NÁVOD K POUŽITÍ – ZAHRADNÍ GRIL JARDIN

VAROVÁNÍ! POUZE PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ
Návod k použití uschovejte pro pozdější potřebu

Před použitím zahradního grilu JARDIN si pozorně přečtěte všechny informace, uvedené v tomto
návodu k použití. Ujistěte se, že jste všem informacím dobře porozuměli a budete je dodržovat.
Nedodržování uvedených pokynů může způsobit ohrožení zdraví a života osob nebo poškození
majetku. Rovněž nesprávná instalace, nastavení, úpravy nebo používání mohou způsobit zranění
osob nebo poškození majetku.

Důležité bezpečnostní pokyny

1. Tento zahradní gril je určen pouze pro venkovní použití a nesmí se používat uvnitř v budovách,
v garážích ani v jiných uzavřených prostorách. Při hoření se může hromadit toxický oxid uhelnatý, který
může způsobit udušení.
2. Tento zahradní gril není určen pro komerční použití.
3. Tento zahradní gril by měl být obsluhován pouze dospělými osobami. Děti a domácí mazlíčky při
provozu grilu udržujte v bezpečné vzdálenosti.
4. K zapálení ohně nepoužívejte benzín, ředidla, petrolej, náplň do zapalovače, alkohol ani jiné
podobné hořlavé látky. Náhlé zvýšení teploty by tento zahradní gril mohlo poškodit. Pro udržování ohně
v tomto zahradním grilu používejte pouze dřevěné uhlí, nelakované přírodní dřevo, polínka nebo suché
klestí. Nikdy nepoužívejte hnědé ani černé uhlí.
5. Tento zahradní gril nepoužívejte, pokud není kompletně smontovaný a všechny jeho části nejsou
bezpečně upevněny.
6. Nepoužívejte gril na dřevěné podlaze či terase, ani na jiných hořlavých površích, jako je suchá tráva,
dřevní štěpka nebo listí.
7. Po použití zahradní gril vždy vyprázdněte. Na ochranu dna ohnivzdorné nádoby ponechejte v grilu
tenkou vrstvu popela. Neodstraňujte popel či dřevěné uhlí, dokud není vše dokonale a úplně uhašeno.
8. Nedotýkejte se zahradního grilu, dokud není zcela ochlazený, pokud nepoužijete tepelně odolné
rukavice, protože části grilu můžou být velmi horké.
9. Pokud je zahradní gril v provozu, nikdy s ním nemanipulujte a nepřenášejte jej, může být velmi horký.
10. Tento zahradní gril nikdy neukládejte ani neuskladňujte, dokud není veškerý popel nebo dřevěné uhlí
úplně uhašené a vychladlé.
11. Při doplňování nebo přemísťování paliva uvnitř ohnivzdorné nádoby vždy používejte vhodný
bezpečný nástroj a tepelně odolné rukavice.
12. Při manipulaci s grilovací mřížkou vždy používejte bezpečné nástroje a žáruvzdorné rukavice, mřížka
může být velmi horká.
13. Nikdy nenechávejte hořící oheň bez dozoru.
14. Nebezpečí požáru: Při používání se mohou uvolňovat a odlétat do okolí grilu žhavé uhlíky.
15. Nepřeplňujte gril palivem. Postačí dvě menší polínka či kulatiny cca 1,6 kg nebo cca 0,5 kg
dřevěného uhlí. Nepřidávejte další palivo, dokud není předešlé spáleno.

16. Nespalujte palivo přímo na dně ohnivzdorné nádoby. Hoření musí probíhat na vrstvě popela.
17. Palivo udržujte mimo dosah ohniště, vysoká teplota ho může poškodit.
18. Vyvarujte se vdechování kouře z ohně a jeho vniknutí do očí.
19. Před dalším použitím zahradní gril důkladně zkontrolujte.
20. Následkem používání může dojít k lehké změně barvy povrchu.

