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Montali-Döner Izgara P 409 bir bahçt barbekü de bir Döner Izgara olarakta kullanilir. Iki
taşiyicilar vida arkasinda barbükü üzerinde solda ve sagda monta edilir.
Bir araya şiş tutucu üzerine yerleştirilir ve Döner sis Motoru takilir. Ayrica - asimetrik parantes içinde yuvalar sayesinde, tablolar istenilen pisime göre ve isiya göre Izgara
ileri ve geri getirilir.
Alta yerleştirilen yagtavasi oluklu olup yagin yayilmsini ve ateslenmeyi onler. Ilave
yenilik bir Izgara Klip gelişmiş edildiği gibi, ki içinde geleneksel vida gerektirmez. Bu
Klipler Izgara Sislerinde Sabit kali ve Pisen Izgara Elerinin düsmesini önler.
demonte edilen Döner Izgara Söminede 4 Dübel ve vidalar kalir. Sömine aninda isitma
vazifesi görür. Sistem ojinal ekipman olarak yada bir donanimseti olarak, her ikiside
kullanilabilir.
Bu tam set, Döner Izgara P 409 800 mm genişliğinde şömine icin tasarlanmistir.
1000 mm genişliğinde şömineler için firmamiz standartlarla beraber 1065 mm
uzunluğunda Izgara Sisleride teklifinde bulunuyoruz.
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1. Genel güvenlik talimatlan
- Cihazinizi kullanmadan önce bu talimatlari dikkatle okuyun. Bu sizin emniyet yani sira
kullanim ve cihazin bakimi için önemli bilgiler içermektedir. Gelecekte kullanmak için bu
kilavuzu saklayin ve cihaza geçmek.
- Katilimsiz asla cihazinizi kullanin.
- Bu cihaz ev kullanimi için tasarlanmiştir. Bu ticari kullanim için uygun değildir.
- Çocuklar cihazla oynamamalari emin olmak için gözetim altinda tutulmasi gerkir.
- Bu cihaz, fiziksel, duyusal veya zihinsel yetenekleri vey tecrübe ve/veya onlarin
güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafindan denetlenir sürece, olmak bilgisi bulunmayan
kişiler (çocuklar dahil) tarafindan kullanilmak üzere üretilmemiştir yaalirsiniz cihazi
kullanmak için nasil onlara talimat.
- Paketleme bir oyuncak değildir. Ambalaj melzemisinin çocuklardan uzak ambalaj
malzemesi tutmak.
- Yaralanmayi önlemek için ekteki montaj eldivenleri kaçinmak için kullanin.

Aygitin güvenlik
Her tüm aksesuarlari da dahil olmak üzere tüm birim kullanmadan önce bunu kontro
edin. Kirik veya hasarli parçalari değiştirin. Tüm bağlanti elemanlari siki yerinde
olduğundan ve kontrol edin. Bu cihaz için üretici tarafindan önerilen aksesuarlari
kullanin.
Güç kaynaği baglanti
- Besleme geilimi ambalajin üzerindeki bildileri eşleşmelidir.
- Sadece güç kablosu şebekeden cihaza bağlantisini kesebilirsiniz.
- Yakin şömine elektrikli ev aletleri bağlantisi için, kablolari sicak şömine, açik ateş veya
temas birim isinmiş parça ile gelmez emin olun.
- Bükme ve keskin kenarlari ile temas ederek elektrik kablosuna zarar vermeyin.
- Değilken operasyon kullanimi, rahatsizlik, aksesuarlari takmadan veya çikarmadan
önce ve temizlemeden önce güç kablosunu prizden çekin.
Dikkat!
Ekimi dönüş tüm parçalar P 409 çalişma sirasinda isinabilir izgara.
Uyari!
Cihaz herhandi bir değişiklik yapmayin. Sedce hedeflenen amaç için cihazi kullanin.
hatali kullanim tehlikerere yol açabilir.
Temizleme
Yaralanmalari önlemek ve cihazin zarar görmesini önlemek için temizlik yaparken
dikkatli olun. Cihazi temizlemeden önce tamamen soğumasini bekleyin. Sen
kullandiktan sonra kisa sürede lekeleri gerekir. Elektrik motoru hariç tüm parçalar
bulaşik makinesinde yikanabilir. Su veya baska sivilara temizlik veya operasyon
sirasinda cihazin immerse elektrikli parçalar. Asla akan suyun altinda elektrik mororu
tutun.
Bu kilavuzda açiklanan olmayan, durmlarda gel, sağduyu egzersiz veya gerekirse,
bayinize irtibata geçebilirsiniz.
2. Ambalajin açilmasi ve muayene
Ambalaj dişina cihaz ve aksesuarli çikartin bunu ya hareket içinde birim saklamak
istediğiniz durumda ambalaj saklayiniz. Eğer ambalay imha istiyorsaniz, kanunlara
riayet. Eksiksizliği ve hasar teslim edin. Paket içeriği hasarli veya eksik ise, bunlar
deveye cihaz almak ve saticiniza başvurun.

