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GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK

Is there a griddle attachment for the Gravity Series™
560/1050?
The Flat Top Griddle is exclusive to the Gravity Series™
800. It is only available for this model due to the unique
manifold required to operate the flat top surface.

Bővíthetőek további rostélyokkal a Gravity sorozatú
560 és 1050 modellek?
A sima, zárt felső rostély kizárólag a Gravity 800
modellünkben elérhető, mivel ez a grill készülék
rendelkezik csak azzal az egyedi kialakítással, mely a sima
felületű felső rostély használatához szükséges.

Do I need to preseason my grill?
Yes, it is very important to preseason your grill before
cooking. Pre-seasoning helps to burn off any chemicals
and oils left over from the manufacturing process.
Steps to pre-season your grill:
1. Fill the hopper with charcoal approximately ¼ - ½ full.
2. Start your grill following the START-UP instructions and
set the temperature to 250°F (121°C) for 60 minutes.
3. Next, set the temperature to 400°F (204°C) for 30
minutes.
4. After 30 minutes, shut down the grill following the
SHUTDOWN instructions.
5. Allow grill to cool COMPLETELY.
6. After the grill has cooled, use a napkin or cloth to rub
a light coat of cooking oil on smoke and sear grates,
warming/smoking racks, charcoal grate and the inside of
the grill lid and body.
7. Then, repeat steps 3-6 at a temperature of 350°F.

*Frequent seasoning helps to prevent rusting. If rusting
occurs clean with a steel brush, apply vegetable
shortening and heat as indicated above

Elő kell készítenem a rácsokat és rostélyokat sütés
előtt?
Igen, nagyon fontos lépés a rácsok előkészítése,
olajozása a sütés megkezdése előtt. Ezzel a lépéssel
eltávolíthatja a nem kívánatos vegyi anyagokat és
olajokat, melyek a gyártási folyamat során kerülnek a
rácsokra.
A rácsok és rostélyok előkészítéséhez kövesse az alábbi
lépéseket:

1. Töltse meg a faszén tartályt körülbelül a

negyedéig/feléig.

2. Üzemelje be a grill készülékét a használati

útmutatóban foglaltak szerint, állítsa a

hőmérsékletet 120 C°-ra és működtesse a grillt

ezen a hőmérsékleten egy órán keresztül.

3. Ezek után emelje a hőmérsékletet 205 C°-ra és

működtesse a grillt ezen a hőmérsékleten

további fél órán keresztül.

4. Ha letelt a fél óra, kapcsolja ki a készüléket a

használati útmutatóban foglaltak szerint.

5. Hagyja, hogy teljesen kihűljön a grill készülék és

annak minden alkatrésze.

6. Miután lehűlt a grill egy tiszta törlőruha vagy

papírtörlő segítségével vigyen fel egy vékony

réteg növényiolajat a rostélyokra, melegítő és

füstölő rácsokra, a faszén rácsra, továbbá a

sütőtér és fedél teljes belső felületére.

7. Ismételje meg a 3-6. lépéseket 175 C°-ra állítva a

hőmérsékletet.

*A rendszeres olajozás segít megóvni készülékét és
annak alkatrészeit a rozsdásodástól. Amennyiben mégis
rozsdásodást észlel, egy drótkefe segítségével tisztítsa
meg a felületet a rozsdától, olajozza be azt
növényiolajjal, majd fűtse fel a készüléket 175 C°-ra és

http://www.spatrend.hu
mailto:info@spatrend.hu


SpaTend – a masszázsmedencék háza
SpaTrend Kft. | 2096 Üröm, Kőbányai út 16.

www.spatrend.hu | info@spatrend.hu

működtesse a grillt ezen a hőmérsékleten 30 percen
keresztül.

Can I line my racks/grates with foil?
Lining your racks or grates with foil is not advised for
optimal air flow and cooking results.

Betekerhetem alufóliával a rácsokat és rostélyokat?
Az optimális légáramlás és a tökéletes eredmény

érdekében nem ajánljuk a rácsok és rostélyok alufóliával
történő lefedését.

Why is my unit smoking so much? Too much smoke?
A lot of smoke is normal after your charcoal is lit when
building a fire. As heat builds, the smoke will change to a
thin blue smoke, this means you are ready to cook

Miért füstöl nagyon a készülékem? Előfordulhat, hogy
túl sok a füst?
A grill készülék beüzemelésekor természetes jelenség, ha
sok füst távozik a készülékből. Ahogy a grill felmelegszik
és beáll a működési hőmérsékletére a füst mennyisége
és intenzitása lecsökken. Ez jelzi, hogy elkezdheti a
sütést.