Péče a používání

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
VAROVÁNÍ! Tento zahradní gril může při použití být velmi horký, nikdy jej nepřemísťujte během
používání. Gril nikdy nepoužívejte ve vnitřních nebo uzavřených prostorech.
VAROVÁNÍ! Nepoužívejte alkohol, benzín, petrolej nebo jiné hořlaviny pro zapálení nebo akceleraci
hoření! Používejte pouze bezpečné prostředky, které jsou k tomu určené.
VAROVÁNÍ! Děti a domácí mazlíčky udržujte v dostatečném odstupu od grilu.
Nepoužívejte tento gril v malých nebo obytných prostorech, zejména v domě, ve stanu, v obytném
přívěsu, v pojízdných domech nebo na lodích. Hrozí udušení vdechováním koncentrovaného oxidu
uhelnatého.
Nikdy nepoužívejte zahradní gril jako topeniště.
ZAPALOVÁNÍ
1. Ujistěte se, že je zahradní gril umístěn na pevném, rovném, nehořlavém a teplotně odolném povrchu,
v dostatečné vzdálenosti od všech hořlavých materiálů.
2. Ujistěte se, že je na dně ohnivzdorné nádoby malé množství popela.
3. Položte papír nebo suché podpalovací klestí na střed dna ohnivzdorné nádoby.
4. Umístěte palivo na papír nebo podpalovací klestí.
5. Zapalte papír nebo podpalovací klestí.
UDRŽOVÁNÍ OHNĚ
1. Přidávejte palivo do grilu postupně, aby došlo k pozvolnému rozhoření ohně a vytvoření žhavých
uhlíků. Nepřeplňujte gril palivem, použití dvou menších polínek či kulatiny cca 1,6 kg nebo cca 0,5 kg
dřevěného uhlí je dostačující.
2. Při doplňování nebo přemísťování paliva použijte bezpečné vhodné nástroje.
HAŠENÍ GRILU
Pro uhašení grilu ukončete přidávání paliva a nechejte oheň dohořet nebo jej uhaste pomocí písku. Nikdy
na hašení nepoužívejte vodu, mohla by gril poškodit.
PÉČE A ÚDRŽBA
1. Tento zahradní gril by měl být pravidelně kontrolován, aby bylo zajištěno jeho bezpečné používání
a dlouhá životnost.
2. Gril by měl být po použití vždy dobře vyčištěný, aby se nezkrátila jeho životnost. K čištění nikdy
nepoužívejte chemické čističe na pečicí trouby ani abrazivní čističe, které by mohly gril poškodit.
3. Pokud gril nepoužíváte, uložte jej dobře vychladlý a vyčištěný, zabalený a chráněný před poškozením
povětrnostními vlivy.
4. Gril skladujte na suchém místě, aby byla zachována dlouhá životnost.
5. Povrchy tohoto grilu můžou stárnout, změnit barevný odstín nebo začít rezivět rychleji, pokud budete
gril skladovat venku nebo jej celoročně necháte neuskladněný. Tyto změny by neměly omezit použití grilu
a nejsou považovány za vadu grilu.
Pro ošetření nebo obnovení barvy povrchu grilu dodržujte následující pokyny: Odstraňte odpadávající
nebo uvolněnou barvu a rez z povrchu kovových částí grilu drátěným kartáčem. Takto ošetřené povrchy
natřete žáruvzdornou barvou, která je odolná pro teploty alespoň do 600 °C.
Pro omezení rezavění povrchů ošetřte povrchy lehkým naolejováním po každém použití grilu.
GRILOVÁNÍ
Zahradní gril by měl být předehřátý alespoň 30 minut před zahájením samotného grilování. Před grilováním
se ujistěte, že grilovací rošt a všechny grilovací pomůcky jsou očištěny od zbytků po minulém grilování.
Přidejte cca 0,5 kg dřevěného uhlí na rozhořená polínka, kulatinu či dřevěné uhlí.
Umístěte grilovací rošt na ohnivzdornou nádobu a ujistěte se, že je stabilní. Nezačínejte grilovat, dokud
palivo není pokryto vrstvou popela. Ujistěte se, že je všechno jídlo oopravdu dobře uvařené, dříve než jej
začnete jíst. Po grilování nemanipulujte s grilem, dokud není úplně vychladlý. Po grilování zahradní gril
vždy dobře očistěte a vyčistěte. Očistěte také všechny nástroje.

SEZNAM DÍLŮ

1 (1×)

NÁVOD NA SESTAVENÍ

2 (1×)

3 (1×)

4 (1×)

5 (1×)

1 Grilovací rošt

2 Ohnivzdorná nádoba
3 Křídlová matice

4 Stojan grilu

5 Vidlice pro manipulaci s rošty

KROK 1 Připevněte ohnivzdornou nádobu (2) ke stojanu grilu (4) pomocí křídlové matice (3)
KROK 2 Umístěte celý gril na pevný, rovný, nehořlavý a teplotně odolný povrch, v dostatečné
vzdálenosti od všech hořlavých materiálů
KROK 3 Umístěte grilovací rošt (1) na ohnivzdornou nádobu (2)

Váš zahradní gril je nyní připraven k použití.
Ujistěte se, že máte tento návod k použití stále připravený k nahlédnutí.