3. Kismi dizin
- 2 adet
- 1 adet
- 1 adet
- 4 adet
- 1 adet
- 4 adet
- 4 adet
- 4 adet
- 1 adet
- 1 çift
- 1 adet
- 1 adet
- 1 adet

tutucu
lokantasi
sac tava
izgara klip
somon kurulu
çivi
altigen vida
çivi yuvasi
izgara motoru
iş eldivenleri
şablonu
monta talimatlari
ambalaj

sol tutturucu

1.4301
1.4301
1.4301
1.4301
1.4301
1.4301
1.4301
çelik galvanizli
1,5 V
nitril
karton
DIN A 5
karton

4 x çivi yuvasi
4 x Izgara sis klip

4 x ince sis
sac tutturucu

Sis

oluklu yagkabi

Izgara klip
Ortasi formlu kanat görünümlü celik parca et gidasini siste durmasini
saglar. Etler kanatlara sikistirli dezilir. Etler pistikten sonra kolaylikla
alinir. Gegekirse yardimci arac kullanin.

Izgara grill motoru
Sagli ve sollu kullanilan izgara grill motoru 1,5 Volt tur, pillede
kullanilir. Piller dahil degildir.

4. Konfor aksesuarlari somon kurulu
.
Döner izgara P 409 için, hazirlanmis ve kolaylik saglar

5. Sonday ve mantaj talimatlari
Sagli ve sollu icerisinde bulanan sablone ye göre 2xser adet 8 mm lik 30 mm
derinliginde yada sonuna kadar delikler delinir.
Ipucu: Cevirmeden önce civata baslarini sabun yada yagla yaglayin.
Hizli montaj aparati
Sol tutucu:
- Once disina bakan üzerinde dikey monta yuvasina
yerlestirme üzere arka tarafta vida basina üstten xapraz
yuvasina yerlestirlir.
- Ön vida basinin arkasinda bastirin.
Sol tutucu ayni analog.
Sökme tam tersi.

Temel derleme
- Sisler tasarlanmis bosluklara yerlestirin
- Izgara Motoru takmasi
- Yagtavasin yerlestirin (Oluk atesten tarafa bakmali)
- Et gidasini vesaire kanatlara dizilir
- 90 mm sislerin ayar yolu, kizarma isya göre

6. Izgara örnekleri
Tüm ömeklerde, izgara pişirme süresi, isi ve izgara olan gida ve ağirliğina bağlidir.
Ancak, geleneksel pişirme yöntemleri (firin, izgara, tava, vb) daha kisdir.
Kuzu/Domuz kizartma
Kitiri dikey yada yatay kesin. Gerektigi kadar
bahratlayin. disi citir ici sulu olur, 2 kg et gida
60 dakikada lezzetli olur. 2 şiş çivi ayrica bir
düzgün yürütülmesini sağlamak güvence 3 x
300 Ø ile.

Tavuk
3 adet tavuk yanyana dizilir. Gerektigi kadar
baharatlanir, arti 4 ince sisle emniyetlenir.

Şiş pike
Bonlile sis olarak biber, sogan rezene. Orta
bölgede 20 dakikada piser. Kare sisler
oldugundan, penceler ve sisler gerekmez.

Somon yarisi
Tepsi yerlestirilir, tepsinin yukari sivri uclara
somonun dis tarafi tepside olma sartiyla
somonlar yerlestirilir. Gerektigince bastirilir,
tepsi yagtavasina asilir.
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