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GRAVITY SERIES™ 1050
Digitális széntüzelésű grillsütő + Füstölő

Ezek a számok a grillsütő adattábláján találhatók.

IMPORTANT | IMPORTANTE

Tanulja meg használni. Masterbuilt.

Köszöntjük a családban. Kezdjünk hozzá.

A kézikönyv a következő modellszám(ok)ra vonatkozik

Gyrt. dátum – SorozatszámAz Ön modellszáma

MB20041320

FONTOS!

KIZÁRÓLAG SZABADTÉRI HASZNÁLATRA. KERESKEDELMI HASZNÁLATRA NEM ALKALMAS.

KÉRJÜK, AZONNAL JEGYEZZE FEL EZT AZ INFORMÁCIÓT, ÉS TEGYE 
BIZTONSÁGOS HELYRE, MERT KÉSŐBB SZÜKSÉGE LEHET RÁ.

Az 
összeszereléshez 

két ember 
szükséges
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FIGYELMEZTETÉSEK ÉS FONTOS ÓVINTÉZKEDÉSEK

OLVASSON EL MINDEN UTASÍTÁST

SZÉN-MONOXID VESZÉLY

FIGYELEM

Az utasítások be nem tartása tüzet, robbanást vagy égési kockázatot eredményezhet,
amely anyagi károkhoz, személyi sérüléshez vagy halálesethez vezethet.

• A grillezőt mindig a helyi, állami és szövetségi tűzvédelmi előírásoknak megfelelően használja.
• Minden használat előtt ellenőrizze az összes anyát és csavart, hogy megbizonyosodjon arról, hogy 

azok biztonságosan rögzítve vannak-e.
• Soha ne üzemeltesse a grillt éghető tetőszerkezetek, kocsibeállók, napernyők vagy előtetők alatt.
• A grill csak a SZABADBAN, HÁZTARTÁSI HASZNÁLATRA VALÓ.
• Ne használja a grillsütőt zárt térben!
• Soha ne használja zárt területeken belül, például a verandán, épületekben vagy sátrakban.
• Soha ne használja lakóautókban vagy hajókon.
• Tartson legalább 3 m távolságot a légvezetékektől, falaktól, sínektől vagy más szerkezetektől.
• Tartson legalább 3 m távolságot minden olyan éghető anyagtól, mint például a fa, száraz növények, 

fű, bozót, papír vagy vászon.
• Csak rendeltetésszerűen használja a grillt. A grill kereskedelmi használatra NEM alkalmas.
• A nem a Masterbuilt Manufacturing, LLC által szállított tartozékok használata NEM javasolt, mivel 

sérülést okozhatnak.
• Az alkohol, a vényköteles vagy a nem vényköteles gyógyszerek használata ronthatja a felhasználó 

grillösszeállító vagy -biztonságosan üzemeltető képességét.
• A grill üzemeltetése közben mindig tartson a közelében tűzoltókészüléket.
• Olajjal vagy zsírral való sütés esetén BC vagy ABC típusú tűzoltókészülék legyen elérhető.
• Olajtól vagy zsírtól képződött tűz esetén ne próbálja azt vízzel eloltani. Azonnal hívja a 

tűzoltóságot. A BC vagy ABC típusú tűzoltókészülék, bizonyos körülmények között, feltartóztathatja 
a tüzet.

• A grillsütőt használat előtt egy biztonságos alapzatra kell felszerelni.
• A grillezőt olyan egyenletes, nem éghető, stabil felületen használja, mint például salak, beton, tégla 

vagy kőzet. Az aszfaltfelület (bitumen) nem jó erre a célra.

• Ez a kézikönyv a készülék megfelelő összeszereléséhez és biztonságos használatához szükséges 
fontos információkat tartalmaz.

• A készülék összeszerelése és használata előtt olvassa el, majd tartsa be az összes figyelmeztetést 
és utasítást.

• Őrizze meg a használati útmutatót annak érdekében, hogy később is használni tudja.
• FIGYELEM! Ne használjon alkoholt vagy benzint a begyújtáshoz vagy az újrabegyújtáshoz! Kizárólag 

az EN 1860-3 szabványnak megfelelő gyújtókat használjon!
• FIGYELEM! Működtetés közben ne mozgassa a grillsütőt, mivel az nagyon felforrósodik.

• Az égő faszilánkok, fatuskók, fapelletek, szén és a propán szén-monoxidot bocsátanak ki 
magukból, amelynek nincs szaga, és halált okozhat.

• NE égessen faszilánkokat, fatuskókat, fapelleteket, szenet vagy propánt házakban, járművekben, 
sátrakban, garázsokban vagy egyéb zárt területen belül.

• CSAK A SZABADBAN, jól szellőző helyen használja.
• Ne használja a grillsütőt zárt és/vagy lakhelyen, például házakban, sátrakban, lakókocsikban, 

lakóautókban, hajókon. Fennáll a halálos szén-monoxid-mérgezés veszélye.
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• A grillezőnek a földön KELL állnia. Ne helyezzen grillezőt asztalra vagy pultra. NE mozgassa a grillt 
egyenetlen felületeken.

• Ne használjon grillt fa vagy gyúlékony felületeken.
• A grillt tartsa tisztán és az olyan éghető anyagoktól mentesen, mint a benzin és más gyúlékony 

gőzök és folyadékok.
• Ne hagyja a grillt felügyelet nélkül.
• Mindig tartsa távol a gyermekeket és a háziállatokat a grilltől. NE engedje, hogy gyermek használja 

a grillt. Szigorú felügyelet szükséges, ha gyermekek vagy háziállatok tartózkodnak azon a 
területen, ahol a grillt használják.

• NE engedje, hogy bárki tevékenységet végezzen a grill körül annak használata során vagy azt 
követően, amíg az ki nem hűlt.

• Soha ne használjon üveg, műanyag vagy kerámia edényeket a grillben. Soha ne tegyen üres edényt 
a grillbe a használata közben.

• Soha ne mozgassa a grillt használat közben. A mozgatás vagy tárolás előtt hagyja, hogy a grill 
teljesen lehűljön (45°C alá).

