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 INTRODUÇÃO                                                                   
Agradecemos a sua escolha. Este Grelhador Elétrico 2 em 1 HOFFEN ref. 
BBQY-H091 irá facilitar o seu dia-a-dia. Leia este manual de instruções 
antes de o colocar em funcionamento, para que possa tirar o máximo 
partido do mesmo e guarde-o para consulta futura.

 AVISOS DE SEGURANÇA                                             

 � ESTE APARELHO DESTINA-SE 
EXCLUSIVAMENTE A UTILIZAÇÃO 
DOMÉSTICA!

 � SOMENTE PARA UTILIZAÇÃO NO 
INTERIOR DA HABITAÇÃO.

 � VERTA 1 L DE ÁGUA DENTRO DO 
TABULEIRO. O NÍVEL DE ÁGUA 
NO TABULEIRO DEVE-SE SITUAR 
ENTRE 0,4- 1 L (AS INDICAÇÕES 
DE NÍVEL ESTÃO INSCRITAS NO 
INTERIOR DO PRÓPRIO TABULEIRO). 
O ENCHIMENTO DO TABULEIRO COM 
ÁGUA DEVE SER FEITO EM ALTURA 
PRÓPRIA E ASSEGURANDO-SE QUE A 
ÁGUA NÃO ENTRA EM CONTATO COM 
A RESISTÊNCIA.

Para reduzir o risco de acidentes pessoais, 
incêndio ou danos, quando utilizar aparelhos 
elétricos deve seguir precauções de segurança 
básicas, incluindo as seguintes:
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• Antes de utilizar o aparelho, verifique na 
etiqueta de especificações técnicas se a 
corrente elétrica corresponde à rede elétrica 
da sua habitação. A etiqueta está colocada no 
aparelho. Em caso de dúvida, recorra à ajuda 
de um eletricista qualificado.

• Este aparelho é de Classe I e possui, de origem, 
um cabo de alimentação e uma ficha com 
ligação terra, pelo que deve ser sempre ligado 
a uma tomada com ligação terra incorporada. 
Se a tomada elétrica não tiver ligação terra, é da 
responsabilidade pessoal do cliente substituí-
la por uma com ligação terra.

• Este aparelho pode ser utilizado por crianças 
de 8 ou mais anos e pessoas com capacidades 
físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou 
sem experiência e conhecimento para o seu 
manuseamento, se tiverem recebido supervisão 
ou instruções relativas à utilização do aparelho 
de forma segura e compreenderem os riscos 
envolvidos. As crianças não devem brincar 
com o aparelho. A limpeza e manutenção não 
devem ser feitas por crianças a menos que 
tenham idade igual ou superior a 8 anos e sob 
supervisão.

• Mantenha o aparelho e o cabo de alimentação 
afastados de crianças com idade inferior a 8 
anos.

• As crianças desconhecem os danos que 
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podem ser causados por aparelhos elétricos. 
As crianças não devem brincar com o aparelho. 
Este aparelho não é um brinquedo, como tal, 
deve ser mantido fora do alcance de crianças 
com idade inferior a 8 anos.

• De forma a evitar riscos de incêndio ou choques 
elétricos, certifique-se que nenhum tipo de 
líquido entra em contacto com as partes elétricas 
do aparelho ou com o cabo de alimentação. 
Não exponha o aparelho à humidade, não o 
utilize no exterior e mantenha-o afastado de 
fontes diretas ou indiretas de água, como por 
exemplo, lavatórios, jarras, vasos, etc. No caso 
de derrame de qualquer líquido sobre as partes 
elétricas, desligue o aparelho imediatamente 
da fonte de alimentação e dirija-se à loja onde 
o adquiriu ou a um técnico qualificado para a 
reparação. 

• O aparelho não deve ser utilizado se 
estiver avariado, se não estiver a funcionar 
corretamente ou se detetar alguma anomalia 
no cabo de alimentação ou na ficha. Sempre 
que detetar alguma avaria e/ou anomalia 
dirija-se à loja onde o adquiriu ou a um técnico 
qualificado, a fim de efetuar a reparação 
ou substituição do aparelho ou do cabo de 
alimentação. Assegure-se que somente são 
usadas peças novas e recomendadas.

• Verifique periodicamente o cabo de alimentação. 
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Se o cabo de alimentação apresentar danos, 
deve ser substituído pelo fabricante, por um 
serviço de assistência técnica ou por um técnico 
devidamente qualificado de forma a evitar riscos.

• Não coloque nenhum objeto por cima do 
cabo de alimentação, nunca o dobre ou torça 
e certifique-se que o mantém afastado de 
arestas cortantes, superfícies quentes e de 
locais de normal circulação de pessoas de 
forma a evitar quedas. Não deixe que o cabo 
de alimentação fique pendurado de forma que 
uma criança menor de 8 anos o possa agarrar.

• Segure sempre na ficha para desligar o 
aparelho da fonte de alimentação. Nunca o 
faça puxando pelo cabo de alimentação.

• Este aparelho não se destina a funcionar 
através de temporizadores externos ou de 
sistemas de controlo remoto separado.

• Evite utilizar adaptadores e cabos de 
extensão. Caso seja necessário, utilize 
apenas adaptadores e cabos de extensão 
recomendados.

• Certifique-se de que a tomada onde o aparelho 
será ligado é exclusiva para este aparelho. A 
ligação de vários aparelhos à mesma tomada 
pode levar a uma sobrecarga do circuito 
eléctrico.

• Após desembalar o aparelho, certifique-se que 
não está danificado e que não falta nenhuma 
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peça. Em caso de dúvida contacte o Serviço 
de Informação ao Cliente. Todo o conteúdo 
da embalagem, como por exemplo, sacos de 
plástico, esferovite, fitas, etc., deve ser mantido 
fora do alcance das crianças, pois pode ser 
perigoso e causar asfixia. Deve utilizar apenas 
os acessórios recomendados pelo fabricante 
e contidos nesta embalagem, sob o risco de 
acidente ou danos no aparelho.

