeen

Dezegebruiksaanwijzingisbedoeldvoordegebrui-
ker van de Fri-Jado Grill STG modellen. De moge-
lijkheden, de bediening, opties en accessoires
worden beschreven waarbij tevens aanwijzingen
worden gegeven om de apparatuur gedurende
lange tijd op een zo veilige en efficiënt mogelijke
wijze te gebruiken.

� Lees de instructies zorgvuldig door alvorens
de STG te gebruiken.

� Laat de STG uitsluitend bedienen door be-
voegd en ter zake kundig personeel.

� Neem altijd de veiligheidsvoorschriften in acht
die in deze gebruiksaanwijzing zijn vermeld.

1.2 Beschrijving van het proces

In de Fri-Jado Grill STG zijn vele culinaire technie-
ken verenigd. U kunt naast grilleren ook voedsel
opwarmen, koken, braden, smoren, gratineren
of roosteren.
De mogelijkheid bestaat vooraf ingestelde com-
binaties van processen volledig automatisch te
laten verlopen.
Wanneer u zich aan onze beproefde richtlijnen
(zie bijlage 1) houdt, bent u van het beste resul-
taat verzekerd. De grilltijden en de temperaturen
zijn zo vastgesteld dat kleine afwijkingen hierin
niet van nadelige invloed zijn op het eindproduct.
In handen van de professionele gebruiker is de
STG een ideaal apparaat om mee te experimen-
teren. Daardoor kunt u de STG perfect laten aan-
sluiten bij uw individuele wensen.

1.3 Beschrijving van het product

1.3.1 Beschrijving van de verschillende
onderdelen van uw STG

VOUW DE OMSLAG AAN DE VOORZIJDE
VAN DE GEBRUIKSAANWIJZING OPEN!

B
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Duidt op mogelijk lichamelijk letsel of
omvangrijke materiële schade als de in-
structies in deze gebruiksaanwijzing niet
zorgvuldig worden opgevolgd.

Elektrische spanning.

Verbrandingsgevaar.

Op het apparaat zijn de volgende aanduidingen
aangebracht (zie figuur 1.1): die waarschuwen
voor oppervlakken met een hoge temperatuur.
Met name de ruiten en de bovenzijde van het
apparaat kunnen hoge temperaturen bereiken.

Figuur 1.1

Neem bij gebruik van de STG de volgende veilig-
heidsvoorschriften in acht:

� Schakel vóór verplaatsen van uw STG eerst
de spanning uit door de stekker uit het stop-
contact te nemen en laat het apparaat mini-
maal 10 minuten afkoelen.

� Maak eerst de vetlade leeg alvorens het ap-
paraat te verplaatsen.

Schuif na terugplaatsen de vetlade vol-
ledig in de STG en sluit de aftapkraan
om schade aan de ruit te voorkomen.

� Duw aan één van de zijkanten, op een punt
ongeveer in het midden van de totale hoogte.

� Neem tijdens het verplaatsen bij het passe-
ren van richels of drempels de nodige voor-
zichtigheid in acht.

INLEIDING

De stralingshitte schroeit het vlees dicht en zorgt
voor een krokant bruin laagje; de convectiewarmte
braadt het vlees gaar. Een ingenieus ventilatie-
systeem completeert het geheel. Zo geeft de STG
steeds een perfect resultaat.

Het grillproces wordt op voorgeprogrammeerde
wijze bestuurd.
De instellingen kunnen gedurende het gehele pro-
ces worden gewijzigd.

Tijdens het verloop van het grillproces worden,
om de ingestelde temperatuur te behouden, de
verwarmingselementen en kwartslamp aan de
bedienzijde telkens in- en uitgeschakeld.
De kwartslamp aan de klantzijde blijft gedurende
het gehele grillproces branden. De grill wordt aan-
gedreven door een onderhoudsvrije motor met
een vertragingskast.

De ventilatoren zorgen voor een gelijkmatige
warmteverdeling en koelen tegelijkertijd de buiten-
wanden. Omdat de warmtebronnen bovenin zijn
geplaatst, is de vervuiling, en daarmee dus ook
de rookvorming, geminimaliseerd. Op de buiten-
zijde van de binnen- ruiten is een warmtereflec-
terende laag aangebracht om de warmte binnen
de STG te houden.

Het is mogelijk dat uw STG door middel van
samenbouw met een STG van dezelfde grootte,
of een warmhoudkast uit de STW-serie, boven
elkaar gecombineerd is en voorzien van wielen.
Elk apparaat dient in dat geval individueel bediend
te worden.
Het plaatwerk is uitgevoerd in roestvaststaal
(RVS 304 en RVS 430). Het aansluitsnoer is voor-
zien van een CEE-form stekker.
Het typeplaatje met de voor uw grill van toepas-
sing zijnde gegevens bevindt zich op het aan het
bedieningspaneel grenzend zijpaneel.

1.4 Veiligheid, hygiëne en garantie

1.4.1 Veiligheid

In deze gebruiksaanwijzing worden de volgende
waarschuwingspictogrammen gebruikt:
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INLEIDING, INSTALLATIE EN EERSTE GEBRUIK

Indien handen en/of gereedschappen in aanra-
king zijn geweest met rauw vlees, dienen deze
grondig gereinigd te worden.

1.4.3 Algemene voorwaarden en garantie

Fri-Jado heeft grote zorg besteed aan de kwali-
teit en staat garant voor de deugdelijkheid en
goede werking van uw apparaat.

Voor klachten, wensen, onvolkomenheden en het
bestellen van accessoires en opties, kunt u zich
richten tot uw leverancier.

2 INSTALLATIE EN EERSTE
GEBRUIK

2.1 Verpakking en transportvoorschriften

De STG is verpakt in een plastic hoes, bescherm-
hoeken en aan voor- en achterzijde een bescher-
ming voor het glas. Over het geheel is een doos
geplaatst. Het apparaat is op een houten pallet
geplaatst. Om de doos en de pallet zijn twee bind-
banden getrokken.

Tijdens het transport dienen de transportvoor-
schriften in acht genomen te worden.
Hiervoor zijn de volgende symbolen afgebeeld op
de kartonnen doos:

De met pijlen aangegeven zijde naar
boven.

Verpakking droog houden.

Geen haken gebruiken bij tillen en heffen.

