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Jelen használati útmutató fontos utasításokat és információkat tartalmaz Broil King készüléke 
megfelelő összeszerelésével és üzemeltetésével kapcsolatban. A készülék telepítése előtt 

figyelmesen olvassa el a teljes használati útmutatót. Kérjük, maradéktalanul tartson be minden 
utasítást és ügyeljen minden biztonsági előírásra, melyet jelen kiadvány tartalmaz. 

A használati útmutatót gondosan őrizze meg későbbi használatra. 
 

 



BEVEZETÉS BIZTONSÁG 

2 

 

BROIL KING FASZENES FÜSTÖLŐ 
A Broil King faszenes füstölőt arra terveztük, hogy használatával 

ínycsiklandó, autentikus füstölt ételeket készíthessen, amikor 

csak kedve tartja. A füstölő minden egyes apró részletét 

gondosan megterveztük, hogy Ön a piacon kapható legjobb és 

legkiválóbb füstölő tulajdonosa lehessen. A strapabíró, nagy 

teherbírású konstrukció és a stílusos kialakítás egy igazán 

kivételes füstölőben egyesül, mely nem csak szemet 

gyönyörködtető, de hihetetlenül sokoldalú is. Nagyszerű ételek, 

nagyszerű ízek és tökéletes barbecue élmény – ezt nyújtja Önnek 

a Broil King füstölő.  

Az eszköz a CE szabványok szerint készült. Broil King faszenes 

füstölője beépített Roto-Draft szellőzője segítségével igazán 

egyszerű és precíz a hőmérsékletszabályozás. A füstölő praktikus 

két ajtós kialakítással rendelkezik, mely biztosítja, hogy a 

füstölőtér hőmérséklete akkor is állandó maradjon, ha Ön pótolja 

az elégett faszenet vagy füstölő fát. A füstölőtér kétrétegű fala 

garantálja, hogy még a legzordabb időjárási körülmények között 

is állandó hőmérséklet uralkodjon a füstölőben, így Ön mindig 

mindenkor ugyanolyan ínycsiklandó és páratlan ételt készíthet és 

a végeredmény bármikor megismételhető lesz. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

VESZÉLY! 

 A Broil King füstölőt kizárólag kültéri használatra 

terveztük. Beltéri használat esetén a felszabaduló 

gőzök és gázok könnyedén felszaporodhatnak, mely 

jelenség súlyos egészségkárosodáshoz és akár 

halálhoz is vezethet.  

 Ne használjon begyújtó folyadékot, vagy ne adjon 

begyújtó folyadékkal átitatott faszenet a már meleg 

vagy forró faszénhez.  

 Gyermekek által elérhető helyen lévő elemek 

átforrósodhatnak használat közben, ezért a 

gyermekeket és háziállatokat tartsa mindig távol a 

készüléktől. 

 Ne helyezze át vagy mozgassa a készüléket 

használat közben.  

 Mindig tartson legalább 3 méteres biztonsági 

távolságot minden éghető anyagtól. 

 A készüléket kizárólag teljesen összeszerelt 

állapotában használja! 

 Kizárólag teljesen kihűlt állapotában távolítsa el a 

hamut és a maradék faszenet! 

 Ne használja a füstölő készüléket erőteljes 

légmozgás, erős szél esetén. 

 

FIGYELEM!  

 A készüléket mindig vízszintes talajra helyezze! 

 Mindig használja a faszén tartó tálcát. 

 Soha ne nyúljon működés közben a faszén tartó 

tálcához vagy a rácsokhoz, rostélyokoz. 

 Mindig viseljen megfelelő védőkesztyűt a készülék 

használatakor vagy a szellőzők szabályozásakor.  

 Használjon jó minőségű, hosszú nyéllel ellátott, 

hőálló markolattal rendelkező grill eszközöket! 

 A parázs eloltásához csukja be a füstölő mindkét 

ajtaját és zárja be a szellőzőket. Ne használjon vizet, 

mivel az károsíthatja a füstölő felületére felvitt 

festékréteget.  

