BQ-2816
SK Návod na použitie

Dôležité bezpečnostné upozornenia
• Pred použitím tohto prístroja si pozorne prečítajte návod na použitie. Ponechajte si tento manuál,
záručný list a doklad o zakúpení, a ak je to možné tak aj kartón a vnútorné balenie.
• Toto zariadenie nie je určené pre použitie osobami (vrátane detí) so zníženými telesnými, zmyslovými či
mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom osoby
zodpovednej za ich bezpečnosť alebo ak neboli touto osobou o použití tohto zariadenia poučený.
• Keď budete ignorovať bezpečnostné pokyny výrobca nie je zodpovedný za akékoľvek poškodenie
• Na deti by sa malo dohliadať, aby sa zo zariadením nehrali. Preto by ste mali spotrebič umiestniť na
miesto, kde deti nemôžu dosiahnuť. Uistite sa, že kábel nevisí dole.
• Tento spotrebič je určený len k použitiu v domácnosti a to len k účelom, pre ktoré bol vyrobený.
• Tento spotrebič musí byť umiestnený na stabilnom a rovnom povrchu.
• Ak prístroj spadol na zem a má akékoľvek známky poškodenia alebo ak preteká, nepoužívajte ho.
• Nedotýkajte sa horúcich povrchov. Používajte držadlá a tlačidlá.
• Tento spotrebič je nutné stále pozorovať a preto by nikdy nemal byť zapnutý bez dozoru dospelej
osoby, alebo nechaný bez dozoru zapnutý a horúci.
• Všetky opravy je potrebné aby vykonal príslušný kvalifikovaný odborník(*).
• Uistite sa, aby bol spotrebič skladovaný v suchom prostredí.
• Varte len potraviny vhodné na konzumáciu.
• Je absolútne nevyhnutné, aby bol tento spotrebič vždy čistý, pretože prichádza do styku s potravinami.
• Uistite sa, že napätie na spotrebiči zodpovedá napätiu v elektrickej sieti vo vašej domácnosti. Menovité
napätie: AC220-240V 50Hz. Zásuvka musí mať najmenej 16A alebo 10A.
• Toto zariadenie spĺňa všetky normy týkajúce sa elektromagnetickým polí (EMF). Ak sa so spotrebičom
zaobchádza správne v súlade s týmto návodom na obsluhu tak je spotrebič bezpečný v závislosti od
dnešných vedeckých poznatkov.
• Používanie iného príslušenstva než toho, ktoré je odporučené výrobcom môže spôsobiť zranenie a
zrušiť platnú záruku.
• Nikdy neťahajte spotrebič za kábel a uistite sa, že kábel nie je zapletený.
• Nenavíjajte sieťový napájací kábel okolo spotrebiča a neohýbajte ho.
• Pred čistením a odložením nechajte prístroj vychladnúť.
• Na ochranu proti úrazu elektrickým prúdom, neponárajte šnúry ani iné časti spotrebiča do vody alebo
inej tekutiny.
• Pri výmene náhradných dielov alebo pri údržbe odpojte spotrebič z elektrickej zásuvky.
• Nepoužívajte tento spotrebič ak má poškodený kábel alebo zástrčku alebo keď má prístroj poruchy,
alebo bol poškodený akýmkoľvek iným spôsobom. Aby ste sa vyhli nebezpečenstvu uistite sa, že
poškodený napájací kábel alebo zástrčka budú opravené príslušným kvalifikovaným odborníkom(*).
Tento spotrebič neopravujte sami.
• Nepoužívajte toto zariadenie blízko zdroja tepla.
• Keď ho nepoužívate, odpojte spotrebič zo zásuvky.
• Poznámka: Aby sa zabránilo riziku mimovoľného vynulovania termo ochrany, nesmie byť toto
zariadenie napájané cez externé vypínacie zariadenie, ako je napríklad časovač, ani pripojené k obvodu,
ktorý je zariadením pravidelne zapínaný a vypínaný.
• Nie je povolené používanie predlžovacej šnúry alebo podobného zariadenia.
• Predtým než akúkoľvek časť vyberiete alebo vymeníte, nechajte prístroj vychladnúť.
• Nenechávajte kábel visieť cez roh stola alebo pultu, nedotýkajte sa horúcich povrchov a horúcich častí.
Neumiestňujte výrobok pod či do blízkosti záclon, iných clôn okien atd.
• Dávajte pozor aby sa kábel nedotýkal horúcich častí spotrebiča.
• Odporúčame umiestniť žiaruvzdorný materiál medzi stôl a spotrebič (takýmto spôsobom ochránite váš
stôl alebo obrus od popálenín).
• Buďte opatrní pri používaní oleja a iných tukov, pretože by sa mohli vznietiť pri prehriatí. Dodržujte
správne vetranie pri používaní spotrebiča.
• Upozornenie: za žiadnych okolností nezakrývajte rošt alobalom, pokrievkami alebo inými predmetmi,
pretože následné zvýšenie teploty by mohlo gril zničiť.
• Na prevádzku grilu v žiadnom prípade nepoužívajte drevené uhlie alebo akékoľvek iné tuhé alebo
tekuté palivá.
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(*) Príslušný kvalifikovaný odborník: predajné oddelenie výrobcu alebo dovozca alebo osoba, ktorá je kvalifikovaná
a schválená a oprávnená vykonávať tento druh opravy s cieľom vyhnúť sa všetkým nebezpečenstvám. V každom
prípade by ste mali vrátiť zariadenie do rúk tohto odborníka.