• Este aparelho foi concebido apenas para uso 
doméstico. Qualquer outro uso será considerado 
impróprio e consequentemente perigoso. O 
fabricante não pode ser responsabilizado por 
quaisquer ferimentos ou danos resultantes do 
uso impróprio do aparelho.

• Antes de utilizar o aparelho verta a quantidade 
de 0,4 a 1 L de água no tabuleiro. Este 
procedimento ajuda a baixar a temperatura do 
próprio tabuleiro, a reduzir a produção de fumo 
e facilitará a limpeza do aparelho.

• Recomenda-se cuidado para que a água nunca 
entre em contacto com a resistência.

• Antes de utilizar o aparelho verifique sempre 
que o painel de controlo está devidamente 
encaixado e seguro no corpo do aparelho.

• A temperatura das superfícies acessíveis 
pode estar alta quando o aparelho estiver em 
utilização, o que é normal devido à sua própria 
função. Evite o contacto com a pele pois pode 
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sofrer queimaduras. Utilize sempre as pegas 
em termoplástico para movimentar o aparelho.

• Não toque no aparelho, nem na sua ficha, com 
as mãos molhadas ou os pés húmidos ou 
descalços, a fim de evitar choques elétricos.

• No caso de sofrer alguma queimadura, siga as 
seguintes instruções de primeiros socorros:

 � Introduza a área do corpo queimada em 
água fria durante pelo menos 15 minutos;
 � Cubra com uma compressa limpa e seca;
 �Não aplique nenhum creme, óleo ou loção;
 � Se necessário, dirija-se ao seu médico.

• Nunca desmonte ou tente efetuar qualquer tipo 
de reparação no aparelho. Caso não cumpra 
com esta norma de segurança pode colocar 
em risco a sua própria segurança e invalidar 
os termos da garantia. Somente pessoal 
técnico, devidamente qualificado, pode efetuar 
qualquer tipo de reparação neste aparelho.

• Nunca coloque o aparelho em cima de 
superfícies quentes. Mantenha-o afastado de 
fontes diretas ou indiretas de calor, tais como, 
fogões a gás ou elétricos, fornos ou outros 
aparelhos que produzam calor e coloque-o 
sempre sobre uma superfície seca, plana e 
protegida de impactos.

• Não exponha o aparelho a temperaturas 
extremas, a fortes flutuações de temperatura, 
à luz solar direta ou à humidade.
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• Não desloque o grelhador enquanto estiver a 

ser utilizado. Aguarde que o aparelho arrefeça 
antes de o deslocar ou arrumar.

• Durante a utilização, o aparelho deve ser 
colocado em superfícies niveladas, resistentes 
ao calor, impermeáveis   a salpicos e manchas. 
Ao grelhar alimentos com um alto teor de 
gordura ou humidade, os salpicos nem sempre 
são evitáveis.

• Nunca deixe o aparelho sem supervisão 
durante a utilização.

• Coloque este aparelho numa área ventilada. 
Mantenha uma distância de segurança ao redor 
do aparelho para uma adequada circulação de 
ar.

• Nunca coloque o aparelho sob armários 
suspensos ou junto a cortinados, paredes de 
armários ou outros objetos inflamáveis.

• Instale o aparelho a uma distância de segurança 
de materiais inflamáveis (p. ex. cortinados).

• Enquanto o aparelho estiver em funcionamento, 
ou ainda quente, mantenha-o afastado de 
superfícies que não sejam resistentes ao calor, 
não o deixe próximo de roupa, cortinas, papel 
ou outros objetos ou materiais inflamáveis. 
Nunca o cubra e certifique-se que existe uma 
boa circulação de ar à sua volta.

• Durante a primeira utilização pode notar 
um cheiro estranho ou algum fumo, isto é 
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perfeitamente normal e desaparece após 
alguns instantes.

• AVISO: Carvão vegetal ou outros materiais 
combustíveis similares não devem ser 
utilizados com este aparelho.

• Não forre a grelha ou a bandeja coletora 
de gordura com papel de alumínio ou com 
qualquer outro material resistente ao calor. 
Tal pode resultar no sobreaquecimento do 
aparelho e levar a danos graves.

• Não coloque alimentos embalados em papel 
ou plástico sobre a grelha.

• No caso da gordura dos alimentos se incendiar, 
lembre-se que não deve utilizar água para 
extinguir as chamas. Utilize antes uma manta 
corta-fogo, um cobertor ou algo similar.

• Nunca verta água fria sobre a grelha enquanto 
esta estiver quente.

• A tomada de ligação do aparelho deve ser 
facilmente acessível para que, em caso de 
emergência, a ficha possa ser desligada 
rapidamente

• Sempre que pretender movimentar, limpar, 
armazenar e se não pretender utilizar o aparelho 
por um longo período de tempo, desligue o 
aparelho, retire a ficha da fonte de alimentação 
e permita que arrefeça por completo. Verta 
também a água que possa ainda existir no 
tabuleiro.
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• Desligue o aparelho da fonte de alimentação 

sempre que não estiver a ser utilizado e antes 
de proceder à sua montagem, desmontagem ou 
limpeza.

• Desligar o aparelho em caso de trovoada.
• Para proceder à limpeza e remoção dos 

resíduos de alimentos do aparelho, desligue-o, 
retire a ficha da fonte de alimentação e aguarde 
que arrefeça completamente. 

• Limpe o aparelho e os acessórios em contato 
com os alimentos, de acordo com a informação 
fornecida na seção “LIMPEZA E ARRUMAÇÃO”.

• Não mergulhe a resistência, o painel de controlo 
ou o cabo de alimentação e a respetiva ficha 
em água ou qualquer outro líquido.

• No final da vida útil do aparelho, recomenda-
se inutilizá-lo cortando o cabo de alimentação, 
após ter desligado o aparelho da tomada. É 
também recomendado inutilizar as partes do 
aparelho que possam representar um perigo 
especialmente para as crianças, pois podem 
utilizar o aparelho inutilizado para brincar.

ATENÇÃO! SUPERFÍCIE QUENTE. 
Este símbolo impresso no aparelho avisa 
para o perigo de queimaduras, uma vez que 
as partes acessíveis do aparelho aquecem 
durante o funcionamento.