• Ne tároljon a grillben/tartályban forró hamut vagy faszenet. Csak úgy szabad tárolni, ha a tűz 
teljesen kialudt és a grill minden felülete hideg.

• Soha ne használja a grillt fűtésre (OLVASSA EL A SZÉN-MONOXID VESZÉLYRŐL SZÓLÓ RÉSZT).
• A grill és a tartály hővédő lemeze használat közben FORRÓ, illetve a használat után és a lehűlési 

folyamat során egy darabig még FORRÓ marad. ÓVATOSAN használja. Viseljen védőkesztyűt.
• Ne süssön addig, amíg a tüzelőanyagból nem képződik hamuréteg.
• Óvatosan vegye ki az ételt a grillből. Minden felület FORRÓ és égési sérüléseket okozhat. 

Használjon védőkesztyűt vagy hosszú, strapabíró sütőszerszámokat a forró felületek vagy a 
sütőfolyadékok fröccsenése elleni védelem érdekében.

• Annak érdekében, hogy megakadályozza a személyi sérülést, a grill károsodását vagy a forró 
sütőfolyadék kifröccsenését, NE menjen vagy ütközzön a grillnek.

• NE érintse meg a FORRÓ felületeket.
• Használat közben a grill forró. Az égési sérülések elkerülése érdekében tartsa távol az arcát és a 

testét az ajtó(k)tól és a szellőzőktől. A gőz és a forró levegő használat közben távozik.
• A grillsütő használata közben és a lehűlés ideje alatt a tartály hővédő lemeze, a tartályfedél- és 

zár, valamint a hamutartályajtó- és zár FORRÓ. Viseljen védőkesztyűt az ilyen részek használata 
közben.

• A grill nyílt lángot használ. Tartsa a kezét, a haját és az arcát távol a lángtól. NE támaszkodjon a 
grillre begyújtás közben. A laza haj és ruházat meggyulladhat.

• NE gátolja meg az égést és a szellőzést.
• Ne takarja le fémfóliával a sütőrostélyokat. Ez visszatartja a hőt, és károsíthatja a grillt.
• Soha ne hagyja felügyelet nélkül a FORRÓ szenet vagy parazsat.
• Ne távolítsa el a hamut, amíg a hamu és a faszén FORRÓ.
• Tartsa a kezét, a haját és az arcát távol az égő faszéntől. Figyeljen oda, hogy a működtetés közben 

ne lógjon le a haja vagy ruhadarabja, mivel azok meggyulladhatnak.
• Használjon védőkesztyűt, ha ezt a grillt használja vagy a tűzzel foglalkozik. A fa vagy faszén 

hozzáadásakor védőkesztyűt vagy hosszú, strapabíró szerszámot használjon.
• Soha ne használjon faszéngyújtó folyadékot, benzint, alkoholt vagy más erősen illékony folyadékot 

a faszén meggyújtásához. Ezek a folyadékok felrobbanhatnak, és sérülést vagy halált okozhatnak. 
Mindig kövesse a grillsütő begyújtási utasításait.

• Soha ne töltse túl a faszéntartályt. Ez súlyos sérülést és a grill károsodását okozhatja.
• A hideg hamu alumíniumfóliába helyezve, vízbe áztatva és nem éghető tartályban helyezve 

ártalmatlanítható.
• Elektromos készülékek használatakor mindig tartsa be az alapvető biztonsági óvintézkedéseket, 

többek között a következőket: 1) Ne csatlakoztassa a készüléket, amíg nincs teljesen 
összeszerelve és használatra készen. 2) Csak jóváhagyott földelt villamos csatlakozóaljzatot 
használjon. 3) Ne használja elektromos vihar közben. 4) A készüléket soha ne érje eső vagy víz.

• Az áramütés elleni védelem érdekében ne merítse a kábelt, a dugót vagy a vezérlőpanel bármely 
részét vízbe vagy más folyadékba.

FIGYELMEZTETÉSEK ÉS FONTOS ÓVINTÉZKEDÉSEK
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FIGYELMEZTETÉSEK ÉS FONTOS ÓVINTÉZKEDÉSEK
• Ne üzemeltesse a készüléket sérült kábellel, dugóval vagy a készülék meghibásodása után, illetve 

ha a készülék bármilyen módon megsérült. Segítségért vegye fel a kapcsolatot a Masterbuilt 
ügyfélszolgálatával az 1-800-489- 1581 számon.

• Használhat hosszabbító kábeleket, amennyiben azokat kellő óvatossággal használja. • Ha 
hosszabbítót használ: 1) A hosszabbító legalább olyan jelzett elektromos paraméterekkel kell, hogy 
rendelkezzen, mint a készülék; és 2) a vezetéket úgy kell elrendezni, hogy ne lógjon túl az asztalon 
vagy pulton, elkerülendő hogy a gyerek véletlenül beleakadjon és lerántsa a készüléket

• A hosszabbító földelt és háromeres kell legyen.
• A kültéri hosszabbítókat kültéri használatra szánt termékekhez kell használni. Az ilyenek „IP” 

toldalékkal és „Alkalmas a kültéri készülékekkel történő használatra” felirattal rendelkeznek.
• VIGYÁZAT! – Az áramütés veszélyének megelőzése érdekében tartsa a hosszabbítót szárazon és a 

talajtól távol.
• Ne engedje lelógni a hálózati kábelt, illetve ne hagyja, hogy az forró felületekhez érjen.
• NE helyezze a hálózati kábelt forró gáz- vagy elektromos tűzhelyre illetve a meleg sütőre.
• A kikapcsoláshoz fordítsa „OFF” állásba a szabályozót, és húzza ki az aljzatból.
• Ha nincs használatban, valamint tisztítás előtt húzza ki a csatlakozót a konnektorból. Belső 

részegységek hozzáadása/eltávolítása előtt hagyja teljesen lehűlni a készüléket.
• Ne tisztítsa a terméket vízpermettel vagy hasonló módon.
• A grillsütőt csak sima felületen lehet görgetni.
• A grillsütőt soha nem szabad egyenetlen felületen vagy lépcsőn görgetni.
• Ha nem veszi figyelembe a figyelmeztetéseket, az személyi sérüléshez vagy a grill károsodásához 