Can I leave the hopper lid open while cooking?
No, fire will bridge upward if the lid is left open.

Nyitva hagyhatom a faszén tartály fedelét sütés
közben?
Nem. A nyitott tartályfedél balesetveszélyes és tűzhidat
okozhat, emiatt mindig csukja be a tartály fedelét
használat közben.

How do I cook with wood chunks?
For On-Demand smoke, add 1-2 chunks (no larger than
your fist) directly to the ash bin. This will last
approximately 2-3 hours.

For Controlled smoke, add four (4) pounds of charcoal
and one (1) wood chunk, creating layers of charcoal and
wood chunks.

Hogyan használjak füstölőfát a Masterbuilt grillben?
Igény szerint helyezzen 1-2 közepes méretű füstölőfa
darabot (ne legyen nagyobb, mint az ökle) a
hamutartályba. Ez körülbelül 2-3 órán keresztül szolgáltat
füstöt használat közben.

Amennyiben ennél pontosabban kívánja szabályozni a
füst mennyiségét, helyezzen körülbelül 3 kg faszenet a
tartályba, majd helyezzen rá 1 darab közepes méretű
füstölőfa darabot. Ez után képezzen még egy réteget
faszénből, majd helyezzen rá még egy füstölőfa darabot.

Can I cook/smoke with logs?
No, we do not recommend smoking with any wood
chunks larger than the size of a fist. Chunks larger than
fist size will create too much heat on the door and cause
damage to the unit.

Használhatok fahasábot füstöléshez?
Nem ajánljuk ököl méretűnél nagyobb fahasábok
használatát a grill készülékben. Az ennél nagyobb
fahasábok égése során túl nagy hő képződik és a
készülék sérülését, deformitását okozhatja.

Can I smoke with Wood Chips?
No, this is not recommended

Használhatok füstölőfa chipset? (Apró darabos
füstölőfa)
Nem, Masterbuilt készülékében nem ajánljuk a füstölőfa
chips használatát.

Will the grill lose heat when the lid is open?
Yes. It's normal for heat to escape when the grill list is
open. However, if the temperature is set to anything
under 500°F and the lid is opened, the DigitalFan will run
continuously to try and maintain the set temperature. If
the temperature is set to anything above 500°F and the
lid is opened, the grill will default the temperature to
500°F for safety. Once the lid is closed, the grill will
return to the set temperature.

Elszökik a hő, ha nyitva van a grill készülék fedele?
Igen. Teljesen természetes, hogy a hő elszökik a nyitott
grill készülékből. Mindemellett, ha 260 C°-nál
alacsonyabb hőmérsékletre állította a grillt, a DigitalFan
légáramlás-szabályozó rendszer automatikusan
bekapcsol, ha a fedél felnyitását érzékeli, és forró levegőt
irányít a sütőtérbe, amíg a fedelet vissza nem csukja. A
készülék így próbálja fenntartani a beállított
hőmérsékletet.
Amennyiben a hőmérsékletet 260 C°-nál magasabb
hőmérsékletre állította, a fedél nyitásakor biztonsági
okok miatt 260 C°-ra csökkenti a hőmérsékletet a
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rendszer. Amint visszazárja a fedelet, a készülék felfűt az
előzőleg beállított magas hőmérsékletre.

How do I turn off my grill when I'm done cooking?
Close the all lids. Press and hold the Power button until
the grill powers off. The two slides will be used to
smother the fire. Put the small slide through the bottom
slot and the larger slide through the upper slot. If the
slide will not go in fully, it may have slid behind the
shroud and was not properly inserted in the sleeve. Pull
the slide out, make sure it is parallel to the slot and try
again.

