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INSTRUKCJA OBSŁUGI
Pozycja nr 2415115

GRILL OGRODOWY NA GAZ LP
Model nr BS4—01Sl

Moc 34,2 kW
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UWAGA!
DOTYCZY BEZPIECZEŃSTWA:

Urządzenie przeznaczone wyłącznie do użycia na zewnątrz budynków (poza pomieszczeniami 
zamkniętymi)

UWAGA!
DOTYCZY BEZPIECZEŃSTWA:

1. Niewłaściwa instalacja,  modyfikacje,  zmiany oraz  nieprawidłowa obsługa  i  konserwacja 
mogą doprowadzić do uszkodzenia ciała lub mienia.

2. Przed przystąpieniem do montażu i obsługi urządzenia należy dokładnie zapoznać się ze 
wskazówkami dotyczącymi instalacji, obsługi i konserwacji.

3. Niezastosowanie  się  niniejszej  instrukcji  może  doprowadzić  do  pożaru  lub  wybuchu  i 
spowodować uszkodzenie ciała lub mienia oraz śmierć.

Niniejszą  instrukcję  należy  zachować  celem  przyszłej  konsultacji.  W  przypadku  montażu 
urządzenia dla innej osoby należy przekazać jej niniejszą instrukcję i zachować ją celem przyszłej 
konsultacji.

Spis treści
Informacje na temat potencjalnych zagrożeń str. 3
Rysunek złożeniowy & elementy konstrukcyjne str. 6
Wskazówki dotyczące montażu str. 8
Instalacja butli z gazem LP (płynny propan) str. 19
Wkładanie butli z gazem LP str. 19
Podłączanie butli z gazem LP str. 20
Obsługa str. 20
Kontrola wycieków str. 20
Obsługa głównego palnika str. 21
Obsługa palnika do opiekania str. 23
Obsługa palnika bocznego str. 24
Obsługa tylnego palnika na podczerwień str. 25
Obsługa cyfrowego wyświetlacza czasu str. 27
Czyszczenie i pielęgnacja str. 28
Ograniczona gwarancja str. 30
Lista problemów i rozwiązań str. 31

Użytkowanie  i  instalacje  niniejszego  produktu  powinny  przebiegać  zgodnie  z  miejscowymi 
przepisami.

Kalifornijska  norma  prawna  nr  65:  w  trakcie  spalania  propanu  następuje  emisja  substancji 
chemicznych, które w stanie Kalifornia uznaje się za przyczynę raka, komplikacji porodowych oraz 
innych dolegliwości związanych z rozrodem.
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NIEBEZPIECZEŃSTWO!
W przypadku stwierdzenia zapachu gazu należy:

1. Wyłączyć urządzenie gazowe
2. Zgasić otwarty płomień
3. Otworzyć pokrywę
4. Jeżeli  zapach  gazu  w  dalszym  ciągu  się  utrzymuje,  należy  oddalić  się  od  urządzenia  i 

natychmiast powiadomić dostawcę gazu lub straż pożarną.

UWAGA!
DOTYCZY BEZPIECZEŃSTWA

1. W pobliżu tego (lub jakiegokolwiek innego) urządzenia nie wolno przechowywać benzyny 
oraz innych łatwopalnych płynów lub gazów.

2. W pobliżu tego (lub jakiegokolwiek innego) urządzenia nie wolno przechowywać butli z 
płynnym propanem.

NIEBEZPIECZEŃSTWO:  Nieprzestrzeganie  wskazówek  i  informacji  dotyczących 
bezpieczeństwa  i  zagrożeń  zawartych  w  niniejszej  instrukcji  może  prowadzić  do  poważnego 
uszkodzenia ciała lub śmierci, a także spowodować pożar lub wybuch i uszkodzenie mienia.