[13]

PT

BA
RB

EC
UE

 E
LÉ

TR
IC

O
 2

 E
M

 1

 DESCRIÇÃO DO APARELHO                                         
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 DESCRIÇÃO GERAL                                                           
A. Tabuleiro superior
B. Conjunto do painel de controlo, elemento de aquecimento (resistência) e 

cabo de alimentação
 B1. Termóstato
 B2. Luz indicadora de funcionamento
C. Vara metálica para suporte do tabuleiro em zinco
D. Tabuleiro em zinco
E. Grelha
F. Encaixe para grelha (opção de 2 alturas distintas)
G. Pé em plástico (4x)
H. Tubo superior do pé do suporte (4x) (tubo mais curto)
I. Grelha de suporte
J. Barras de suporte dos pés e da grelha (4x) (2 barras curtas + 2 barras 

mais compridas)
K. Tubo inferior do pé de suporte (4x) (tubo mais comprido)
L. Parafuso pequeno (4x)
M. Porca para fixação do tabuleiro em zinco (1x)
N. Bucha em borracha (2x)
O. Parafuso 
P. Porca de orelhas para fixação dos pés e das barras de suporte (4x) 

 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS                                         
Tensão de alimentação: 220-240V~ 50/60Hz
Potência: 2000W

 UTILIZAÇÃO DO APARELHO                                             
Compacto, fácil de utilizar e limpar, o Barbecue Elétrico HOFFEN ref. 
BBQY-H091 permite preparar deliciosos grelhados num instante, podendo 
ser utilizado numa varanda ou terraço com o seu suporte, ou diretamente à 
sua mesa.

 Montagem 

• Certifique-se que todo o material de acondicionamento foi devidamente 
retirado antes de proceder à montagem e utilização do aparelho.
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 Montagem - Suporte do Barbecue 

Comece por montar os pés do suporte 
encaixando a partes superiores dos pés (H) 
nas partes inferiores (K) conforme indicado 
na figura ao lado.

Escolha um dos pés e proceda à montagem 
do suporte da gelha (J). Tenha em atenção 2 
notas importantes:
- Existem 2 tipos de barras do suporte (J): 
as mais pequenas são para as laterais e as 
maiores são para a frente e a traseira do 
suporte.
- A parte mais curta das barras do suporte 
(J) deve ficar voltada para cima conforme 
indicado na figura apo lado.

Seguidamente deve encaixar o parafuso 
(O) pela furação existente nas diversas 
peças, unindo as 2 barras do suporte ao pé 
e atarraxando a porca de orelhas conforme 
indicado na figura ao lado.

Repita o procedimento para todos os pés 
até ter o suporte devidamente montado 
conforme indicado na figura ao lado.
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O suporte deve ficar conforme indicado na 
figura ao lado.

Encaixe a grelha inferior (I) sobre o suporte 
(J).
Pode então colocar o grelhador devidamente 
montado sobre o suporte.

 Montagem - Grelhador 

Volte o tabuleiro superior (A) ao contrário 
e fixe os 4 pés em plástico (G) utilizando 
os parafusos pequenos (L) fornecidos 
com o aparelho. Ver figura ao lado. Tenha 
em atenção que o pés devem ficar todos 
voltados todos para o mesmo lado.

Coloque o tabuleiro (A) voltado para cima 
e com o encaixe do painel de controlo 
voltado para si, conforme indicado na 
figura ao lado.

Coloque o tabuleiro em zinco (D) dentro 
do tabuleiro superior (A) colocando os 
encaixes do painel de controlo também 
voltados para si conforme indicado na 
figura ao lado.
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Monte o tabuleiro em zinco (D) no tabuleiro 
superior (A) encaixando-o no parafuso 
existente no tabuleiro (A) e fixe ambas as 
partes com a porca (M) fornecida com o 
aparelho.
Encaixe também a barra metálica (C) nos 
furos laterais do tabuleiro em zinco (D) e do  
tabuleiro superior (A) conforme indicado na 
figura ao lado.

Volte o conjunto dos 2 tabuleiros (A e 
D) ao contrário e proceda à montagem 
das buchas em borracha (N) em ambas 
as extremidades da barra metálica (C) 
conforme indicado na figura ao aldo.

Na figura ao lado pode ver em pormenor 
o encaixe das buchas em borracha (N) na 
extremidade da barra metálica (C).
Após as buchas (N) estarem montadas, 
volte novamente todo o conjunto para a 
posição correta.

Encaixe o conjunto do painel de controlo, 
elemento de aquecimento (resistência) 
e cabo de alimentação (B) sobre os 2 
tabuleiros (A e D) já montados.

Após a colocação do painel de controlo, 
elemento de aquecimento (resistência) e 
cabo de alimentação (B) o aparelho deve 
ficar conforme indicado na figura ao lado.
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Nota: imagem de pormenor do painel 
de controlo, elemento de aquecimento 
(resistência) e cabo de alimentação (B) em 
contacto to o tabuleiro (A).

Coloque a grelha (E) selecionando uma das 
2 opções de altura disponíveis de acordo 
com as suas necessidades.

No final da montagem o aparelho deve 
ficar conforme indicado na figura ao lado.

 Antes da primeira utilização 

• Coloque o aparelho devidamente montado sobre uma superfície plana, 
estável e resistente ao calor, mantendo uma distância mínima de 
segurança de paredes ou outros objetos.

• Desenrole completamente o cabo de alimentação e ligue o aparelho à 
tomada.

• Rode o termóstato (B1) para a temperatura máxima. 
• Aguarde cerca de 10 minutos para que sejam queimados todos resíduos 

de fabrico. Decorridos os 10 minutos, rode o termóstato (B1) para a 
posição “0” (desligado), retire a ficha da tomada e deixe o aparelho 
arrefecer.