 

A fenti biztonsági előírások figyelmen kívül hagyása 

súlyos testi sérüléseket vagy akár halált is okozhat, 

illetve az esetleges tűz vagy robbanás kárt teheti 

vagyontárgyaiban is.  
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1. Füstölőtér 
2. Lábazat 
3. Füstölőtér felső ajtaja 
4. Füstölőtér alsó ajtaja 
5. Zsanér 
6. Accu-Temp hőmérő 
7. Rozsdamentes acél rostélyok 
8. Oldalas tartó állvány 
9. Folyadék tálca 
10. Füstölő tálca (opcionális) 
11. Faszén tartó tálca 
12. Állítható magasságú rostélytartók 
13. Roto-Draft szellőző 
14. Reteszes ajtózár 
15. Eszköztartó kampók 
16. Lehajtható zsírfelfogó tálca 
17. Kerekek 
18. Szintezhető láb 
19. Sörnyitó 
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TERMÉSZETES FASZÉN 

Broil King füstölője optimális működéséhez használjon 

Broil King faszenet. A kiváló minőségű természetes Broil 

King faszén nem tartalmaz hozzáadott vegyszereket, 

állagjavítókat vagy töltőanyagot. Ez gyakorlatban azt 

jelenti, hogy a Broil King faszén tovább, tökéletesebben és 

kevesebb hamu létrehozásával ég, mint ha faszén brikettet 

vagy más, átlagos faszén terméket használna. A 

legideálisabb választás a Broil King keményfából készült 

faszén termékünk (#TCF5506).  

 

GYÚJTÓSOK 

A kizárólag természetes alapanyagokból készülő begyújtó 

rudak vagy kockák nyújtják a legjobb megoldást. A 

begyújtó kürtő és az elektromos begyújtók ugyancsak jó 

választásnak bizonyulnak. Mindenképpen kerülje a 

begyújtó folyadék használatát, mivel annak íze és szaga 

teljes mértékben semlegesíti a természetes füst illatát, 

továbbá egészségre káros anyagokat is tartalmazhatnak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELSŐ HASZNÁLAT 

Mielőtt először készítene ételt faszenes füstölőjében, 

távolítsa el a rácsokat, rostélyokat és a füstölő tálcát, 

alaposan mossa el azokat mosogatószeres vízzel és 

alaposan öblítse le az összes elemet bő vízzel. Végül egy 

puha törlőruhával törölje azokat szárazra. Ne hagyja 

azokat szabad levegőn megszáradni és soha ne tegye 

azokat mosogatógépbe. Mielőtt elkezdené használni Broil 

King füstölőjét égesse ki a készüléket az alábbiak szerint, 

hogy megszabaduljon a gyártási folyamatok során használt 

anyagoktól, melyek nem kívánt szagot és ízeket 

kölcsönöznének ételeinek.  

- gyújtsa be faszenes füstölő készülékét a begyújtási 

útmutató szerint és nyitott Roto-Draft szellőzőkkel 

működtesse az legalább 1 órán keresztül. Ezzel a 

lépéssel könnyedén megszabadulhat a gyártási 

folyamatok során használt anyagoktól, melyek nem 

kívánt szagot és ízeket kölcsönöznének ételeinek, 

továbbá így elvégezte füstölője belső 

alkatrészeinek előkészítését. Ne felejtse el: minél 

gyakrabban használja füstölő készülékét, annál 

finomabb ételeket készíthet!  

 

FIGYELEM! Mindig kiemelt óvatossággal nyissa ki a 

füstölőtér alsó ajtaját! Először mindig csak résnyire nyissa 

meg, hagyjon körülbelül 5 másodpercet arra, hogy a hő 

egy része biztonságosan távozzon. Ezzel elkerülheti az 

égési sérüléseket és a fellángolásokat. 

 

 

FIGYELEM! 
Mindig kiemelt óvatossággal nyissa ki a tűztér ajtaját! 

Először mindig csak résnyire nyissa meg, hagyjon 

körülbelül 5 másodpercet arra, hogy a hő egy része 

biztonságosan távozzon. Ezzel elkerülheti az égési 

sérüléseket és a fellángolásokat. 
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1. LÉPÉS 
Állítsa a Roto-Draft szellőzőt 5-ös pozícióba (teljesen nyitott), 

hogy a lehető legtöbb levegő juthasson be a tűztérbe. Hagyja 

nyitva az alsó ajtót is, hogy maximalizálja levegőáramlást, így 

megfelelő oxigén áll majd rendelkezésre a tűz begyújtásához.  

 

 

 

 

 

2. LÉPÉS 

Helyezzen a faszén tartó tálcába 1,5-2,3 kg keményfából készült 

faszenet. Ahogy megismeri és begyakorolja a Broil King füstölő 

használatát pontosan tudni fogja, hogy mennyi faszénre lesz 

szüksége a kívánt hőmérséklet eléréséhez és a füstölés tervezett 

időtartamához. 