vezethet.
• Használat közben soha ne nyissa ki a tartályt. Ha használat közben további faszén betöltésére van 

szükség, akkor kövesse a grillsütő újratöltési utasításait, és mindig viseljen védőkesztyűt.
• Soha ne használja a grillsütőt, ha a hőmérséklet-érzékelő nincs rajta. Ez a grillsütő túlhevülését 

eredményezheti, amely súlyos személyi sérüléshez és/vagy a grill károsodásához vezethet.
• Minden használat után szerelje fel a hő- és légbevezető nyílás csúszkáit.
• Minden használat előtt távolítsa el a hő- és légbevezető nyílás csúszkáit.
• Soha ne működtesse a grillsütőt, ha a hő- és légbevezető nyílás csúszkái be vannak szerelve. Ez a 

grillsütő károsodásához vezethet.
• Készülék 8 éves kortól használható. Csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű 

személyek, illetve tapasztalattal nem rendelkező és a készüléket nem ismerő emberek nem 
használhatják, kivéve, ha megtanítják a készülék használatára, vagy használat közben felügyelik 
őket és megértették a használat veszélyeit.

• A készülékkel a gyerekek nem játszhatnak.
• Felügyelet nélkül a gyermekek a készüléket nem tisztíthatják vagy tarthatják karban.

ŐRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT
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 Épületszerkezetek közelségével és a biztonságos használattal kapcsolatos javaslatok

3 m3 m3 m
EMLÉKEZTETŐ: Tartson legalább 
3 méteres távolságot a hátsó és 
oldalsó falaktól, sínektől vagy 
más gyúlékony anyagoktól. Ez a 
távolság elég helyet biztosít a 
megfelelő égéshez, 
légáramláshoz és 
szellőztetéshez.
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Alkatrészlista
NO. QTY. DESCRIPTION

1 2 Füstölő/Melegítő rácsok

2 2 Füstölő + sütőrostélyok

3 1 Hőmérő

4 1 Fedélegység

5 1 Fogantyú

6 1 Hőelosztótámasz

7 1 Hőmérséklet-érzékelő tartókonzol

8 1 Hőmérséklet-érzékelő

9 1 Hőelosztóegység

10 1 Testegység

11 1 Fedél/ajtókapcsoló

12 1 Oldalsó polc egység

13 1 Vezérlőegység

14 1 Alsó tálca egység

15 1 Bal hátsó láb egység

16 1 Bal első láb egység

17 1 Zsírfogó tálca

18 1 Tartály/kocsitámasz

19 1 Jobb hátsó láb

20 1 Jobb elülső láb

21 1 Keréktengely rögzítőanyával

22 2 8”-os kerék

23 1 Alsó polc egység

24 2 3”-os görgő

25 1 Merevítő

26 1 Merevítő

27 1 Merevítő

28 1 Első Polc

29 3 Szerszámakasztó

30 1 Tartályfedél-fogantyú alátét

NO. QTY. DESCRIPTION
31 1 Tartályfedél-fogantyú

32 1 Tartály hővédő lemez – felső

33 1 Tartályfedélzár

34 1 Tartályegység – felső

35 1 Tartálytömítés

36 2 Első/hátsó tűzálló tégla

37 1 Baloldali tűzálló tégla

38 1 Jobboldali tűzálló tégla

39 1 Tartályegység – középső

40 1 A grillsütő hőbevezető nyílásának távtartó pereme

41 1 Hőbevezető nyílás csúszkája (Nagy)

42 1 Légbevezető nyílás csúszkája (Kicsi)

43 1 Tartályajtózár

44 1 Faszénrostély-egység

45 1 Ventilátor Merevítő 

46 1 Tartály hővédő lemez – hátul, lent

47 1 Tartályajtóegység

48 1 Ventilátor

49 1 Ventilátorvédő burkolat

50 1 Tartályegység – alsó

51 1 Tartály hővédő lemez – elől, fent

52 1 Hamutálcaegység

53 1 Grillsütő hőbevezető rostélya

54 1 Tartályfedélegység

55 1 Hővédő Lemez

56  2 Fogantyú Alja

57 1 Antenna  

58 1 Füstölő/Melegítő rácsok

59 1 Hússzonda

• AZ ÖSSZESZERELÉS ELŐTT ALAPOSAN OLVASSON EL MINDEN UTASÍTÁST.
• Tiszta, sík felületen szerelje össze.
• A készüléket kartonlapon ajánlott összeszerelni, hogy a padló ne legyen olajos és karcos.
• Az összeszereléshez viseljen kesztyűt. A tartálytömítés olyan üvegszálas anyag, amely irritálhatja a 

bőrét.
• Szükséges szerszámok: Csillagfejű csavarhúzó, állítható csavarkulcs, 19 mm-es csőkulcs.
• Az összeszerelés várható ideje: 1 óra 45 perc.
• Az összeszerelést két emberrel ajánlott elvégezni, mert ez megkönnyíti az összeszerelést és csökken-

ti a ráfordítandó időt.
• A valós termék eltérhet a képen láthatótól.
• Előfordulhat, hogy az összeszerelés egyes lépéseit már elvégezték a gyárban.
• A használat előtt távolítsa el a nyomtatott címkéket a grillsütőről és a tartályról. 

NE VIGYE VISSZA A KERESKEDŐHÖZ az összeszerelés, illetve hiányzó vagy sérült alkatrészek 
miatt.  Kérjük, forduljon a MASTERBUILT ügyfélszolgálatához a +44 20 8036 3201 számon vagy a 
service.europe@masterbuilt.com címen
az Egyesült Királyságban és a +0031 4 7799920, +49 2151 4474509 számon vagy a service.
europe@masterbuilt.com címen Európában. Kérjük, adja meg a modell- és sorozatszámot. Ezek 
a számok a grillsütő ezüst adattábláján láthatók.

STOP
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Hardver

KULCS MENNY. LEÍRÁS
A 61 M6x12 csavar

B 32 M6 hatlapú anya

C 2 M6x15 csavar záró- és laposalátéttel

D 10 M4x10 csavar

E 1 Eszköz

 BIZTONSÁGI FUNKCIÓK
Fedélkapcsoló  – Megakadályozza a grillsütő túlmelegedését.
• Ha nyitott grillfedélnél a beállított hőmérséklet nagyobb mint 260 °C , akkor a szabályozó 

lecsökkenti a grillsütő hőmérsékletét 260 °C-ra. Ha lecsukja a fedelet, a grillsütő hőmérséklete 
visszaáll a beállított értékre.

