
 
 
 
 

 
 

 
 

 
BQ 3507 – barbecue gril  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 
Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pozorně přečtěte návod k obsluze a tento návod spolu se 
záručním listem, pokladním blokem a podle možností i s obalem a vnitřním vybavením obalu dobře uschovejte. 
Pokud budete přístroj předávat třetím osobám, odevzdejte jim i tento návod k obsluze. 
• Používejte tento přístroj výlučně pro soukromou potřebu a pro stanovené účely. Tento přístroj není určen pro 
komerční použití. Nepoužívejte jej v otevřeném prostoru. Chraňte jej před horkem, přímým slunečním zářením, 
vlhkostí (v žádném případě jej neponořujte do kapalin) a stykem s ostrými hranami. Nepoužívejte přístroj v 
případě, že máte vlhké ruce. Jestliže dojde k navlhčení nebo namočení přístroje, okamžitě vytáhněte zástrčku 
ze zásuvky. 
• Přístroj vypněte a vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky (vždy tahejte za zástrčku, nikdy ne za kabel), jestliže 
nebudete přístroj používat, pokud chcete namontovat příslušenství přístroje, při čištění nebo v případě 
poruchy. 
• Přístroj nesmí zůstat v provozu bez dozoru. Pokud byste chtěli prostor opustit, přístroj vždy vypněte. 
Vytáhněte zástrčku ze zásuvky. 
• Pravidelně kontrolujte přístroj a přívodní kabel z hlediska poškození. Jestliže přístroj vykazuje nějakou závadu, 
neuvádějte jej do provozu. 
• Neopravujte přístroj vlastními silami, nýbrž vyhledejte autorizovaného opraváře. Abyste eliminovali rizika, 
nechejte poškozený přívodní kabel nahradit kabelem se stejnými hodnotami pouze výrobcem, naším servisem 
pro zákazníky nebo jinou kvalifikovanou osobou. 
• Používejte jen originální příslušenství. 
• Respektujte prosím následující „Speciální bezpečnostní pokyny“. 
DĚTI A SLABÉ OSOBY 
• Z důvodu zajištění bezpečnosti Vašich dětí neponechávejte v jejich dosahu žádné součásti obalu (plastové 
pytlíky, kartón, styropor atd.). 
Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo 
mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny 
o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí 
hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší než 8 let a pod 
dozorem. Udržovat spotřebič a jeho přívod mimo dosah dětí mladších 8 let. 
 
VÝSTRAHA! 
Zabraňte tomu, aby si malé děti hrály s fólií. Hrozí nebezpečí udušení! 
• Za účelem ochrany dětí a slabých osob před nebezpečím elektrických přístrojů dbejte na to, aby byl tento 
přístroj používán pouze pod dohledem. Tento přístroj není hračka. Zabraňte tomu, aby si s ním hrály malé děti. 
• Zařízení smí obsluhovat pouze děti starší 8 let a osoby bez fyzického a mentálního omezení, osoby seznámené 
s použitím a znalé možných rizik nesprávného zacházení se zařízením. 
 



SPECIÁLNÍ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY ZAŘÍZENÍ 
VÝSTRAHA: Horký povrch! Nebezpečí popálení! Během provozu se povrch grilu velmi zahřívá. 

• Manipulujte s grilem pouze za rukojeti. 

• Ujistěte se, že napájecí kabel není v kontaktu s rozehřátými částmi zařízení. 
VÝSTRAHA: Nebezpečí požáru! 
Dodržujte odstup od hořlavých materiálů (30 cm) jako je nábytek, záclony aj. Ode zdi udržujte minimální odstup 
15 cm. 
VÝSTRAHA: 

• Nepoužívejte s uhlím či jinými hořlavými látkami. 

• Zařízení je vhodné pro venkovní používání. Venku používejte pouze za předpokladu, že ve venkovních 
podmínkách nehrozí žádná možnost nežádoucí vlhkosti. Po použití nenechávejte zařízení venku. 

• Zařízení musí být napájené chráněným střídavým proudem (FI/ RCD) o max. napětí 30 mA. 

• Napájecí kabel je nutné překontrolovat, zda není poškozený. Pokud jsou zjištěna poškození napájecího 

kabelu, zařízení již nelze bezpečně používat. 

• Zařízení zapojte do zdířky opatřené přepěťovou ochranou. 

• Postavte přístroj na rovnou plochu, odolnou vůči působení vlhkosti a tepla. U citlivých povrchů použijte 
žáruvzdornou podložku. 

• Nehýbejte přístrojem, je-li v provozu. 
• Neprovozujte zařízení s časovačem či jiným samospouštěcím zařízením. 
• Zařízení uložte na rovný, stabilní a tepluodolný povrch. 
• Vaničku zalijte vodou do max. objemu 1,5 litru. Sledujte rysky “MIN” a “MAX”. 
• Před uskladněním nechejte zařízení zcela vychladnout. 
 