UWAGA:
Grill ten przeznaczony jest wyłącznie do użytku na zewnątrz budynków i nie może być stosowany 
w domach, garażach lub innych pomieszczeniach zamkniętych.
Urządzenie powinno być stosowane w odległości co najmniej 2,5 m od ścian, obiektów stojących i 
budynków.
Grill ten nie jest przeznaczony do celów komercyjnych.
Urządzenie jest przystosowane do pracy z płynnym propanem (LP). Przerobienie na gaz ziemny lub 
próby jego użycia w tym grillu są niebezpieczne i powodują unieważnienie gwarancji.
Cechy płynnego propanu:
a)  gaz  ten  jest  łatwopalny,  w  związku  z  czym  jego  niewłaściwe  stosowanie  może  być 
niebezpieczne. Przed przystąpieniem do obsługi urządzeń na płynny propan należy zapoznać się z 
jego właściwościami
b) płynny propan pod ciśnieniem jest substancją wybuchową oraz cięższą od powietrza, w związku 
z czym gromadzi się on w miejscach nisko położonych
c) w stanie naturalnym płynny propan jest bezwonny. Ze względów bezpieczeństwa dodaje się więc 
do niego substancję o zapachu zgniłej kapusty
d) w kontakcie ze skórą płynny propan może doprowadzić do bolesnych odmrożeń
Do uruchomienia  grilla  potrzebna jest  butla  z płynnym propanem. Wolno używać tylko  butli  z 
oznaczeniem „propan”.
Należy używać ogólnie dostępnych butli z gazem, których konstrukcja i oznaczenie są zgodne z 
krajowymi normami.   
Butla na płynny propan musi być umieszczona tak, by opary mogły się swobodnie ulatniać.
Zbiornik propanu musi posiadać zarejestrowane urządzenie zapobiegające przepełnieniu.
Należy  stosować  zbiorniki  10-kilogramowe,  których  system  podłączenia  jest  kompatybilny  z 
systemem podłączenia urządzeń do gotowania przeznaczonych do użytku na zewnątrz budynku.
Butla ciekłego propanu powinna być zaopatrzona w kołnierz zabezpieczający zawór zbiornika.
Nie wolno używać zbiorników gazu z uszkodzonym korpusem, zaworem, kołnierzem lub podstawą.
Stosowanie  wgniecionych  lub nadrdzewiałych  zbiorników gazu może być  niebezpieczne.  Przed 
użyciem butle posiadające takie uszkodzenia powinny więc zostać skontrolowane przez dostawcę 
gazu.
W trakcie obsługi zbiornika z gazem należy zachować ostrożność. Nie wolno go upuścić.
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Butle z gazem należy przechowywać na zewnątrz, poza zasięgiem dzieci. Nie wolno ich składować 
w budynkach, garażach oraz innych pomieszczeniach zamkniętych. Temperatura przechowywania 
nie może przekroczyć 50ºC (125ºF).
Napełnionej butli z ciekłym propanem nie wolno przechowywać w nagrzanym samochodzie lub 
bagażniku.  Wysoka  temperatura  powoduje  bowiem wzrost  ciśnienia,  co  może  doprowadzić  do 
ujścia gazu przez zawór bezpieczeństwa.
Gdy butla nie jest używana, na wylot zaworu należy nałożyć osłonę zapobiegającą zabrudzeniu. Na 
wylot zaworu można nakładać wyłącznie osłonę dostarczoną wraz z zaworem. Stosowanie innych 
osłon lub zatyczek może doprowadzić do wycieku propanu.
Zapasowej butli z gazem nie wolno przechowywać pod urządzeniem lub w jego pobliżu.
Zbiornika nie wolno napełniać powyżej 80 % pojemności.
Niestosowanie się do powyższych wskazówek może spowodować pożar oraz poważne uszkodzenie 
ciała i mienia.
Urządzenia nie wolno podłączać do autonomicznych instalacji gazowych przyczep kempingowych, 
samochodów turystycznych oraz budynków.
Konsumpcja  alkoholu  oraz  niektórych  lekarstw  może  negatywnie  wpłynąć  na  zdolność 
użytkownika do właściwego montażu i bezpiecznej obsługi grilla.
Używanie węgla drzewnego, płynów ułatwiających zapłon, kamieni wulkanicznych, benzyny, nafty 
lub alkoholu jest zabronione.
Skontrolowano,  czy na fabrycznych  złączach  grilla  nie  dochodzi  do wycieków.  Ze względu na 
możliwość poluzowania złączy w trakcie transportu wszystkie złącza należy sprawdzić zgodnie z 
instrukcjami zawartymi w dziale „Obsługa” niniejszej instrukcji.
Kontrolę wycieków należy przeprowadzić również wówczas, gdy urządzenie zostało zmontowane 
przez inną osobę.
Urządzenia nie wolno uruchamiać w przypadku wycieku gazu. Wyciek gazu może spowodować 
pożar lub wybuch.
Przed przystąpieniem do obsługi należy zastosować się do wszystkich procedur w zakresie kontroli 
wycieków. Aby ograniczyć niebezpieczeństwo pożaru lub wybuchu w trakcie kontroli:
a)  kontrolę  należy  przeprowadzać  zawsze  przed  zapaleniem  grilla  i  po  każdym  podłączeniu 
zbiornika z gazem
b) nie wolno palić. W trakcie kontroli wycieków w pobliżu urządzenia nie mogą znajdować się 
żadne źródła zapłonu
c) kontrolę należy przeprowadzić na zewnątrz, w dobrze wentylowanym miejscu
d) do kontrolowania wycieków nie wolno stosować zapałek, zapalniczek ani innego płomienia
e) grilla nie wolno używać do momentu usunięcia wszystkich wycieków. Jeżeli usunięcie wycieku 
okaże się niemożliwe,  należy odłączyć  zasilanie  płynnego propanu i  powiadomić specjalistę  od 
urządzeń gazowych lub dostawcę gazu.
W  odległości  8  m  od  urządzenia  nie  wolno  przechowywać  benzyny  lub  innych  łatwopalnych 
płynów oraz gazów.
Urządzenia nie wolno stosować w atmosferze grożącej wybuchem. Na terenie grillowania nie mogą 
znaleźć się materiały łatwopalne, benzyna i inne łatwopalne gazy lub płyny.
Minimalna odległość między bokami i tylną częścią urządzenia a przedmiotem palnym powinna 
wynieść ok.  60 cm. Używanie grilla  pod łatwopalnymi  zadaszeniami  lub innymi  zawieszonymi 
powierzchniami jest zabronione.
Jest niezwykle ważne, by zawory, palniki oraz przewody cyrkulacji powietrza w grillu były czyste. 
Przed każdym użyciem należy skontrolować stan grilla.
Nie wolno dokonywać jakichkolwiek modyfikacji grilla.
Urządzenia nie wolno uruchamiać do momentu CAŁKOWITEGO zmontowania, zabezpieczenia i 
zamocowania wszystkich części.
Należy  regularnie  czyścić  urządzenie  i  kontrolować  jego  stan.  Przed  każdym  użyciem  należy 
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wyczyścić wąż i skontrolować jego stan. W razie jakichkolwiek oznak przetarcia, zużycia, pęknięć 
lub wycieków przed uruchomieniem grilla należy wymienić wąż.
Należy stosować wyłącznie  dołączony zestaw reduktora i węża.  W przypadku konieczności  ich 
wymiany należy zastosować się do wskazań producenta.
Urządzenia nie wolno uruchomiać bez zapoznanie się z działem „Obsługa” niniejszej instrukcji.
Aby  uniknąć  oparzeń,  metalowych  części  grilla  nie  wolno  dotykać  do  momentu  całkowitego 
ostygnięcia urządzenia (po ok. 45 min.). Ochronę przed oparzeniami zapewniają środki ochronne 
(ściereczki do przenoszenia garnków, rękawice, rękawice do grillowania, itp.).
W trakcie gotowania należy mieć pod ręką materiały gaśnicze. W razie zapalenia się tłuszczu, ognia 
nie wolno gasić wodą. W tym celu należy użyć gaśnic z proszkiem gaszącym BC lub stłumić ogień 
gliną, piachem lub sodą spożywczą.
Urządzenia nie wolno instalować lub używać na łodziach oraz w pojazdach rekreacyjnych.
Grilla nie należy używać przy silnym wietrze.
W trakcie zapalania nie wolno nachylać się nad grillem.
Zapalonego grilla nie wolno pozostawiać bez nadzoru. Należy zwrócić szczególną uwagę, by w 
jego pobliżu nie przebywały dzieci oraz zwierzęta domowe.
W  trakcie  użytkowania,  grilla  nie  należy  przesuwać.  Urządzenie  może  być  przenoszone  i 
przechowywane dopiero po ostygnięciu.
Przechowywanie grilla w pomieszczeniach zamkniętych jest dozwolone po odłączeniu, wyjęciu z 
grilla i zabezpieczeniu poza budynkiem zbiornika z gazem.
Pokrywę grilla należy zawsze otwierać powoli  i  ostrożnie,  ponieważ wysoka temperatura i para 
uwięziona wewnątrz urządzenia mogą spowodować poważne oparzenia.
W trakcie użytkowania grilla, reduktora gazu nie wolno odłączać od zbiornika gazu. Dotyczy to 
również wszystkich elementów instalacji gazowej.
Urządzenie należy umieścić na twardej, równej i niepalnej powierzchni. Asfalt oraz powierzchnia 
zawierająca asfalt lub bitumin nie jest do tego celu najlepsza.
Przewody  gazowe  powinny  znajdować  się  z  dala  od  gorących  powierzchni  oraz  kapiącego, 
gorącego tłuszczu.
Przewody elektryczne należy trzymać z dala od gorącego grilla.
Urządzenia nie wolno stosować do gotowania lub podgrzewania w pomieszczeniach zamkniętych, 
może bowiem dojść do nagromadzenia TOKSYCZNYCH oparów i uduszenia.
Po  dłuższym  okresie  przechowywania  lub  nieużytkowania  należy  przeprowadzić  kontrolę 
wycieków, sprawdzić przepustowość palników oraz zbadać, czy na wężu nie pojawiły się oznaki 
przetarcia, zniszczenia lub pęknięcia.
Zapalanie palników grilla bez otwarcia pokrywy lub nieodczekanie 5 minut w celu ulotnienia się 
gazu w przypadku niezapalenia grilla może doprowadzić do gwałtownego wystrzelenia płomienia.
Jeżeli urządzenie nie jest używane, dopływ gazu należy zakręcić przy zbiorniku z gazem.
Uruchamianie grilla bez zamontowanej płyty palnikowej jest niedozwolone.
Aby upewnić się, że potrawa została przyrządzona do odpowiedniej temperatury,  należy zawsze 
stosować termometr do mięsa.
W trakcie montażu urządzenia należy stosować rękawice ochronne.
Części  nie wolno montować na siłę,  ponieważ może to doprowadzić do uszkodzenia ciała  oraz 
urządzenia.
Powierzchni gotowania nie wolno przykrywać folią aluminiową w całości.
Niezastosowania  się  do  powyższych  wskazówek  lub  niedokładne  ich  przestrzeganie  może 
doprowadzić do śmierci, poważnego uszkodzenia ciała lub mienia.
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Lista części:
1. Półka do podgrzewania 55-07-551
2. Ruszt (3) 55-07-501
3. Płyta palnikowa (3) 55-08-076
4. Taca na tłuszcz 55-07-509
5. Termometr 55-07-547
6. Koszyk (2) 55-08-067
7. Haczyk na akcesoria (8) 55-07-549
8. Rurka na ściereczki (2) 55-07-548
9. Ścianka lewej półki bocznej 55-08-081
10. Lewa półka boczna 55-08-079
11. Główna część montażowa 55-08-074
12. Kratka bocznego palnika 55-07-543
13. Przednia ścianka lewej półki bocznej 55-08-080
14. Cyfrowy wyświetlacz czasu 55-08-073
15. Tylni palnik na podczerwień 55-07-513
16. Palnik główny (3) 55-08-086
17. Palnik do opiekania 55-08-109
18. Palnik boczny 55-08-110
19. Prawa półka boczna 55-08-094
20. Ścianka prawej półki bocznej 55-08-096
21. Pojemnik na tłuszcz 55-07-507
22. Wspornik pojemnika na tłuszcz 55-07-508
23. Reduktor 55-08-091
24. Przednia ścianka prawej półki bocznej 55-08-095
25. Wspornik gałki kontrolnej (6) 55-08-071
26. Gałka kontrolna (6) 55-08-070
27. Wspornika koszyka A (4) 55-08-065
28. Wspornik koszyka B (2) 55-08-066
29. Lewy panel wózka 55-08-077
30. Tylni panel wózka 55-08-090
31. Prawy panel wózka 55-08-092
32. Drzwiczki lewe 55-08-078
33. Rączka drzwi (2) 55-08-011
34. Drzwiczki prawe 55-08-093
35. Pręcik do zapalania  55-07-520
36. Przedni wspornik wózka 55-07-505
37. Dolny panel wózka 55-08-064
38. Osłona lewa 55-08-082
39. Kółko z blokadą (2) 55-07-528
40. Kółko (2) 55-07-506
41. Osłona prawa 55-08-097
42. Osłona środkowa 55-08-069
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RYSUNEK ZŁOŻENIOWY