• Ha a beállított hőmérséklet kisebb mint 260 °C , akkor a szabályozó a grillsütő fedelének 
kinyitásakor is fenntartja a beállított hőmérsékletet.

Tartálykapcsolók – Csökkentik a kéményhatást a tartály kinyitásakor.
1. Tartályfedél-kapcsoló A ventilátor leáll a tartályfedél kinyitásakor. A ventilátor újraindul a 

tartályfedél becsukásakor.
2. Hamutartályajtó-kapcsoló: A ventilátor leáll a hamutartályajtó kinyitásakor. A ventilátor újraindul a 

hamutartályajtó becsukásakor.
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Összeszerelés

1

2

14

33

D
X4

D
D

D
D

Az összeszerelés előtt távolítsa el az alsó 
tálcát és a grillsütő belső összetevőit

Az összeszerelés hátralévő 
ideje alatt tartsa csukva és 
reteszelve a tartályfedelet. A 
tartályfedelet ne szerelje fel a 
22. lépésig.
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Összeszerelés

4
A
X6

3
A
X3

A A
A

19

20
16

A

A
A

A
A A

Ne húzza meg teljesen a csavarokat.

Ne húzza meg teljesen a csavarokat.
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Összeszerelés

5

6

A
X12

A
X12

A

A

BA

B

A

B

A

A

B
B

X12

26

27

25

A

AB

B

B

A

A

A

B
X12

23

Ne húzza meg teljesen a csavarokat.

Ne húzza meg teljesen a csavarokat.
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Összeszerelés

A
X4

B
X4

7

8

A
A

B

15

Ne húzza meg teljesen a csavarokat.

A tartályon a bekarikázott részt hajtsa fel a ventilátortól a tartály irányába. Megjegyzés: Ezt a darabot csak a 
szükséges esetben hajlítsa meg. Ha túl sokszor hajlítja meg, azzal kárt tehet benne.
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Összeszerelés

9

10

22
22

A görgőket a mellékelt 
villáskulccsal húzza meg.

Tartson ellent a tengely sima részén egy 
állítható kulccsal. A rögzítőanyát 19 mm-es 
csőkulccsal húzza meg.

Megjegyzés: Ne húzza meg túlságosan. A 
kerekeknek forogniuk kell.

21

24

Ne húzza meg teljesen a csavarokat.

Ne húzza meg teljesen a csavarokat.
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Összeszerelés

11

12

A

AA

A

A A

A görgőket a mellékelt 
villáskulccsal húzza meg.

24

50

A
X6

Kicsit tekerje be a csavarokat, 
majd csúsztassa az alsó tartály 

vezetőélének hornyait a csavarfejek 
alá. Ne húzza meg teljesen a 

csavarokat.

A

35

Ne húzza meg teljesen a csavarokat.
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Összeszerelés

A
X4

13

14

B
X4

Megjegyzés: Győződjön meg róla, hogy 
a lábak és az alsó polc csavarjai/anyái 
rendesen meg legyenek húzva.

18

A
A

A A B

B
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16

Összeszerelés

15
Csatlakoztassa a grilltesthez 

a tartályt és a ventilátor 
vezetékeit az ábrán látható 

módon. Rögzítse a vezetékeket 
a test alsó részéhez a mellékelt 

kábelkötözők segítségével.

D

D

51

D
X2

A külső karima a tartálynyílás 
pereme MÖGÉ illeszkedik.

ELÖLNÉZET

Távolítsa el a felső hővédő lemez 
csavarjait. Csúsztassa be az alsó 
hővédő lemezt a felső hővédő lemez 
ALÁ. Szerelje fel újra, miután az alsó 
csavarokat (D) beszerelte.
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D
X2

17

18

Összeszerelés

46

Állítsa fel a grillsütőt, és rögzítse a 
görgőket a stabilitás érdekében.

Megjegyzés: Győződjön meg 
róla, hogy a lábak és az alsó polc 
csavarjai/anyái rendesen meg 
legyenek húzva.

46

HÁTULNÉZET

Távolítsa el a felső hővédő lemez 
csavarjait. Csúsztassa be a 
felső hővédő lemez ALÁ az alsó 
hővédő lemezt. Szerelje fel újra, 
miután az alsó csavarokat (D) 
beszerelte.

A külső karima a 
tartálynyílás pereme MÖGÉ 
illeszkedik.
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19

20

Összeszerelés

47

44

52
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42

41

21

22

30

Összeszerelés

31

NAGY41

KICSI42
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23

25

24

Összeszerelés

D
X2

C
X2

3

5

56

56

C
C

3

D

6

D

Távolítsa el a hatlapú anyát és az alátétet 
a hőmérőről, majd szerelje újra össze 
azokat az ábra alapján.
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27

26

Összeszerelés

9

57

A
X3

A

A

A

Illessze be a hőelosztó (9) aljában lévő csavarfejeket az elosztócső 
tartójába. Csúsztassa a tartály felé az elosztócsövet. Húzza meg az 
elosztócső alatti csavarokat.

Szerelje fel az antennát a panel hátuljára csavarozva. 
Majd az ábra alapján fordítsa el az antenna felső részét.
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Összeszerelés

29

14

A
X4

28

12
A

A

A

A

Tekerje be félig a csavarokat (A) a grillsütő oldalfalába. 
Tegye rá a polcot a csavarfejekre, majd tegye be az 
alsó csavarokat (A), majd húzza meg ezeket.
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30

31

Összeszerelés

28

A

A
A

A

1

2

2

1

17

58



24

33

Összeszerelés

13

32

Csatlakoztassa a grillsütő belsejéből a három kábelt a digitális vezérlőpanelhez. Ne feledje, hogy a bekarikázott dugó 
villáinak a mérete eltérő, a nagyobb a negatív pólus, a kisebb pedig a pozitív pólus. A villákat a nekik megfelelő méretű 
nyílásokba helyezze bele a vezérlőpanelen. Ehhez nem kell túl nagy erő. Utoljára a hálózati kábelt csatlakoztassa.