Inhoud breekbaar; voorzichtig behande-
len.

De STG is in de verpakking te transporteren met
behulp van een heftruck of pompwagen.

� In verband met gevaar voor kortsluiting is uw
STG niet geschikt om in een regenachtige of
zeer vochtige omgeving gebruikt te worden.

� In verband met gevaar voor kortsluiting mag
uw STG niet worden schoongemaakt met
behulp van een waterslang. Voor schoon-
maakinstructies zie hoofdstuk 4.

� Zet bij het plaatsen of verwisselen van spit-
ten of andere accessoires eerst de rotor van
de grill stil.

� Let er op dat tijdens het grillproces met name
de ruiten en de bovenzijde van het apparaat
zeer heet kunnen worden.

� Maak het apparaat regelmatig schoon voor
behoud van een correcte werking en ter voor-
koming van brandgevaar (oververhitting). Met
name het ventilatierooster en het ventilator-
blad dienen regelmatig gereinigd te worden.

� Ledig de vetlade tijdig in verband met ge-
vaar voor overlopen.

Schuif na terugplaatsen de vetlade vol-
ledig in de grill om schade aan de ruit te
voorkomen.

� In verband met hygiëne, warmte-isolatie en
een goede grip dienen ovenwanten droog en
vetvrij te zijn tijdens het gebruik.

1.4.2 Hygiëne

De kwaliteit van een vers product is altijd mede
afhankelijk van de hygiënische wijze van bewa-
ren en behandelen. Dit geldt in hoge mate voor
grillproducten.
In verband met de overdracht van de
salmonellabacterie dient u er, in het bijzonder bij
kip- en kalkoenproducten, voor te zorgen dat
reeds gegrilleerde producten niet meer in aanra-
king komen met rauwe producten.
Ook contact van gegrilleerde producten met han-
den of gereedschappen die in aanraking zijn ge-
weest met rauw vlees, moet te allen tijde worden
vermeden.
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Knip de transportbevestiging(en)
van de rotor los, verwijder de
rubber transportbevestiging van
de bodemplaten en verwijder
alle overige verpakkings-
materialen uit het apparaat.
Pak de standaard toebehoren uit.

Alle door Fri -Jado gebruikte
verpakkingsmaterialen zijn
recyclebaar.

INSTALLATIE EN EERSTE GEBRUIK

Indien u binnen te weinig ruimte
boven het apparaat heeft om de
doos van het apparaat af te schui-
ven, de doos buiten verwijderen
en vervolgens het apparaat naar
binnen verplaatsen.

1

2

2.2 Uitpakken

456

2 13

2

3

1

1
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INSTALLATIE EN EERSTE GEBRUIK

2.3 Eerste gebruik

Voordat u de nieuwe STG in gebruik neemt, dient
u de binnenzijde van de grill alsmede de te ge-
bruiken spitten en accessoires grondig te reini-
gen met sop. Het sopwater loopt in de vetlade
waardoor deze na het reinigen van de grill gele-
digd en gereinigd dient te worden. Spoel na met
schoon water om zeepresten weg te nemen.

Schuif na terugplaatsen de vetlade vol-
ledig in de STG en sluit de aftapkraan
om schade aan de ruit te voorkomen.

De STG is uitgevoerd met een CEE-form
stekker en dient op de juiste spanning
aangesloten te worden. De wandcontact-
doos (WCD) dient door een erkend
installateur aangelegd te worden. Zie
hoofdstuk 6 (Technische specificaties),
voor de benodigde elektrische installatie.

� Plaats de bodemplaten in de STG
(zie figuur 2.1).

Figuur 2.1

� Hang bij de STG5 de rotor in de grill.

� Plaats de spitten in de rotorschijven
(zie figuur 2.2).

Figuur 2.2

LaatdelegeSTGminstenseenhalfuur,bijdehoog-
ste temperatuurinstelling, doorwarmen om de
metaallucht die de eerste keer vrijkomt te verwijde-
ren.

� Steek de stekker in het stopcontact.

� Zet de hoofdschakelaar (B12) op '1'.

� Stel een grillprogramma in met de volgende
instellingen: tijdsduur 45 minuten, tempera-
tuur 250 °C. Zie paragraaf 3.4.2.4 voor meer
informatie.

2.4 Opstelling

Het grilleren heeft op uw klanten een enorme
aantrekkingskracht. De aromatische geur die de
grillerende producten verspreiden, versterkt dit
effect alleen nog maar. Het geniet daarom zeker
de voorkeur om de STG zo te plaatsen dat uw
klanten het grillproces goed kunnen volgen.

De volgende factoren zijn mede van groot belang:

� Eigen personeel moet voldoende ruimte heb-
ben om het apparaat te kunnen bedienen.

� De afstand tussen de bedienzijde, klantzijde,
de zijkanten en eventuele glasruiten of hou-
ten wanden moet minimaal 25 cm zijn.

Gat voor vleesmandjes

of kippenrekken

STG7

Gat voor vleesmandjes

of bakplaten

STG5

Gaatjes voor spitten
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� Houd de onderzijde en de ventilatieopening in
de bovenzijde van de STG vrij van obstakels
om een goede luchtstroom te garanderen.

� Zorg er tijdens gebruik voor dat de ruiten
buiten het bereik van kinderen blijven. Tijdens
het grillproces worden de ruiten erg heet.

� Bij binnengebruik kunt u de STG desgewenst
onder een afzuigkap plaatsen.

� Neem bij buitenopstelling van uw STG eerst
contact met uw leverancier op.

In bepaalde gevallen kan het voorkomen dat als
gevolg van een luchtstroom langs de ruiten
condens op de binnenzijde van de buitenruit op-
treedt. Dit is niet van invloed op het grillproces
en is inherent aan de goede isolerende werking
van de dubbele ruit.

Houd bij plaatsing ook rekening met de
bereikbaarheid in geval van onderhouds-
en servicewerkzaamheden.

3 BEDIENING EN GEBRUIK

3.1 Kruiden

De smaak van vers vlees en verse vis blijft bij grill-
eren optimaal behouden. Het juiste gebruik van
kruiden of marinades geeft elk gerecht een ka-
rakteristieke smaak. Een juist gebruik hiervan is
van grote invloed op een smakelijk eindresultaat
(zie bijlage 1).