Elementy konstrukcyjne
A śruba  M4x8 niklowana z łbem grzybkowym i nacięciem krzyżowym 20 szt.
B śruba M6x15 niklowana z łbem grzybkowym i nacięciem krzyżowym 29 szt.
C śruba M6x15 niklowana z łbem sześciokątnym 21 szt.
D śruba M6x46 niklowana z łbem grzybkowym i nacięciem krzyżowym 11 szt.
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E nakrętka  M6 ocynkowana           7 szt.
F podkładka Ø 6,5 niklowana          8 szt.
G bateria AAA           2 szt.

Narzędzia potrzebne do montażu (dołączone do zestawu)
1 śrubokręt krzyżakowy (Phillips)
2 śrubokręt krzyżakowy (Phillips)
Klucz M10-M6

Wskazówki dotyczące montażu
1 PRODUKT NIE PODLEGA ZWROTOWI
Instrukcję użytkownika oraz numer seryjny należy przechowywać celem konsultacji w przyszłości
Uwaga: numer seryjny znajduje się na odwrocie zestawu montażowego wózka
Wskazówki dotyczące usprawnienia montażu:
– aby  zapobiec  zgubieniu  małych  części  lub  elementów  konstrukcyjnych,  montaż  należy 

przeprowadzić na twardej, równej powierzchni, która nie wykazuje pęknięć lub dziur
– należy przygotować i oczyścić powierzchnię na tyle dużą, by można rozłożyć na niej wszystkie 

części oraz elementy konstrukcyjne
– tam,  gdzie  to  możliwe,  wszystkie  śruby  należy  najpierw  umocować  ręcznie,  a  następnie 

dokręcić do końca
– właściwy montaż urządzenia wymaga wykonania czynności wskazanych na wszystkich etapach

 

Aby pomyślnie zakończyć montaż należy:
● przygotować roztwór do wykrywania wycieków (informacje na ten temat znajdą Państwo w 

dziale „Obsługa” niniejszej instrukcji)
●  zmontować (1)  precyzyjnie  napełnioną  butlę  z  płynnym propanem (LP) do grillowania 

wyposażoną w zawór z zewnętrznym gwintem typu Acme 1 (o pojemności 15-20 litrów)
Uwaga:  właściwy  montaż  urządzenia  wymaga  wykonania  czynności  wskazanych  na 
wszystkich etapach

Standardowy czas montażu: około 1 godzina

2 Montaż osłony
4 x A
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3 Mocowanie osłony do dolnego panelu wózka
D x 7
E x 7

4 Mocowanie kół
Uwaga: kółka z blokadą należy zamontować z tyłu
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5 Mocowanie paneli bocznych

B x 11

6 Mocowanie przedniego wspornika wózka
A x 4
B x 8
F x 4
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7 Mocowanie wsporników koszyka B
A x 2
B x 2

8 Mocowanie wsporników koszyka A

B x 8
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9 Mocowanie drzwiczek i wkładanie koszyków

10 Mocowanie głównej części montażowej
D x 4
F x 4

11 Zdejmowanie osłony cyfrowego wyświetlacza czasu
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Instalacja baterii AAA do cyfrowego wyświetlacza czasu
G x 2

12 Mocowanie przedniej ścianki lewej półki bocznej oraz rurki na ściereczki
C x 4

13 Mocowanie panelu lewej półki bocznej

A x 3
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14 Mocowanie przedniej ścianki prawej półki bocznej oraz rurki na ściereczki
C x 4

15 Mocowanie panelu prawej półki bocznej
A x 3
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16 Mocowanie zespołu lewej półki bocznej
Uwaga: Należy pozostawić 2 mm wolnego gwintu śruby. Śrub nie należy dokręcać do końca aż do 
etapu 18

C x 2

17 Mocowanie zespołu prawej półki bocznej
Uwaga: Należy pozostawić 2 mm wolnego gwintu śruby. Śrub nie należy dokręcać do końca aż do 
etapu 19

C x 2
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18 Zabezpieczanie zespołu lewej półki bocznej
C x 5

19 Zabezpieczanie zespołu prawej półki bocznej
C x 4
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20 Mocowanie reduktora, wspornika gałki kontrolnej oraz gałki kontrolnej
A x 2

21Mocowanie palnika bocznego, kratki palnika bocznego oraz przewodu zapalarki
A x 2
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22 Wkładanie płyt palnikowych

23 Wkładanie rusztu oraz półki do podgrzewania
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24 Wkładanie tacy na tłuszcz

25 Mocowanie pojemnika na tłuszcz oraz wspornika pojemnika na tłuszcz

Instalacja butli z gazem LP (płynny propan)
Do  instalacji  potrzebny  jest  (1)  precyzyjnie  napełniony  standardowy  zbiornik 
gazu LP do grillowania (#20) z zaworem posiadającym zewnętrzny gwint.
Uwaga: Standardowy pusty zbiornik gazu LP do grillowania waży około 9 kg. 
Precyzyjnie  napełniony  standardowy  zbiornik  gazu  LP  do  grillowania  nie 
powinien ważyć więcej niż 19 kg.

Wkładanie butli z gazem LP
Precyzyjnie  napełniony  standardowy  zbiornik  gazu  LP  należy 
umieścić  pionowo  tak,  by  zawór  był  skierowany  do  przewodu 
gazowego.
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Podłączanie butli z gazem LP
Przed podłączeniem należy się upewnić, czy w głowicy butli, głowicy 
zaworu  reduktora  lub  głowicy  palników  i  otworach  palników  nie 
znajdują się zanieczyszczenia. Przewód gazowy należy podłączyć do 
butli kręcąc gałką zgodnie z ruchem wskazówek zegara do momentu, 
gdy dalsze kręcenie gałką będzie niemożliwe.

Odłączanie butli z gazem LP
Przed odłączeniem należy się upewnić, czy zawór zbiornika z gazem 
jest w pozycji „OFF”- zamknięty.  Przewód gazowy należy odłączyć 
od  butli  kręcąc  gałką  przeciwnie  do  ruchu  wskazówek  zegara  do 
momentu całkowitego odkręcenia.

Skończył się gaz? Pora skorzystać z usługi wymiany butli. Jest ona 
szybka,  łatwa  i  bezpieczna,  a  ponadto  dostępna  w  tysiącach  dogodnie  położonych  punktów 
sprzedaży detalicznej w całym kraju. Można w nich zakupić pełny zbiornik z gazem lub wymienić 
pusty na precyzyjnie napełniony.

