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  Barbecue elektrisch

Geachte klant, 

Gefeliciteerd met de aankoop van dit kwaliteitsproduct. Lees de 
gebruiksaanwijzing zorgvuldig door zodat u optimaal gebruik kunt maken van dit 
apparaat. In deze handleiding vindt u alle benodigde aanwijzingen en adviezen 
voor het gebruik, schoonmaak en onderhoud van het apparaat. Als u deze 
aanwijzingen volgt, heeft u altijd een uitstekend resultaat, bespaart u tijd en kunt 
u problemen voorkomen. Wij hopen dat u dit apparaat met plezier zult gebruiken.

Alleen voor gebruik buitenshuis.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
• Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u het apparaat voor 

het eerst gebruikt. Bewaar de gebruiksaanwijzing, het garantiecertificaat, 
de verkoopbon en indien mogelijk de kartonnen doos met de binnenste 
verpakking om deze indien nodig later te kunnen raadplegen.

• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder 
kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke 
vermogens, of die gebrek aan ervaring of kennis hebben, tenzij iemand 
die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht op hen houdt of 
hun heeft uitgelegd hoe het apparaat dient te worden gebruikt.

• Als de veiligheidsinstructies niet worden opgevolgd, kan de fabrikant 
niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade die daar eventueel 
het gevolg van is.

• Om kinderen te beschermen tegen de gevaren van elektrische apparatuur 
mag u ze nooit zonder toezicht bij het apparaat laten. Selecteer daarom 
een plek voor uw apparaat op dusdanige wijze dat kinderen er niet bij 
kunnen. Zorg er voor dat het snoer niet naar beneden hangt.

• Dit apparaat is alleen voor huishoudelijk gebruik en voor het doel waar 
het voor bestemd is.

• Het apparaat moet worden geplaatst op een stabiele, vlakke ondergrond.

• Dit apparaat mag niet gebruikt worden als het gevallen is, er tekenen 
van schade zijn of als het lekt.

• Raak hete oppervlakken niet aan. Gebruik hendels of draaiknoppen.
• Laat het apparaat nooit onbeheerd achter wanneer het in werking is.
• Reparaties dienen te geschieden door een bekwame gekwalificeerde 

dienst(*).
• Zorg dat het apparaat opgeborgen wordt op een droge plaats.
• Kook enkel eetwaren geschikt om te koken en voor consumptie.
• Het is noodzakelijk om dit toestel zuiver te houden, aangezien het in 

direct contact komt met eetwaren.
• Controleer of het voltage dat wordt aangegeven op het apparaat, 

overeenkomt met de plaatselijke netspanning voordat u het apparaat 
aansluit. Voltage 220V-240V 50Hz. De contactdoos moet met ten minste 
16 A of 10 A traag beveiligd zijn. 

• Dit apparaat voldoet aan alle richtlijnen met betrekking tot 
elektromagnetische velden (EMV). Mits het apparaat op de juiste wijze en 
volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing wordt gebruikt, is het 
veilig te gebruiken volgens het nu beschikbare wetenschappelijke bewijs.

• Gebruik nooit accessoires die niet aanbevolen worden door de 
fabrikant. Deze kunnen gevaar opleveren voor de gebruiker en schade 
toebrengen aan het apparaat.

• Verplaats het apparaat nooit door aan het snoer te trekken en zorg 
ervoor dat het snoer nergens in verstrikt kan raken.

• Wind het snoer niet om het apparaat heen en buig het niet.
• Zorg ervoor dat het apparaat afgekoeld is voordat u het schoonmaakt 

en opbergt.
• Dompel het snoer, de stekker en/of het apparaat nooit in het water of een 

andere vloeistof, dit om u te beschermen tegen een elektrische schok.
• Haal de stekker uit het stopcontact als u toebehoren wisselt en voor 

onderhoudswerkzaamheden.
• Gebruik het apparaat niet indien de stekker, het netsnoer of het apparaat zelf 

NL
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  Gebruiksaanwijzing

beschadigd is. Indien het netsnoer beschadigd is, moet u het laten vervangen 
door een geautoriseerd servicecentrum(*) om gevaar te voorkomen.