Enige richtlijnen bij het kruiden zijn:

� Gebruik bij voorkeur de speciale kip- en vlees-
kruiden van uw Fri-Jado Grill leverancier. Daar-
naast zijn er speciale kruidenmixen voor
gevogelte,lamsvlees,varkensvlees,grootvlees,
wild en vis. Vraag ernaar bij uw leverancier.

� Kruid de te grilleren producten droog in.
Omdat kruiden vocht aan het vlees onttrek-
ken dienen de producten minimaal een half
uur en hooguit anderhalf uur voorafgaand aan
het grilleren gekruid te worden.

INSTALLATIE EN EERSTE GEBRUIK, BEDIENING EN GEBRUIK

� Voeg tijdens het grilleren geen olie of vet toe.

Gebruik bij het grilleren bij voorkeur verse
producten. Ontdooi diepgevroren pro-
ducten alvorens deze te grilleren.

� Kruid kip aan binnen- en buitenzijdeen gebruik
hiervoor bij voorkeur onze speciale Fri-Jado
Grill kruiden.

Grilleer hele kuikens bij voorkeur aan de
spitten. Hierdoor bedruipen de kuikens
elkaar met vet waardoor een perfecte
malsheid gegarandeerd wordt.

3.2 Het laden van de grill

Zie er bij het laden van de grill op toe dat de grill
gelijkmatig belast wordt. Laat geen lege spitten,
mandjes, kippenrekken en dergelijke meedraaien.
Hierdoor kunt u energie en reinigingstijd besparen.

3.2.1 Het laden van de grill met spitten

De grill wordt standaard geleverd met een set
spitten, waarmee zonder spitklemmen gegrilleerd
kan worden. Wanneer u kip of ander gevogelte
aan het spit wilt steken, kunt u het beste als volgt
te werk gaan (zie figuur 3.1):

Figuur 3.1

� Prik de ene punt van het spit ter hoogte van
de vleugels door de borstkas. De andere punt
steekt u door de billen. Vergeet niet de vleu-
gels mee vast te prikken.

� Laat enige ruimte vrij tussen de kippen on-
derling. Hierdoor wordt de gehele kip egaal
gebruind.
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� Hang de spitten zodanig in de rotorschijven
dat tijdens het grillproces de borst van de
kip naar de klant toe is gericht.

� Steek de punten van het spit in de daarvoor
bestemde gaten van de rotorschijf (zie figuur
3.2). Het andere uiteinde steekt u in de cor-
responderende gaten van de tegenover-
liggende schijf.

Figuur 3.2

� Ga als volgt te werk om de overige spitten in
de grill te plaatsen:

� Zet de hoofdschakelaar op ‘1’.

� Druk telkens op de rotortoets (B7) op de
programmeerbare unit om de rotor te star-
ten en te stoppen.

3.2.2 Het laden van de grill met bakplaten
(accessoire)

� Steek de uiteinden van de bakplaten in de
daarvoor bestemde gaten van de rotor-
schijven (zie figuur 3.2).

� Vul de bakplaten zodanig, dat de producten
er tijdens het grilleren niet af kunnen vallen.

BEDIENING EN GEBRUIK

3.2.3 Het laden van de grill met vlees-
mandjes/kippenrekken (accessoire)

� Steek de uiteinden van de vleesmandjes/
kippenrekken in de corresponderende gaten
van de rotorschijven (zie figuur 3.2).

� Vul de mandjes/kippenrekken zodanig dat de
grill gelijkmatig belast wordt en er geen vlees-
delen uit de mandjes steken.

3.2.4 Het laden van de grill met een
kalkoenspit (accessoire)

� Breng een spitklem aan op het kalkoenspit.

� Prik de punt van het kalkoenspit, over de
lengterichting van de kalkoen, door de kal-
koen heen.

� Breng de andere spitklem aan en druk beide
klemmen in de kalkoen.

� Breng het lagerstuk aan.

� Draai de vleugelmoeren stevig aan.

� Verwijder de rotorschijf met bijbehorende as.

� Plaats het kalkoenspit in de grill.

3.2.5 Het laden van de grill met twee
verschillende accessoires

Wanneer u de grill met twee verschillende acces-
soires tegelijkertijd wilt gebruiken, dan dient u altijd
één accessoire minder in de rotor te plaatsen dan
maximaal mogelijk is. U dient daarbij accessoires
van dezelfde soort opeenvolgend te plaatsen.

Bijvoorbeeld
Voor STG5:
2 spitten + 2 manden opeenvolgend.

Voor STG7:
3 spitten + 3 manden opeenvolgend.

Gat voor vleesmandjes

of kippenrekken

STG7

Gat voor vleesmandjes

of bakplaten

STG5

Gaatjes voor spitten
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BEDIENING EN GEBRUIK

Laat na het laden de rotor altijd mini-
maal 1 keer draaien en controleer of de
producten in de grill ongehinderd rond
kunnen draaien.

Indien u informatie of documentatie over
de accessoires wenst, kunt u hiervoor
uw leverancier benaderen.

3.3 Het grillproces

Het grilleren dient te gebeuren met gesloten deu-
ren. Het is dan ook sterk af te raden de deur tijdens
het grilleren onnodig te openen. Het grillproces kan
door de ruiten perfect gevolgd worden. Na afloop
van het grillproces kunnen de deuren, bij voorkeur
met ovenwanten aan, worden geopend.

Ledig de vetlade regelmatig om te voor-
komen dat de lade overloopt. Hiertoe is
een aftapkraan aangebracht.
Schuif na terugplaatsen de vetlade vol-
ledig in de STG en sluit de aftapkraan
om schade aan de ruit te voorkomen.

3.3.1 Temperatuurinstelling

De ideale temperatuur voor het grilleren van vlees
ligt voor alle soorten vlees tussen 160 °C - 190 °C.

3.3.2 Grilltijden

De grilltijden zijn afhankelijk van een aantal facto-
ren:

� De omgevingstemperatuur en tocht in de
onmiddellijke omgeving van de grill.

� De aanvangstemperatuur in de grillruimte.
Deze kan steeds verschillend zijn. Met uit-
zondering van rosbief, is voorverwarmen niet
noodzakelijk.

� Grilltemperatuur.

� De begintemperatuur van de producten.

� Het soort vlees; vet of mager?