Obsługa
Kontrola wycieków

Złącza palnika
1.  Należy  się  upewnić,  że  zawór  reduktora  oraz  wąż  są  dobrze 
podłączone do palnika i butli.  Jeśli urządzenie montował ktoś inny, 
należy  wizualnie  sprawdzić  połączenie  między  rurką  venturiego 
palnika  i  otworem.  Rurka  venturiego  palnika  powinna  być  dobrze 
założona na otwór.

Rys. 1 Palniki główne

Rys. 2 Palnik boczny

Złącze gazu LP
Rurka venturiego palnika

Zawór gazu LP z otworem

Rurka venturiego palnika

Złącze gazu LP
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UWAGA:  Nieskontrolowanie  opisanego  połączenia  lub  niezastosowanie  się  do 
przedstawionych zaleceń może doprowadzić do pożaru lub wybuchu, a w konsekwencji do 
śmierci i poważnego uszkodzenia ciała i mienia.
2. W celu przeprowadzenia właściwej instalacji należy posłużyć się rysunkami (1 i 2)
3.  Jeśli  rurka  palnika  nie  jest  umieszczona  równo  z  otworem,  należy  skontaktować  się  ze 
specjalistą.

Podłączenie przewodu gazu/butli
1.  Przygotować  60-90  cm3  roztworu  do  kontrolowania  wycieków.  W  tym  celu  jedną  miarkę 
płynnego mydła do naczyń rozpuścić w trzech miarkach wody.
2. Sprawdzić, czy gałki kontrolne znajdują się w pozycji OFF – wyłączony (Rys. 3).  
3. Odkręcić zawór butli z gazem do pozycji ON – odkręcony.
4. Roztwór należy rozprowadzić na miejscach oznaczonych X (Rys. 
4)
a) jeśli pojawią się bąbelki, butlę należy zakręcić (do pozycji OFF), 
ponownie podłączyć i skontrolować wycieki
b)  jeśli  po kilku próbach bąbelki  wciąż  się  pojawiają,  butlę  należy 
zakręcić (do pozycji OFF), odłączyć i skontaktować się ze specjalistą. 

        
        Rys. 3

c)  jeśli  po upływie  minuty nie  pojawią się  żadne bąbelki,  zbiornik 
należy  zakręcić  (do  pozycji 
OFF),  wytrzeć  pozostałości 
roztworu  i  przystąpić  do 
uruchomienia urządzenia. 

Obsługa głównego 
palnika
Użycie po raz pierwszy
1.  Z  grilla  należy  usunąć 
wszystkie  naklejki, 
opakowanie  oraz  materiały 
ochronne.

2. Przed pierwszym użyciem 
należy  usunąć  smary 
fabryczne.  W  tym  celu 
należy  uruchomić  grill  i 
ustawić  go na tryb  „HIGH” 
na  co  najmniej  15  minut. 
Pokrywa  urządzenia 
powinna  być  przy  tym 
zamknięta. W ten sposób części wewnętrzne zostaną „wypalone do czysta”,            Rys. 4
zaś zapachy ulegną rozproszeniu.

Zapalanie
1. Otworzyć pokrywę. Próby zapalenia palników przy zamkniętej pokrywie mogą spowodować 
wybuch!
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2. Należy się upewnić, że dostęp powietrza do palników nie jest niczym ograniczony. Przy otworze 
rury venturiego/palnika mogą zagnieździć się owady lub pająki i doprowadzić do zablokowania 
przepływu gazu. Zablokowanie przewodu palnika może spowodować pożar pod urządzeniem.
3. Wszystkie gałki kontrolne powinny się znajdować w pozycji OFF – wyłączony (Rys. 3)
4. Odkręcić gaz przy butli.
5.  Gałkę  kontrolną  należy docisnąć  i  powoli  przekręcić  o  około ¼ 
obrotu  w  kierunku  przeciwnym  do  ruchu  wskazówek  zegara,  do 
momentu usłyszenia kliknięcia. Palnik powinien się zapalić. Jeśli to 
nie nastąpi, czynność należy powtórzyć do trzech razy.
6.  Jeśli  zapalenie  palnika  nie  dochodzi  do  skutku,  gałkę  kontrolną 
należy przekręcić do pozycji OFF – wyłączony, odczekać 5 minut, a 
następnie powtórzyć procedurę zapalania.

7. Aby zapalić pozostałe palniki, opisaną procedurę należy powtórzyć 
w przypadku sąsiedniego palnika i podobnie postępować z pozostałymi Rys. 5  
do zapalenia pożądanej ilości palników.
8. Jeżeli zapalarka nie wywołuje zapłonu palnika, należy użyć zapalonej zapałki,  wykorzystując 
pręcik do zapalania przeznaczony do zapalania ręcznego. Do palników można się dostać przez ruszt 
i płyty palnikowe. Zapaloną zapałkę należy przyłożyć do palnika (Rys. 5)
Uwaga: zapalając palniki zapałką należy zawsze stosować dołączony pręcik do zapalania.
9.  Po  zapaleniu  palników  należy  przyjrzeć  się  płomieniowi,  sprawdzić,  czy  wszystkie  otwory 
palników są  zapalone  oraz  czy  wysokość  płomienia  odpowiada  tej  przedstawionej  na  ilustracji 
(Rys. 6)

Uwaga: W razie zgaśnięcia palnika w trakcie grillowania należy 
natychmiast  wyłączyć gaz (pozycja OFF),  zaś  przed ponownym 
zapaleniem otworzyć pokrywę na około 5 minut, aby gaz mógł się 
ulotnić.

Wyłączanie
1. Zakręcić gaz przy butli                                                                                      Rys. 6
2. Wszystkie gałki kontrolne przekręcić zgodnie z ruchem wskazówek zegara do pozycji OFF – 
wyłączony.

Gotowanie bezpośrednie
Gotowanie  bezpośrednio  nad  rozgrzanymi  palnikami  jest  idealnym  rozwiązaniem w przypadku 
żywności,  która  potrzebuje  mniej  niż  25  minut  grillowania  (np.  steki,  hamburgery,  hot  dogi, 
kawałki kurczaka, owoce i warzywa).
1.Otworzyć pokrywę i zapalić odpowiednią liczbę palników zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi 
zapalania przedstawionymi w instrukcji.
2. Zamknąć pokrywę i rozgrzać grilla ustawiając palniki w pozycji HIGH.
3. Używając ochronnych rękawic oraz długich szczypiec umieścić jedzenie na ruszcie znajdującym 
się nad zapalonymi palnikami.
4. Za pomocą gałek kontrolnych ustawić pożądaną temperaturę.
5.  Grillować  przy  otwartej  lub  zamkniętej  pokrywie  do  momentu  osiągnięcia  właściwej 
wewnętrznej temperatury jedzenia.
6. Wyłączyć grill zakręcając w pierwszej kolejności zawór butli z propanem. Odczekać 15 sekund, 
by resztki gazu w przewodach zostały spalone, a następnie ustawić wszystkie gałki kontrolne w 
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pozycji  OFF  –  wyłączony.  Głuchy  dźwięk  w  trackie  dopalania  się  gazu  LP  jest  zjawiskiem 
normalnym.

Gotowanie pośrednie
W  tym  przypadku  potraw  nie  przygotowujemy  bezpośrednio  nad  rozgrzanymi  palnikami. 
Rozwiązanie to nadaje się idealnie do długiego gotowania produktów, które wymagają ponad 25 
minut  grillowania (np.  większość pieczeni,  combrów, kotletów,  całe  kurczaki,  indyk,  ryby oraz 
potrawy pieczone).
1.  Otworzyć  pokrywę  i  zapalić  odpowiednią  liczbę  palników  zgodnie  ze  wskazówkami 
dotyczącymi zapalania przedstawionymi w instrukcji.
2.  Zamknąć pokrywę i rozgrzać grilla ustawiając palniki w pozycji HIGH.
3. Używając ochronnych rękawic oraz długich szczypiec umieścić jedzenie na ruszcie.
4.  Za pomocą gałek kontrolnych ustawić pożądaną temperaturę.
5.  Grillować  przy  zamkniętej  pokrywie  do  momentu  osiągnięcia  właściwej  wewnętrznej 
temperatury jedzenia.
6. Wyłączyć grill, zakręcając w pierwszej kolejności zawór butli z propanem. Odczekać 15 sekund, 
by resztki gazu w przewodach zostały spalone, a następnie ustawić wszystkie gałki kontrolne w 
pozycji  OFF  –  wyłączony.  Głuchy  dźwięk  w  trackie  dopalania  się  gazu  LP  jest  zjawiskiem 
normalnym.
Więcej  porad  dotyczących  gotowania  pośredniego  znajdą  Państwo  w  dziale  „Jak  gotować  na 
wolnym powietrzu i przedłużyć okres funkcjonowania grilla”.

