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Sunbeam’s Safety Precautions

 
• Trek altijd de stekker uit het stopcontact vóór 

u de grillplaten vastzet of losmaakt dan wel 
reinigt.

• Grillplaten mogen niet worden gereinigd in de 
vaatwasmachine. 

• Dompel uw apparaat nooit in water.
• Leg het voedsel altijd eerst op de onderste 

grillplaat waarin de thermosensor is 
opgenomen. Gebruik de bovenste plaat alleen 
wanneer de onderste al helemaal vol is.

• Het apparaat moet tijdens gebruik altijd plat 
op een horizontaal, hard oppervlak staan, met 
voldoende afstand tot de muur en andere 
objecten.

• De bovenste grillplaat moet omlaag zijn tijdens 
opwarming en omhoog staan tijdens afkoeling.

• Uw apparaat mag alleen worden aangesloten 
op een geaard stopcontact. Let erop, wanneer 
u een verlengsnoer gebruikt, dat dit een 
aderdikte heeft van ten minste 1 mm2.

• De stroomdraad mag niet in contact komen 
met een heet oppervlak.

• Als de stroomdraad is beschadigd, moet 
deze worden vervangen door een erkende 
reparateur voor u het apparaat weer gebruikt. 
Gebruikt u het apparaat met een beschadigde 
stroomdraad dan kan de garantie van de 
fabrikant vervallen.

• De oppervlakten van uw apparaat worden warm 
tijdens het gebruik.

• Zorg ervoor dat de grillplaten voldoende 
zijn afgekoeld vóór u de grillplaten los- of 
vastmaakt of in een andere positie zet.

• Dit apparaat is niet geschikt voor gebruik door 
kinderen of mensen met een handicap of 
onvoldoende ervaring. Daarom moet er altijd 
toezicht zijn van een verantwoordelijke persoon 
zolang het apparaat op de elektriciteit is 
aangesloten.

• Elektrische apparaten zijn geen speelgoed. 
Neem daarom maatregelen zodat kinderen er 
niet mee kunnen gaan spelen.

• Reinig, vóór u het apparaat voor het eerst 
gebruikt, de grillplaten met water en doe 
er, nadat ze gedroogd zijn, met een schone 
(katoenen) doek wat olie op. Stel vervolgens 
de thermostaat in op 3 en laat de platen 
gedurende 10 minuten warm worden. Dat 
hierbij een lichte geur vrijkomt, is normaal.

• Ontgrendel, vóór u het apparaat gaat 
gebruiken, de grillplaten met het schuifslotje 
waarmee ze worden bijeengehouden.

• Vergrendel de grillplaten na gebruik van het 
apparaat met het schuifslotje waarmee ze 
worden bijeengehouden.

• Maak de grillplaten nooit schoon met 
metalen voorwerpen zoals een mes 
of vork of schurende en agressieve 
schoonmaakmiddelen, anders beschadigt u 
de PFTE-beschermlaag.

Veiligheidsvoorschriften

Als u vragen heeft over de prestaties of het gebruik van uw apparaat, ga dan naar www.
itmonline.nl of neem telefonisch contact op met de Espressions-klantenservice. Zorg ervoor dat
de bovenstaande veiligheidsinstructies zijn begrepen. 2
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Technische specificaties
1. Handvat 
2. Klem waarmee grillplaat vastzit
3. Thermostaatknop
4. On/Off-schakelaar en controlelampje
5. Grillplaten
6. Instelslot van bovenste grillplaat
7. Slotje en hoogteschuif
8. Standen van bovenste grillplaat
9. Snoeropbergplaats

Technische specificaties MultiGrill



4

 
 U kunt het apparaat gebruiken om voedsel 

te ontdooien wanneer u de thermostaat 
op 1 zet. Op die manier kan ook voedsel 
verpakt in aluminium worden ontdooid.

 
 Het schuifje waarmee u de afstand tussen de 

platen kunt afstemmen op uw wensen of het 
voedsel dat u bereidt, bevindt zich aan de 
zijkant van het handvat.