� Het gewicht en de vorm van het product; een
zwaar product met een compacte afmeting zal
langer moeten grilleren om gaar te worden dan
een lichter en minder compact product.

� De totale hoeveelheid vlees die in een keer
gegrilleerd wordt; meer vlees, meer tijd/min-
der vlees, minder tijd.

� De door u gestelde eisen; wilt u gaar of bijna
gaar vlees?

Geen diepgevroren producten grilleren;
deze dienen eerst ontdooid te worden.

Voor een volledig overzicht zie bijlage 1.

3.4 Bediening van de STG

De bedieningswijze wordt in de volgende para-
grafen besproken. De tussen haakjes vermelde
letters en getallen verwijzen naar de afbeeldin-
gen op het uitklapblad van de omslag.

3.4.1 De programmeerbare STG
(zie afbeelding B op het uitklapblad
voor in de gebruiksaanwijzing)

3.4.1.1 PROCESSEN

De programmeerbare besturing geeft u de mo-
gelijkheid om vijftien verschillende programma’s
op te slaan. Elk van deze programma’s kan een
of meer van de volgende processen omvatten:

Garen
Grilleren
Warm houden

3.4.1.1.1 Garen

De producten in de grill worden gedurende een
bepaaldetijdbijeenbepaaldetemperatuurgegaard.
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3.4.1.1.2 Grilleren

De producten in de grill worden gedurende een
bepaalde tijd bij een bepaalde temperatuur
gegrilleerd.

3.4.1.1.3 Warm houden

De producten worden voor onbepaalde tijd op
een in te stellen temperatuur warm en gereed ge-
houden voor onmiddellijke verkoop. Na verloop
van tijd zal de kwaliteit van de producten echter
wel terug lopen.

3.4.1.2 IN- EN UITSCHAKELEN

Inschakelen

� Zet de hoofdschakelaar (B12) op ‘1’.

Uitschakelen

� Zet de hoofdschakelaar (B12) op ‘0’.

3.4.1.3 STANDBY-MODUS

In de standby-modus geven de indicatielampjes
(B2, B3 en B4) en de displays (B1 en B27) infor-
matie over het programma in het werkgeheugen
(indien aanwezig). De indicatielampjes geven aan
welke processen in het programma gedefinieerd
zijn. De displays tonen de instellingen van het eer-
ste proces. Als er geen proces is gedefinieerd,
brandt geen van de indicatielampjes, het tempe-
ratuurdisplay geeft ‘0’ aan en het tijddisplay de
actuele tijd.

3.4.1.4 PROGRAMMERING

3.4.1.4.1 Procedure

Een programma wordt bepaald door de tempe-
ratuur- en tijdinstelling voor garen en grilleren en
de temperatuurinstelling voor warm houden.

� Als u de grill inschakelt geeft het tijddisplay
(B1) 15 Pr aan als indicatie dat de besturing
met 15 programma’s is uitgevoerd.

� Selecteer het programmanummer door op
een van de programmatoetsen (B23) te druk-
ken. Het bijbehorende indicatielampje licht op.

� Drukeenmaalopdeprogramma-toetsen(B23)
voorprogrammanummers1-5,tweemaalvoor
programmanummers 6-10 en drie maal voor
programmanummers 11-15.

Voorbeeld:
Twee maal indrukken toets 2 = prog. 7

� Houd de toetsen OP en NEER (B19 en B16)
2 seconden lang ingedrukt. De program-
meerbare besturing is nu in programmeer-
modus. Het tijddisplay (B1) geeft enkele
seconden lang PROG aan.

Garen

� Druk op de toets voor garen (B10).

� Stel de tijd in zoals beschreven onder
3.4.1.4.2.

� Stel de temperatuur in zoals beschreven on-
der 3.4.1.4.2.

Grilleren

� Druk op de toets voor grilleren (B9).

� Stel de tijd in zoals beschreven onder
3.4.1.4.2.

� Stel de temperatuur in zoals beschreven on-
der 3.4.1.4.2.

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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Als de indicatie °F brandt, wordt de temperatuur
in °F aangegeven. Als de indicatie °F niet brandt,
wordt de temperatuur in °C aangegeven.

De temperatuur kan worden ingesteld tussen
0 en 250 °C of tussen 32 en 482 °F.

Instellen actuele tijd
De besturing moet zich in de standby-modus
bevinden.

� Houd de toets voor de actuele tijd (B20) in-
gedrukt.

� Druk op de toets OP (B19) of NEER (B16)
om de gewenste tijd in te stellen.

� Laat de toets voor de actuele tijd los.

Instellen eindtijd programma
Zie hiervoor hoofdstuk 3.4.1.11.

Instellen extra zoemersignaal
Het is mogelijk om een extra zoemersignaal in te
stellen.

� Houd de zoemertoets (B22) ingedrukt.

� Druk op de toets OP (B19) of NEER (B16)
om de gewenste alarmtijd in te stellen.

� Laat de zoemertoets los.

De zoemer weerklinkt gedurende drie minuten,
nadat de resterende tijd verstreken is.

3.4.1.4.3 Programma laden

U kunt een eerder gedefinieerd programma la-
den. De programmeerbare besturing moet zich
in de standby-modus of in programmeermodus
bevinden of een warmhoudproces uitvoeren.

� Druk op de juiste programmatoets (B23) om
het gewenste programma te laden. (Kijk bij
3.4.1.4.1 voor de juiste procedure.) De grill
bevindt zich nu in de standby-modus. De cor-
responderende programma-indicatie (B24)
licht op.

Warm houden

� Druk op de toets voor warmhouden (B8).

� Stel de temperatuur in zoals beschreven on-
der 3.4.1.4.2.

Nadat u de waarden voor alle gewenste proces-
sen heeft ingesteld, drukt u opnieuw op dezelfde
programmatoets (B23) om terug te keren naar
de standby-modus.

De processen kunnen in willekeurige volgorde
worden geprogrammeerd, maar worden altijd in
de hierboven gegeven volgorde uitgevoerd.
Als de tijd voor garen of grilleren op ‘0’ is inge-
steld, wordt het betreffende proces overgeslagen.

Als de temperatuur voor het warmhoudproces
op ‘0’ is ingesteld, wordt het warmhoudproces
overgeslagen.

