Model: MINIME
Pokyny ke složení a použití

POUZE PRO POUŽITÍ VENKU
PROSÍM UCHOVEJTE TYTO POKYNY PRO BUDOUCÍ POTŘEBU.

ROZLOŽENÝ POHLED

Seznam částí
Č.

Popis

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Držadlo víka
Ventilační otvory
Víko
Pečící rošt
Držadlo pečícího roštu
Mísa na dřevěné uhlí
Ohniště
Zámek
Noha

Množství
1
1
1
1
1
1
1
3
3

Šrouby a matice
Č.

Popis

Velikost

Poče
t

Č.

Popis

Velikost

Poč
et

A

Šroub

M5 x 10

1

F

Matice

M6

6

B

Šroub

M5 x 55

1

G

Podložka

Φ5 x 12

2

C

Šroub

M6 x 8

2

H

Podložka

Φ6 x 18

6

D

Šroub

M6 x 20

4

I

distanční vložka

Φ5

1

E

Matice

M5

2

Varování a upozornění
Varování:
- Nářadí pro složení není součástí balení.
- POZOR! Tento gril bude velmi horký, během používání s ním nehýbejte.
- VAROVÁNÍ! Chraňte před dětmi a zvířaty.
- Prosím uchovejte tyto instrukce pro budoucí potřebu.
- UPOZORNĚNÍ! Pro zapalování nepoužívejte tvrdý alkohol nebo benzín! Používejte pouze
podpalovače splňující normu EN1860-3!
- NEPOUŽÍVEJTE uvnitř! - pouze pro použití venku!
- Jako u každého jiného grilu je nutné zabránit škodě způsobené teplem čehokoliv kolem nebo
pod grilem.
- NEDOTÝKEJTE se kovových částí grilu, dokud zcela nevychladnou, abyste zabránili
popáleninám. Držadla grilu budou během použití horká a dotýkání se jich nebezpečné.
Používejte proto ochranné pomůcky (kuchyňské chňapky, grilovací rukavice, podložku atp.).
- Po zapálení s uhlím nikdy nemanipulujte.
- Před odstraněním popela se ujistěte, že uhlí zcela dohořelo.
- Neinstalujte na nebo do vozidel a/nebo lodí.
- Nástroje pro složení nejsou součástí balení.
- Pro složení tohoto grilu použijte pouze dodané části. Pokud některé části chybí - gril
nepoužívejte.
- Během výroby došlo k odstranění ostrých hran, přesto s částmi zacházejte opatrně, aby
nedošlo ke zranění.
- Používání vody na horký gril může způsobit poškození povrchu.
- Pro uhašení uhlí zavřete všechny ventilační otvory.
- Před zakrytím (kryt není součástí balení) NEBO uložením se vždy ujistěte, že je gril zcela
uhašen a vychladnutý - pamatujte, že uhlí může zůstat dlouho teplé a za určitých podmínek se
může znovu vznítit, POKUD není zcela zadušeno a/nebo uhašeno.
- Mějte po ruce hasicí přístroj.
- Horký tuk může kapat skrz dno ohniště, buďte proto opatrní na svá chodidla.
- Pokud dojde k velkému vzplanutí díky kapajícímu tuku, použijte jemný vodní sprej pro snížení
plamene.
- Svůj gril postavte na bezpečný a rovný povrch, daleko od hořlavých předmětů jako dřevěné
ploty nebo nízké větve stromů.
- Udržujte děti a zvířata v bezpečné vzdálenosti od grilu.
- Během složení dávejte pozor na ostré hrany.
- Po zapálení bude gril velmi teplý. Během používání s grilem NEHÝBEJTE a nenechávejte ho
bez dozoru.
- Gril byl měl používat pouze dospělý. NIKDY nenechávejte rozpálený gril bez dozoru.
- Před prvním opékáním by měl být gril roztopen s rozžhaveným palivem minimálně po dobu 30
minut.
- Upozornění! Materiály a předměty, které by mohl žár poškodit, udržujte v dostatečné
vzdálenosti.
- Po použití uhaste a nechte vychladnout.
- Skladujte gril, pouze pokud je důkladně očištěn a uhašen.
- Doporučené dřevěné uhlí pro použití: 1kg MAX.
UPOZORNĚNÍ!
- NIKDY NESKLADUJTE gril uvnitř, pokud nebylo VEŠKERÉ uhlí venku důkladně odstraněno a
vyhozeno a veškeré povrchy očištěny a vychladnuty. V jiném případě hrozí požár a/nebo
emise jedovatých plynů, které mohou způsobit smrt.
- Abyste zabránili škodě na majetku, gril VŽDY postavte na žáruvzdorný povrch, jelikož se
během užívání silně zahřívá.
- Abyste zabránili zranění, berte na vědomí, že povrch pod grilem může být velmi horký během
používání a zůstává horký i určitou dobu poté - držte nohy a ruce a veškerý majetek/věci dál
od tohoto prostoru.