• Gebruik het apparaat nooit in de buurt van directe hittebronnen.
• Haal het stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet gebruikt 

wordt.
• Let op: om gevaar te voorkomen door het onbedoeld terugstellen van 

de thermische beveiliging mag dit apparaat niet gevoed worden via 
een extern schakelapparaat, zoals een timer, of aangesloten zijn op een 
circuit dat regelmatig uit en aangezet wordt door het voorwerp.

• Het gebruik van een verlengsnoer of iets dergelijks is niet toegestaan.
• Laat het apparaat afkoelen alvorens onderdelen te verwijderen of te 

monteren.
• Laat het snoer niet over de rand van de tafel hangen of tegen hete 

oppervlakken. Plaats het product niet onder of dicht bij de gordijnen, 
raambekleding enz.

• Zorg dat het snoer niet in aanraking komt met de warme onderdelen 
van het apparaat.

• Het is aangeraden een warmtewerende bedekking tussen de tafel en 
het toestel te leggen (eveneens om geen sporen tengevolge van de 
warmte op uw tafellaken of tafel na te laten).

• Oliën en vetten kunnen in brand vliegen bij oververhitting. Wees dus 
zeer voorzichtig. Verlucht de plaats tijdens de werking. 

• Let op: dek het grillrooster nooit af met aluminium folie, barbecue 
schalen of andere producten. De hitte wordt hierdoor vastgehouden en 
kan de barbecue doen smelten.

• Gebruik om gevaar te voorkomen nooit houtskool of andere vaste/
vloeibare stoffen in de barbecue.

(*) Bekwame gekwalificeerde dienst: after-sales dienst van de fabrikant of de 
invoerder, die erkend en bevoegd is om dergelijke herstellingen te doen 
zodat elk gevaar vermeden wordt. Gelieve het toestel bij problemen naar 
deze dienst terug te brengen.

ONDERDELENBESCHRIJVING
1. Deksel             
2. Handvat van het deksel
3. Grillplaat
4. Vetopvangbak
5. Basis
6. Opbergplateau (alleen BQ-2815)
7. Bovenste buis 
8. Decoratiering
9. Onderste buis
10. A Standaard voet, B Standaard basis
11. Handvat 
12. Opening voor de stekker
13. Thermostaat 
14. Indicatielampje
15. Stopcontact van het apparaat
16. Bevestigingsplaat
17. Schroeven

VOOR GEBRUIK
Lees voor gebruik de handleiding. De handleiding geeft je advies over 
het gebruik, de veiligheid en onderhoud van de barbecue. Bewaar de 
handleiding goed en zorg dat deze met het apparaat mee gaat naar 
eventuele volgende eigenaars.

• Gebruik het apparaat voor het doel zoals beschreven in deze 
handleiding. 

• Lees de veiligheidsvoorschriften goed.
•  Bewaar de verpakking.
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Plaats de voeten (10A) in de basis 
van het standaard (10B). Wanneer 
u de voet goed in de basis drukt 
zult u een klik horen.

Plaats de bevestigingsplaat (16) op 
de basis en bevestig deze met de 
bijgeleverde schroeven (17).

Draai de helft van het draadeind (a) in 
onderste buis (9), plaats de decoratieve 
ring (8) op de onderste buis (9) en draai 
vervolgens de bovenste buis op het 
draadeind; Zorg ervoor dat dit geheel 
goed gemonteerd is.

Verbind het standaard (10) met 
de buis (9) om zo het complete 
standaard te vormen, de barbecue 
kan ook zonder deze standaard 
gebruikt worden.

Draai de schroef (b) in het daarvoor 
bestemde gat in de buis (7) en plaats 
het opbergplateau op de buis . Zorg 
ervoor dat het opbergplateu goed 
vast zit.

Plaat de basis (5) op de standaard. 
Zorg ervoor dat de barbecue op 
een droge, stabiele en vlakke 
ondergrond wordt geplaatst.

Plaats de vetopvangbak (4) in de 
daarvoor bestemde gleuf in de 
basis. Door de vetopvangbak te 
vullen met wat water kunt u deze 
gemakkelijk schoonmaken.

Plaats het deksel (1) op de basis. 
Plaats het deksel tijdens het 
barbecueën op zo een manier dat 
deze als windbreker kan fungeren.

Druk de thermostaat in het 
apparaat (13) zorg ervoor dat 
de thermostaat goed wordt 
aangedrukt.