 
 U kunt de contactgrill voor 

verschillende doeleinden gebruiken 
omdat de grillplaten instelbaar zijn 
in afstand en positie. De regelbare 
temperatuurinstelling ondersteunt de 
verschillende manieren van gebruik.

 
 Gesloten grillstand
 In deze positie ligt het voedsel tussen de 

bovenste en onderste grillplaat.
 

 Omdat beide platen in contact staan met 
het voedsel, is de grilltijd kort. Daarom is 
deze grillstand geschikt voor het bereiden 
van tosti’s, voor roosteren, enzovoorts. 
De speciale vormgeving van het handvat 
voorkomt dat het voedsel wegglijdt. De 
bovenste grillplaat is zodanig vormgegeven 
dat het eigen gewicht zorgt voor de beste 
grillresultaten. Daarom is het niet aan te 
raden extra druk op de grillplaat uit te 
oefenen.

 
   Grillstand
 Als u voedsel wilt grillen of dikke sneden 

brood wilt roosteren, kunt u de afstand 
tussen de grillplaten aanpassen met de 
hoogteschuif op stand 1, 2 of 3.

 Het schuifje waarmee u de afstand tussen 
de platen kunt afstemmen op uw wensen 
of het voedsel dat u bereidt, bevindt zich 
aan de zijkant van het handvat.

 

Grillstanden en -instellingen

 Barbecuestand
 Breng het apparaat alleen in de 

barbecuestand wanneer het apparaat       
koud is.

 De bovenste grillplaat is zodanig 
ontworpen, dat deze rechtop blijft wanneer 
deze in verticale positie is gebracht. 
Daarom hoeft u de bovenste grillplaat niet 
tegen te houden wanneer u voedsel op de 
onderste grillplaat legt.

 Door de bovenste grillplaat samen met het 
handvat vast te houden en naar achteren 
te duwen brengt u de deze in horizontale 
positie nadat u het voedsel op de onderste 
grillplaat hebt gelegd.



 
 Daarmee worden beide grillplaten in 

horizontale positie naast elkaar gebracht en 
het kookoppervlakte vergroot. In deze stand 
kunt u vlees, vis, groenten etc. bereiden.

 Grillplaten vastzetten/losmaken
 De grillplaten kunnen uit het apparaat 

worden genomen nadat het klemmetje aan 
de voorzijde van het apparaat omlaag is 
geduwd. 

 Wanneer u een grillplaat terugplaatst in het 
apparaat, breng dan eerst de achterkant 
ervan in positie en klik die op zijn plaats 
door zachtjes vanaf de voorzijde te 
duwen. Controleer na het terugplaatsen 
of de grillplaten goed op hun plaats zijn 
vastgezet.

 Thermostaatstanden
 De temperatuur van de platen van uw 

contact- en tafelgrill wordt geregeld via een 
thermostaatknop.

 1- Warm: meestal voor opwarmen.
 2- Heet: voor bereiding van crêpe, worst, kip, 

lever, enzovoort.
 3- Zeer heet: voor vlees, vis, toast, enzovoort.
 Van deze geadviseerde standen kunt u 

afwijken vanwege dikte, toestand (bevroren 
of niet) of het soort voedsel en afhankelijk 
van uw smaakvoorkeur.
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HeadingGebruik als contact- en tafelgrill
• Controleer voor u begint of de grillplaten 

goed vastzitten.
• Steek de stekker in het stopcontact met de 

schakelaar van het apparaat in de OFF-stand. 
Draai de thermostaatknop naar de juiste 
stand en schakel het apparaat in met de 
ON/Off schakelaar. Het controlelampje gaat 
branden en het apparaat warmt op. Zodra de 
ingestelde temperatuur is bereikt, gaat het 
controlelampje uit. Het is normaal dat er een 
lichte geur vrijkomt wanneer u het apparaat 
de eerste keer gebruikt.