• Limpe o corpo do aparelho com um pano limpo e seco ou com um pano 
ligeiramente húmido. Não utilize agentes de limpeza agressivos para 
evitar danos na superfície do aparelho.
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 Funcionamento 

• Certifique-se que o aparelho está devidamente montado.
• Certifique-se de que existe espaço livre suficiente em torno do aparelho 

para permitir a saída de vapor e uma ventilação adequada.

Nota: Durante o funcionamento, a luz (B2) mantém-se constantemente 
acesa.

• Certifique-se que o botão do termóstato (B1) está na posição “0” 
(desligado).

• Verta entre 0,4 a 1L de água dentro do tabuleiro superior (A). Durante o 
funcionamento a água vai evaporando, pelo que a deve ir repondo, tendo 
em atenção nunca verter água em cima da resistência.

• Desenrole completamente o cabo de alimentação e ligue o aparelho à 
tomada.

• Rode o termóstato (B1) para a temperatura máxima. A luz de 
funcionamento (B2) acende e mantém-se acesa durante o tempo que o 
aparelho estiver ligado à fonte de alimentação.

Nota:
Durante as  primeiras utilizações o aparelho liberta um ligeiro 
fumo normal e inofensivo, resultante da queima dos resíduos de 
fabrico. Este fumo desaparece passados alguns minutos.

• Permita que o aparelho pré-aqueça por cerca de 5 a 10 minutos. 
• Após o período de aquecimento ter decorrido, disponha os alimentos 

sobre a grelha (E) e, de tempos a tempos, verifique o seu estado e vire-os 
sempre que necessário.

• O tempo de confeção depende do tipo de alimento, da espessura e do 
seu gosto pessoal.

• A qualquer altura pode selecionar no termóstato uma temperatura mais 
baixa e adequada às sua necessidades. Pode também alterar a posição 
da grelha (E) para uma das 2 alturas disponíveis de acordo com as suas 
necessidades

• Após os alimentos estarem confecionados, retire-os utilizando utensílios 
de plástico ou de madeira. Nunca utilize utensílios metálicos para não 
danificar o revestimento do aparelho.

• Caso pretenda manter quentes os alimentos grelhados, pode 
baixar a temperatura rodando o botão do termóstato (B1) para uma 
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temperatura baixa. Neste caso, o elemento de aquecimento liga e desliga 
automaticamente.

• Quando terminar, rode o botão do termóstato (B1) para a posição “0” 
(desligado) e desligue o aparelho da fonte de alimentação. 

 DICAS                                                                                  
• Para grelhar alimentos que estejam no frigorífico, retire-os com uma hora 

de antecedência para que fiquem mais tenros e saborosos.
• Os enchidos e salsichas devem ser perfurados previamente para evitar 

que rebentem.
• Para que a carne fique mais suculenta, tempere-a com sal somente 

depois de grelhada. 
• Para obter melhores resultados, os bocados de carne não devem ser 

muito espessos (aproximadamente 1,5 cm).
• Para grelhar peixe, retire o máximo de água possível com papel absorvente.
• Pincele o peixe com óleo ou gordura alimentar para evitar que adira à 

grelha (E). Se preferir, envolva-o numa folha de papel de alumínio.
• Para obter grelhados mais apurados, coloque a carne ou peixe a marinar 

cerca de 2 horas antes de cozinhar.

 RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS                                                
Sempre que utilizar este aparelho e detetar alguma irregularidade no seu 
funcionamento, consulte a tabela que se segue para perceber as causas e as 
soluções. Caso não seja possível, dirija-se à loja onde adquiriu o aparelho ou 
a um técnico qualificado.

Problema Causa possível Solução / Dica

O aparelho não 
funciona embora 
esteja ligado à 
tomada.

A ficha não está 
corretamente ligada à 
tomada.

Introduza corretamente 
a ficha na tomada.

Problemas na tomada.
Ligue o aparelho a uma 
tomada que funcione 
corretamente. 
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A luz de 
funcionamento (B2) 
não acende.

O aparelho está avariado.

Contacte a loja onde 
adquiriu o aparelho 
ou um serviço de 
assistência técnica.

Os alimentos 
não ficam bem 
grelhados e/ou 
demoraram muito 
tempo a grelhar.

O aparelho não aqueceu o 
suficiente antes de colocar 
os alimentos sobre a 
grelha (E).

Permita que o 
aparelho realize o pré-
aquecimento..

 LIMPEZA E ARRUMAÇÃO                                                                

  Limpeza 

• Desligue sempre o aparelho da fonte de alimentação antes de proceder 
a qualquer operação de limpeza e aguarde que arrefeça por completo.

Nota: De preferência, limpe o aparelho imediatamente após arrefecer. 
Deste modo, é mais fácil remover os restos de alimentos.

• Não utilize detergentes de limpeza abrasivos, como por exemplo sprays 
para limpeza de fornos, esfregões, álcool ou solventes, estes podem 
danificar a superfície.

• Não utilize utensílios de metal, como facas, garfos, etc.
• Desmonte o aparelho para a limpeza.
• Limpe o exterior do aparelho com um pano ligeiramente húmido e depois 

seque-o com um pano seco, limpo e macio.
• Lave a grelha (E), os tabuleiros (A e D) e a vara metálica (C) com água 

morna e detergente. Nunca utilize objetos metálicos ou abrasivos, para 
não danificar o revestimento. 

• Se existir sujidade persistente na grelha (E) pode amolecer a sujidade com 
água quente e um pouco de detergente da loiça. Seguidamente, passe a 
grelha (E) com água limpa. Certifique-se de que não ficam resíduos de 
detergente da loiça na grelha (E). 

• A grelha (E), os tabuleiros (A e D) a vara metálica (C) e suporte não são 
aptos à lavagem na máquina das loiça. Proceda sempre à sua lavagem 
à mão. 
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• Nunca mergulhe o conjunto do painel de controlo, elemento de 

aquecimento (resistência) e cabo de alimentação (E) em água ou em 
qualquer outro líquido.

Arrumação 

• Aguarde que o aparelho arrefeça completamente e limpe-o.
• Guarde o aparelho num local seco e ventilado, afastado de fontes de 

calor e da luz solar direta. 