The “M” should be facing upright.
*Failure to insert slides will cause remaining charcoal to
burn and could cause damage to grill.
*Do not store or cover until the grill has completely
cooled

Hogyan kapcsoljam ki a grill készülékemet, ha végeztem
az ételkészítéssel?
Csukja be az összes fedelet. Nyomja meg és tartsa
lenyomva a „Power” gombot, amíg a grill ki nem kapcsol.
Helyezze be a két becsúsztatható légáramlás szabályzó
elemet az alábbiak szerint – a kisebb elemet csúsztassa
az alsó nyílásba, a nagyobb elemet pedig a felsőbe.
Amennyiben nem tudja teljesen becsúsztatni a
légáramlás szabályozó elemet az arra kialakított nyílásba,
akkor az nincs megfelelően a nyílásba helyezve és
valószínűleg megakadt a tűztér egyik
burkolatlemezében. Ekkor húzza ki az elemet, ügyeljen
arra, hogy párhuzamosan helyezi be a nyílással és
próbálja meg újra becsúsztatni az elemet.
Az elemen látható „M” logó felfelé nézzen.
*A légáramlás szabályozó elem nem megfelelő
behelyezése miatt a faszén tovább ég, emiatt károsodhat
a grill készülék.
*A grill készüléket kizárólag teljesen kihűlt állapotában
fedje le vagy tárolja.

How do I store my grill when it is not being used?
Grill should be covered in a dry area, away from direct
sunlight

Hogyan tároljam a használaton kívüli grill
készülékemet?
Grill készülékét száraz helyen letakarva tárolja, távol a
közvetlen napsugárzástól!

I'm burning through charcoal faster than advertised,
why?
For lump charcoal, if the lumps are too big, large voids
are created in the hopper. Large lump charcoal reduces
the overall amount of charcoal in the hopper to burn. For
example: large lump charcoal with voids may only be 7
lbs of charcoal, whereas medium lump with minimal
voids may be 10 lbs. 10 lbs will burn longer than 7 lbs. In
addition, charcoal varies by brand and not all charcoal is
made the same. Material sources, density and
characteristics are different. The length of the burn time
also depends on the outside temperature.

Gyorsabban elfogy a faszén használat közben, mint
ahogy a leírásban és a reklámban szerepel. Miért?
Amennyiben a faszén darabok mérete túl nagy, a
tartályban az egyes darabok között kifejezetten nagy
hézagok lehetnek. A faszén darabok nagy mérete miatt
kisebb mennyiségű tüzelőanyag fér bele a tartályba, így
az hamarabb elfogy. Például, ha nagyméretű faszén
darabokkal töltjük fel a tartályt, előfordulhat, hogy
mindössze 3 kg tüzelőanyagot képes tárolni, míg közepes
méretű faszén darabok esetén a tartály kapacitása lehet
akár 4,5 kg is. Az pedig egyértelmű, hogy 4,5 kg faszén
hosszabb ideig képes működtetni a grill készüléket, mint
3 kg.
Mindemellett a faszén tulajdonságai gyártónként,
márkánként különböznek, mivel a felhasznált alapanyag,
a sűrűség, a méret és egyéb tulajdonságok eltérőek
lehetnek. A működtetéshez felhasznált faszén
mennyiségét a külső hőmérséklet is nagyban
befolyásolja.

Do the fire bricks disintegrate?
The metal inserts in front of fire brick are designed to
protect the soft fire brick in transport and production.
The metal panels are expected to degrade after use and
the firebrick will be exposed. Firebrick material is food

Előfordulhat, hogy a hőálló téglák szétmállanak?
A tűzálló téglák előtt található fém elemet úgy terveztük,
hogy megvédjék a téglákat a gyártási folyamat és a
szállítás közben. Használat közben azonban a téglák teljes
mértékben ki vannak téve a tűz hatásainak. A téglák
alapanyaga teljes mértékben ártalmatlan az emberi
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safe and capable of handling the high temperatures of
the hopper burn area.

szervezetre és képes hosszútávon ellenállni a tűz által
létrehozott magas hőmérsékletnek.

LUMP Charcoal FAQ

What is Masterbuilt® Lump Charcoal?
Masterbuilt® Lump Charcoal delivers a delicious charcoal
flavor for low temperature cooking and it also has the
ability to reach high temperatures quickly & consistently.
- 100% premium hardwood
- Naturally sourced and fired in artisan style kilns
- Ideal for Gravity Series™ grills and other charcoal
cooking products
- Perfect hardwood blend for all temperature ranges and
food types
- Clean burn for optimal charcoal flavor and performance

Mi az a Masterbuilt faszén?
A Masterbuilt faszén ínycsiklandó füstös ízt kölcsönöz
ételeinek füstölés vagy alacsony hőfokon történő sütés
közben, de ha magas hőmérsékletre van szüksége, azt is
gyorsan és egyenletesen tudja biztosítani.