Obsługa palnika do opiekania
Użycie po raz pierwszy

1. Z grilla należy usunąć wszystkie naklejki, opakowanie oraz materiały ochronne.
2. Przed pierwszym użyciem należy usunąć smary fabryczne. W tym celu należy uruchomić grill i 
ustawić go na tryb „HIGH” na co najmniej 15 minut. Pokrywa urządzenia powinna być przy tym 
zamknięta. W ten sposób części wewnętrzne zostaną „wypalone do czysta”,  zaś zapachy ulegną 
rozproszeniu.

Zapalanie
UWAGA: Palnika do opiekania można używać w trakcie pracy palników głównych.
1. Otworzyć pokrywę.  Próba zapalenia palnika przy zamkniętej pokrywie może spowodować 
wybuch!
2.  Należy  się  upewnić,  czy  dostęp  powietrza  do  palników  nie  jest  niczym  ograniczony.  Przy 
otworze  rury  venturiego/palnika  mogą  zagnieździć  się  owady  lub  pająki  i  doprowadzić  do 
zablokowania  przepływu  gazu.  Zablokowanie  przewodu  palnika  może  spowodować  pożar  pod 
urządzeniem.
3. Gałka kontrolna powinna znajdować się w pozycji OFF – wyłączony (Rys. 3)
4. Odkręcić gaz przy butli.
5. Gałkę kontrolną należy docisnąć i powoli przekręcić o około ¼ obrotu w kierunku przeciwnym 
do ruchu wskazówek zegara, do momentu usłyszenia kliknięcia. Palnik powinien się zapalić. Jeśli 
to nie nastąpi, czynność należy powtórzyć do trzech razy.
6. Gałkę należy przytrzymać od 3 do 5 sekund, aby gaz mógł dotrzeć do palnika i spowodować 
zapłon.
7. Po upływie 2 do 3 minut palnik powinien się zaczerwienić.
8.  Jeśli  palnik nie  jest  zapalony,  gałkę  kontrolną  należy  skręcić  do pozycji  OFF – wyłączony. 
Następnie odczekać 5 minut i ponowić procedurę zapalania.



BergHOFF® grill 24

Uwaga: W razie zgaśnięcia palnika w trakcie grillowania należy natychmiast wyłączyć gaz 
(pozycja OFF), zaś przed ponownym zapaleniem otworzyć pokrywę na około 5 minut, aby gaz 
mógł się ulotnić.

Wyłączanie
1. Zakręcić gaz przy butli
2. Wszystkie gałki kontrolne przekręcić zgodnie z ruchem wskazówek zegara do pozycji OFF – 
wyłączony.

Gotowanie
Palnik ten jest idealny do przypiekania w sosach i nadawania smaku potrawom, takim jak steki, 
pieczenie czy kawałki kurczaka.
1.  Otworzyć  pokrywę  i  zapalić  palnik  zgodnie  ze  wskazówkami  dotyczącymi  zapalania 
przedstawionymi w instrukcji.
2.  Zamknąć pokrywę i rozgrzać grilla ustawiając palnik w pozycji HIGH.
3. Używając ochronnych rękawic oraz długich szczypiec umieścić jedzenie na ruszcie znajdującym 
się nad palnikiem.
4.  Za pomocą gałki kontrolnej ustawić pożądaną temperaturę.
5.  Aby  uniknąć  przypalenia  należy  uważnie  kontrolować  proces  grillowania,  ponieważ 
przypieczenie  jedzenia  z  każdej  strony  następuje  bardzo  szybko.  W  razie  potrzeby  potrawę 
przekręcić.
6. Wyłączyć grill zakręcając w pierwszej kolejności zawór butli z propanem. Odczekać 15 sekund, 
by resztki gazu w przewodach zostały spalone, a następnie ustawić wszystkie gałki kontrolne w 
pozycji  OFF  –  wyłączony.  Głuchy  dźwięk  w  trackie  dopalania  się  gazu  LP  jest  zjawiskiem 
normalnym.

Obsługa palnika bocznego
UWAGA: Palnika bocznego można używać w trakcie pracy palników głównych. Palnika bocznego 
nie wolno używać w charakterze grilla.

Zapalanie
1. Otworzyć pokrywę.  Próba zapalenia palnika przy zamkniętej pokrywie może spowodować 
wybuch!
2.  Należy  się  upewnić,  czy  dostęp  powietrza  do  palnika  nie  jest 
niczym  ograniczony.  Przy  otworze  rury  venturiego/palnika  mogą 
zagnieździć  się  owady  lub  pająki  i  doprowadzić  do  zablokowania 
przepływu gazu. Zablokowanie przewodu palnika może spowodować 
pożar pod urządzeniem.
3.  Gałka  kontrolna  powinna  się  znajdować  w  pozycji  OFF  – 
wyłączony (Rys. 7)

4. Odkręcić gaz przy butli. Rys. 7
5. Gałkę kontrolną należy docisnąć i powoli przekręcić o około ¼ obrotu w kierunku przeciwnym 
do ruchu wskazówek zegara, do momentu usłyszenia kliknięcia. Palnik powinien się zapalić. Jeśli 
to nie nastąpi, czynność należy powtórzyć do trzech razy. 
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6. Jeśli zapalenie palnika nie dochodzi do skutku w ciągu 5 sekund, 
gałkę  kontrolną  należy  przekręcić  do  pozycji  OFF  –  wyłączony, 
odczekać 5 minut, a następnie powtórzyć procedurę zapalania.
7.  Jeżeli  zapalarka  nie  wywołuje  zapłonu  palnika,  należy  użyć 
zapalonej zapałki, wykorzystując pręcik do zapalania przeznaczony do 
zapalania  ręcznego.  Zapaloną  zapałkę  należy  przyłożyć  do  palnika 
(Rys. 8)

Rys. 8

Uwaga: zapalając palniki zapałką należy zawsze stosować dołączony 
pręcik do zapalania.
8.  Po  zapaleniu  palników  należy  przyjrzeć  się  płomieniowi, 
sprawdzić,  czy  wszystkie  otwory  palników  są  zapalone  oraz  czy 
wysokość płomienia odpowiada tej przedstawionej na ilustracji (Rys. 
9)

Uwaga: W razie zgaśnięcia palnika w trakcie grillowania należy 
natychmiast  wyłączyć gaz (pozycja OFF),  zaś  przed ponownym 
zapaleniem otworzyć pokrywę na około 5 minut, aby gaz mógł się 
ulotnić. Rys. 9

Wyłączanie
1. Zakręcić gaz przy butli
2. Gałkę kontrolną przekręcić zgodnie z ruchem wskazówek zegara do pozycji OFF – wyłączony.
UWAGA: głuchy dźwięk w trakcie dopalania się resztek gazu jest zjawiskiem normalnym.

Gotowanie
1. Zapalić palnik.
2. Ustawić palnik na pożądaną temperaturę.
3. Pośrodku kratki umieścić garnek.
4. Gotować ustawiając temperaturę według potrzeb.