REPARAÇÕES                                                                
• Este aparelho não possui peças que possam ser reparadas pelo 

utilizador. Não tente reparar o aparelho por si próprio. Recorra sempre a 
um profissional credenciado para reparações.

• Se o cabo para ligação USB  estiver danificado, este deve ser substituído 
pelo fabricante, por um agente de serviço técnico autorizado ou um 
profissional qualificado.

 ELIMINAÇÃO DO EQUIPAMENTO                          

Os resíduos de dispositivos elétricos são materiais recicláveis. 
Não os elimine no lixo doméstico porque podem conter 
substâncias prejudiciais à saúde humana e ao meio ambiente! 
Por favor, apoie ativamente a gestão dos recursos naturais 
e proteja o meio ambiente colocando o aparelho que já não 
utiliza num ponto de recolha para reciclagem de equipamentos 
elétricos e eletrónicos.

 DECLARAÇÃO EUROPEIA DE CONFORMIDADE               

Este aparelho cumpre os requisitos da Diretiva EMC 
(Compatibilidade Eletromagnética) (2014/30/EU) e da Nova 
Diretiva de Baixa Tensão (2014/35/EU). Portanto, o aparelho 
recebeu a marca CE e a declaração europeia de conformidade.
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 GARANTIA                                                                                               
A garantia deste produto é válida por dois anos. No caso de mau 
funcionamento, deve levar o produto ao local onde o adquiriu com a respetiva 
prova de compra. Para este fim, o produto deve estar completo e deve ser 
colocado na embalagem original.

 EXPLICAÇÃO DOS SÍMBOLOS                                                                                               

Este símbolo indica que o Manual de Instruções está 
incluído na embalagem do produto e deve ser lido antes da 
utilização do aparelho.

A marca “Ponto Verde” impressa na embalagem significa 
que a entidade, para quem o produto foi fabricado, fez 
contribuições financeiras na construção e operação do 
sistema nacional de recuperação e reciclagem de resíduos 
de embalagens, de acordo com os princípios resultantes 
das leis de Portugal e a União Europeia sobre embalagens e 
resíduos de embalagens.

Este símbolo significa que o produto não deve ser descar-
tado com lixo doméstico indiferenciado. A lei portuguesa 
proíbe misturar resíduos de equipamento elétrico e eletróni-
co com outros resíduos domésticos.
É possível evitar potenciais consequências negativas para o 
meio ambiente e para a saúde humana, que podem surgir 
do manuseamento inadequado dos resíduos de equipa-
mentos elétricos e eletrónicos, se o produto for descartado 
adequadamente.

O símbolo “CE” é a garantia do cumprimento das normas 
europeias harmonizadas, de forma voluntária, refletindo os 
requisitos essenciais nas especificações técnicas e tem por 
objetivo assegurar que o aparelho cumpre com os requisitos 
que proporcionam um elevado nível de proteção da saúde 
e da segurança das pessoas, e dos animais domésticos e 
dos bens, garantindo ao mesmo tempo o funcionamento do 
mercado interno. 
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Este produto está de acordo com os requisitos da Diretiva 
2011/65 / EU - chamada diretiva RoHS. O objetivo da presente 
diretiva é aproximar a legislação dos Estados-Membros 
relativa à restrição do uso de substâncias perigosas em 
equipamentos elétricos e eletrónicos, e contribuindo para 
a proteção da saúde humana e recuperação e descarte 
ecologicamente correto de equipamentos elétricos e 
eletrónicos.
A diretiva RoHS está em vigor desde 3 de janeiro de 2013. O 
novo equipamento elétrico e eletrónico colocado no mercado 
não contém chumbo, mercúrio, cádmio, crómio hexavalente, 
difenilo polibromado ou feniléter polibromado.

 EQUIPAMENTO PRODUZIDO PARA:                                           
Joinco - Importação e Exportação, Lda.
Rua Actor António Silva 7,
1600-404 Lisboa
VAT: 507 191 765 
Fabricado na China
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 INDEX                                                                                                                

Read the instruction manual carefully before 
using this appliance, especially the safety 
instructions, and keep the instruction 
manual for future use. Should this appliance 
be passed to another person, it is vital to 
also pass on these instructions for use.
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 INTRODUCTION                                                              
Thank you for your preference. This Electric Barbecue HOFFEN ref. 
BBQY-H091 will make your daily routine easier. Read this instruction 
manual before using the appliance to get the best results from it and keep 
it for future reference.

 SAFETY INSTRUCTIONS                                          

 � THIS APPLIANCE IS EXCLUSIVELY 
FOR DOMESTIC USE!

 � FOR INDOOR USE ONLY.

 � POUR UP TO 1 L OF WATER INSIDE 
THE TRAY ITSELF. THE WATER LEVEL 
IN THE TRAY SHOULD ALWAYS 
BE BETWEEN 0,4 TO 1 L (THESE 
INDICATIONS ARE ENGRAVED IN 
THE TRAY BOTTOM). THE RE-FILING 
OF THE TRAY WITH WATER MUST 
BE DONE AT A PROPER TIME AND 
ENSURING THAT THE WATER DOES 
NOT COME INTO CONTACT WITH 
THE RESISTANCE. 

To reduce the risk of personal injury or property 
damage, when using electrical appliances, basic 
safety precautions should always be followed, 
including the following:
 
• Before using the appliance, check that the 
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supply voltage details marked on the appliance 
agree with those of the electricity supply. The 
label is placed on the appliance. If you have any 
doubts please ask a skilled electrician for help.

• This appliance is of Class I and it has from origin 
a supply cord and plug with earth connection, 
that is why it should always be connected to a 
wall socket with earth connection. If the socket 
does not have an earth connection, it is the 
user’s responsibility to replace the socket for 
one with an earth connection.

• This appliance can be used by children aged 
from 8 years and above and persons with 
reduced physical, sensory or mental capabilities 
or lack of experience and knowledge if they 
have been given supervision or instruction 
concerning use of the appliance in a safe way 
and understand the hazards involved. Children 
shall not play with the appliance. Cleaning and 
user maintenance shall not be made by children 
unless they are older than 8 and supervised.