 

 

3. LÉPÉS 
Amennyiben begyújtó rudat vagy kockát használ, helyezze azt a 

faszénhalom tetejére a két ellentétes oldalon. Amennyiben 

elektromos begyújtót használ, irányítsa azt a faszénhalom 

közepére és gyújtsa be a mélyen lévő faszeneket a tűz megfelelő 

meggyújtásához.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

4. LÉPÉS 
Hagyjon időt a faszénnek begyulladni, közben végig hagyja nyitva 

az alsó ajtót a megfelelő légáramláshoz. 

 

 

 

5. LÉPÉS 
Zárja be az alsó ajtót és állítsa a megfelelő állásba a Roto-Draft 

szellőzőket a megfelelő hőfok eléréséhez. Mielőtt elérné a kívánt 

hőmérsékletet apránként zárja a szellőzőket, amíg el nem éri az 

50 fokkal elfordított állást.  
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HŐMÉRSÉKLET SZABÁLYOZÁS 

 

 
 

A faszenes Broil King füstölő hőmérsékletszabályozását a 

szellőzőnyílások kinyitásával/becsukásával tudja elvégezni. Minél 

több levegőt enged be a készülékbe, annál több oxigén jut a 

tűzhöz, így annál melegebb lesz a füstölőtérben. A 

szellőzőnyílások egészen kis elforgatása is nagy hatással van a 

belső hőmérsékletre. Mindig használjon védőkesztyűt a készülék 

használata közben és a szellőzőnyílások szabályozásakor, mivel 

a készülék külső és belső elemei forróak lehetnek!  

 

NEDVESSÉGTARTALOM SZABÁLYOZÁSA 
Folyadéktartó tálca: Broil King füstölője rendelkezik egy 

folyadéktartó tálcával is, mely hatékonyan segít a füstölés alatt 

álló étel nedvességtartalmának megőrzésében és a felület 

nedvesen tartásában. Használhat vizet, gyümölcsleveket, zöld és 

szárított fűszereket is, melyekkel még komplexebb ízélményben 

lehet része.  

 

 
 

KIEGÉSZÍTŐK 

Állítható magasságú rácstartók: a rácsok és rostélyok 

megtartására kialakított rácstartók kivehetőek és igényei szerinti 

magasságba helyezhetőek.  

 

 
 

Oldalas sütő rács: Broil King füstölője rendelkezik egy oldalas 

sütő ráccsal is, melyet a rozsdamentes acél rostélyok helyére 

betéve könnyedén maximalizálhatja füstölője méretét. 

Használatukkal függőleges pozícióba állíthatja az elkészíteni 

kívánt húst, így biztosan könnyedén elfér a legnagyobb oldalas is.  

 

Rozsdamentes acél kampók: akassza a kampókat a legfelső 

rácsra és füstöljön könnyedén és helytakarékosan kolbászokat, 

csirkét, egész halat vagy más kisebb húsokat.  

 

 

kampók 

oldalas 
sütő rács 
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TIPPEK FÜSTÖLÉSHEZ: 
Használat előtt 30 perccel áztassa be a füstölőfa darabokat vízbe. 

A füstölőfát a faszén begyújtása után helyezze be a füstölőbe, de 

mindenképpen az előtt, hogy a készítendő ételeket betenné a 

füstölőbe. A füstöt a legjobban a nedves felületű, a környezeténél 

hidegebb hőmérsékletű ételek tartják meg. Amint kiszárad a 

füstölni kívánt ételünk felülete, már nem képes magába szívni a 

füstös ízeket. 

 

A füstölő optimális használatához és a lehető legfinomabb ételek 

készítéséhez tartsa a füstölő hőmérsékletét 95-150 °C között. 

Mindig az aktuálisan elkészíteni kívánt húsnak megfelelő 

hőmérsékleten füstölje az ételt.  

 

FÜSTÖLÉSI TECHNIKÁK 

 
FÜSTÖLÉS – 135 C°-nál alacsonyabb hőmérséklet 

Ez a klasszikus füstölés vagy barbecue technika, mely során 

nagyobb darab húsokat viszonylag alacsony hőmérsékleten (135 

C°-nál alacsonyabb hőmérséklet) hosszú, nem ritkán akár több, 

mint 4 órán keresztül készítünk el. Füstölőfa és különféle szószok 

használatával az elkészített húst a hosszú órák alatt tökéletesen 

átjárják a különleges ízek és a végeredmény szaftos, zamatos és 

egyedülálló lesz.  