Obsługa tylnego palnika na podczerwień
Użycie po raz pierwszy

1. Z grilla należy usunąć wszystkie naklejki, opakowanie oraz materiały ochronne.
2. Przed pierwszym użyciem należy usunąć smary fabryczne. W tym celu należy uruchomić grill i 
ustawić go na tryb „HIGH” na co najmniej 15 minut. Pokrywa urządzenia powinna być przy tym 
zamknięta. W ten sposób części wewnętrzne zostaną „wypalone do czysta”,  zaś zapachy ulegną 
rozproszeniu.

Zapalanie
UWAGA: Tylnego palnika na podczerwień można używać w trakcie pracy palników głównych.
1. Otworzyć pokrywę.  Próba zapalenia palnika przy zamkniętej pokrywie może spowodować 
wybuch!
2. Należy się upewnić, że dostęp powietrza do palników nie jest niczym ograniczony. Przy otworze 
rury venturiego/palnika mogą zagnieździć się owady lub pająki i doprowadzić do zablokowania 
przepływu gazu. Zablokowanie przewodu palnika może spowodować pożar pod urządzeniem.
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3. Gałka kontrolna powinna się znajdować w pozycji OFF – wyłączony (Rys. 3)
4. Odkręcić gaz przy butli.
5. Gałkę kontrolną należy docisnąć i powoli przekręcić o około ¼ obrotu w kierunku przeciwnym 
do ruchu wskazówek zegara, do momentu usłyszenia kliknięcia. Palnik powinien się zapalić. Jeśli 
to nie nastąpi, czynność należy powtórzyć do trzech razy.
6. Gałkę należy przytrzymać od 3 do 5 sekund, aby gaz mógł dotrzeć do palnika i spowodować 
zapłon.
7. Po upływie 2 do 3 minut palnik powinien się zaczerwienić.
8.  Jeśli  palnik nie  jest  zapalony,  gałkę  kontrolną  należy  skręcić  do pozycji  OFF – wyłączony. 
Następnie odczekać 5 minut i ponowić procedurę zapalania.
Uwaga: W razie zgaśnięcia palnika w trakcie grillowania należy natychmiast wyłączyć gaz 
(pozycja OFF), zaś przed ponownym zapaleniem otworzyć pokrywę na około 5 minut, aby gaz 
mógł się ulotnić.

Wyłączanie
1. Zakręcić gaz przy butli
2. Wszystkie gałki kontrolne przekręcić zgodnie z ruchem wskazówek zegara do pozycji OFF – 
wyłączony.

Jak gotować na wolnym powietrzu i przedłużyć okres funkcjonowania grilla
1. Informacje  na  temat  bezpieczeństwa  żywności  znajdą  Państwo  na  stronie 

http://www.fsis.usda.gov/Fact_Sheets/Barbecue_Food_Safety/
2. Górny ruszt do gotowania (półka do podgrzewania)  służy do utrzymywania  temperatury 

ugotowanego  jedzenia,  przygotowywania  tostów  oraz  delikatnych  potraw  w  torebkach 
aluminiowych.

3. Palnik boczny może pełnić te same funkcje, co normalna kuchenka. Można go używać do 
gotowania, szybkiego podsmażania i zwykłego smażenia.

4. Aby zapobiec  przyklejaniu  się  potraw do rusztu,  przed  uruchomieniem palników ruszty 
należy posmarować olejem kulinarnym.

5. Aby zapobiec  nagłemu  pojawianiu  się  płomieni,  należy  dbać  o  czystość  grilla,  używać 
chudego  mięsa  (lub  wycinać  tłuste  kawałki)  i  unikać  gotowania  w  bardzo  wysokich 
temperaturach.

6. Delikatne  potrawy  (np.  ryby  czy  warzywa)  należy  umieszczać  w  torebkach  z  folii 
aluminiowej  i  poddawać  gotowaniu  pośredniemu  lub  wykładać  na  wyżej  położonych 
poziomach grilla (tj. na półce do podgrzewania).

7. Aby zapobiec utracie naturalnych soków, zamiast widelca należy używać długich szczypiec 
lub łopatek, zaś w trakcie gotowania potrawy przekręcać tylko raz.

8. W trakcie  gotowania  bezpośredniego  poziom palników powinien  być  zróżnicowany,  co 
umożliwi przygotowanie potraw o różnej temperaturze wewnętrznej w tym samym czasie.

9. Aby  wyeliminować  niebezpieczeństwo  pojawienia  się  dużych  płomieni  oraz  zapewnić 
większą soczystość mięsa, można stosować pojemniki z wodą. Przed uruchomieniem grilla 
należy  zdjąć  ruszt  do  gotowania  i  bezpośrednio  na  płytach  palnikowych  umieścić 
wytrzymały i płytki pojemnik z wodą. Napełnić do połowy wodą, sokiem owocowym lub 
płynem o innym smaku. Założyć ruszt i umieścić potrawy nad wypełnionym pojemnikiem.

10. Jakość przygotowywanych potraw można ulepszyć stosując drewniane wióry, które należy 
umieścić w specjalnej skrzynce do wędzenia lub w woreczkach z folii aluminiowej.

11. Rożny rotisserie,  koszyki  do grillowania,  pionowe uchwyty  na drób oraz inne akcesoria 
mogą dostarczyć Państwu ciekawych doznań kulinarnych, skrócić czas gotowania i ułatwić 
czyszczenie.

12. Po każdym użyciu ruszty oraz półki należy wyczyścić wysokiej jakości szczotką do grilla 

http://www.fsis.usda.gov/Fact_Sheets/Barbecue_Food_Safety/
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przeznaczoną  specjalnie  do  czyszczenia  rusztów wykonanych  z  danego  materiału.  Brud 
należy delikatnie usunąć, gdy ruszt jest jeszcze gorący. Nie wolno przy tym zapomnieć o 
rękawicach ochronnych.

13. Po  każdym  użyciu  grill  powinien  ostygnąć.  Następnie  na  czyste  ruszty  należy  nałożyć 
cienką, ochronną warstwę oleju spożywczego, potem opróżnić pojemnik na tłuszcz, wytrzeć 
powierzchnie  zewnętrzne  odpowiednim  kuchennym  środkiem  czyszczącym  i  przykryć 
urządzenie  wysokiej  jakości  pokrowcem  o  odpowiednich  rozmiarach,  który  zapewni 
ochronę powierzchniom grilla.

14. Więcej  informacji  znajdą  Państwo w Internecie  (np.  na  stronie  www.bluerhino.com),  w 
programach  telewizyjnych  dotyczących  grillowania  oraz  odpowiednich  książkach 
kucharskich. Oto przykład takiej porady:
„Grill na gaz znakomicie nadaje się do odgrzewania pizzy. Urządzenie należy nastawić na 
niski  poziom  grzania  (low),  zaś  kawałki  pizzy  umieścić  bezpośrednio  na  rozgrzanym 
ruszcie. Zamknąć przykrywę i piec do momentu, gdy ser zacznie wytwarzać bąbelki.

Obsługa cyfrowego wyświetlacza czasu

Odliczanie w górę
1. Nacisnąć przycisk „Start/Stop”. Wyświetlacz zacznie odliczać od 0:00 w górę.
2. Nacisnąć  przycisk  „Start/Stop”.  Wyświetlacz  wstrzyma 

odliczanie.

Odliczanie w dół
1. Nacisnąć przycisk „Min” i ustawić pożądaną liczbę minut.
2. Nacisnąć przycisk „Sec” i ustawić pożądaną liczbę sekund.
3. Nacisnąć  przycisk  „Start/Stop”.  Wyświetlacz  rozpocznie 

odliczanie czasu w dół od ustawionej wartości.
4. Głośny,  trwający  do  jednej  minuty  dźwięk  oznacza,  że 

wyświetlacz osiągnął wartość 0:00.
Rys. 10

5. Aby wstrzymać odliczanie lub wyłączyć dźwięk alarmu, nacisnąć przycisk „Start/stop”.

Podświetlenie Rys. 11
Naciśnięcie przycisku „Light” spowoduje podświetlenie wyświetlacza 
na 10 s.