• Keep this appliance and its power cord out of 
the reach of children under 8 years of age.

• Children are not aware of potential hazards 
when using electrical appliances. They should 
be supervised to ensure that they do not play 
with the appliance. This appliance is not a toy 
and must be kept away of reach of children.

• To avoid fire accidents or electrical shocks, 
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make sure that no liquids enter in contact 
with the electrical parts of the appliance 
or in contact with the supply cord. Do not 
expose the appliance to humidity or dusty 
environments, do not use it outdoors and keep 
it away from any objects filled with liquids, 
such as washbasins, vases, flowerpots, etc. If 
any liquid accidentally spills on the appliance’s 
electrical parts, remove the plug from the wall 
socket and go to the store where the appliance 
was bought or get it repaired by a qualified 
technician.

• Do not operate this appliance if it is damaged, 
if it is not working properly or if detected 
any damaged on the supply cord or plug. If 
detected any damage or any malfunction, you 
must contact the store where you bought the 
appliance or a qualified technician in order to 
do any repair or replace the supply cord. Make 
sure that only original parts or components are 
used.

• Periodically check the supply cord for any 
damage. If the supply cord is damaged, it must 
be replaced by the manufacturer, its service 
agent or similarly qualified persons in order to 
avoid a hazard.

• Do not place any objects on top of the supply 
cord, never bend or twist it, and make sure it 
does not come into contact with hot surfaces, 
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sharp edges, or where people may walk past 
and trip over. Do not allow the power cord to 
hang so that a child under 8 years of age can 
grab it.

• Unplug the appliance from the power supply 
by pulling the plug and not the supply cord.

• This appliance is not intended to be operated 
by means of an external timer or separate 
remote-control system.

• Avoid using adapters and extension cables. If 
necessary, use only the recommended for this 
appliance.

• Make sure that the wall socket where the 
appliance will be connected is exclusive to 
this appliance. The connection of multiple 
appliances into the same wall socket may lead 
to an electric circuit overload.

• After unpacking the appliance, check that it is 
undamaged and that no parts are missing. If in 
doubt, contact the store where the appliance 
was bought. All contents of the package, 
such as plastic bags, styrofoam, tape, etc., 
should be kept out of reach of children, as it 
could be dangerous and cause suffocation. 
Only use accessories recommended by the 
manufacturer and those provided with the 
appliance, otherwise they could constitute a 
danger to the user and a risk to the appliance.

• This appliance is exclusively for domestic 
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use. Any other use is considered improper and 
dangerous; therefore, the manufacturer cannot 
be held responsible in the event of damages 
causes by improper, incorrect or unreasonable 
use.

• Before using the appliance, pour 0.4 to 1 L 
of water into the tray. This procedure helps 
to lower the temperature of the tray itself, to 
reduce the production of smoke and to facilitate 
the cleaning of the appliance.

• Care is recommended that water never comes 
into contact with the resistance.

• Before using the appliance, always check that 
the control panel is properly seated and secure 
in the appliances main body.

• The temperature of accessible surfaces may be 
high when the appliance is operating, which is 
normal due to its own function. Avoid contact 
with the skin as it can cause burns. Always 
use the thermoplastic handles to move the 
appliance.

• Do not touch on the appliance or its plug with 
wet hands, humid feet or barefoot, to avoid the 
risk of electrical shocks.

• In the event of any burn, follow the following 
first aid instructions:

 � Insert the burned area in cold water for at 
least 15 minutes;
 � Cover it with a clean, dry compress;
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 �Do not apply any cream, oil or lotion;
 � If necessary, contact your doctor.

• Do not open the casing or undertake any repairs 
on the appliance. By failing to observe this 
rule you risk your safety and the warranty may 
become invalid. Service or repairs can only be 
done by an authorized technician.

• Never place the appliance on top of hot 
surfaces. Keep it away from direct or indirect 
heat sources such as, gas or electrical burners, 
ovens or other appliances that generate heat 
and always place it over a dry and flat surface, 
protect from impacts.

• Do not expose the appliance to extreme 
temperatures, strong temperature fluctuations, 
direct sunlight or moisture.

• Do not move the grill while it is being used. 
Wait for the appliance to cool before moving or 
storing it.

• Only use this appliance on heat resistant, 
flat, stable and dry surfaces, protected from 
impacts and away from the edges to avoid falls 
and possible damages.

• Never leave the appliance unattended during 
usage.

• Place this appliance in a well-ventilated area 
Keep a safety distance around it for proper air 
circulation.

• Never place the appliance beneath wall 
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cabinets or adjacent to curtains, wall units or 
other flammable objects.

• Set up the appliance at a safety distance from 
any flammable materials (e.g. curtains).

• During use or when still hot, keep the appliance 
away from surfaces that are not heat resistant, 
do not leave it near clothes, curtains, paper 
or other combustible objects. Never cover it 
and make sure there is a good air circulation 
around it.

• During the first use you may notice an odd 
smell or some smoke, this is perfectly normal 
and disappears after a while.

• WARNING: Charcoal or similar combustible 
fuels must not be used with this appliance.

• Do not line the plate or the drip tray with 
aluminium foil. This may result in the appliance 
being overheated.

• Do not place food packaged in paper or plastic 
on the grill plate.

• If food fats catch on fire, remember that you 
should not use water to extinguish the flames. 
First use a fire blanket, a blanket or something 
similar.

• Never pour cold water over the grill while it is 
hot.

• The connection socket of the appliance must be 
easily accessible so that in case of emergency 
the plug can be switched off quickly.
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• Whenever you wish to move, clean or store the 
appliance and if you do not intend to use it for a 
long period of time, turn it off, remove the plug 
from the wall socket and allow it to cool down 
completely. Also pour any water that may still 
be on the tray.

• Disconnect the device from the power supply 
when not in use and before assembling, 
disassembling or cleaning.

• Switch off the appliance in the event of a 
thunderstorm.

• To clean and remove food debris from the 
appliance, switch off the appliance, remove the 
plug from the power supply and wait for it to 
cool completely.