 

FÜSTÖLÉS-SÜTÉS – 135 °C és 205 °C közötti hőmérséklet 

Közvetett grillezési technikának is nevezzük. A füstölés 

technikáját alkalmazva, magasabb hőmérsékleten gyorsabban 

készülnek el az ételek. Tökéletes megoldás csirkéhez, közepes 

méretű húsokhoz illetve minden húsételhez, amit általában a 

sütőben sütnénk. A füst és a megemelt hőmérséklet hatására 

gyorsabban készülnek el ínycsiklandó ételeink, mint füstölés 

során, de kifejezetten nagy darab húsokhoz nem ajánljuk ez a 

technológiát.  

 

A TŰZ KIOLTÁSA 
A tűz gyors kioltásához egyszerűen csukja be mindkét ajtót és 

zárja be a szellőző nyílásokat, így oxigén hiányában a tűz 

viszonylag gyorsan kialszik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARBANTARTÁS 
Minden egyes használat után ürítse ki a faszén tartó tálcát. Amint 

a készülék teljesen lehűlt, nyissa ki az alsó ajtót és óvatosan 

vegye ki a faszén tartó tálcát és helyezze a tartalmát egy vödörbe 

vagy a hulladéktárolóba.  

 

Broil King faszenes füstölője minimális karbantartással is hosszú 

éveken keresztül hűséges társa lesz az ízletes ételek 

készítésében. Az alkatrészek gyakori olajozása segít a 

rozsdamentes acél alkatrészek épségének hosszú távú 

megtartásában. Használjon grill kefét a rozsdamentes acél rácsok 

és rostélyok megtisztításához.  

 

A készülék külső részeit enyhén mosogatószeres, meleg vízzel 

tisztítsa. 

 

A készülék füstölőterében belső falát drótkefe segítségével 

tisztíthatja meg gyorsan és hatékonyan. A belső alkatrészeken 

található olaj réteg védi az elemeket a rozsdásodástól, emiatt ne 

távolítsa azt el.  

 

Használaton kívüli Broil King füstölőjét mindig védje Broil King 

takaróponyvával (#67240).  
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BBQ RUB (SZÁRAZPÁC) 

- 2 evőkanál barna cukor 

- 1 teáskanál (kóser) só 

- 1 teáskanál frissen őrölt fekete bors 

- 1 evőkanál őrölt kömény 

- 2 teáskanál száraz mustár (őrölt mustármag) 

- 2 teáskanál őrölt pirospaprika 

- 2 evőkanál chili por 

- 1 teáskanál hagymás só 

- 1 teáskanál zelleres só 

- 1 teáskanál fokhagymapor 

- 1 evőkanál morzsolt oregánó 

 

 

 

FÜSTÖLT CSIRKE 

- Melegítse elő a füstölőt 135 °C-ra 

- Vegyen egy egész darabolt csirkét vagy csak a kívánt 

csirke részeket (alsócomb, szárny, mell, stb) – a húsok 

összsúlya ne legyen több, mint 2,2 kg 

- Dörzsölje be a csirke darabokat a fenti BBQ 

szárazpáccal és hagyja állni 30 percen keresztül 

- Töltse fel a füstölő folyadék tálcáját vízzel 

- Tegyen egy marék füstölőfát a füstölő tálcába 

(használhat például édeskés alma füstölőfát). 

- Helyezze a csirkehúsokat a rácsokra 

- Füstölje 135 °C-on 2,5-4 órán keresztül 

- A hús belső hőmérsékletének el kell érnie a 74 °C-t 

- Miután elkészült a hús, vegye ki a füstölőből, fedje le és 

hagyja pihenni körülbelül 10 percen keresztül 

- Tálalja és hallgassa vendégei elégedett hümmögéseit 

 

 

 

FÜSTÖLT OLDALAS 

- Melegítse elő a füstölőt 121 °C-ra 

- Vegyen 4 szép sertés oldalast 

- Óvatosan hártyázza le a húsokat 

- Ízesítse az Ön által választott szárazpáccal 

- Töltse fel a füstölő folyadék tálcáját víz és almalé 

keverékével 

- Tegyen egy marék füstölőfát a füstölő tálcába 

(használhat például édeskés alma füstölőfát) 

- Helyezze az oldalasokat a rácsokra vagy használja az 

oldalas sütő állványt 

- Füstölje 121 °C-on 3-4 órán keresztül 

- Amennyiben tökéletességre törekszik az oldalas 

elkészültével kenje le a húsokat BBQ szósszal és 10-20 

perc alatt 205 °C-on pirítsa meg az oldalasokat Broil 

King gázgrilljében (ez a lépés kihagyható) 

- Miután elkészült a hús, vegye ki a füstölőből, fedje le és 

hagyja pihenni körülbelül 10 percen keresztül 

- Tálalja és hallgassa vendégei elégedett hümmögéseit. 