Resetowania wyświetlacza.
Po  zatrzymaniu  odliczania  w  górę  lub  w  dół,  wyświetlacz  można 
zresetować  do  wartości  0:00.  W  tym  celu  należy  nacisnąć  i 
przytrzymać dwa przyciski połączone linią z napisem „Reset”.

Automatyczne wyłączanie
W celu ochrony poziomu baterii nieużywany wyświetlacz wyłączy się 
automatycznie  po  30  sekundach.  Aby  ponownie  go  uruchomić,  należy  nacisnąć  przycisk 
„Start/Stop”.

http://www.bluerhino.com/
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Wymiana baterii
1. Zdjąć tylną pokrywę wyświetlacza zgodnie z rysunkiem (Rys. 

11).
2. Wyjąć zużyte bateria i zastąpić je 2 nowymi bateriami AAA.
3. Założyć pokrywę wyświetlacza.

Czyszczenie i pielęgnacja

Uwaga: 
1. Urządzenia  może  być  czyszczone  i  konserwowane  wyłącznie  po  ostygnięciu  i 

odłączeniu źródła gazu.
2. Żadnej  części  grilla  nie  wolno  umieszczać  w  piekarniku samoczyszczącym,  wysoka 

temperatura może bowiem uszkodzić wykończenie.

Rys. 12
Wygląd płomienia palnika
Poniższe rysunki pozwalają sprawdzić, czy palniki wymagają czyszczenia.

Normalny: Miękkie niebieskie płomienie z żółtymi koniuszkami (wys. 2,5-5 cm)

Czyszczenie wskazane: głośny płomień o ciemnoniebieskim kolorze
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Koniecznie należy wyczyścić: falisty płomień o żółtym kolorze

Informacje dodatkowe:
1. Urządzenie należy regularnie czyścić i kontrolować.
2. Do  czyszczenia  grilla  oraz  jego  części  nie  wolno  używać  środków  do  czyszczenia 

piekarnika.
3. Żadnej  części  grilla  nie  wolno  umieszczać  w  piekarniku  samoczyszczącym,  wysoka 

temperatura może bowiem uszkodzić wykończenie.

Przed użyciem:
1. Z miejsca do grillowania usunąć należy materiały łatwopalne, benzynę oraz inne łatwopalne 

ciecze i gazy.
2. Nie wolno dopuścić do zablokowania przepływu spalania płynnego propanu oraz przepływu 

powietrza do wentylacji.
3. Otwory  wentylacyjne  przedziału  na  butlę  z  gazem  muszą  być  otwarte  i  wolne  od 

zanieczyszczeń.
4. Aby  uzyskać  pewność,  że  urządzenie  pracuje  prawidłowo,  należy  wizualnie  sprawdzić 

płomienie palników.
5. Informacje na temat właściwego czyszczenia grilla znajdą Państwo poniżej.
6. Należy  sprawdzić,  czy  w  przewodach  palników/rurkach  venturiego  nie  zagnieździły  się 

owady. Zapchanie rurki/przewodu może doprowadzić do pojawienia się ognia pod grillem.

Czyszczenie powierzchni grilla
1. Powierzchnie grilla należy przetrzeć łagodnym detergentem do mycia naczyń lub sodą do 

pieczenia.
2. W przypadku  trudnych  do usunięcia  zabrudzeń należy zastosować cytrusowy środek do 

usuwania tłuszczu oraz nylonową szczotkę do czyszczenia.
3. Całość opłukać wodą.

Czyszczenie palnika głównego
1. Przekręcić gałkę kontrolną do pozycji OFF – wyłączony oraz zakręcić butlę z gazem.
2. Zdjąć ruszt oraz płyty palnikowe.
3. Zdjąć palnik. W tym celu należy usunąć klamry mocujące palnik do grilla.
4. Palnik należy podnieść i zdjąć z otworu zaworu gazu.
5. Odłączyć przewód od elektrody iskrowej.
6. Otwór wlotowy (rurka venturiego) palnika przeczyścić szczoteczką do czyszczenia butelek 

lub sprężonym powietrzem.
7. Z powierzchni palnika należy usunąć pozostałości jedzenia oraz brud.
8. Zablokowane otwory palnika należy przeczyścić sztywnym drucikiem (np. wyprostowanym 

spinaczem do papieru).
9. Sprawdzić,  czy  palnik  nie  jest  uszkodzony  (pęknięty,  dziurawy).  W  razie  znalezienia 
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uszkodzenia palnik należy wymienić na nowy.
10. Następnie należy zamontować palnik i upewnić się, że otwór zaworu gazu jest prawidłowo 

umieszczony wewnątrz wlotu palnika (rurka venturiego). Skontrolować pozycję elektrody 
iskrowej.

11. Założyć płytę palnikową i ruszt.
12. Przeprowadzić kontrolę wycieków.

Czyszczenie palnika bocznego
1. Przekręcić gałkę kontrolną do pozycji OFF – wyłączony oraz zakręcić butlę z gazem.
2. Zdjąć kratkę palnika bocznego.
3. Zdjąć palnik. W tym celu należy odkręcić śruby mocujące palnik do półki bocznej.
4. Palnik należy podnieść i zdjąć z otworu zaworu gazu.
5. Otwór wlotowy (rurka venturiego) palnika przeczyścić szczoteczką do czyszczenia butelek 

lub sprężonym powietrzem.
6. Z powierzchni palnika należy usunąć pozostałości jedzenia oraz brud.
7. Zablokowane otwory palnika należy przeczyścić sztywnym drucikiem (np. wyprostowanym 

spinaczem do papieru).
8. Sprawdzić,  czy  palnik  nie  jest  uszkodzony  (pęknięty,  dziurawy).  W  razie  znalezienia 

uszkodzenia palnik należy wymienić na nowy.
9. Następnie należy zamontować palnik i upewnić się, że otwór zaworu gazu jest prawidłowo 

umieszczony wewnątrz wlotu palnika (rurka venturiego). Skontrolować pozycję elektrody 
iskrowej.

10. Założyć kratkę do gotowania.
11. Przeprowadzić kontrolę wycieków.

Ograniczona gwarancja
Sprzedawca gwarantuje pierwotnemu nabywcy detalicznemu tego produktu i żadnej innej osobie, iż 
w  przypadku  montażu  i  obsługi  tego  urządzenia  zgodnie  z  załączoną  wydrukowaną  instrukcją 
wszystkie  części  produktu  będą  wolne  od  defektów materiałowych  i  produkcyjnych  w okresie 
jednego (1) roku od daty zakupu. Sprzedawca może zwrócić się o okazanie miarodajnego dowodu 
daty  zakupu.  W  związku  z  tym  należy  zachować  paragon  lub  fakturę.  Niniejsza  ograniczona 
gwarancja obejmuje wyłącznie naprawę i wymianę części, które okażą się wadliwe w normalnych 
warunkach użytkowania i obsługi, i które po przebadaniu Sprzedawca uzna za takowe na podstawie 
rozsądnych  przesłanek.  Przed  dokonaniem  zwrotu  części  należy  skontaktować  się  z  Działem 
Obsługi  Klienta  Sprzedawcy  zgodnie  z  informacjami  kontaktowymi  przedstawionymi  poniżej. 
Jeżeli  po  przeprowadzeniu  badania  Sprzedawca  potwierdzi  istnienie  wady  objętej  niniejszą 
Ograniczoną  Gwarancją  w  jakiejkolwiek  zwróconej  części  i  przyjmie  roszczenie,  Sprzedawca 
wymieni  wadliwą  część  bez  pobierania  opłaty.  W przypadku  zwrotu  wadliwych  części  opłaty 
transportowe pokrywa nabywca. Sprzedawca dostarczy wymienione części pierwotnemu nabywcy 
pod warunkiem pokrycia kosztów przewozu lub opłat pocztowych.