3.4.1.4.2 Instellingen

Hoe langer de toetsen ingedrukt worden gehou-
den, hoe sneller de instelling wordt gewijzigd.

Tijdinstelling

� Houd de tijdtoets (B17) ingedrukt.

� Druk op de toets OP (B19) of NEER (B16)
om de gewenste tijd in te stellen.

� Laat de tijdtoets los.

De tijd kan worden ingesteld tussen 00.00 en
05.59 uur.

Temperatuurinstelling

� Houd de temperatuurtoets (B18) ingedrukt.

� Druk op de toets OP (B19) of NEER (B16)
om de gewenste temperatuur in te stellen.

� Laat de temperatuurtoets los.

BEDIENING EN GEBRUIK



nl / 1-11

BEDIENING EN GEBRUIK

� Druk op de programmatoets (B23) waarbo-
ven het indicatielampje brandt.

De temperatuurdisplay (B27) geeft het program-
manummer weer en de tijddispay (B1) de indicatie
15Pr.Dezeschakelen uit als u dedrukknop los laat.

3.4.1.7 WEERGEVEN VAN TIJD EN
TEMPERATUUR

3.4.1.7.1 Ingestelde tijd en temperatuur
weergeven

Het is mogelijk om de ingestelde tijd en temperatuur
voor de verschillende processen weer te geven.

� Druk op de toets voor het gewenste proces
(B8, B9 of B10). Het display geeft nu de in-
gestelde waarden voor het geselecteerde
proces aan.

� Laat de toets los.

3.4.1.7.2 Meetwaarde temperatuursensor
weergeven

Zie hiervoor hoofdstuk 3.4.12.2.

3.4.1.8 ACTIEVE PROGRAMMA-
INSTELLINGEN AANPASSEN

Tijdens de uitvoering van een programma kun-
nen uitsluitend de instellingen van het huidige
proces worden aangepast. Dit geldt ook voor
onderbroken programma’s.

De wijzigingen hebben geen invloed op het oor-
spronkelijk opgeslagen programma.

3.4.1.8.1 Tijdinstelling

� Houd de tijdtoets (B17) ingedrukt.

� Druk op de toets OP (B19) of NEER (B16)
om de tijd aan te passen.

� Laat de tijdtoets los.

Om de instellingen weer te geven:

� Druk op de toets voor garen (B10) om de
ingestelde tijd en de temperatuur voor het
gaarproces weer te geven.

� Druk op de toets voor grilleren (B9) om de
ingestelde tijd en de temperatuur voor het
grilleerproces weer te geven.

� Druk op de toets voor warm houden (B8) om
de ingestelde temperatuur voor het warm-
houdproces weer te geven.

3.4.1.5 PROGRAMMA STARTEN

Nadat u een programma heeft ingesteld of gela-
den, kan het vanuit de standby-modus worden
gestart.

� Druk op de START/STOP-toets (B6) om het
programma in het werkgeheugen te starten.
De AAN-indicatie licht op.

3.4.1.6 INDICATIES TIJDENS BEDRIJF

� De procesindicaties (B2, B4 en B3) geven
aan welke processen (garen, grilleren, warm
houden) nog moeten worden uitgevoerd.
Als een proces voltooid is, dooft de bijbeho-
rende indicatie.

� Het tijddisplay (B1) geeft de resterende pro-
grammatijd aan, d.w.z. de som van de reste-
rende gaar- en grilleertijd.

� Het temperatuurdisplay geeft boven de 40 °C
of 125 °F de in de grill heersende tempera-
tuur aan. Bij lagere temperatuur wordt ‘Prh’
(Preheating) afgebeeld als indicatie dat de grill
aan het opwarmen is.

� Als de resterende programmatijd ‘0’ bereikt,
doven de procesindicaties en de AAN-indi-
catie.

Als een proces gestart is kan het in werking zijnde
programmanummer als volgt uitgelezen worden:
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3.4.1.8.2 Temperatuurinstelling

� Houd de temperatuurtoets (B18) ingedrukt.

� Druk op de toets OP (B19) of NEER (B16) om
de gewenste temperatuur aan te passen.

� Laat de temperatuurtoets los.

3.4.1.9 PROGRAMMA ONDERBREKEN

3.4.1.9.1 Het actieve programma
onderbreken

� Druk op de rotortoets (B7).

De verwarmingselementen en de lamp aan de
bedieningszijdegaanuit;hetspitstoptmetdraaien.
De procestijd telt niet verder af en de AAN-indica-
tie (B5) begint te knipperen.

3.4.1.9.2 Het onderbroken programma
voortzetten

� Druk op de rotortoets (B7).

In de gaar- of grilleermodus brandt de AAN-indi-
catie continu.

3.4.1.10 EINDE PROGRAMMA

Als de programmatijd verstreken is, weerklinkt de
zoemer en schakelt de grill over naar warmhoud-
modus. Als de ingestelde temperatuur voor het
warmhoudproces 0 is, schakelt de grill over naar
de standby-modus.

3.4.1.10.1 Zoemer uitschakelen

� Druk op de zoemertoets (B22).

3.4.1.10.2 Gaar- of grilleermodus
beëindigen

� Zet de gaar- of grilleertijd op ‘0’.

De grill schakelt over naar warmhoudmodus als
de ingestelde temperatuur voor het warmhoud-
proces groter is dan ‘0’. Als de ingestelde tempe-
ratuur gelijk is aan ‘0’, schakelt de grill over naar
de standby-modus.

3.4.1.10.3 Actief programma beëindigen
en overschakelen naar standby-
modus

� Druk op de START/STOP-toets (B6).

3.4.1.11 EINDTIJD PROGRAMMA
INSTELLEN

Hetismogelijkomeeneindtijdvoorhetprogramma
te definiëren, d.w.z. de tijd waarop de producten
gereed moeten zijn. Het programma bepaalt de
starttijd in overeenstemming met de ingestelde
gaar- en grilleertijd en de gewenste eindtijd.
Al naar gelang de instellingen schakelt de grill op
de ingestelde eindtijd over naar de warmhoud-
modus of de standby-modus.

� Selecteer een voorgedefinieerd programma.
(Kijk bij 3.4.1.4.1 voor de juiste procedure.)

� Houd de toets voor eindtijd (B15) ingedrukt.

� Druk op de toets OP (B19) of NEER (B16) om
een tijdstip later dan de som van huidige tijd
en programmaduur in te stellen.