Plaats de grillplaat (3) op de basis 
van de barbecue (5). Schuif eerst het 
stopcontact van de grillplaat (15) 
door de daarvoor bestemde opening 
in de basis (12), Plaats vervolgens de 
grillplaat horizontaal op de basis. 

  Barbecue elektrisch
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  Gebruiksaanwijzing

VOOR HET EERSTE GEBRUIK
• Verwijder alle verpakkingen van het apparaat en was de grillplaat 

(3), vetopvangbak (4) en het deksel (1) grondig. De grillplaat en de 
vetopvangbak zijn beide vaatwasmachinebestendig. 

Belangrijk: droog de onderdelen voor gebruik grondig, in het bijzonder 
het stopcontact op de grillplaat (15). Dompel de thermostaat (13) nooit in 
het water of andere vloestoffen.

• Verwarm de grill zonder voedsel in zijn maximale stand voor 10 
minuten, met het deksel gesloten. Tijdens het eerste gebruik kunnen 
olieresten die zijn achtergebleven tijdens het productieproces rook en 
een onaangename geur verspreiden. Dit is normaal en zal na een korte 
periode verdwijnen.

GEBRUIK 
• Steek de stekker in het stopcontact. 
• Stel de thermostaat (13) in op het gewenste niveau. (het 

voorverwarmen duurt ongeveer 10 minuten)
• Het indicatielampje (14) zal doven wanneer de barbecue zijn gewenste 

temperatuur heeft bereikt. 
• Plaats het voedsel op de grillplaat (3).

BAKTIJDEN
De volgende baktijden zijn indicatief. De tijden zijn afhankelijk van het 
gewicht en grootte van het te bereiden voedsel en of de barbecue met de 
deksel open of dicht grillt.

Voedsel Thermostaat stand Baktijd 

Biefstuk 5 15-20  Min.

Lam 5 12-18  Min.

Kippenpootjes 5 25-30  Min.

Karbonades 5 20-25  Min.

Kipvleugeltjes 5 15-20  Min.

Varkensfilet 4-5 9-10  Min.

Vis 5 12-15  Min.

Spiesen 3-4 10-12  Min.

Worst 3-4 12-15  Min.

TIPS VOOR HET GRILLEN 
• Laat uw vlees een nacht in de marinade liggen (laat deze marinade 

bestaan uit olie (voor het vocht), azijn (voor de malsheid), en een mix 
van kruiden).

• Maak altijd gebruik van een tang of een spatel om het vlees de draaien 
(met een vork beschadigd u het vlees waardoor het zal uitdrogen).

• Draai het vlees en vis één keer tijdens het grillen. Als u het vlees of vis te 
vaak draait zal het uitdrogen).

• Grill het vlees niet te lang. 
• Wanneer het voedsel aan de grillplaat blijft plakken, adviseren wij u de 

grillplaat in te smeren met olie.
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 SCHOONMAAK EN ONDERHOUD 
• Haal de stekker uit het stopcontact.
• Laat het apparaat volledig afkoelen.
• Neem de thermostaat (13) uit het stopcontact van het apparaat.
• Maak de grillplaat (3) en de vetopvangbak (4) schoon met een warm 

sopje en een vochtige doek. Gebruik geen schuursponsjes of agressieve 
schoonmaakmiddelen om beschadiging van de grillplaat te voorkomen.

• Maak de basis (5) schoon met een vochtige doek. Vetspatjes kunnen 
verwijderd worden met een mild schoonmaakmiddel.

• De grillplaat is voorzien van een antiaanbaklaag, zorg ervoor dat deze 
tijdens het grillen en schoonmaken niet beschadigt. 

• Bescherm het apparaat tegen stof en vuil wanneer u het voor een 
langere tijd niet gebruikt (doe er een hoes of plastic zak over). Bewaar 
het apparaat in een droge ruimte.

GARANTIEVOORWAARDEN
• Tristar is niet verantwoordelijk voor schade:

o Ten gevolge van een val of ongeluk.
o Indien het apparaat technisch is gewijzigd door gebruiker of derden.
o Door oneigenlijk gebruik van het apparaat.
o Door normale gebruiksslijtage.

• Door eventuele reparatie wordt de oorspronkelijke garantieperiode 
van 2 jaar niet verlengd. Deze garantie is slechts geldig op Europees 
grondgebied. Deze garantie heft de gebruikersrechten volgens 
Europese richtlijn 1944/44CE niet op.