Hálózati kábel

Hússzonda

Négy hússzondadugó



25

  Használati utasítások

  AZ ÖSSZESZERELÉS BEFEJEZŐDÖTT. MOST JÖN A JAVA!

 BEINDÍTÁS
1. TÁVOLÍTSA EL a hő- és a légbevezető nyílás csúszkáit. (Lásd az összeszerelés 21. lépését)

2. Nyissa ki a tartály fedelét és a hamutartály ajtaját.
 • Ezeken az ajtókon biztonsági kapcsolók vannak, amelyek leállítják a ventilátort az ajtók kinyitásakor.
 • Ha az előző sütéséből van fennmaradó faszén, akkor rázza meg a faszénrostélyt, hogy az összes hamu leessen a 

hamutálcába.
 • Távolítsa el a hamut a hamutálcából.

3. Töltse fel a tartályt faszénnel.
 • Körülbelül 7,25 kg faszénbrikett.
 • Körülbelül 4,5 kg darabos faszén.
 • Soha ne használjon faszéngyújtó folyadékot.
 • Ha a faszén leesik a faszénrostélyból a hamutálcára, akkor távolítsa el azt az  

indítás előtt.

4. Tegye a tűzgyújtót a faszénrostélyra, és gyújtsa meg.
 • Az étel szempontjából biztonságos tűzgyújtót vagy papírtörlőt/papírt használjon. 
 • Tegye a faszénrostélyt a tűzgyújtó tartórúdjaira.
 • Legyen óvatos, és viseljen védőkesztyűt.
 • Gyújtsa meg gyufával vagy öngyújtóval.

5. Kapcsolja be a vezérlőt, és állítsa be a kívánt hőmérsékletet.
 • Várjon 1–2 percet, miután a meggyújtja a tüzet, hogy meggyőződjön róla, hogy a tűzgyújtó teljesen meggyulladt.

6. Csukja be a tartály fedelét és a hamutartó ajtaját.
 • Ez aktiválja a ventilátort.

7. Várjon, míg a grillsütő eléri a beállított hőmérsékletet.
 • 370 °C-ra körülbelül 13 perc alatt melegszik fel.
 • 105 °C-ra körülbelül 7 perc alatt melegszik fel.

 KIÉGETÉS
A kiégetéssel elégeti a gyártási folyamat során keletkezett vegyi anyagokat és olajokat. AZ ELSŐ 
HASZNÁLAT ELŐTT VÉGEZZE EL A GRILLSÜTŐ KIÉGETÉSÉT.

1. Töltse fel faszénnel a tartály negyedét-felét.
2. Az INDÍTÁSI utasítások alapján indítsa el a grillsütőt, majd állítsa a sütőt 120 °C-ra 60 perc időtartamra.
3. Állítsa a hőmérsékletet 205 °C-ra 30 perc időtartamra.
4. Kapcsolja ki a grillsütőt a KIKAPCSOLÁS útmutató alapján.
5. Hagyja, hogy a grill TELJESEN lehűljön.
6. Egy zsebkendő vagy rongy használatával kenje be vékonyan a sütőrostélyt, a faszénrostélyt, a 

grillfedél belsejét és a testet sütőolajjal.
7. Ismételje meg a 3–6 lépést 175 °C-on

A rendszeresen elvégzett kiégetés meggátolja a rozsdásodást. Ha rozsdásodás lép fel, tisztítsa meg 
drótkefével, kenje be növényi zsiradékkal, majd melegítse fel a fent leírt módon.

Megjegyzés: A tűzgyújtó 
ide lesz behelyezve.
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Ki-/bekapcsoló:
1. Nyomja meg a gombot, hogy BEKAPCSOLJA a 

vezérlőpanelt.
2. Tartsa lenyomva a gombot, hogy KIKAPCSOLJA a 

vezérlőpanelt.

  Használati utasítások

 ÚJRATÖLTÉS
Ha sütés közben több faszenet kell betenni a tartályba, akkor kövesse az alábbi biztonságos újratöltési utasításokat.
 • NE tegyen be több faszenet, ha a hőmérséklet meghaladja a 120 °C-ot.
 • A ventilátor kikapcsol, ha kinyitja a tartály fedelét vagy a hamutartó ajtaját. Ez csökkenti a kéményhatást, amely az ajtók 

kinyitásakor keletkezik.
 • A beejtéses módszer akkor működik, ha a tartály teljesen le van zárva. Ha a tartályfedél nyitva van, akkor a láng fáklyaszerűen 

feltör a tartályból. Ha becsukja a tartályfedelet és a hamutartóajtót, akkor a láng ismét normális szinten fog működni.
 • A tartályban lévő faszén határozza meg, hogy milyen gyorsan emelkedik a láng a tartályfedél kinyitásakor.

Faszénadagolás:
 1. Nyissa ki a tartályfedelet.
  • Legyen óvatos, és viseljen védőkesztyűt. A tartály fedele forró lesz.
  • A láng rövid időn belül, a faszénszinttől függően kilövelhet a tartályból.
 2. Borítson be faszenet a tartályba.
 3. Csukja be a tartályfedelet.

 LEÁLLÍTÁS

 FÜST/ÍZ HOZZÁADÁSA

1. Kapcsolja ki a vezérlőt.
2. Csukja be a grillsütő fedelét, a tartály fedelét és a hamutartó ajtaját.
3. Szerelje fel a hőbevezető nyílás és a légbevezető nyílás csúszkáit.
 • A grillsütő úgy lett kialakítva, hogy leállításkor elvonja az oxigént a faszéntől. Ennek köszönhetően a fel nem használt faszén 

felhasználható a következő sütés alkalmával.
4. Ha nem szereli fel a csúszkákat, akkor a leállításkor megsérülhet a grillsütő.