- 100% prémium keményfából készül

- Teljesen természetes módon, kézzel épített

égetőkemencéinkben állítjuk elő.

- Tökéletes választás Masterbuilt Gravity sorozatú

készülékéhez vagy más faszenes grillhez.

- Kiegyensúlyozott, harmonikus ízek minden

hőfokon, minden ételhez.

- Tökéletes égés az optimális ízélményekért és a

maximális hő leadásért.

What makes Masterbuilt® Lump Charcoal unique?
Masterbuilt® Lump Charcoal is a naturally sourced
hardwood blend crafted for optimal flavor and
performance. It's ideal for Masterbuilt® Gravity Series™
products and other charcoal cooking products.

Mi teszi a Masterbuilt faszenet egyedivé? Miben más,
mint a többi faszén?
A Masterbuilt faszén keverék kizárólag természetes
alapanyagokból, természetes égési folyamat során
keletkező tüzelőanyag. A gondosan válogatott fa fajták
optimális keveréke harmonikus ízélményt és kiemelkedő
hő leadást biztosít. Tökéletes választás Masterbuilt
Gravity sorozatú készülékéhez vagy más faszenes grillhez.

Benefits of Lump vs. Briquette
- 100% premium hardwood No fillers or additives

- Easy clean-up Little ash production

- Lights faster Food to the grill faster

- Use for multiple cooks Burns longer for low & slow
cooking

- Burns hotter Get a deeper sear

- Better temperature control Responsive to oxygen,
better air flow

Mik a faszén használat előnyei a brikettel szemben?
- A faszén 100 százalékban prémium keményfa

felhasználásával készül. Nem tartalmaz

hozzáadott vegyianyagokat vagy térfogatnövelő
szereket.

- Egyszerű és gyors tisztítás – kis mennyiségű
hamu.

- Gyors begyújtás – hamarabb kezdheti meg a

grillezést

- Sokoldalú használat: alacsony és magas

hőmérsékleten egyaránt használható. Alacsony

hőmérsékleten tovább ég, mint más faszén

termékek.

- Kiemelkedő hőleadás, magas hőmérséklet –

ideális pirításhoz is

- Jobb hőmérsékletszabályozás, jobb légáramlás

Is it pre-soaked in lighter fluid (easy light)?

It is not, the charcoal is prepared by being fired in artisan
style kilns. We do not advise that you use lighter fluid, or

A gyártási folyamat során kezelik a Masterbuilt faszenet
begyújtó folyadékkal?
Határozottan nem. A faszén teljesen természetes módon,
kézzel épített égetőkemencéinkben kerül előállításra.
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anything soaked in lighter fluid in Gravity Series™
products.

Cégünk nem ajánlja begyújtó folyadék vagy begyújtó
folyadékba áztatott tüzelőanyag használatát Gravity
sorozat grillkészülékeiben.

How do I extinguish a charcoal fire?
Remove all oxygen. On your Gravity Series™ grill, you
will insert the slides into the grill to block the airflow

Hogyan tudom eloltani a tüzet a faszenes Masterbuilt
készülékemben?
Zárja el a tűztér oxigén utánpótlását a becsúsztatható
légáramlás szabályozó elemek behelyezésével.

How hot will it get?
Lump charcoal can get to very high temperatures - just
like the Gravity Series™ grill, you can cook at
temperatures up to 700˚F

Mi a maximálisan elérhető hőmérséklet?
A Masterbuilt faszénnel kifejezetten magas
hőmérsékleten, akár 370 C° fokon is süthet. Éppen ezért
optimális választás a Gravity sorozat grill készülékeihez,
amik ugyancsak képesek a 370 °C fokon való sütésre.

Can I reuse any partially burned charcoal?
You sure can! Relighting your charcoal is easy in your
Gravity Series™ grill if you inserted your slides to
conserve it from your previous cook.

Felhasználhatom a megmaradt, félig elégett faszenet a
következő grillhasználat alkalmával?
Persze! A maradék faszén újra begyújtása egyszerű és
gyors a Gravity sorozatú grillkészülékek esetében. A
grillezés végeztével helyezze be a a becsúsztatható
légáramlás szabályozó elemeket az azok számára
kialakított nyílásokba, így megóvja a faszenet a
nedvességtől és nyugodtan felhasználhatja a következő
grillezés alkalmával is.

