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NÁVOD K OBSLUZE
Gril na dřevěné uhlí

Lagrada 85886

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité informace a bezpečnostní pokyny. 
Pozorně si tento návod přečtěte a ponechejte si jej pro případné pozdější použití. 
Jestliže výrobek předáte jiným osobám, odevzdejte spolu s ním i tento návod.
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DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

VÝSTRAHA! Pro zapalování nebo opakované zapalování nepoužívat líh ani benzín! Používat 
pouze podpalovače v souladu s EN 1860-3!
VÝSTRAHA! Nikdy nepřidávejte žádný druh podpalovače, zejména tekutého, do již rozžhave-
ného uhlí. 
Podpalovače uchovávejte na bezpečném místě, v dostatečné vzdálenosti od grilu a jiných 
zdrojů tepla.
Nepoužívejte gril, dokud není zcela sestaven.
Gril umístěte na rovný, pevný povrch tak, aby nemohlo dojít k jeho převržení, v dostatečné 
vzdálenosti od hořlavých a vznětlivých materiálů. 
Gril nepoužívejte v uzavřených prostorách a/nebo obytných prostorách, např. domy, stany, 
karavany obytné přívěsy, lodě. Nebezpečí otravy oxidem uhelnatým. Gril je určen pouze pro 
venkovní použití!
Gril nepoužívejte při velmi větrném počasí!
POZOR! Rozpálený gril nenechávejte bez dozoru. Nenechávejte děti a domácí zvířata samot-
né v blízkosti rozpáleného grilu. 
VÝSTRAHA! Děti a zvířata držte z dosahu grilu, v dostatečné vzdálenosti! Nedovolte dětem 
si hrát v blízkosti grilu! Nebezpečí popálení! Gril může být obsluhován pouze pod dohledem 
kompetentní dospělé osoby.
VÝSTRAHA! Povrch grilu bude při používání velmi horký. Během provozu je zakázáno s grilem 
manipulovat. Rozpálený gril nikdy nepřemisťujte a nedotýkejte se horkých částí! Při manipula-
ci s poklopem, přikládání uhlí apod. používejte ochranné rukavice a pohrabáč! 
Víko při grilování otevírejte opatrně a pomalu. Teplo a pára nahromaděné pod víkem můžou 
způsobit opaření/popálení. 
S grilem nemanipulujte, dokud uhlí/popel zcela nevyhasne.
Uhlí dávejte na palivový rošt (14), ne na dno topeniště/popelníku bez roštu.  
Použijte max. 1,5 kg paliva.
Používejte pouze kvalitní dřevěné uhlí nebo brikety z dřevěného uhlí určené ke grilování.  
Uhlíky nechte do běla rozžhavené nejméně 30 minut před počátkem každého grilování.  
Potraviny připravujte až na žhavých uhlících s vrstvou popela.
Před prvním použitím omyjte grilovací rošt vodou s přídavkem saponátu a osušte. Gril nech-
te rozpálený se zavřeným víkem alespoň 30 minut.
Gril s horkým uhlím/popelem nepřemisťujte. Nejprve počkejte, až uhlí i gril zcela vychladnou. 
Gril nepoužívejte, pokud není zcela sestavený. 
Jakékoliv úpravy výrobku nebo použití v rozporu s návodem můžou vést ke vzniku škod. 
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OBSAH BALENÍ

1 1 ks 2 1 ks 3 1 ks 4 1 ks 5 1 ks 6 1 ks 7 1 ks

8 1 ks 9 2 ks 10 1 ks 11 2 ks 12 2 ks 13 1 ks 14 1 ks

15 1 ks 16 1 ks 17 1 ks 18 1 ks 19 4 ks 20 2 ks 21 1 ks

22 2 ks 23 1 ks 24 1 ks 25 4 ks 26 1 ks 27 2 ks 28 1 ks

29 2 ks 30 2 ks 31 1 ks 32 1 ks 33 1 ks 34 2 ks 35 1 ks

36 1 ks 37 1 ks

A 26 ks B 2 ks C 1 ks D 1 ks E 4 ks F 1 ks G 4 ks

M6 x 12 M8 M5 x 30 M4 x 8 M6 M5 x 10

H 4 ks I 2 ks J 6 ks K 4 ks L 4 ks

M6 x 45 M6 x 70 M6 x 15 M6 x 20 M6 x 35

Součástí balení je také ochranný obal na gril, který není vyobrazený.
* Díly 28 a 29 jsou spojeny již z výroby.

*

*
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B:    M8 (2 ks)

SESTAVENÍ GRILU
Před montáží grilu si ověřte, že je balení kompletní, viz Obsah balení. Potřebné nářadí (šroubovák, imbusový klíč) není součástí balení!
Pokud některý díl chybí nebo je poškozený, ihned se obraťte na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili. 
Obalový materiál, zejména plastové sáčky, udržujte mimo dosah dětí!
Hrozí nebezpečí udušení! Obalový materiál zlikvidujte vhodným způsobem.

Dokud gril kompletně nesložíte, nedotahujte zcela šrouby. Při manipulaci s jednotlivými částmi grilu buďte opatrní, některé hrany 
mohou být ostré.
Gril doporučujeme sestavovat ve 2 lidech. 
Při sestavování grilu postupujte podle obrázků 1 – 24. 
Až bude gril kompletní, dotáhněte všechny šrouby a pravidelně jejich dotažení kontrolujte. 
V případě nejasností/dotazů ohledně sestavení, kontaktujte prodejce.
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! Před použitím se přesvědčte, že jsou všechny části grilu 
na svém místě a gril je stabilní !
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Zásobování a.s., Chloumecká 3376, 276 01 Mělník, Česká republika. www.eva.cz

ČIŠTĚNÍ, ÚDRŽBA

Grilovací rošt před grilováním lehce potřete jedlým olejem.
Pravidelnou péčí o Váš gril Lagrada 85886 prodloužíte jeho životnost.
Před čištěním nechte gril i popel/uhlíky vychladnout.
Teplý (ne horký) grilovací rošt očistěte speciálním drátěným kartáčem určeným k čištění grilu  
a/nebo jej omyjte teplou vodou s přídavkem saponátu a vysušte.
Vykliďte popel a vysypte popelník. Popel v popelníku neskladujte, absorbuje vlhkost.
Vychladlé víko i kotel omyjte jemným čisticím prostředkem, vodou a jemným hadříkem/houbičkou a dobře vysušte.  
K čištění nepoužívejte ostré předměty a abrazivní látky, které by mohly poškodit povrchovou úpravu grilu.
Nebudete-li gril používat, přikryjte ho obalem a umístěte pokud možno na suché, kryté místo.  
Obal dávejte vždy jen na vychladlý gril.