• Clean the appliance and accessories in contact with 
food in accordance with the description provided in 
Section “CLEANING AND STORAGE” instructions.

• Do not immerse the resistance (heating 
element), the control panel or the power cord 
and its plug-in water or any other liquid.

• At the end of the appliance’s useful life, it is 
recommended to discard it by cutting the 
power cord after unplugging the appliance. It 
is also recommended to disable parts of the 
appliance that may pose a danger especially to 
children, as they can use the unused appliance 
to play.

CAUTION! HOT SURFACE! 
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This symbol placed on the appliance 
warns for the burning danger, since the 
appliance’s accessible surfaces became 
hot during operation.
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 OVERVIEW OF THE APPLIANCE                                
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GENERAL DESCRIPTION                                              
A. Upper tray
B. Control panel with heating element (resistance) and power cord
  B1. Thermostat knob
  B2. Operation indicator light
C. Metal bar for zinc plate support
D. Zinc plate
E. Grid
F. Grid grove (option of 2 different heights)
G. Plastic foot (4x)
H. Upper tube of the stand foot (4x) (shorter tube)
I. Support grid
J. Foot and grid support bars (4x) (2 short bars + 2 longer bars)
K. Lower tube of the stand foot (4x) (longest tube)
L. Small screw (4x)
M. Nut for fixing the zinc plate (1x)
N. Rubber socket (2x)
O. Screw
P. Wing nut for fixing feet and support bars (4x)

 TECHNICAL SPECIFICATIONS                                    
Rated voltage: 220-240V~ 50/60Hz
Power: 2000W 

 PREPARING FOR USE                                                      
Compact, easy to use and clean, the Electric Barbecue 2 in 1 HOFFEN ref. 
BBQY-H091 allows you to prepare delicious grills in an instant and can be 
used on a balcony or terrace with its support, or directly at your table.

 Assembly 

• Make sure that all packing material has been removed before assembly 
and use this appliance.
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Assembly - Barbecue Stand

Start by assembling the feet of the stand by 
fitting the upper tubes of the feet (H) to the 
lower tubes (K) as shown in the figure beside.

Choose one of the feet and proceed with the 
assembly of the grid support (J). Please note 
2 important details:
- There are 2 types of support bars (J): the 
smallest are for the sides and the largest are 
for the front and rear of the support.
- The shortest part of the support bars (J) 
must face upwards as shown in the figure on 
the side.

Then you must fit the screw (O) through the 
hole in the different parts, joining the 2 bars of 
the support to the foot and screwing the wing 
nut as shown in the figure on the side.

Repeat the procedure for all feet until the 
stand is properly assembled as shown in the 
figure on the side.
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The stand must be as shown in the figure on 
the side.

Fit the lower grid (I) on the stand (J).
You can then place the completely assembled 
barbecue on the stand.

Assembly - Barbecue Stand

Turn the upper tray (A) upside down and fix 
the 4 plastic feet (G) using the small screws 
(L) provided with the appliance. See figure 
opposite. Note that the feet should all face 
the same side.

Place the tray (A) facing up and with the 
control panel groove facing you, as shown 
in the figure on the side.

Place the zinc plate (D) inside the upper tray 
(A) with the control panel sockets also fac-
ing you, as shown in the figure on the side.
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Assemble the zinc plate (D) on the upper 
tray (A) by fitting it to the screw on the tray 
(A) and secure both parts with the nut (M) 
provided.
Also fit the metal bar (C) in the side holes of 
the zinc plate (D) and the upper tray (A) as 
shown in the figure on the side.

Turn the set of trays (A) and plate (D) 
upside down and assemble the rubber 
sockets (N) at both ends of the metal bar 
(C) as shown in the figure on the side.

In the figure on the left side you can see in 
detail the fitting of the rubber sockets (N) at 
the end of the metal bar (C).
After the sockets (N) are assembled, turn 
the entire assembly to the correct position 
again.

Insert or set of control panel, heating 
element (resistance) and power cord 
(B) on the tray (A) and plate (D) already 
assembled.

After assembling the control panel, heat-
ing element (resistance) and power cord 
(B), the appliance must be as shown in the 
figure on the side.



EN

[40]

ELECTRIC BA
RBECUE 2 IN

 1

Note: detail image of the control panel, 
heating element (resistance) and power 
cable (B) in contact with the tray (A).

Place the grid (E) by selecting one of the 2 
height options available according to your 
needs.

At the end of the assembly, the appliance 
should be as shown in the figure on the 
side.

 Before first use 

• Place the appliance properly assembled on a flat, stable and heat resistant 
surface, keeping a minimum safe distance from walls or other objects.

• Unroll the power cord completely and plug the appliance into the outlet.
• Turn the thermostat (B1) to the maximum temperature. The operating 

light (B2) comes on and remains on for as long as the appliance is 
connected to the power supply.

• Wait about 10 minutes for all manufacturing residues to be burned. After 
10 minutes, turn the thermostat (B1) to the “0” position (off), remove the 
plug from the socket and let the appliance cool down.

• Clean the main body of the appliance with a clean, dry cloth or a slightly 
damp cloth. Do not use aggressive cleaning agents to prevent damage to 
the surface of the device.
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 Operation 
• Make sure that the appliance is properly assembled.
• Make sure that there is enough free space around the appliance to allow 

steam to escape and adequate ventilation.

Note: During operation, the light (B2) remains on constantly.

• Make sure that the thermostat knob (B1) is in the “0” position (off).
• Pour between 0.4 to 1L of water into the upper tray (A). During operation, 

then the water will evaporate, so it must be replenished, taking care never 
to pour water over the resistance.

• Unroll the power cord completely and plug the appliance into the outlet.
• Turn the thermostat (B1) to the maximum temperature. 

Note:
During the first uses, the appliance releases a slight normal and 
harmless smoke, resulting from the burning of manufacturing 
residues. This smoke disappears after a few minutes.