1. opció: Tegyen be farönköket vagy faszenet a hamutálcába, hogy a hőmérséklet-beállítás előtt egy kis ízt 
adjon hozzá. Ahogy a tartályban lévő faszén elég, forró parázs esik rá a tálcában lévő fára/faszénre, amelytől 
meggyullad – viszont ez lassan és, és több ízt visz a grillsütőbe.
 * MEGJEGYZÉS: Egyszerre soha ne adjon 225 g-nál többet hozzá. Ne töltsön be több rönköt vagy faszenet, amíg az előzők abba 

nem hagyták a füstölést.
2. opció: Keverjen össze farönköket és faszenet a tartályban.
 * MEGJEGYZÉS: Soha ne tegyen több mint 0,7 kg farönköt a tartályba.

 VEZÉRLŐPANEL
Hús 
szonda 
dugók

Hőmérséklet-beállítás:
1. Nyomja meg a gombot
2. Állítsa a gombot a kívánt hőmérsékletre.
3. A hőmérséklet beállításához nyomja meg 

újból a gombot (Az idő 3 másodperc múlva 
automatikusan beállítódik.).

Időbeállítás:
• Visszaszámláló
1. Nyomja meg a gombot.
2. Állítsa a gombot a kívánt órára.
3. Nyomja meg a gombot az óra beállításához.
4. Állítsa a gombot a kívánt percre.
5. Nyomja meg a gombot a perc beállításához. Az időzítő 

elindul.
6. Az időzítő megállításához és újraindításához nyomja 

meg a gombot.
7. Tartsa lenyomva a gombot, hogy visszaállítsa az 

időzítőt.

• Számláló
1. Tartsa lenyomva a gombot.
2. Az időzítő elkezd számolni 00:00-ról. Az időzítő 

perc:másodperc, majd óra:perc alapon mér.
3. Az időzítő megállításához és újraindításához 

nyomja meg a gombot.
4. Tartsa lenyomva a gombot, hogy visszaállítsa az 

időzítőt.

Állítsa át a hőmérsékletet Fº-ról Cº-ra:
1. Kikapcsolt állapotban tartsa 

lenyomva a hőm. beállítógombot.
2. Nyomja meg a bekapcsológombot

3. Az egység úgy kapcsol be, hogy az 
„F” vagy „C” villog a kijelzőn 

4. Válassza ki a gombbal a hőm. 
egységet.

5. A megerősítéséhez nyomja meg a 
hőm. beáll.  gombot.
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Hússzonda-hőmérséklet beállítása:
1. Nyomja le a gombot, majd válassza ki vele a hússzondát (MP1, MP2, MP3, MP4). Nyomja meg ismét a 

gombot.
2. Nyomja meg a hőmérséklet gombot.
3. Állítsa a gombot a kívánt hőmérsékletre.
4. A hőmérséklet beállításához nyomja meg újból a gombot.
(Ha a hússzonda eléri a 150 °C-os hőmérsékletet, egy jelzőhang figyelmeztetni fogja Önt arra, hogy a húst ki 

kell venni, és hagyni kell lehűlni. Ha ezen a hőmérsékleten hagyja, a hússzonda megsérülhet.)
* MEGJEGYZÉS: A hússzonda ikon villogni fog, ha beállítási módban van.
5. Ha elérte a beállított hőmérsékletet, azt egy jelzőhang fogja jelezni. A törléshez nyomjon meg egy 

gombot.
A kijelzőn lévő információ megtekintése:
 • A kijelzőn a gomb forgatásával válthat a grillsütő hőmérséklete, az időzítő és a hússzondák között; 

MP1, MP2, MP3 és MP4.

A grillsütő párosítása okoskészülék(ek)kel:
1. Töltse le a Masterbuilt alkalmazást az Apple App Store vagy Google Play Store helyekről az                    

okoskészülék(ei)re. További információkat a masterbuilt.com/pages/app-device-requirements 
weboldalon találhat.

2. Ha a letöltés befejeződött, indítsa el a Masterbuilt alkalmazást, majd kövesse az utasításokat a Bluetooth 
+ WIFI grillsütő és az okoskészülék(ei) párosításához.

  Használati utasítások

 BLUETOOTH

 BLUETOOTH + WiFi

A grillsütő párosítása okoskészülék(ek)kel:
1. Töltse le a Masterbuilt alkalmazást az Apple App Store vagy Google Play Store helyekről az 

okoskészülék(ei)re. További információkat a masterbuilt.com/pages/app-device-requirements 
weboldalon találhat.

2. Ha a letöltés befejeződött, indítsa el a Masterbuilt alkalmazást, majd kövesse az utasításokat a Bluetooth 
grillsütő és az okoskészülék(ei) párosításához.

Az eszköz megfelel az FCC szabályozás 15. részében foglalt követelményeknek. A használathoz az alábbi 
két feltételnek kell teljesülnie:
1. Az eszköz nem okozhat káros interferenciát.
2. Az eszköznek interferenciával szemben ellenállónak kell lennie, beleértve a nem kívánt működést 

eredményező interferenciát is.

FCC-vezérlőmodul figyelmeztetés
Figyelem! A füstölőben az előírások betartásáért felelős fél által kimondottan jóvá nem hagyott változtatások 
vagy módosítások alkalmazása érvénytelenítheti a felhasználó jogosultságát a berendezés működtetésére.
FCC-nyilatkozat

A jelen berendezés a vizsgálati eredmények alapján teljesíti az FCC előírások 15. részében a „B” osztályba 
sorolt digitális eszközökre vonatkozó határértékeket. Ezen határértékek célja a megfelelő védelem 
biztosítása a lakossági felhasználásból eredő káros interferencia ellen. A berendezés rádiófrekvenciás 
energiát állít elő, használ és sugároz, amely, ha a készüléket nem az utasításoknak megfelelően használják, 
zavarhatja a rádiókommunikációt.

Nem garantálható, hogy az interferencia az adott alkalmazás során nem jön létre. Ha a berendezés zavarja 
a rádió- vagy televízióadások vételét, és ezt a berendezés ki- és bekapcsolásával meg lehet állapítani, a 
felhasználó az alábbi intézkedésekkel küszöbölheti ki a jelenséget:

1. Helyezze át vagy fordítsa más irányba a vevőantennát.
2. Növelje a készülék és a vevő közötti távolságot.
3. Olyan aljzathoz csatlakoztassa a készüléket, amely nem azon az áramkörön van, amelyre a vevő 
csatlakozik.
4. Kérjen tanácsot a márkakereskedőtől, vagy tapasztalt rádió-/TV-műszerésztől.