PRED PRVÝM POUŽITÍM
• Starostlivo si prečítajte návod na použitie pred použitím prístroja.
• Prosím uchovajte tento návod, záručný list, pokladničný doklad a ak je to možné aj kartón s vnútorným
balením.
• Tento spotrebič je určený len k použitiu v domácnosti a to len k účelom, pre ktoré bol vyrobený.

POPIS
1. Kryt
2. Úchytka krytu
15
3. Grilovacia doska
4. Priehradka na zachytávanie tuku
14
5. Základňa prístroja
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6. Priehradka na ochucovadlá (iba v modely BQ-2815)
7. Horná trubka stojanu
8. Dekoratívny krúžok
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9. Spodná trubka stojanu
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10. A Nôžka stojanu
11. B Základňa stojanu
12. Úchytka základne
13. Otvor pre zásuvku prístroja
14. Nastaviteľný termostat na odnímateľnej šnúre
15. Kontrolka napájania
16. Zásuvka prístroja
17. Podložka
18. Šróby
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Správne umiestnite nohy stojana
(10A) do základne stojanu (10B).
Budete počuť "zacvaknutie" keď sú
nohy správne umiestnené.
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Umiestnite podložku (16) na
základňu stojanu a do nej
zašróbujte šróby (17), aby ste mohli
pevne pripevniť nôžky k základni.
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Povytiahnite pol úzkej vnútornej
trúbky (a) zo spodnej trubky (9),
priložte dekoratívny krúžok (8) na
spodnú trubku (9) a spojte obe
trubky k sebe tak, aby boli pevne
zafixované.
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b

Pripojte k sebe základňu stojanu
(10) a spodnú trubku (9), aby ste
získali kompletný stojan grilu. Gril
môže byť používaný s alebo bez
tohto stojanu.
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Poznámka: táto časť sa týka len
modelu BQ-2815
Inštalujte šrób (b) do hornej tyče
(7) a položte na ňu priehradku
na ochucovadlá. Uistite sa, že
priehradka pevne drží.
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Priložte základňu prístroja v tvare
misy (5) na stojan grilu. Zaistite,
aby bol stojan grilu umiestnený na
suchý rovný povrch.
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Vložte priehradku na
odkvapkávanie mastnoty (4)
do vhodného otvoru v základni
prístroja. Naplňte priehradku na
odkvapkávanie mastnoty trochou
vody, aby sa vám po ukončení
varenia ľahšie čistila.

Umiestnite grilovaciu dosku (3) na
základňu prístroja (5). Najprv vložte
zásuvku prístroja (15) do vhodného
otvoru v základni prístroja (12),
potom umiestnite grilovaciu dosku
horizontálne do základne prístroja.