� Laat de toets voor eindtijd los.

� Druk op de START/STOP-toets (B6).

Het geselecteerde programma bevindt zich eerst
in de wachtmodus. De programma-indicatie (B23)
en de AAN-indicatie (B5) branden. Op het tijd-
display knippert de dubbele punt tussen de uren
en de minuten. Het programma start automatisch
als het verschil tussen de geprogrammeerde eind-
tijd en de som van de huidige tijd en de program-
maduur ‘0’ wordt.
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3.4.1.12 TEMPERATUURSENSOR

3.4.1.12.1 Inleiding

De optionele temperatuursensor kan gebruikt
worden om de kerntemperatuur van de te grillen
producten te meten. Voor gewenste waarden zie
de tabel onder bijlage 1 van de algemene ge-
bruiksaanwijzing die u bij uw grill ontvangen heeft.

3.4.1.12.2 Meten van de producttemperatuur

Druk op de rotortoets (B7) om de aan-
drijfmotor te stoppen.

De verwarmingselementen en de lamp aan de
voorzijde gaan uit; het spit stopt met draaien.
De procestijd telt niet verder af en de AAN-indi-
catie (B5) begint te knipperen.

� Neem de temperatuursensor uit de houder
(B13).

� Open de deur van de grill.

� Steek de sensor zo ver in het vlees dat de
kern bereikt wordt om een goede meting te
garanderen.

� Druk op de toets (B21) om de temperatuur-
sensor te activeren. Indicatielampje (B26) zal
gaan branden.

Zolang de sensor de temperatuur van het product
nog niet heeft aangenomen kunt u de tempera-
tuur op het display (B27) zien oplopen en blijft
het indicatielampje (B26) branden.

Na ongeveer 20 seconden zal lampje (B26) do-
ven en schakelt het display (B27) weer over op
de binnentemperatuur van de grill. Als binnen 20
seconden nog geen constante waarde werd aan-
gegeven kunt u de temperatuursensor opnieuw
activeren door nogmaals op de toets (B21) te
drukken.

Trek de sensor uit het product. Plaats de
temperatuursensor in de houder (B13).

� Sluit de deur van de grill.

� Druk op de START/STOP-toets (B6) om de
aandrijfmotor weer te starten.

3.5 Uitnemen van vleesproducten uit
de STG

De binnenzijde van de STG en de ruiten
zijn na het grilleren zeer heet. Gebruik
bij het uitnemen van de spitten of an-
dere accessoires altijd ovenwanten of
spittangen.

3.5.1 Uitnemen van de spitten

Ga als volgt te werk (zie figuur 3.3):

Figuur 3.3

� Houd het spit stevig vast.

� Til de kant met de nokken iets op en beweeg
het spit in de richting van de punten. Hier-
door komt het spit vrij.

� Neem nu het spit ook aan de andere kant
vast en neem het spit uit de STG.

� Schuif de vleesproducten van het spit af.

3.5.2 Uitnemen van de bakplaten
(accessoire)

� Til de bakplaat aan beide kanten iets op.

� Beweeg de bakplaat naar de rechter- of lin-
kerzijde van de STG. Hierdoor komt een kant
van de bakplaat vrij.

2

3

1
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� Beweeg de vrije zijde naar u toe en neem de
bakplaat uit de STG.

3.5.3 Uitnemen van de vleesmandjes/
kippenrekken (accessoire)

Voer de handelingen als in 3.5.2 omschreven uit.

Afhankelijk van de hoeveelheid producten
die u op de bakplaten of in de vlees-
mandjes/kippenrekken heeft bereid, kan
het voorkomen dat u deze eerst moet le-
digen alvorens u deze kunt verwijderen.

3.5.4 Uitnemen van het kalkoenspit
(accessoire)

� Til het kalkoenspit aan de inleglagerzijde op.

� Beweeg deze zijde naar u toe en neem het
kalkoenspit uit de STG.

3.6 Werkwijze

Een bijzondere efficiënte werkwijze bereikt u wan-
neer steeds een aantal klaargemaakte volle spit-
tenofaccessoires ingereedheidwordengehouden
in de koelkast. Hierdoor komt u op drukke tijdstip-
pen niet voor vervelende verrassingen te staan.

4 REINIGING EN ONDERHOUD

Omwille van de hygiëne en de optimale staat van
de STG is het belangrijk om van het begin af aan
een vast dagelijks patroon van reinigen aan te
houden.

Neem eerst de stekker uit het stopcon-
tact.

4.1 Dagelijks onderhoud

De Fri-Jado Grill laat zich het beste kort na gebruik
reinigen als deze nog lauwwarm is. Grillresten en vet
laten zich in deze toestand het beste verwijderen.

Een optimale reiniging verkrijgt u door gebruik te
maken van ‘Fri -Jado Cl ean’.

‘Fri-Jado Cl ean’ kan in sommige geval-
len irritatie veroorzaken bij een gevoe-
lige huid; bij het gebruik hiervan dient u
rubberen handschoenen te dragen.

Grillgedeelte
De rotor en bodemplaten kunnen op eenvoudige
wijze, zonder gebruik van gereedschap, uit de
STG worden genomen. Plaats de uitneembare
delen in een ruime spoelbak met heet water en
een daartoe geëigend reinigingsmiddel.
Laat deze delen een nacht inweken en reinig ze
de volgende dag. De vetlade kunt u ledigen met
de speciale aftapkraan die in het front van de
vetlade is aangebracht. Hiertoe dient u de vetlade
voorzichtig een stuk open te schuiven, de lade leeg
te laten lopen en daarna te reinigen met ‘Fri-Jado
Clean’ of heet water en een daartoe geëigend
reinigingsmiddel.

Schuif na terugplaatsen de vetlade vol-
ledig in de grill en sluit de aftapkraan om
schade aan de ruit te voorkomen.

Ook de binnenzijde van de STG kunt u op deze
manier reinigen. Na het reinigen de binnenzijde
van de STG met een doek afdrogen. Zorg ervoor
dat geen reinigingsmiddel in de STG achterblijft.