Megjegyzés: Ha megszakad a kapcsolat, a füstölő a programozása szerint fog tovább működni. Ha a 
párosítás vagy a csatlakozás sikertelen, akkor a füstölőt a vezérlőpanelről tudja kezelni.
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  Használati utasítások

 TISZTÍTÁS ÉS TÁROLÁS
MIELŐTT A TISZTÍTÁS ÉS TÁROLÁS ÉRDEKÉBEN MEGÉRINTENÉ, MINDEN ESETBEN GYŐZŐDJÖN MEG 
ARRÓL, HOGY AZ GRILLSÜTŐ LEHŰLT-E.

• Rendszeresen ellenőrizze a sütőt és az összeszerelt részeket, hogy meggyőződjön arról, hogy a 
grillsütő megfelel-e a biztonságos üzemi körülményeknek.

• Mossa le a grillsütőt és a sütő/füstölő rostélyt felhígított 
mosogatószerrel. Törölje le nedves ronggyal a grillsütő külsejét. 
NE használjon tűzhelytisztítót vagy más tisztítószert. Alaposan 
szárítsa meg.

• A hőmérséklet-érzékelőt (a képen látható) rendszeresen tisztítsa 
meg felhígított mosogatószerrel, hogy pontos legyen a grillsütő 
hőmérsékletének leolvasása.  Alaposan szárítsa meg.

• A hamu kihűlése után minden esetben tisztítsa meg a hamutálcát 
és az alsó tartály belsejét, hogy eltávolítsa a keletkezett hamut, 
anyagmaradványt és port.

• Minden használat után ürítse ki a hamutálcát, miután a hamu teljesen kihűlt. Ezzel növelheti a 
hamutálca élettartamát.

• A hideg hamu alumínium fóliába helyezve, vízbe áztatva és nem éghető tartályban helyezve 
ártalmatlanítható.

• A grillsütőt mindig védett, SZÁRAZ HELYEN letakarva tárolja. Csak úgy szabad tárolni, ha
a tűz kialudt és a grillsütő minden felülete hideg. A hússzondát csak a házon belül szabad tárolni.
• Ha ritkán használja a grillsütőt, akkor még grilltakaró használata esetén is rendszeresen ellenőrizze a 

grillt, hogy elkerülje a nedvesség lecsapódása miatt előforduló rozsdásodást.

Hőmérséklet-érzékelő

 ZÁRBEÁLLÍTÁS

A megfelelő tömítés és a kiszivárgó füst 
megelőzése érdekében a tartályfedelet és 
az ajtózárakat lehet, hogy be kell állítani.   Ha 
nehéz bezárni a zárakat, akkor lazítson rajtuk 
kicsit. Ha szivárog a füst, akkor húzza meg a 
zárakat.

Zár meghúzása Zár lazítása

Lazítsa meg
az anyákat

Húzza  meg
az anyákat

Lazítsa meg
az anyákat

Húzza meg
az anyákat

 FÜSTÖLŐ + SÜTŐROSTÉLYOK

A grillsütőben lévő, öntöttvasból készült füstölő + sütőrostélyok az alacsony hőmérsékletű és lassú 
füstölést, valamint a magas hőmérsékleten történő sütést teszik lehetővé. Fordítsa a rostélyokat azon 
oldalukra, amelyek a sütési módszerhez szükségesek.

Megjegyzés: Soha ne fordítsa meg sütés közben, vagy ha azok forróak.
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  HIBAELHÁRÍTÁS

HIBAJELENSÉG OKA LEHETSÉGES MEGOLDÁS
A vezérlő nincs 
BEKAPCSOLVA.

Nincs BEKAPCSOLVA. Nyomja meg a vezérlő bekapcsológombját.

Nincs bedugva. Dugja be a vezérlőt a hálózati aljzatba, az aljzatot pedig a hálózati 
csatlakozóba.

Áramköri megszakító kioldott. Ellenőrizze a hálózati csatlakozó áramköri megszakítóját, és állítsa 
alaphelyzetbe, ha kioldott.

Hibás vezérlő. Hívja a Masterbuilt vevőszolgálatot.
A ventilátor nincs 
BEKAPCSOLVA.

A szekrény elérte a beállított hőmérsékletet. Ha elérte a beállított hőmérsékletet, a ventilátor kikapcsol. Ha a 
hőmérséklet a megadott érték alá csökken, a ventilátor újraindul. 
A ventilátor automatikusan működik, hogy fenntartsa a beállított 
hőmérsékletet.

Nyitott tartályfedél. A tartály biztonsági okokból leállító kapcsolókkal van felszerelve, hogy 
a ventilátor nyitott ajtók esetén ne szítsa a tüzet. Ha bezárja az ajtókat, 
azzal aktiválja a kapcsolókat, a ventilátor pedig újra működni fog.

Nyitott hamutartályajtó.

A ventilátor lecsatlakozott a vezérlőről. Ellenőrizze, hogy teljesen be van-e dugva.
A ventilátor lecsatlakozott a kábelkötegről.
Kikapcsolt a tartályfedél-kapcsoló.
Kikapcsolt a hamutartályajtó-kapcsoló.
Hiba 3 Lásd alább.

A vezérlő hőmérséklete 
pontatlan.

A hőmérséklet-érzékelő nincs rendesen bedugva. Ellenőrizze, hogy teljesen be van-e dugva.
A hőmérséklet-érzékelő szennyezett. Tisztítsa meg óvatosan a hőmérséklet-érzékelőt.

Lassú felmelegedés. Nincsenek eltávolítva a leállító csúszkák. Távolítsa el a leállító csúszkákat.
Kevés faszén. Töltse fel a tartályt faszénnel.
Nyitott grillfedél. Csukja be a grillfedelet.
A ventilátor nincs bekapcsolva. Lásd „A ventilátor nincs BEKAPCSOLVA” részt.

Füst szivárog a 
tartályból.

Lazítson a tartályfedél zárján. Húzza meg a tartályfedél zárját.

Lazítson a hamutartályajtó zárján. Húzza meg a hamutartályajtó zárját.

