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English
Introduction
Congratulations on your purchase and welcome to Philips!
To fully benefit from the support that Philips offers, register
your product at www.philips.com/welcome.
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General description (Fig. 1)
Fixation points
Drainage groove
Grilling plate
Cord clip
Mains cord and plug
Plate fixation points
Heating element
Appliance
Grease tray
Temperature control
Indicator light

Important
Read this user manual carefully before you use the appliance and save it for
future reference.
Danger
-- Do not immerse the appliance or the mains cord in water or any other
liquid.
Warning
-- Check if the voltage indicated on the appliance corresponds to the local
mains voltage before you connect the appliance.
-- If the mains cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a
service centre authorised by Philips or similarly qualified persons in
order to avoid a hazard.
-- This appliance can be used by children aged 8 or over and by persons
with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of
experience and knowledge, provided they have been given supervision
or instruction concerning use of the appliance by a person responsible
of their safety.
-- Children should be supervised to ensure that they do not play with the
appliance.
-- Keep the appliance and its mains cord out of the reach of children
younger than 8 when the appliance is switched on or is cooling down.
-- Keep the mains cord away from hot surfaces.
-- Do not let the appliance operate unattended.
Caution
-- Only connect the appliance to an earthed wall socket.
-- Put the appliance on a flat, stable surface with sufficient free space
around it.
-- Always preheat the grilling plate before you put any food on it.
-- The accessible surface may become hot when the appliance is
operating (Fig. 2).
-- Be careful of spattering fat when you grill fatty meat or sausages.
-- Always turn the temperature control on 0 before unplugging the appliance.
-- Always unplug the appliance after use.
-- Always clean the appliance after use.
-- Let the appliance cool down completely before you remove the grilling
plate, clean the appliance or put it away.
-- Never touch the grilling plate with sharp or abrasive items, as
this damages the non-stick surface.
-- This appliance is intended for normal household use only. It is not
intended for use in environments such as staff kitchens of shops, offices,
farms or other work environments. Nor is it intended to be used
by clients in hotels, motels, bed and breakfasts and other residential
environments.
-- Never connect this appliance to an external timer switch or remote
control system in order to avoid a hazardous situation.
-- If the appliance is used improperly or for professional or semiprofessional purposes or if it is not used according to the instructions in
the user manual, the guarantee becomes invalid and Philips refuses any
liability for damage caused.
Electromagnetic field (EMF)
This Philips appliance complies with all standards regarding electromagnetic
fields (EMF). If handled properly and according to the instructions in this user
manual, the appliance is safe to use based on scientific evidence available today.
Before first use
1 Remove packaging materials and stickers.
2 Clean the appliance (see chapter ‘after use’).

Using the appliance
1 Put the appliance on a stable, flat worktop.
2 Put the grease tray in the appliance (1) and the grilling plate on (2)

the appliance (Fig. 3).

3 Unwind the cord.
4 Put the plug into an earthed wall socket.
5 Choose the temperature setting on which you would like to grill:

see the food preparation table for an indication on temperature
setting and grilling time. The indication light will switch on (Fig. 4).

6 Preheat the appliance until the indicator light switches off:

the appliance is ready to be used. (Fig. 5)

7 Put the ingredients on the hot grilling surface.
8 Turn ingredients from time to time. Never cut the ingredients while

on the grilling plate. Do not use metal utensils to turn or retrieve
the ingredients from the grilling plate as this may damage the
non-stick surface.

9 When the ingredients are done to your taste, retrieve the ingredients

from the grilling plate.

Note: Do not move or transport the appliance during use or when still hot.
Note:When you want to turn the grilling plate and grill on the other side of
the reversible plate, first let the plate cool down and clean the plate thoroughly.
If the plate is not cleaned before using the other side, grease/food particles may
burn/smoke (Fig. 6).
Note:When you place the grilling plate on its other side, make sure the fixation
points are in place and the flush drainage groove is at the front (Fig. 7).
Tip: For more inspiration, have a look at our My Kitchen website:
www.kitchen.philips.com.
After use
1 Unplug the appliance.
2 Remove excess grease and residue from the plate with a wooden or

plastic spatula and push it into the grease tray (Fig. 8).

3 Allow the appliance to cool down before moving and cleaning.
4 Use kitchen paper to remove the grease and residue on the grilling plate.
5 Wash the grilling plate in hot water and soap suds or in the

dishwasher. When residue has caked on the plate, first soak the
plate in hot water. Do not use any abrasive cleaning agents or
methods to clean the grilling plate (Fig. 9).

6 Remove grease and residue from grease tray. (Fig. 10)
7 Wash the grease tray in hot water and soap suds or the

dishwasher.  (Fig. 11)

8 Clean the appliance with a damp cloth. Never immerse the appliance

in water or put in the dishwasher (Fig. 12).