Buitenzijde
De buitenzijde van het apparaat kan met een
kleine hoeveelheid heet water, een reinigingsmid-
del en met behulp van een zachte borstel of spons
worden schoongemaakt. Het gebruik van een
staalsponsradenwijusterkafomdathierdoorkras-
sen ontstaan waarin vuilresten achterblijven. Droog
na het reinigen de buitenkant met een doek af.

Vocht in het elektrisch gedeelte kan kort-
sluitingveroorzaken.Zorgerdanookvoor
dat er geen water via de ventilatie-ope-
ningen van de STG naar binnen loopt.
Het apparaat mag dan ook nooit met
behulp van een waterslang gereinigd
worden.
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Door de bodemplaten voor het gebruik
met aluminiumfolie af te dekken, kunt u
schoonmaaktijd besparen.

Het bedieningspaneel mag slechts met een voch-
tige doek gereinigd worden. De ruiten kunt u reini-
gen met de speciale ‘Fri-Jado Clean’ of met warm
zeepsop. Laat, indien mogelijk, de glasdeuren
‘s nachts open staan. Wanneer gegrilleerd wordt,
is het raadzaam om een goed zicht op de produc-
ten te behouden. Hiertoe dienen de ruiten regel-
matigmeteenvochtigedoekafgenomenteworden.

De ruiten zijn optimaal te bereiken door na ope-
nen van de buitendeur de binnendeur te openen.
Deze wordt door middel van magneten tegen de
buitendeur vastgehouden.

Behandel de buitenzijde van de binnen-
ruit met een zacht schoonmaakmiddel in
verband met de aanwezige reflecterende
laag.

4.2 Regelmatig onderhoud

Haal de stekker uit het stopcontact.

Kwartslampen
Bovenin bevinden zich kwartslampen voor de
verlichting en verwarming van uw STG. Contro-
leer wekelijks of zij vuil zijn en gereinigd moeten
worden. Laat de kwartslampen eerst afkoelen
alvorens deze te reinigen. Doe dit met een in al-
cohol of brandspiritus gedrenkte doek.

Raak de kwartslampen niet met blote
handen aan.

Ventilatierooster, ventilatorplaat en
ventilatorbladen
STG7:
Het ventilatierooster, de ventilatorplaat en de
ventilatorbladen bovenin de STG dienen minimaal
een keer per drie maanden te worden gereinigd.
Indien deze niet tijdig gereinigd worden, zal de
grillduur oplopen en kan oververhitting ontstaan.
Het ventilatierooster is te verwijderen na het los-
draaien van de twee dopmoeren (zie figuur 4.1).

Boven het rooster bevindt zich een ventilatorplaat
metdaarachtertweeventilatorbladen.Deventilator-
plaat is te verwijderen door de vleugelmoer te ver-
wijderenendeplaatuitdeophangpennentelichten.

Figuur 4.1

STG5:
Het ventilatierooster en het ventilatorblad bovenin
de STG dienen elke drie weken te worden gerei-
nigd. Zo blijft u verzekerd van een optimale ven-
tilatie. Indien het ventilatierooster niet tijdig wordt
gereinigd, zal de grilltijd oplopen en kan overver-
hitting ontstaan. Het ventilatierooster is te verwij-
deren na het losdraaien van twee dopmoeren (zie
figuur 4.2). Achter het rooster bevindt zich het
ventilatorblad.

Figuur 4.2

STG5
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Ventilatorbladen
Het ventilatorblad kunt u verwijderen door de
vleugelmoer op het blad, in de richting van de
klok, los te draaien (linkse draad). Let er bij het
monteren op dat de vlakke kant in het gat van
het ventilatorblad op de juiste manier over de as
van de ventilator wordt geplaatst.

5 STORINGEN EN SERVICE -
HOE TE HANDELEN

Voordat u bij een optredende storing uw leveran-
cier/servicedienst raadpleegt, kunt u de volgende
punten zelf controleren:

� Is de stroomvoorziening in orde (zekeringen
en aardlekschakelaar in meterkast)?

� Is de elektronische schakelklok juist ingesteld?

� Is het programma juist ingegeven?

� Staan de bedieningsschakelaars in de juiste
stand?

Neem bij beschadiging van het snoer on-
middellijk contact op met uw leverancier/
servicedienst. Directe vervanging is
noodzakelijk in verband met mogelijk op-
tredend gevaar.

De onderstaande storingen kunt u zelf verhelpen:

Storing: De kwartslamp is defect.
Oplossing: Vervang de kwartslamp

(zie figuur 5.1).

Figuur 5.1

Neem eerst de stekker uit het stopcon-
tact.

Nieuwe lampen niet met blote handen aanraken!
Het vocht van uw handen kan de levensduur van
de lampen verkorten. Vocht op de lamp kunt u
verwijderen met alcohol of spiritus indien de lamp
afgekoeld is.
Gebruik bij het vervangen van de kwartslamp een
schone doek of papieren tissues om de lamp vast
te pakken:

� Verwijder de porseleinen kappen van de lamp.

� Verwijder de bouten waarmee de lamp be-
vestigd is en verwijder de lamp.

� Maak de metalen aansluitstrips van de nieuwe
lamp op de juiste lengte door aan beide zij-
den een stuk af te knippen (zelfde lengte als
bij oude lamp).

� Plaats de nieuwe lamp met het witgeverfde
deel naar boven. Houdt tijdens het vastzet-
ten de metalen aansluitstrips vast om be-
schadiging van de lamp te voorkomen.

� Monteer de porseleinen kappen van de lamp.

Storing: De ventilator maakt lawaai.
Oplossing: Reinig het ventilatierooster, de

ventilatorplaat en de ventila-
torbladen.

Als de ventilator lawaai maakt, is het mogelijk dat
dit veroorzaakt wordt door een vervuilde ventilatie-
plaat en/of door vervuilde ventilatorbladen. Reinig
het ventilatierooster, de ventilatorplaat en de
ventilatorbladenzoalsomschreveninparagraaf4.2.
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Storing: De deur hangt scheef.
Oplossing: De deur nastellen.

Zie figuur 5.2

Figuur 5.2

� Sluit de deur en verwijder het zijpaneel aan
de scharnierzijde.

� Ondersteun de deur aan de onderzijde en
draai de beide moeren (A) van de bovenste
scharnierplaat aan de binnenzijde van het
voorfront een halve slag los.

� Positioneer de deur zodanig dat de onderzijde
van de deur, nog steeds in gesloten positie,
evenwijdig loopt aan het onderliggende front.