Fire Starter FAQ

What are Masterbuilt® Fire Starters?
Masterbuilt® Fire Starters are the perfect way to light
your charcoal grill, making start-up easier than ever and
reducing the time needed to reach your desired
temperature.
- Ideal for Gravity Series™ grills and other charcoal
products
- Easiest way to light your charcoal grill and reduce time
to temperature
- Odorless, smokeless cubes burn up to 1300˚F
- Fire starters light when wet
- Produced from pure paraffin wax

Mi a Masterbuilt begyújtó kocka?
A Masterbuilt begyújtó kocka segítségével könnyen,
egyszerűen és gyorsan gyújthatja be faszenes grilljét, így
az hamarabb eléri a sütéshez szükséges hőfokot.

- Tökéletes választás Masterbuilt Gravity sorozatú

készülékéhez vagy más faszenes grillhez.

- Legegyszerűbb módja a faszenes

grillkészülékének begyújtásának, ráadásul

lerövidíti a felfűtési időt

- Szagtalan, íztelen, füst nélkül begyulladó kockák

700 C° fokos hőmérsékleten égnek

- Nedvesen is könnyedén meggyullad

- Tiszta paraffinból gyártjuk

Benefits of using fire starter? How long does it take to
light charcoal?
Our Fire Starters deliver a clean, hot, odorless, and
eco-friendly burn without any flare-ups or chemical
taste. They are non-toxic and chemical free and each
cube will burn up to 1300˚F for 8 to 10 minutes even
when wet.

Mik a Masterbuilt begyújtó kocka használatának
előnyei? Mennyi ideig tart vele a begyújtás?
Begyújtó kockáink környezetbarát termékek, melyek
tiszta, forró, szagtalan tüzet hoznak létre. Nem kell többé
aggódnia a fellobbanások vagy a természetellenes ízek és
szagok miatt. Az emberi szervezetre ártalmatlan,
vegyszermentes begyújtó kockák még nedvesen is 8-10
percen keresztül, 700 C° fokos hőmérsékleten égnek.

How many do I use?
We recommend you use a strip of 2 Fire Starter cubes for
each cook - fits perfectly in your Gravity Series™.

Hány darabot használjak?
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Minden begyújtáshoz 2 kocka használatát ajánljuk.
Tökéletes választás Masterbuilt Gravity sorozatú
készülékéhez vagy más faszenes grillhez.

How long do they burn?
They will burn up to 1300˚F for 8 to 10 minutes even
when wet.

Mennyi ideig ég a Masterbuilt begyújtó kocka?
Az emberi szervezetre ártalmatlan, vegyszermentes
begyújtó kockák még nedvesen is 8-10 percen keresztül,
700 C° fokos hőmérsékleten égnek

Do they add flavor to food?
They are odorless and flavorless. You will not taste it in
your food

Ad bármilyen ízt a füsthöz vagy a tűzön készült ételhez?
A begyújtó kockák íztelenek és szagtalanok. Semmilyen
nem kívánt ízt nem adnak ételéhez.

Can I use them in my fireplace or firepit?

You can certainly use in your wood burning fireplace or
firepit though it might not work as well because charcoal
is already-burned wood and you likely have unburned
wood in their fireplace.

Használhatom a begyújtó kockákat a kandallóm
begyújtásához?
Természetesen használhatja a begyújtó kockákat
kandallója begyújtásához, de előfordulhat, hogy ez
esetben azok kevésbé lesznek hatékonyak, mivel a
grillben már elégetett faszenet használ, míg
kandallójában fahasábokat kell begyújtania.

Can I store these outside? What do I do if they get wet?

These fire starters will actually work when wet and still
burn up to 1300˚F degrees for 8 to 10 minutes.

Tárolhatom kültéren a begyújtó kockákat? Mi történik,
ha nedvesek lesznek?
A Masterbuilt begyújtó kockák nedvesen is tökéletesen
meggyulladnak és is 8-10 percen keresztül, 700 C° fokos
hőmérsékleten égnek.

How long will it take on average once fire starter is lit to
get the coals started?
It will take around 5-8 minutes depending on the type of
charcoal you are using.

Mennyi idő alatt gyújtja be a grillben lévő faszenet?

Az Ön által használt faszén típusától függően 5-8 perc
alatt begyújtja grill készülékében a tüzet.
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