• Bewaar altijd uw aankoopbewijs, zonder dit aankoopbewijs kunt u geen 
aanspraak maken op enige vorm van garantie.

• Bij schade veroorzaakt door het niet opvolgen van de 
gebruiksaanwijzing vervalt het recht op garantie! Voor vervolgschade 
die hieruit ontstaat is Tristar niet aansprakelijk.

• Voor materiële schade of persoonlijk letsel veroorzaakt 
door ondeskundig gebruik of het niet opvolgen van de 
veiligheidsvoorschriften is Tristar niet aansprakelijk. In dergelijke 
gevallen vervalt elke aanspraak op garantie.

• Anders dan het schoonmaken, zoals genoemd in deze handleiding, is 
aan dit apparaat geen onderhoud noodzakelijk. 

• Indien er reparaties moeten worden uitgevoerd, mag dit uitsluitend 
door een geautoriseerd bedrijf gebeuren.

• Het product mag niet worden gewijzigd of veranderd.
• Indien zich problemen zouden voordoen gedurende 2 jaar na 

aankoopdatum, welke gedekt zijn door de fabrieksgarantie, kunt u het 
apparaat ter vervanging aanbieden bij uw aankooppunt.

• Voor vragen of klachten kunt zich melden bij uw verkooppunt.
• Dit apparaat heeft 24 maanden garantie vanaf de datum van aankoop 

(kassabon).
• Uitsluitend materiaal- en/of fabricagefouten komen in aanmerking voor 

deze garantie.
• Als u gebruik wilt maken van uw garantieaanspraak, zorgt u er dan voor 

dat u het volledige apparaat in zijn originele doos en aankoopbewijs 
inlevert bij uw aankooppunt.

• Schade aan accessoires of onderdelen betekent niet automatisch dat 
het gehele apparaat zal worden vervangen. In dit soort gevallen moet u 
contact opnemen met onze serviceafdeling. Afgebroken glazen/plastic 
onderdelen of accessoires vallen niet onder de garantie en zullen dus 
altijd tegen een vergoeding kunnen worden vervangen.

• Defecten aan hulpstukken of aan de slijtende onderdelen, alsmede 
reiniging, onderhoud of de vervanging van slijtende delen vallen niet 
onder de garantie en zullen dus in rekening worden gebracht!

• De garantie vervalt in geval van ongeoorloofde manipulatie.
• Na het verstrijken van de garantie kunnen reparaties worden uitgevoerd 

door de bevoegde dealer of reparatieservice tegen de betaling van de 
daaruit voortvloeiende kosten.

  Barbecue elektrisch
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  Gebruiksaanwijzing

AANWIJZINGEN TER BESCHERMING VAN 
HET MILIEU
Dit product mag aan het einde van zijn levensduur niet bij 
het normale huisafval worden gedeponeerd, maar dient 

bij een speciaal inzamelpunt voor het hergebruik van elektrische en 
elektronische apparaten te worden aangeboden. Het symbool op artikel, 
gebruiksaanwijzing en verpakking attendeert u hierop. De gebruikte 
grondstoffen zijn geschikt voor hergebruik. Met het hergebruik van 
gebruikte apparaten of grondstoffen levert u een belangrijke bijdrage aan 
de bescherming van ons milieu. Informeer bij uw lokale overheid naar het 
bedoelde inzamelpunt.

Verpakking
Het verpakkingsmateriaal is 100% recyclebaar, lever het 
verpakkingsmateriaal gescheiden in.

Product
Dit apparaat is voorzien van het merkteken volgens de Europese 
richtlijn 2002/96/EG inzake afgedankte elektrische en elektronische 
apparaten(AEEA). Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste 
manier als afval wordt verwerkt, helpt u mogelijk negatieve consequenties 
voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen.

EG-conformiteitsverklaring
Dit apparaat is ontworpen om in contact te komen met levensmiddelen en 
is ontworpen in overeenstemming met de EG-richtlijn 89/109/EEC.
Dit apparaat is ontworpen, vervaardigd en in de handel gebracht 
in overeenstemming met de veiligheidsdoeleinden van de 
“laagspanningsrichtlijn”nr. 2006/95/EC, de beschermingsvoorschriften van 
de EMC-richtlijn 2004/108/EC “Elektromagnetische compatibiliteit” en de 
vereiste van richtlijn 93/68/EG.