Lazítsa meg a felső és a középső tartály közötti zárat. Ha kihűlt a tartály, vegye ki a hővédő lemezt, majd húzza meg a felső és a 
középső tartály közötti csavarokat.

Hiba 1 A hőmérséklet-érzékelő nincs rendesen bedugva. 1. Ellenőrizze, hogy teljesen be van-e dugva.
2. Húzza ki a vezérlőt a hálózati aljzatból, várjon 10 másodpercet, majd
dugja be újra.

Hiba 2 Hibás hússzonda. Hívja a Masterbuilt vevőszolgálatot.
Hiba 3 A grillsütő túlmelegedett. 1. Kapcsolja ki a grillsütőt.

2. Ellenőrizze a túlmelegedés okát.
• Zsírtól képződött tűz.
• Hibás ventilátor.
3. Indítsa újra a grillsütőt.

Hiba 4 Nem gyulladt be a faszén. 1. Győződjön meg róla, hogy el vannak-e távolítva a leállító csúszkák.
2. Győződjön meg róla, hogy a tartályfedél és a hamutartóajtó teljesen be 

legyen csukva.
3. Győződjön meg róla, hogy van-e faszén a tartályban.
4. Győződjön meg róla, hogy az előző használatból fennmaradt faszén 

nem tömíti-e el a hamurostélyt. Rázza meg a rostélyt, hogy a régi 
faszén leessen róla.

Hiba 5 A hússzonda-hőmérséklet meghaladja a 150 °C-ot. 1. Viseljen védőkesztyűt, távolítsa el a hússzondát a grillsütőből.
2. Húzza ki a vezérlőből.
3. Hagyja lehűlni a hússzondát.

Gyenge Wi-Fi-
kapcsolat

Gyenge jelerősség. 1. Helyezze el úgy a vezérlő hátulján lévő antennát, hogy az a földre 
nézzen
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  2 év korlátozott Masterbuilt Garancia garancia/jótállás

MIRE NEM TERJED KI A GARANCIA? A jelen garanciák a normális, rendeltetésszerű háztartási használaton, 
valamint a termék megfelelő karbantartásán alapulnak. A garancia nem terjed ki a további vagy előre nem 
látható károkra és törésekre, valamint a következő okokból keletkező károkra: szállítás; leejtés; helytelen 
összeszerelés; ha a terméket a Masterbuilt által nem engedélyezett kiegészítővel vagy nem szilárd, 
gyúlékony felülettel támasztják alá; kereskedelmi használat; módosítások; változtatások; gondatlanság; 
rongálás; helytelen gondozás és karbantartás; utakon lévő veszélyek; normális ésszerű kopás; vagy 
természeti katasztrófák.

A garancia továbbá nem terjed ki a karcolásokra, horpadásokra, szilánkokra, hajszálrepedésekre, valamint a 
kerámiafelületen lévő olyan repedésekre, amelyek nincsenek hatással a termék működésére.

Ha nem hivatalos kereskedőkön, kiskereskedelmi csatornákon és harmadik feleken keresztül vásárol 
Masterbuilt termékeket és a termékekhez kapcsolódó elemeket, az érvényteleníti a garanciát.

Megjegyzés: Ha a fogyasztók nem hivatalos forrástól (nem hivatalos viszonteladó) vásárolnak valamit, 
a jogi meghatározás szerint még akkor is használt termékeket vesznek, ha az a vállalat törvényesen 
működik, és bontatlan dobozokban, üres garanciakártyákkal kínálják termékeket. Ha valaki egy jogosulatlan 
viszonteladótól vagy kereskedőtől vagy nem hivatalos online viszonteladótól vásárol valamit, akkor az eladó 
nyilatkozatától függetlenül a termékhez soha nem jár a gyártó garanciája.  Ez nem csak a Masterbuilt-nél, 
hanem számos kereskedelmi márkánál és vállalatnál általánosan elfogadott.

ÉRVÉNYESSÉGI IDŐ: A garancia onnantól számít érvényesnek, hogy az eredeti vásárló egy hivatalos 
kereskedőtől megvásárolja a terméket, és azt regisztrálja a garanciális feltételek alapján a masterbuilt.com 
oldalán. A garanciális igény benyújtásához a hivatalos kereskedőtől kapott, érvényes vásárlási bizonylat 
szükséges.

ÉRVÉNYESSÉG A GARANCIA ALAPJÁN: Ha olyan eredeti Masterbuilt alkatrészekben keletkezik anyagi vagy 
szerkezeti kár, amelyet lefed az érvényes, regisztrált garancia, azt a Masterbuilt a jelen garancia használati 
feltételei alapján díjmentesen kicseréli vagy kijavítja.

GARANCIÁLIS IGÉNY FOLYAMATA: A garanciával kapcsolatban lépjen kapcsolatba azzal a hivatalos 
kereskedővel, akitől vásárolta az adott tételt.

Ha a termékeket Európán kívül vásárolta, a garanciális igény csak a beszerzés helyén működő, hivatalos 
kereskedő vagy forgalmazó által intézhető. Tekintse meg a masterbuilt.com weboldalon lévő NEMZETKÖZI 
fejezetet, ahol megtalálhatja a megadott régióban működő, a Masterbuilt által elismert nemzetközi 
forgalmazókat.
A garanciális igényeket a beszerzés helyén működő, hivatalos kereskedőn vagy forgalmazón keresztül kell 
benyújtani. A garanciális igény benyújtásához ne küldjön be alkatrészeket azelőtt, hogy kapcsolatba lépne 
egy hivatalos kereskedővel vagy forgalmazóval, mivel egyes esetekben nem kell visszaküldeni a garanciális 
alkatrészt.
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Ügyfélszolgálat masterbuilt.com/pages/support

Masterbuilt Manufacturing, LLC  
Laan van Ambacht 2E, 2631RJ Nootdorp, Hollandia

3 Maritime House, The Hart, Farnham, Surrey, GU9 7HW Egyesült Királyság

@masterbuilt

UK   +44 20 8036 3201
EU  +0031 4 7799920
  +49 2151 4474509

masterbuilt.com

Biztos lehet benne, hogy segítünk.


