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Instrukcja obsługi 

 
Ogólne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 

 
- Przed użyciem należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i zachować ją razem z 

gwarancją, paragonem oraz, jeśli to możliwe, pudełkiem wraz z wewnętrznym 
opakowaniem. 

- Urządzenie jest nieodpowiednie dla celów komercyjnych. Należy trzymać z dala od źródeł 
ciepła, bezpośredniego oddziaływania promieni słonecznych, wilgoci (nigdy nie zanurzaj go 
w jakiejkolwiek cieczy) oraz ostrych krawędzi. Nie należy obsługiwać urządzenia mokrymi 
dłońmi. Nie należy wkładać go do wody. 

- Podczas czyszczenia lub przenoszenia urządzenia należy je koniecznie wyłączyć 
i wyciągnąć wtyczkę z gniazdka. 

- Aby chronić dzieci przed niebezpieczeństwami stwarzanymi przez urządzenia elektryczne, 
należy upewnić się, że kabel jest umiejscowiony nisko nad podłożem i że dzieci nie mają 
dostępu do urządzenia. 

- Nie należy podejmować samodzielnych prób naprawy urządzenia. Zawsze należy 
skontaktować się z autoryzowanym technikiem. 

- Zwróć szczególną uwagę na poniższe "Specjalne Instrukcje Dotyczące 
Bezpieczeństwa". 

- Urządzenie może być używane przez dzieci od 8 roku życia oraz osoby o obniżonych 
zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych bądź osoby 
nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeżeli znajdują się one pod nadzorem lub 
zostały poinstruowane o użytkowaniu urządzenia w sposób bezpieczny oraz jeśli 
rozumieją powiązane zagrożenia. Dzieci nie mogą czyścić urządzenia ani 
wykonywać czynności konserwacyjnych bez nadzoru. 

- Dzieci nie mogą czyścić urządzenia ani wykonywać czynności konserwacyjnych, 
chyba że ukończyły 8 lat lub są pod nadzorem. Przechowuj urządzenie i jego 
przewód elektryczny w miejscu niedostępnym dla dzieci w wieku poniżej 8 lat. 

- Przewód zasilający powinien być regularnie sprawdzany pod kątem śladów 
uszkodzeń, w razie wystąpienia uszkodzeń kabla, nie wolno używać urządzenia. 



 

- Urządzenie należy podłączyć do gniazda z uziemieniem. 
- Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pomocą zewnętrznego wyłącznika 

czasowego lub oddzielnego systemu zdalnego sterowania. 
 
OSTRZEŻENIE: Nie stosować węgla drzewnego lub podobnych paliw 
łatwopalnych w urządzeniu  

- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, 
autoryzowanego serwisanta lub osoby o porównywalnych kwalifikacjach, gdyż inne 
postępowanie może być źródłem zagrożenia. 

 
OSTRZEŻENIE: Aby uniknąć przegrzania, urządzenia nie można przykrywać 
żadnym jednolitym lub elastycznym materiałem, takim jak folia aluminiowa, 

taca aluminiowa lub taca wykonana z innego materiału odpornego na wysoką 
temperaturę. Użycie takich przedmiotów lub materiałów na grillu mogłoby zmniejszyć 
bezpieczeństwo produktu i spowodować poważne uszkodzenia. 

- Urządzenie powinno być zasilane z zastosowaniem bezpiecznika 
różnicowoprądowego (RCD) o znamionowym prądzie roboczym nieprzekraczającym 
30 mA. 

- Przewód zasilający powinien być regularnie sprawdzany pod kątem śladów 
uszkodzeń, w razie wystąpienia uszkodzeń kabla, nie wolno używać urządzenia. 

- Umieszczaj urządzenie w odpowiedniej, bezpiecznej odległości od łatwopalnych 
przedmiotów, takich jak meble, zasłony itp. Odległość między urządzeniem a ścianą musi 
wynosić co najmniej 15 cm. 

- Stawiaj urządzenie na płaskiej i odpornej na wysoką temperaturę powierzchni. 
- Równomiernie rozkładaj ciężar na ruszcie. Maksymalny ciężar: 2 kg. 
 