• Zodra het controlelampje uit is, kunt u gaan 
grillen. De grillplaten kunt u hiervoor in de 
juiste positie brengen. Tijdens het grillen zal 
de thermostaat aan- en uitgaan om de platen 
op de ingestelde temperatuur te houden.

 

 • Als u na het grillen het apparaat wilt 
opruimen, reinig dit dan eerst en vergrendel 
de platen met het schuifje aan de zijkant 
van het handvat. Eenmaal vergrendeld, kunt 
u het apparaat veilig in verticale positie 
dragen en opbergen.

 • Stel het apparaat niet in werking voor u 
de grillplaten erin heeft gezet anders kan de 
thermostaat doorbranden.
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Sub Heading
Body copy with not indent applied.
•  Bullet copy Bullet copy Bullet copy Bullet 

copy Bullet copy Bullet copy Bullet copy 
Bullet copy 

1 scoop ice cream – any flavour
2 tablespoons topping
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HeadingReiniging en onderhoud
• Trek na gebruik de stekker uit het 

stopcontact en laat het apparaat afkoelen 
met de bovenste grillplaat omhoog.

• Haal de grillplaten uit het apparaat en 
reinig deze in een handwarm sop. of in de 
afwasmachine. Geen enkel ander onderdeel 
mag in water worden gedompeld.

• Omdat de grillplaten een PFTE-beschermlaag 
hebben mogen ze niet worden gereinigd met 
een object van metaal.

• De grillplaten kunnen worden gereinigd met 
het bijgeleverde schoonmaakgerei. Hierbij 
moet niet te veel druk op de platen worden 

uitgeoefend. Dit schoonmaakgerei moet 
nooit worden gebruikt als de platen nog niet 
volledig zijn afgekoeld. Na gebruik kan het 
schoonmaakgerei worden gereinigd in de 
afwasmachine.

• Fijne krasjes kunnen ervoor zorgen dat 
voedsel aan de grillplaten plakt. Probeer deze 
te verwijderen met een paar druppels olie.

• Maak de buitenkant van het apparaat niet 
schoon met harde, krassende en agressieve 
schoonmaakmiddelen.
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Probleem en oplossing
Wordt niet heet genoeg/ Wordt te heet.
 • Verkeerde thermostaatinstelling.>>> Controleer de thermostaatinstelling.

Wordt helemaal niet warm.
 • De stekker is mogelijk uit het contact.>>> Controleer of de stekker in het contact zit.
 • On/OFF schakelaar kan op OFF staan.>>> Zet de schakelaar op de I-stand.
 • ON/Off schakelaar kan defect zijn.>>> Neem contact op met de klantenservice.
 • De thermostaat kan doorgebrand zijn.>>> Neem contact op met de klantenservice.
De bovenste grillplaat kan niet omhoog.
 • Het schuifje aan de zijkant van het handvat kan in de slotstand staan.>>>Stel het schuifje 

in op de vrije stand.

De bovenste grillplaat kan niet naar beneden.
 • Het schuifje aan de zijkant van het handvat kan in de slotstand staan.>>>Stel het schuifje 

in op de vrije stand.
 • De grillplaten zijn niet correct in het apparaat geplaatst.>>> Controleer de positie van de 

grillplaten en het sluitklemmetje ervan.

De grillplaten zitten niet goed vast.
 • Verkeerd in het apparaat geplaatst.>>> Breng de grillplaat aan zoals in de handleiding is 

aangegeven.
Het apparaat zorgt ervoor dat elektriciteit uitvalt.
 • Mogelijk zijn er andere elektrische apparaten (strijkbout, oven, enzovoort) in gebruik op 

dezelfde stroomvoorziening.>>> Is dat het geval, zet de andere apparaten uit.>>> Houden 
de problemen aan, neem dan contact op met de klantenservice.
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GARANTIEVOORWAARDEN
Dit ESPRESSIONS keukenapparaat is van een uitstekende kwaliteit en 
constructie. Echter, mochten er zich, tijdens de geldende garantieperiode, 
gebreken voordoen in de materialen of in de afwerking, dan zullen wij 
naar ons oordeel, de defecte onderdelen kosteloos vervangen of repareren 
volgens onderstaande garantiebepalingen. Deze 2-jarige garantie geldt voor 
zowel onderdelen als voor arbeid en uitsluitend voor huishoudelijk gebruik. 
Verzendkosten zijn niet inbegrepen.