Niniejsza  gwarancja  nie  obejmuje  nadużyć,  niewłaściwego  użycia,  modyfikacji,  złego 
zastosowania,  niewłaściwej  instalacji,  jak  również  niewłaściwej  instalacji  i  obsługi  ze  strony 
nabywcy  lub  osób  trzecich  oraz  niewykonywania  normalnej  i  rutynowej  konserwacji  produktu 
zgodnie z instrukcją obsługi. Ponadto po zakupie Ograniczona Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń 
wykończenia,  takich  jak  zadrapania,  wgięcia,  odbarwienia  czy  rdza  lub  innych  uszkodzeń 
spowodowanych działaniem czynników atmosferycznych.
Niniejsza gwarancja wyłącza stosowanie wszelkich innych wyraźnych gwarancji. Sprzedawca nie 
przyjmuje  odpowiedzialności  z  tytułu  gwarancji  na  produkty,  które  nie  zostały  zakupione  u 
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autoryzowanych sprzedawców detalicznych lub dystrybutorów, w tym gwarancji przydatności do 
celów handlowych lub gwarancji przydatności do określonego celu.

OGRANICZENIE  ODPOWIEDZIALNOŚCI  Z  TYTUŁU  DOMNIEMANYCH  GWARANCJI 
PRZYDATNOŚCI DO CELÓW HANDLOWYCH LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO 
CELU.  WOBEC  NABYWCY  ORAZ  INNYCH  OSÓB  SPRZEDAWCA  NIE  PONOSI 
ODPOWIEDZIALNOŚCI  ZA  SZKODY  O  CHARAKTERZE  SPECJALNYM,  POŚREDNIM, 
KARNYM,  WYNIKOWYM  LUB  UBOCZNYM.  Ponadto  Sprzedawca  nie  przyjmuje 
odpowiedzialności z tytułu domniemanej lub wyraźnej gwarancji na wady wykonania zawinione 
przez osoby trzecie.

Niniejsza  Ograniczona  Gwarancja  przyznaje  nabywcy  określone  prawa.  Nabywcy  mogą 
przysługiwać  inne  prawa w zależności  od  miejsca  zamieszkania.  Niektóre  systemy  prawne nie 
dopuszczają możliwości wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności za szkody o charakterze 
specjalnym,  ubocznym lub wynikowym oraz ograniczeń okresu gwarancji. Powyższa wyłączenia i 
ograniczenia mogą więc nie odnosić się do wszystkich.

Sprzedawca  nie  upoważnia  żadnej  osoby  lub  firmy  do  przyjmowania  zobowiązań  lub 
odpowiedzialności  z  tytułu  sprzedaży,  instalacji,  użytkowania,  usunięcia,  zwrotu  lub  wymiany 
sprzętu Sprzedawcy. Przedstawicielstwa tego rodzaju nie ciążą na Sprzedawcy.

Lista problemów i rozwiązań

Problem Możliwa przyczyna Rozwiązanie
Nie można zapalić 
palnika za pomocą 
zapalarki

Przewody lub elektroda pokryte 
resztkami jedzenia

Przetrzeć przewody i/lub elektrodę 
alkoholem

Elektroda i palniki są mokre Wytrzeć do sucha ściereczką
Pęknięta lub złamana elektroda – 
iskry w miejscu pęknięcia

Wymienić elektrodę

Poluzowany lub odłączony przewód Podłączyć lub wymienić zestaw 
przewód/elektroda

Dochodzi do zwarcia przewodu 
(iskrzenia) między zapalarką a 
elektrodą

Wymienić zestaw przewód/elektroda 
zapalarki

Zepsuta zapalarka Wymienić zapalarkę
Nie można zapalić 
palnika za pomocą 
zapałek

Brak dopływu gazu Sprawdzić poziom gazu w butli. 
Jeśli butla nie jest pusta, patrz 
„Nagłe zmniejszenie dopływu gazu 
lub zmniejszenie wysokości 
płomienia”. Jeśli butla jest pusta, 
należy ją wymienić lub napełnić.

Nakrętka przedłużona i reduktor nie 
są całkiem połączone

Przekręcić nakrętkę o pół do ¾ 
obrotu do momentu, gdy dalszy 
obrót jest niemożliwy. Dokręcać 
tylko ręcznie – nie używać narzędzi.
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Blokada dopływu gazu Przeczyścić rurki palnika. 
Skontrolować wąż i wyprostować 
ewentualne zgięcia.

Odczepienie palnika od zaworu. Ponownie podłączyć palnik i zawór.
Pajęczyny lub owady w rurce 
venturiego.

Przeczyścić rurkę venturiego.

Zablokowanie lub zapchanie 
otworów palnika.

Przeczyścić otwory palnika.

Nagłe zmniejszenie 
dopływu gazu lub 
zmniejszenie 
wysokości płomienia

Brak gazu. Wymienić lub napełnić butlę z 
gazem.

Urządzenie uwalniające nadmiar 
gazu zostało uruchomione.

Zakręcić gałki, odczekać 30 s i 
zapalić grilla. Jeśli płomienie są w 
dalszym ciągu zbyt małe, zresetować 
urządzenie uwalniające nadmiar 
gazu. W tym celu zakręcić gałki i 
zawór zbiornika z gazem LP. 
Odłączyć reduktor. Nastawić gałki 
kontrolne w pozycji HIGH. 
Odczekać 1 minutę. Zakręcić gałki 
kontrolne palników. Podłączyć 
reduktor i skontrolować, czy na 
złączach nie ma wycieków. Powoli 
odkręcić butlę z gazem, odczekać 30 
s i zapalić grilla.

Nieregularny 
płomień, płomień nie 
pojawia się na całej 
długości palnika.

Zablokowanie lub zapchanie 
otworów palnika.

Przeczyścić otwory palnika.

Żółty lub 
pomarańczowy 
płomień

W nowym palniku mogą się 
znajdować pozostałości smaru 
fabrycznego

Zapalić urządzenie na 15 minut. 
Pokrywa powinna być zamknięta

Pajęczyny lub owady w rurce 
venturiego

Przeczyścić rurkę venturiego

Pozostałości jedzenia, tłuszczu lub 
przypraw na palniku

Wyczyścić palnik

Złe ustawienie zaworu względem 
rurki venturiego

Prawidłowo ustawić rurkę 
venturiego względem zaworu

Zgaśnięcie płomienia Mocny lub porywisty wiatr Przednią część grilla ustawić w 
kierunku wiatru lub zwiększyć 
wysokość płomienia na HIGH

Niski poziom gazu LP Wymienić lub napełnić butlę z 
gazem

Przesunięcie zaworu uwalniającego 
nadmiar gazu

Patrz „Nagłe zmniejszenie dopływu 
gazu”
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Wysoki płomień Nagromadzenie tłuszczu Wyczyścić urządzenie
Zbyt dużo tłuszczu w mięsie Przed grillowaniem wykroić tłuszcz
Za wysoka temperatura gotowania Dostosować (zmniejszyć) 

temperaturę
Tłuszcz ulega 
spalaniu

Tłuszcz uwięziony przez 
nagromadzenie jedzenia wokół 
systemu palników.

Gałki ustawić w pozycji OFF – 
wyłączony. Zakręcić butlę z gazem 
LP. Pozostawić zamkniętą pokrywę i 
odczekać, aż ogień zgaśnie. Po 
ostygnięciu grilla wyjąć i wyczyścić 
wszystkie części.

Rozbłysk (ogień w 
przewodach 
palników)

Zablokowany palnik i/lub przewody 
palnika

Przeczyścić palnik i/lub przewody 
palnika

Pokrywa złuszcza się 
od środka – 
przypomina to 
złuszczanie farby

Pokrywa wykonana jest ze stali 
nierdzewnej, nie jest malowana

Nagromadzony w wyniku 
grillowania tłuszcz zamienił się w 
węgiel i ulega złuszczeniu. 
Gruntownie wyczyścić.
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