 

 

 

 

 

 

 

PULLED PORK (TÉPETT SÜLT SERTÉSHÚS) 

- Melegítse elő a füstölőt 107 °C-ra 

- Vegyen egy nagyobb 1,8-6,8 kg súlyú sertéscombot 

- Ízesítse az Ön által választott szárazpáccal 

- Töltse fel a füstölő folyadék tálcáját víz és almalé 

keverékével 

- Tegyen egy marék füstölőfát a füstölő tálcába 

(használhat például édeskés alma füstölőfát) 

- Helyezze a sertéshúst a füstölőbe, a folyadéktartó tálca 

fölé 

- Füstölje 107 °C-on legalább – de  inkább több, mint - 4 

órán keresztül 

- A hús belső hőmérsékletének el kell érnie a 85 °C-t 

- Miután elkészült a hús, vegye ki a füstölőből, fedje le és 

hagyja pihenni körülbelül 10 percen keresztül 

- A Broil King hústépő villa (#64070) vagy Broil King 

húslapát (#64011) segítségével tépje apró darabokra 

- Adjon mellé ízlés szerint BBQ vagy más szószokat 

- Tálalja és hallgassa vendégei elégedett hümmögéseit 
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Az OMC garanciája a vásárlás dátumától érvényes, és az olyan 
alkatrészek ingyenes javítására vagy cseréjére korlátozódik, 
amelyek a rendes háztartási használat során hibásnak 
bizonyulnak.  
Kanadában és az Egyesült Államokban a csere FOB gyári 
paritáson történik. A csere minden egyéb országban FOB OMC 
viszonteladói paritáson történik. (Az OMC forgalmazó nevét 
érdeklődje meg az Ön viszonteladójánál.) Minden egyéb költség a 
tulajdonos felelőssége. Ezen garancia csak a garancia 
regisztrációján feltüntetett eredeti vásárlóra terjed ki, és csak a 
kiskereskedelmi úton értékesített termékekre érvényes, ha a 
vásárlás helye szerinti országban vannak használva.  
 
MIT TARTALMAZ 

 

Hőálló festékkel bevont 
füstölőtér 

5 év 

Egyéb alkatrészek és festés 2 év 

 
 
MIT NEM TARTALMAZ:  

 

 Bármely baleset, visszaélés, nem rendeltetésszerű 
használat, módosítás, helytelen alkalmazás, rongálás, 
nem megfelelő telepítés vagy nem megfelelő 
karbantartás vagy szerviz okozta, vagy a rendes és rutin 
karbantartás elvégzésének hiányából fakadó 
meghibásodás vagy üzemeltetési nehézség, a 
felhasználói kézikönyvben megjelöltek szerint.  

 A jégesőhöz, hurrikánhoz, földrengéshez vagy 
tornádóhoz hasonló szélsőséges időjárási körülmények 
okozta kopás vagy sérülés, a közvetlenül vagy a 
légkörben található vegyianyagoknak való kitettség 
okozta elszíneződés.  

 Szállítási és fuvarköltségek.  

 Leszerelési és visszaszerelési költségek.  

 Telepítés és javítás munkadíjai.  

 Szervizhívások költségei.  

 Közvetlen vagy következményi károkkal kapcsolatos 
felelősség. 

 
CSEREALKATRÉSZEK:  

Csere során mindig „Eredeti OMC grill cserealkatrészeket” 
kell használni. Bármely egyéb alkatrész használata 
érvényteleníti a fenti garanciát. 
 

 
GARANCIAIGÉNYEK: 

Minden garanciát kizárólagosan az OMC kezel. Minden 
alkatrészt az OMC Garanciákkal foglalkozó osztályának kell 
eljutatni, a szállítási díjat előre kifizetve. A garanciaigénynek 
tartalmaznia kell a modell azonosító számát, a gyártási 
számot és amennyiben a készülékét nem regisztrálta, a 
vásárlást bizonyító dokumentumokat (pl.: számla). 
Amennyiben a garanciaigény jogosnak bizonyul, az OMC 
vállalja a hibás alkatrész garanciális javítását vagy ingyenes 
cseréjét. A garanciaigény befogadása után az OMC elállhat a 
hibás alkatrész visszaküldésének szükségességétől.  
 
ÉSZAK AMERIKÁN KÍVÜLI ORSZÁGOK: 

A fenti garanciát az Ön hivatalos OMC viszonteladójánál 
tudja érvényesíteni. Az Ön OMC viszonteladójának nevét 
érdeklődje meg a kereskedőjétől. 
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