� Draai de borgmoer (B) van de stelschroef los.

� Draai de stelschroef (C) naar rechts om de
stand van de deur te fixeren.

� Draai de borgmoer vast.

� Draai de beide moeren van de scharnierplaat
vast.

� Controleer de stand van de deur.

� Breng het zijpaneel aan.

STORINGEN EN SERVICE - HOE TE HANDELEN

Storing: De rotorschijven zitten los of
de spitten zitten scheef.

Oplossing: Nastellen van de rotorschijven.

Deze storing kunt u alleen bij de STG5 zelf op-
lossen. Bij deze modellen wordt een inbussleutel
bijgeleverd die u kunt gebruiken om de rotorschijf
te stellen (zie figuur 5.3). Dit gaat als volgt:

Figuur 5.3

� Draai met behulp van de inbussleutel aan één
zijde (links of rechts), beide stelschroeven in
de stelkraag een slag los (linksom).

� Richt de rotorschijven door gebruik te ma-
ken van een spit.

� Draai aan beide zijden (links en rechts), de
stelschroeven vast.

Bij overige storingen kunt u zich richten tot uw
Fri-Jado l everancier.

A

B C
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7 ACCESSOIRES EN OPTIES

Voor de in deze gebruiksaanwijzing besproken
modellen uit de Fri-Jado Gr ill STG-serie zijn de
volgende accessoires leverbaar:

� dubbelspitten

� vleesmanden

� kippenrekken

� kalkoenspitten

� bakplaten

De volgende opties zijn leverbaar:

� Verrijdbaar onderstel

� Dubbel roterend rotorsysteem

� Speciaal voor het grilleren van kippen zwaar-
der dan 1,5 kg zijn er voor de STG5 rotor-
schijven met 4 spitten.

8 VERWIJDEREN

Wanneer na jarenlang gebruik uw STG aan ver-
vanging toe is zal uw Fri -Jado l everancier u hier-
over graag adviseren. Tevens kunt u advies
vragen aangaande de verwijdering van uw ge-
bruikte STG.
Er dient op gelet te worden dat materialen vol-
gens de op dat moment ter plaatse geldende
milieuvoorschriften worden behandeld.

TECHNISCHE SPECIFICATIES EN STANDAARD TOEBEHOREN, ACCESSOIRES EN OPTIES, VERWIJDEREN

6 TECHNISCHE SPECIFICATIES EN
STANDAARD TOEBEHOREN

De technische specificaties en standaard toebeho-
ren van de verschillende modellen uit de Fri-Jado
Grill STG-serie zijn in onderstaande tabel weerge-
geven.

7GTS5GTSledoM

afmetingen

� breedte 825 mm 985 mm

� diepte 650 mm 850 mm

� hoogte 860 mm 1015 mm

gewichten

� bruto 139 kg 207 kg

� netto 122 kg 181 kg

elektrische installatie*

� spanning 3N~50...60 Hz 3N~50...60 Hz

400/230 V 400/230 V

� aan te leggen

vermogen 6,1 kW 9,5 kW

� max.

nominale stroom   9 A 14,5 A

� benodigde

stekker CEE-form 16 A CEE-form 16 A

� met kabellengte ca. 3.00 m ca. 3.00 m

geluidsdruk

(op werkplek) < 70 dB(A) < 70 dB(A)

standaard-

toebehoren gebruiksaanwijzing gebruiksaanwijzing

inbussleutel

1 standaard rotor 1 standaard rotor

5 dubbelspitten 7 dubbelspitten

� nuttige spitlengte 45 cm 60 cm

� capaciteit 25 kg 42 kg

* Deze gegevens kunnen per land verschillen.
Kijk voor de voor uw STG geldende gegevens
op de typeplaat.
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BIJLAGE 1

Bijlage 1

Richtlijn voor grilltijden, temperatuurinstelling en het gebruik van kruiden

nediurKezjiwkreWseelV

� tnaknetiubne-nennibnaanediurkgoordneketsnettipspopik

� vleugels op spitten of in mandjes (af en toe omgooien) droog kruiden òf marineren

� drumsticks op spitten of in mandjes (af en toe omgooien) droog kruiden òf marineren

� poten op spitten of in mandjes (af en toe omgooien) droog kruiden òf marineren

� eend in mand (vulling) (af en toe bedruipen) peper en zout òf speciale kruiden, gevuld

diverse vullingen

� dluveg,nediurkelaicepsfòtuoznerepep)nepiurdebeotnefa(tipsneoklakneoklak

diverse vullingen

� nekamsesrevid,nelebmutfònereniramsrevsbireraps

� nediurkgoordmuidemfeebtsaor

� negnemrevleehegnediurknetalpkabpofonednamnitkaheg

� nelluvfònereniramfònediurkgoordnednamniedallor

� legandiurkelaiceps+nediurkgoord)nepiurdebeotnefa(tipsneoklakmahrethca

� redeopakirpapdraagegroovtsrowllirg

� nereniramfonediurkgoorddnamfotipsneoklaktuobsmal

� nereniramfonediurkgoordtipsneoklaknekravneeps

Vlees Gewicht (kg) Grillduur (minuten) Grilltemperatuur Kerntemperatuur

kip 0,8 - 1,5 70 - 90 180 ° 28C °C

vleugels 0,1 - 0,2 20 - 30 250 ° 28C °C

drumstick 0,1 - 0,3 25 - 30 250 ° 28C °C

poten 0,2 - 0,4 35 - 45 180 ° 28C °C

eend 1,2 - 1,6 70 - 90 180 ° 28C °C

kalkoen 2,5 - 4,5 80 - 100 180 ° 28C °C

spare ribs 0,8 - 1,0 30 - 45 180 ° 56C °C

roastbeef 1,5 - 2,0 45 - 55 180 ° 04C °C

gehakt 1,0 - 1,2 40 - 50 180 ° 57C °C

rollade 2,0 - 2,5 40 - 55 180 ° 56C °C

achterham 3 - 4 100 - 120 180 ° 56C °C

grillworst 0,5 - 1,0 40 - 50 220 ° 57C °C

lamsbout 1,8 - 2,5 60 - 70 180 ° 56C °C

speenvarken 8,0 - 10 100 - 120 160 ° 07C °C
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