Priložte kryt (1) na základňu. Kryt
môžete používať ako ochranu
proti vetru, keď gril používate v
otvorených priestoroch.
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Zasuňte odnímateľný termostat
(13) do zásuvky prístroja tak ďaleko,
ako to len ide.

Pred prvým použitím prístroja
• Odstráňte všetky obalové materiály a starostlivo umyte grilovaciu dosku (3), priehradku na odkvapkávanie
tuku (4) a kryt (1). Grilovacia doska a priehradka na odkvapkávanie tuku sú vhodné do umývačky na riad.
Dôležité: Starostlivo osušte všetky časti, hlavne zásuvku prístroja (15). Nikdy neponárajte nastaviteľný termostat
na odnímateľnej šnúre (13) do vody či inej tekutiny.
Rozohrejte gril na jeho maximálne nastavenie teploty po dobu 3-5 minút zo zavretým krytom a bez potravín.
Postupy z výrobného procesu môžu spôsobiť, že sa objaví nejaký zápach alebo dym keď prístroj prvý krát
používate, to je bežné a za krátky čas sa to stratí.
Prevádzka prístroja
• Zapojte prístroj do elektrické zásuvky.
• Nastavte termostat (13) na požadovanú teplotu (rozohrievanie trvá bežne cca 3 minúty).
• Svetelná kontrolka zhasne (14) ako náhle sa dosiahne požadovaná teplota.
• Umiestnite potraviny pre grilovanie na grilovaciu dosku (3).
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Čas prípravy
Nasledujúce časy prípravy sú len informatívne. Pre rôznu hmotnosť a veľkosť mäsa je potrebná rôzna doba
prípravy a záleží tiež na tom, či pri grilovaní používate horný kryt prístroja.
Potraviny
Nastavenie teplotného stupňa
Čas prípravy
Steak/hovädzie
5			
15-20 min
Jahňacie		5			12-18 min
Kúsky kurčaťa
5			
25-30 min
Kotlety		5			20-25 min
Kuracie krídla
5			
15-20 min
Bravčové plátky
4-5			
9-10 min
Celá ryba		
5			
12-15 min
Kebab		3-4			10-12 min
Rôzne párky
3-4			
12-15 min

Tipy pre grilovanie
• Mäso bude vždy jemnejšie, keď ho cez noc naložíte do marinády (marináda je vždy vyrobená z oleja (ktorý 		
mäso zvlhčí), octu (pre krehkosť mäsa) a zmesi korenia).
• Pre otáčanie mäsa na grile vždy používajte kliešte alebo nejakú varešku (použitím vidličky mäso vysuší a môže
narušiť nepriľnavý povrch).
• Počas grilovania otočte mäso či rybu len raz. Príliš časté otáčanie vedie k vysúšaniu mäsa.
• Nikdy mäso negrilujte príliš dlho.
• V prípade, že sa potraviny prilepujú na grilovaciu dosku, očistite ju kúskom papierovej utierky namočenej v 		
oleji.

Čistenie a údržba prístroja
•
•
•
•

Odpojte prístroj od elektrickej siete.
Nechajte úplne vychladnúť prístroj aspoň 30 minút pred ďalšou manipuláciou.
Vytiahnite odnímateľný termostat (13) zo zásuvky.
Očistite grilovaciu dosku (3) a priehradku na odkvapkávanie mastnoty (4) vlhkou utierkou a horúcou vodou.
Nepoužívajte kovové kefy, ostré hubky či iné drsné predmety, aby ste nepoškodili povrch grilovacej dosky
• Základňu prístroja vyčistíte vlhkou utierkou (5). Škvrny od oleje je možné vyčistiť tekutým čističom.
• Grilovacia doska má nepriľnavý povrch. Nepoškriabte ho počas prípravy jedla alebo následným umývaním.
• Chráňte prístroj pred prachom a špinou, keď ho dlhšiu dobu nepoužívate (obaľte ho igelitom). Skladujte ho na
suchom mieste.