• Allow the appliance to preheat for about 5 to 10 minutes.
• After the warm-up period has elapsed, place the food on the grid (E) and, 

from time to time, check its condition and turn it over whenever necessary.
• The cooking time depends on the type of food, the thickness and your 

personal taste.
• At any time you can select a lower temperature on the thermostat, suitable 

for your needs. You can also change the position of the grid (E) to one of 
the 2 available heights according to your needs

• After the food is cooked, remove it. 
• If you want to keep grilled food warm, you can lower the temperature 

by turning the thermostat knob (B1) to a lower temperature. In this 
case, the heating element switches on and off automatically to keep the 
temperature.

• When finished, turn the thermostat knob (B1) to the “0” position (off)and 
disconnect the appliance from the power supply.

 TIPS                                                                                 
• For grilling food that has been in the refrigerator, take it out one hour 

before cooking for more flavourful and tender results.
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• Sausages should be previously punctured to avoid burst.
• Season the meat with salt after being grilled, to be more succulent.
• For best results, the pieces of meat should not be very thick (approximately 

1,5 cm).
• For grilling fish, remove as much water as possible with a paper towel.
• Brush the fish with oil or alimentary fat to avoid sticking to the grid (E). 

Alternatively, wrap it in a sheet of aluminium foil.
• For more flavourful grills, place the meat or fish to marinate about 2 hours 

before cooking.

 TROUBLESHOOTING                                                                                 
During use, if any irregularities are detected on the appliance’s operation, check 
the below table to understand the causes and solutions. If it is not possible to 
detect the cause, please go to the store where the appliance.

Problem Probable Cause Solution/Hint

The appliance is not 
working.

The plug is not connected 
to the mains power.

Insert the plug into the 
mains power socket.

The mains power socket 
is defective.

Use a different mains 
power socket.

The thermostat light (B2) 
does not light up. The appliance is defective.

Contact the store where 
the appliance was bought 
or a customer service 
centre.

Food is not well grilled 
and / or takes a long time 
to grill.

The appliance has not 
been heated enough 
before placing food on the 
grid (E).

Allow the appliance to 
preheat.
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 CLEANING AND STORAGE                                                                                 

 Cleaning 

• Always unplug the appliance from the power supply before cleaning it and 
allow it to cool completely.

Note: It is best to clean the appliance as soon as it has cooled down. 
This makes food residues easier to remove.

• Do not use abrasive cleaners, such as cleaning sprays for ovens, mops, 
alcohol or solvents, they may damage the surface.

• Do not use metal utensils, such as knives, forks, etc. 
• Disassemble the appliance for cleaning.
• Wipe the outside of the appliance with a slightly damp cloth and then 

wipe it with a dry, clean and soft cloth.
• Wash the grid (E), the upper tray (A9), the metal bar (C) and the zinc plate 

(D) with water and detergent. Never use metal or abrasive objects to avoid 
damaging the coating.

 Â If there is any stubborn residue on the grid (E) you can soak it in warm 
water with a little detergent. Afterwards, rinse the grid (E) with clean water. 
Ensure that no detergent residue remains on the grid (E).

 Â The grid (E), the upper tray (A9), the metal bar (C) and the zinc plate (D) are 
not suitable for washing in the dishwasher. Always wash them by hand.

• Never immerse the control panel with heating element (resistance) and 
power cord (B ) in water or any other liquids.

 Storage 

• Wait for the appliance to cool completely and clean it. 
• Store the appliance in a dry and ventilated place, away from direct heat 

sources or direct sunlight.

 REPAIRS                               

• This product has no user-serviceable parts. Do not attempt to repair the 
appliance on your own. Always have a professional repair the product for 
you.
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• If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, 
their authorised technical service agent or a qualified professional.

 DISPOSAL OF WASTE EQUIPMENT                                                  

Waste electrical devices are made of recyclable materials. Do 
not dispose of them with household waste as they may contain 
substances harmful to human health and the environment! 
Please actively support cost-effective management of natural 
resources and protect the environment by taking the waste 
appliance to a collection point for recyclable waste electrical 
and electronic equipment.

 DECLARATION OF CONFORMITY EU                                                                                                                 

This appliance complies with the requirements of the 
Electromagnetic Compatibility Directive (EMC) and the Low 
Voltage Directive (LVD), therefore it was marked with the 
CE label and provided with a declaration of conformity with 
European standards.

 WARRANTY                                                                   
The product warranty is valid for two years. In the event of malfunction, the 
product must be returned to the store where it was purchased, along with the 
proof of purchase. The product should be complete and placed in its original 
packaging. 

 SYMBOLS                                                                          

This symbol indicates that the user manual is included in the 
product packaging and must be read before use.
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The „Green Dot” trademark located on the packaging means 
that the entity, for whom the product was manufactured, made 
financial contributions in construction and operation of the national 
recovery and recycling system for packaging waste in accordance 
with the principles resulting from the laws of Portugal and the 
European Union concerning packaging and packaging waste.

This symbol means that the product must not be disposed of  
with other household waste. Polish law prohibits, under penalty of 
a fine, combining waste electrical and electronic equipment with 
other wastes.
It is possible to prevent potential negative consequences for the 
environment and human health, which could otherwise arise 
from inappropriate handling of waste electronic equipment, if the 
product is disposed of properly.

CE Marking on a product is a manufacturer’s declaration that the 
product complies with the essential requirements of the relevant 
European health, safety and environmental protection legislation, 
in practice by many of the so-called Product Directives.

This product meets the requirements of Directive 2011/65/EU, 
referred to as RoHS directive. The purpose of the Directive is 
the approximation of the laws of the member states concerning 
the restriction of use of hazardous substances in electrical and 
electronic equipment, and the contribution towards the protection 
of human health and the environmentally sound recovery 
and disposal of waste electrical and electronic equipment. 
RoHS Directive applies from 3 January 2013. New electrical 
and electronic equipment put on the market shall not contain 
lead, mercury, cadmium, hexavalent chromium, polybrominated 
biphenyls or polybrominated diphenyl ethers.

 MADE FOR                                                                             

Joinco - Import and Export, Ltd.
Rua Actor António Silva 7,
1600-404 Lisbon
PORTUGAL
VAT: 507 191 765 
Made in China
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