9 Dry all parts of the appliance/grilling plate thoroughly.

Storage
1 Assemble the appliance: put the grease tray in and the grilling plate

on the appliance. (Fig. 3)

2 Wind the cord and use the cord clip to fixate it.  (Fig. 13)
3 Place the appliance in the box to protect the non-stick surface.
4 Store the appliance in a dry place.

Environment
-- Do not throw away the appliance with the normal household waste at
the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling.
By doing this, you help to preserve the environment (Fig. 14).
Guarantee and service
If you need service or information or if you have a problem, please visit
the Philips website at www.philips.com or contact the Philips Consumer
Care Centre in your country (you find its phone number in the worldwide
guarantee leaflet). If there is no Consumer Care Centre in your country,
go to your local Philips dealer.
Food preparation table (Fig. 15)

Türkçe
Giriş
Ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz; Philips’e hoş geldiniz! Philips’
in sunduğu destekten faydalanabilmek için lütfen ürününüzü şu adresten
kaydedin: www.philips.com/welcome.
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Genel açıklamalar (Şek. 1)
Sabitleme noktaları
Boşaltma kanalı
Izgara tepsisi
Kablo klipsi
Elektrik kablosu ve fişi
Tepsi sabitleme noktaları
Isıtma elemanı
Cihaz
Yağ tepsisi
Sıcaklık ayar düğmesi
Gösterge ışığı

Önemli
Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu okuyun ve gelecekte de
başvurmak üzere saklayın.
Tehlike
-- Cihazı ve elektrik kordonunu kesinlikle suya veya herhangi bir sıvıya
batırmayın.
----

----------------

---

Uyarı
Cihazı prize takmadan önce, üstünde yazılı olan gerilimin, evinizdeki
şebeke gerilimiyle aynı olup olmadığını kontrol edin.
Cihazın elektrik kablosu hasarlıysa, bir tehlike oluşturmasını önlemek için
mutlaka Philips’in yetki verdiği bir servis merkezi veya benzer şekilde
yetkilendirilmiş kişiler tarafından değiştirilmesini sağlayın.
Bu cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, motor ya da zihinsel
becerileri gelişmemiş veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından,
güvenliklerinden sorumlu kişi tarafından cihazların güvenli kullanımı ile ilgili
talimat verilerek veya bu kişinin nezaretinde kullanılabilir.
Küçük çocukların cihazla oynamaları engellenmelidir.
Cihaz çalışırken veya soğurken, cihazı ve kablosunu 8 yaşından küçük
çocukların ulaşabilecekleri yerlerden uzak tutun.
Elektrik kablosunu sıcak yüzeylerden uzak tutun.
Cihazı kendi kendine çalışır durumda bırakmayın.
Dikkat
Cihazı sadece toprak hatlı prize takın.
Cihazı düz, etrafında yeterli açık alan olan, sabit bir zemine yerleştirin.
Üzerine yiyecek koymadan önce ızgara tepsisini mutlaka ısıtın.
Cihaz çalışırken açık yüzeyi ısınabilir (Şek. 2).
Yağlı et ya da sosis pişirirken sıçrayan yağa dikkat edin.
Cihazın fişini çekmeden önce sıcaklık ayar düğmesini daima 0 konumuna
getirin.
Kullanım sonrasında, cihazı her zaman prizden çekin.
Kullandıktan sonra cihazı her zaman temizleyin.
Izgara tepsisini çıkarmadan, cihazı temizlemeden veya kaldırmadan önce,
cihazın tamamen soğumasını bekleyin.
Yapışmaz yüzeye zarar vereceğinden, ızgara tepsisine kesinlikle keskin
veya çizici maddeler değdirmeyin.
Bu cihaz sadece evde kullanım için tasarlanmıştır. Mağazaların, ofislerin,
çiftliklerin veya diğer işyerlerinin personel mutfakları gibi ortamlarda
kullanılamaz. Otel, motel, pansiyon ve diğer konaklama ortamlarındaki
kişiler tarafından kullanıma da uygun değildir.
Tehlikeli bir durum yaratmamak için bu cihazı harici bir zamanlayıcı
düğmesine veya uzaktan kumanda sistemine bağlamayın.
Cihazın uygun olmayan şekillerde, profesyonel ya da yarı profesyonel
amaçlarla veya kullanım talimatlarına uygun olmayan şekillerde kullanılması
durumunda, garanti geçerliliğini yitirecek ve Philips söz konusu zararla ilgili
olarak her türlü sorumluluğu reddedecektir.

Elektromanyetik alan (EMF)
Bu Philips cihazı elektromanyetik alanlarla (EMF) ilgili tüm standartlara
uygundur. Bu cihaz, gereği gibi ve bu kılavuzdaki talimatlara uygun şekilde
kullanıldığında, bugünün bilimsel verilerine göre kullanımı güvenlidir.
İlk kullanımdan önce
1 Ambalaj malzemelerini ve etiketleri çıkarın.
2 Cihazı temizleyin (‘kullanım sonrası’ bölümüne bakın).