ZÁRUKA
• Tristar neručí za škody pri ktorých došlo prostredníctvom:
o V prípade, že spotrebič padol.
o V prípade, že spotrebič sa technicky zmenil majiteľom alebo inou treťou stranou.
o V prípade nesprávneho použitia spotrebiča.
o V prípade normálneho opotrebenia spotrebiča.
• Ak sa vykoná v 2 ročnej záručnej dobe oprava, neznamená to jej predĺženie, ani právo dodržania novej
záručnej doby. Táto záruka je legálna iba na európskom kontinente. Túto záruku nemôže zrušiť Európska
smernica 1944/44CE.
• Vždy si uchovajte doklad o zaplatení, bez tohto potvrdenia nemôžete vôbec uplatniť žiadnu formu záruky.
• Škody spôsobené nenasledovaním pokynov v užívateľskej príručke povedú k neplatnej záruke. Tristar
nezodpovedá za výsledné škody.
• Tristar nezodpovedná za materiálne škody alebo ujmy na zdraví spôsobené nesprávnym použitím ak nie sú
riadne vykonané bezpečnostné pokyny.
• Čistenie, ako je uvedené v tomto návode, je najvhodnejšie pre údržbu tohto zariadenia.
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• Ak by mali byť na zariadení vykonané opravy, uistite sa, že to bude vykonávať autorizovaný servis.
• Tento produkt nesmie byť zmenený.
• Ak vzniknú problémy počas 2 rokov od dátumu zakúpenia, ktoré sú zahrnuté do továrenskej záruky, môžete
ho vrátiť na miesto zakúpenia nahradiť ho za nový.
• Pre otázky alebo nezrovnalosti kontaktujte svojho predajcu a jeho "zákaznícky servis".
• Na zariadenie dodávané našou Spoločnosťou poskytujeme 24 mesačnú záruku, počítané dátumom nákupu
(účet).
• Iba chyby materiálov spôsobené vo výrobe sú zahrnuté v tejto záruke.
• Ak si prajete uplatniť záruku, vráťte prosím celé zariadenie v originálnom balení spolu s dokladom o nákupe
svojmu predajcovi.
• Poškodené príslušenstvo neznamená automaticky bezplatnú výmenu celého prístroja. V takýchto prípadoch
prosím kontaktujte našu zákaznícku linku. Prasknuté sklo alebo zlomené plastové diely sú vždy spoplatnené.
• Závady spotrebného materiálu či dielu opotrebovaním, tak ako aj ich čistením, údržba či výmena týchto
uvedených dielov nie je zahrnutá do záruky a preto sa jedná o platenú opravu!
• Záruka sa nevzťahuje na neoprávnenú manipuláciu.
• Po skončení platnosti záruky môže všetky opravy za odpovedajúci poplatok vykonávať zodpovedný predajca
či servisné stredisko.

Pokyny k ochrane životného prostredia
Nevyhadzujte zariadenie na konci jeho života do domáceho odpadu. Musí byť zlikvidovaný alebo
recyklovaný v príslušnom zbernom dvore ako elektrický spotrebič alebo spotrebiče domácej
elektroniky. Tento symbol na spotrebiči, návod i obal na tento dôležitý fakt upozorňujú. Materiály
použité v tomto spotrebiči je možné recyklovať. Recykláciu domácich spotrebičov významne prispejete
k ochrane životného prostredia. Pre informácie o miestnom zbernom dvore kontaktujte svoju miestnu
samosprávu.
Obal
Obalový materiál je 100% necyklovateľný, obal od spotrebiča likvidujte oddelene.
Produkt
Tento prístroj je zariadenie, označené podľa Európskej smernice 2002/96/EC ako Odpad - Elektrické a
elektronické zariadenie (WEE). Pokiaľ zaistíte, že bude tento výrobok správne zlikvidovaný, pomôžete životnému
prostrediu a zabránite dopadu na ľudské zdravie.
Prehlásenie o zhode ES
Toto zariadenie je navrhnuté, vyrobené a označené v súlade s bezpečnostnými predpismi Nariadenie ohľadom
nízkonapäťových spotrebičov č. 2006/95/EC, , s požiadavkami na ochranu smernica EMC 2004/108/EC
"elektromagnetická kompatibilita" a s požiadavkami Smernice 93/68/EEC.
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