   Deze garantiebepalingen voorzien in 
voordelen naast, en niet ten nadele, van 
uw wettelijke rechten. Deze garantie dekt 
niet de verzend- of transportkosten van het 
retourneren van het apparaat. Deze garantie 
geldt slechts voor producten die binnen 
de Benelux zijn verkocht en verblijven. 
De garantie is niet van toepassing op de 
stekkers, elektriciteitssnoeren of zekeringen 
en ook niet op defecten veroorzaakt door:

• Reguliere slijtage aan het apparaat of 
onderdelen door het gebruik.

• Nalatigheid in gebruik of het onderhoud  
volgens de gebruiksinstructies.

• Het product aan te sluiten op een 
elektriciteitsbron die hiervoor niet geschikt is.

• Beschadiging door foutief gebruik of misbruik 
van het product.

• Wanneer veranderingen zijn aangebracht door 
anderen dan een door IT&M geautoriseerde 
servicedienst.

• Het uit elkaar halen of belemmeren van het 
product.

• Diefstal of poging tot diefstal van het product.
• Breuk of defecten veroorzaakt door transport.

   Controleer, alvorens een product onder 
deze garantievoorwaarden te retourneren, 
of: 

• De instructies van het product goed zijn 
opgevolgd.

• De voeding naar het apparaat werkt dan wel 
dat het apparaat ingeschakeld is.

• Het defect niet te wijten is aan een defecte 
zekering.

 Indien u aanspraak wilt maken op deze 
garantie, dient u:

• Het product per post of vervoersdienst 
te retourneren aan de dealer waar het is 
gekocht of rechtstreeks aan IT&M.

• Ervoor zorg dragen dat het product schoon 
is en goed en transport zeker verpakt, bij 
voorkeur in de originele verpakking.

• Informatie in te sluiten met uw 
contactgegevens (naam, adres, 
telefoonnummer) en waar en wanneer het 
product is aangeschaft, samen met een kopie 
aankoopbewijs.

• De exacte aard van het defect aan te geven.
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 GARANTIEVOORWAARDEN
 (vervolg)      

 Deze garantie dekt geen andere claims welke dan ook, inclusief en zonder uitzondering, 
enige aansprakelijkheid voor bijkomend, indirect of voortvloeiende schade. Zoals het ook 
niet de kosten dekt voor het wijzigen of repareren door een derde zonder toestemming van 
IT&M. Indien onderdelen of het gehele apparaat zijn vervangen, zal dit de garantieperiode 
niet verlengen. De originele aankoopdatum geldt als aanvang garantieperiode.

Voor meer informatie neemt u contact op met de dealer
of in de Benelux met:

IT&M B.V. Eindhoven 
Telefoon: 0031 (0) 40-290 11 30
E-mail: info@itmonline.nl

     STEMPEL VERKOPER  
 MODEL

        EP8200

 DATUM VAN VERKOOP

 --------------------------------------------------
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Hebt u hulp nodig?

Neem contact op met onze klantenservice of

bezoek onze website.

Park Forum 1110

NL-5657 HK Eindhoven

info@itmonline.nl

www.itmonline.nl

Tel. 0031-40-290 11 30

IT&M is een geregistreerd handelsmerk
‘Multi Grill’ is een handelsmerk van IT&M b.v.
Door kleine verschillen in ontwerp of anderszins, kan het
product afwijken van de afbeeldingen in deze folder.
© Copyright. IT&M b.v. 2011.
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