Ogólne informacje dotyczące użytkowania 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Lista elementów 
 

Numer 

seryjny 
Elementy   Elementy 

1 Mały ruszt 13 Skrzynka rozdzielcza II 

2 Osłona wiatrowa 14 Wskaźnik 

3 Osłona wiatrowa 15 Gałka 

4 Stolik boczny 16 Taca 

5 Główny ruszt 17 Mocowanie tacy 

6 Grzałka 18 Obudowa 

7 Śruby 20 Rura podporowa 

8 Skrzynka rozdzielcza I 21 Półka-taca 

9 Mikroprzełącznik 22 Łącznik rur 

10 Termostat 23 Stopka rury 

11 Śruba 24 Przewód 

12 Mocowanie przewodu 

 

Sposób użycia 
 

• Usuń wszystkie 
opakowania. 
• Połącz elementy 
wymienione w tabeli, jak 
pokazano na rysunkach. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Umyj główny ruszt (5), 
małą siatkę (1) i tacę (16) 
wilgotną ściereczką. 
- Wlej do tacy (16) zimną 
wodę, do poziomu 
oznaczonego "MAX". 
 
 



 

Uwaga: Wlej wodę do tacy (16) do poziomu oznaczonego "MAX". W tacy (16) zawsze musi 
znajdować się woda, aby tłuszcz z żywności nie wzniecał płomieni. 

 
Przy pierwszym użyciu z grzałki będzie wydobywał się dym. 
- Ustaw termostat zgodnie z zamierzonym bieżącym zastosowaniem grilla: niska lub średnia 
temperatura do ogrzewania lub chłodzenia, temperatura MAX. do szybkiego gotowania i 
grillowania. Lampka kontrolna (14) wyłączy się po osiągnięciu ustawionej temperatury. 

- Wyłóż potrawę bezpośrednio na główny ruszt (5). Nigdy nie kładź talerzy, tac lub folii 
aluminiowej pod potrawy. Czas grillowania zależy od grubości potrawy. Od czasu do czasu 
obracaj jedzenie. 

- Do wyboru są trzy poziomy wysokości rusztu. 
 
Po użyciu należy przekręcić termostat na "0" i wyciągnąć wtyczkę z gniazdka. 
 
 

Rozwiązywanie problemów 
Grzałka jest wyposażona w wyłącznik bezpieczeństwa. Zapobiega to pracy grzałki poza tacą 
grillową. Jeśli grzanie nie włącza się, należy sprawdzić podłączenie do prądu oraz upewnić 
się, czy grzałka jest prawidłowo zamontowana w obudowie. 

 

 
Czyszczenie 
- Przed czyszczeniem urządzenia zawsze wyciągaj wtyczkę z gniazdka i poczekaj, aż 

urządzenie się schłodzi. 
- Urządzenie należy czyścić lekko zwilżoną ściereczką. Nigdy nie zanurzaj grzałki ani 

skrzynki rozdzielczej (8)(13) w wodzie! 
- Nie używaj stalowej szczotki ani innych drapiących przedmiotów do czyszczenia rusztów.  
 
Urządzenie zostało przetestowane zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi 
dyrektywami CE, np. dyrektywami odnoszącymi się do kompatybilności 
elektromagnetycznej i dyrektywy niskonapięciowej, a także zostało skonstruowane 
zgodnie z najnowszymi przepisami bezpieczeństwa. Zmiany techniczne mogą być 
dokonywane bez uprzedniego powiadomienia. 

 

 

 

Specyfikacja techniczna 
 

Marka: Heckermann 

Napięcie: 220-240V 

Moc: 2200-2400W 

Powierzchnia grillowa: 42x27 cm 

Waga netto: 4,4 kg 

Waga brutto: 4,9 kg 

Kolor: czarny 

Model: BQ1703XL-SWGF 

Certyfikaty: CE, GS, RoHS, DGCCRF, DM258 

 



 

 

 

Prawidłowa utylizacja produktu 

 

To oznaczenie wskazuje, że na terenie całej UE produkt ten nie powinien być 

usuwany wraz z innymi odpadami z gospodarstw domowych. Aby zapobiec 

ewentualnym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z 

niekontrolowanego usuwania odpadów, należy je poddać recyklingowi w 

sposób odpowiedzialny, celem wspierania zrównoważonego ponownego 

wykorzystania zasobów materialnych. Aby zwrócić zużyte urządzenie, należy 

skorzystać z systemów zwrotu i zbiórki odpadów lub skontaktować się ze 

sprzedawcą detalicznym, od którego produkt został zakupiony. Może on 

odebrać produkt i skierować do przyjaznego środowisku recyklingu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Designed in Poland 
Made in P.R.C. 

 

Importer:  

BIG5 Krzysztof Czurczak 

ul. Wysockiego 41/6  

42-218 Częstochowa  

NIP: 6861576041 

www.heckermann.pl 

 

Producent: 
Ningbo Jinchang Electronics Co.,Ltd. 
Guangming Road 17,Ditang Street,315491 yuyao City 
Zhejiang Province,PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA 