 
 
• Nelijte vodu do rozpáleného tuku. 
• Čištění a údržbu zařízení nesmí provádět děti mladší 8 let a bez dozoru kompetentní osoby. 
• Zařízení a napájecí kabel držte v dostatečném odstupu od dětí mladších 8 let. 
 
Popis přístroje 
 
1 rošt 
2 rukojeť 
3 základna 
4 topná spirála s termostatem a ovladačem v 
5 kontrolka 
6 vanička grilu 
7 stínidlo větru 
 
 
VYBALENÍ 
1. Vybalte zařízení. 
2. Odstraňte veškerý obalový a ochranný materiál jako jsou kartony, fólie či drcená výplň aj. 
3. Překontrolujte obsah dodávky. 
POZNÁMKA: 
Na zařízení se mohou vyskytovat částečky či zbytkový materiál z výroby. Doporučujeme zařízení před použitím 
řádně očistit vlhčenou látkou. 
 
ZAPOJENÍ 
Zasuňte zástrčku do předpisově instalované zásuvky 230 V~, 50 Hz. 
PŘIPOJENÉ NAPĚTÍ 
Zařízení má maximální wattový výkon 2 000 W. Doporučeno je použití 16 A přepěťové ochrany. 
VAROVÁNÍ PŘEPĚTÍ: 

• Pokud používáte prodlužovací kabel, měl by mít průřez kabelem minimálně 1.5 mm². 

• Nepoužívejte rozdvojky, jelikož je zařízení velmi výkonné.   
 
Technické údaje  
Model:……………………………………………………………….. BQ 3507 
Napájení:……………………………………………………………. 230 V, 50 Hz 
Příkon:………………………………………………………………… 2000 W 
Ochranná třída:…………………………………………………… I 
Čistá váha:………………………………………………………….. cca 3,2 kg 
 
Zařízení neustále podléhá změnám z důvodu vývoje a zlepšování zařízení! 
 
PRVNÍ POUŽITÍ 
• Nechejte běžet zařízení bez barbecue ca. 15 minut, zatím 
co je vanička naplněna vodou. 



• Zapněte termostat an nejvyšší teplotu. 
• Odstraňte ochrannou fólii z topné spirály. 
POZNÁMKA: 
Může dojít k lehkému úniku kouře, je to normální jev. Zajistěte proto dostatečné odvětrání. Vaše zařízení je 
nyní připravené k použití. 
POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE 
POZNÁMKA: 
Pro efektivnější zahřívání připojte stínidlo větru (1). 
1. Umístěte refl ektor na vaničku. 
2. Nalijte 1.5 l studené vody do vaničky, dokud nedosáhnete rysky “MAX”. 
3. Předehřejte zařízení ca. 5 minut před použitím. 
4. Nastavte teplotu regulátorem teploty podle účelu: nízké a střední nastavení je vhodné pro udržení pokrmů 
teplých, nejvyšší hodnota je pro rychlé pečení či barbecue. Kontrolka oznamuje, že zařízení ohřívá. 
5. Umístěte grilované pokrmy přímo na rošt. Průběžně pokrmy obracejte. 
                            
VYPNUTÍ 
Regulátor teploty otočte v protisměru a vytáhněte zástrčku ze zásuvky. 
 
ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH 
Topný prvek je vybaven bezpečnostním spínačem. Ten zamezuje tomu, aby mohl být topný prvek v provozu 
mimo grilovací vanu. Jestliže nelze topný prvek uvést do provozu, zkontrolujte, prosím, připojení k el. síti a 
správné usazení topného prvku v grilovací vaně. 
 
 
 
 
 
 
 
ČIŠTĚNÍ 
UPOZONĚNÍ: 

• nenořte zařízení do vody—může dojít k poškození elektronických součástí 

• nepoužívejte hrubé čističe a jiné agresivní čistící prostředky 

• nepoužívejte čistidla s obsahem kyselin a hrubých částic 
1. Před čištěním vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky a vyčkejte, až přístroj vychladne. 
2. Přístroj čistěte jen navlhčeným hadříkem. Topný článek nesmí být nikdy ponořen do vody ! 
3. Grilovací rošt, refl ektorový plech a grilovací vanu můžete mýt v běžné mycí lázni. 
4. K čištění nepopužívejte žádné drátěné kartáče nebo ostré předměty, které by mohly povrch poškrábat. 
5. Sestavte všechny díly dohromady podle vyobrazení. 
 
INFORMACE PRO UŽIVATELE K LIKVIDACI ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ 
(DOMÁCNOSTI) 
Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické 
výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej 
odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu 
pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní 
prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte 
od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v 
souladu s národními předpisy uděleny pokuty. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  

 

 