Cihazın kullanımı
1 Cihazı sabit ve düz bir tezgah üzerine yerleştirin.

2 Yağ tepsisini cihazın içine (1), ızgara tepsisini de cihazın üzerine (2)

yerleştirin (Şek. 3).

3 Kabloyu açın.
4 Fişi topraklı duvar prizine takın.
5 Izgara yapmak istediğiniz sıcaklık ayarını seçin. Sıcaklık ayarını ve ızgara

süresini belirlemek için yiyecek hazırlama tablosuna bakın. Gösterge
ışığı yanacaktır (Şek. 4).

6 Gösterge ışığı kapanana kadar ön ısıtma yapın; cihaz kullanıma

hazırdır.  (Şek. 5)

7 Malzemeleri sıcak ızgara yüzeyine yerleştirin.
8 Arada bir malzemeleri çevirin. Malzemeleri kesinlikle ızgara tepsisi

üzerinde kesmeyin.Yapışmaz yüzeye zarar vereceğinden, malzemeleri
çevirirken veya ızgara tepsisinden alırken metal mutfak aletleri
kullanmayın.

9 Malzemeler damak zevkinize göre piştikten sonra ızgara tepsisinden

alın.

Not: Cihazı kullanım sırasında veya hala sıcak iken hareket ettirmeyin veya
taşımayın.
Not: Izgara tepsisini çevirmek ve tepsinin diğer tarafında ızgara yapmak
istiyorsanız, önce soğumasını bekleyin ve ızgarayı iyice temizleyin. Diğer taraf
kullanılmadan önce ızgara temizlenmezse, yağ/yiyecek parçacıkları yanabilir veya
duman çıkabilir (Şek. 6).
Not: Izgara tepsisinin diğer tarafını çevirdiğinizde, sabitleme noktalarının yerine
oturmuş olduğundan ve su boşaltma kanalının ön tarafta olduğundan emin
olun (Şek. 7).
İpucu: Daha fazla fikir için, Mutfağım web sitesine göz atın:
www.kitchen.philips.com.
Kullanım sonrası
1 Cihazı prizden çıkartın.
2 Tepsideki fazla yağı ve artıkları tahta veya plastik bir spatulayla

temizleyip yağ tepsisine alın (Şek. 8).

3 Hareket ettirmeden ve temizlemeden önce cihazın soğumasını bekleyin.
4 Izgara tepsisindeki yağı ve artıkları temizlemek için kağıt havlu kullanın.
5 Izgara tepsisini sıcak ve sabunlu suda ya da bulaşık makinesinde

yıkayın. Artıklar ızgaraya yapışmışsa, ızgarayı önce sıcak suda bekletin.
Izgara tepsisini temizlemek için aşındırıcı temizlik malzemeleri veya
yöntemleri kullanmayın (Şek. 9).

6 Yağ tepsisindeki yağı ve artıkları temizleyin.  (Şek. 10)
7 Yağ tepsisini sıcak ve sabunlu suda ya da bulaşık makinesinde

yıkayın.  (Şek. 11)

8 Cihazı nemli bir bezle temizleyin. Cihazı kesinlikle suya batırmayın

veya bulaşık makinesine koymayın (Şek. 12).

9 Cihazın tüm parçalarını/ızgara tepsisini iyice kurulayın.

Saklama
1 Cihazı toplayın; yağ tepsisini cihazın içine, ızgara tepsisini de cihazın

üzerine yerleştirin.  (Şek. 3)

2 Kabloyu sarın ve sabitlemek için kablo klipsini kullanın.  (Şek. 13)
3 Yapışmaz yüzeyi korumak için cihazı kutunun içine yerleştirin.
4 Cihazı kuru bir yerde saklayın.

Çevre
-- Kullanım ömrü sonunda, cihazı normal ev atıklarınızla birlikte atmayın;
bunun yerine, geri dönüşüm için resmi toplama noktalara teslim edin.
Böylece, çevrenin korunmasına yardımcı olursunuz (Şek. 14).
Garanti ve servis
Servise ya da daha fazla bilgiye ihtiyaç duyarsanız veya bir sorunla
karşılaşırsanız, www.philips.com.tr adresindeki Philips Internet sitesini ziyaret
edin veya ülkenizde bulunan Philips Müşteri Merkeziyle iletişim kurun
(telefon numarasını dünya çapında geçerli garanti belgesinde bulabilirsiniz).
Ülkenizde bir Müşteri Merkezi yoksa, yerel Philips bayisine başvurun.
Yiyecek hazırlama tablosu (Şek. 15)