Instrukce pro složení
Než začnete
- Zkontrolujte balení, zda obsahuje všechny části.
- Ujistěte se, že máte všechna potřebná nářadí a dostatečný, čistý a suchý prostor pro
sestavení.
- Sestavujte na tvrdém povrchu bez prasklin a otvorů, aby se zabránilo ztrátě malých částí.
Kroky před složením:
- Pro rychlé a snadné složení se řiďte VŠEMI instrukcemi uvedenými níže a jejích pořadím.
- Důkladně všechny součástky prohlédněte a porovnejte je se seznamem součástek.
- Neimprovizujte, pokud některé části chybí nebo jsou poškozené. Chybějící části oznamte na
asistenční lince, a pokud některé části chybí nebo jsou poškozeny, gril NEPOUŽÍVEJTE.
- Neimprovizujte, pokud některé části chybí nebo jsou poškozené. Chybějící části oznamte
společnosti, u které jste výrobek koupili, a pokud některé části chybí nebo jsou poškozeny, gril
NEPOUŽÍVEJTE.
- Pro nejrychlejší sestavení:
 Abyste zabránili ztrátě malých částí, skládejte výrobek na tvrdém povrchu bez prasklin
nebo otvorů.
 Vyhrazené místo by mělo být dostatečně velké pro rozprostření všech částí.
 Pokud je to možné, všechny spoje nejprve dotahujte rukou. Jakmile dokončíte celý krok,
vraťte se a důkladně spoj dotáhněte.
 Pro správné složení následujte všechny kroky a ve správném pořadí.
 Během skládání a nakládání s grilem dávejte pozor na ostré hrany, aby se zabránilo
nehodám a zraněním.
 Typická délka sestavení: přibližně 30-45 minut.
 Pro úplné složení budete potřebovat: šroubovák a francouzský klíč
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HOTOVO

Pokyny k použití
- Před prvním opékáním by měl být gril rozpálen s do ruda rozžhaveným uhlím alespoň 30
minut.
- NEPŘIPRAVUJTE jídlo, dokud není palivo potaženo popelem.
Zapalování grilu
Řiďte se instrukcemi a varováním na obalu podpalovacího výrobku (není součástí balení)
- Upozornění: UPOZORNĚNÍ! Pro zapalování nepoužívejte alkohol nebo benzín! Používejte
pouze podpalovače splňující normu EN 1860-3!
- Pevné podpalovače - z dřevěného uhlí vytvořte kolem podpalovače pyramidu. Zapalte
podpalovač. Jakmile je uhlí zapáleno, rozprostřete uhlí na celou plochu roštu a v případě
potřeby přidejte další.
- Tekuté podpalovače - Umístěte dřevěné uhlí do mělké plechovky. Dřevěné uhlí polijte tekutým
podpalovačem a vyčkejte 5-10 minut, aby se podpalovač dostatečně vsákl. Poté umístěte
dřevěné uhlí na rošt v pyramidovém tvaru. Zapalte uhlí. Počkejte, než se uhlí dostatečně
zapálí. Rozprostřete uhlí do rovnoměrné vrsty tak, aby se jednotlivé kusy dotýkaly. Jakmile se
dřevěné uhlí zabarví popelem (šedivý povrch z popela na každém kusu uhlí), můžete začít s
grilováním.
- Nezačínejte s grilováním, dokud není uhlí potažené vrstvou popela.
- Negrilujte, pokud uhlí hoří plamenem.
- Ujistěte se, že je pečicí rošt správě umístěn do těla grilu.
Pokyny k údržbě
Řiďte se těmito pokyny pro údržbu vzhledu a životnosti tohoto grilu.
- Doporučuje se zcela nenaplňovat ohniště, gril by mohl být pro opékání příliš rozpálený.
- Pro snadnější čištění grilu potáhněte ohniště alobalovou fólií na vaření, lesklou stranou
nahoru. Prostor pro ventilační otvory vytvořte propíchnutím fólie tam, kde je to nutné. Tento
postup prodlouží životnost vašeho grilu a přispěje k účinnějšímu žáru.
- Jakmile gril úplně vychladne a jakmile to bude možné, vyčistěte gril tak, že namočíte pečící
rošt a nástroje do horké mýdlové vody.
- Po skončení grilování nehaste uhlí studenou vodou, může dojít k poškození grilu. Použijte
písek nebo jemný vodní sprej.
- Skladujte na chladném a suchém místě. Před skladováním se ujistěte, že je gril čistý, suchý a
zcela vychladlý a očištěn od veškerého popela a nepoužitého paliva/uhlí. (Viz Varování)
- Chraňte před nepříznivými povětrnostními podmínkami.
UPOZORNĚNÍ! Pro zabránění zranění a škodě na majetku je velmi důležité, abyste čistili a
udržovali váš gril po každém použití.
Prosím pamatujte si, že byste měli gril prohlédnout před každým použitím - gril by měl být čistý a v
dobrém stavu.
I když chráníte svůj gril obalem, musíte pravidelně gril prohlížet, protože vlhkost může vést k
poškození grilu. Je možné, že bude nutné gril a vnitřní část obalu usušit. Každá korodující část,
která nepřichází do kontaktu s potravinami, by měla být ošetřena inhibitorem koroze a natřena
nátěrem na zahradní grily nebo žáruvzdorným nátěrem. Dřevěné části je také nutné očistit a
naolejovat. Chromované části by měly být natřeny olejem na vaření.
Vezměte prosím na vědomí, že tento výrobek nemá neomezenou životnost a používání a čas se
na jeho stavu začne projevovat. Je velmi důležité váš gril nahradit jiným, pokud začne jevit
známky únavy, koroze nebo poškození.
Vezměte prosím na vědomí: Používání poškozeného výrobku může způsobit zranění nebo
škodu na majetku.

