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Bezpečnostné informácie

Vážený zákazník,

gratulujeme Vám k zakúpeniu produktu.
Prosím, dôkladne si prečítajte manuál a dbajte na nasledovné pokyny, aby sa zabránilo 
škodám na zariadení. Za škody spôsobené nedodržaním inštrukcií a pokynov neručíme.

•Vždy postavte gril na pevný, rovný a tepelne odolný povrch, ďaleko od drevených plotov, 
prevísajúcich konárov  a iných v horľavých materiálov.
• Gril musí byť vždy pod kontrolou kvalifikovaného dospelého. Keď sa zapáli uhlie, 
udržiavajte v bezpečnej vzdialenosti malé deti a domáce zvieratá 
• Nikdy nepoužívajte alkohol, parafín, benzín, metyl alkohol, iné palivo alebo podobné 
rozpúšťadlá na rozloženie ohňa. Na zapálenie grilu používajte v súlade s pokynmi výrobcu 
len správnu zapaľovaciu tekutinu, gél alebo pevné palivo, podľa inštrukcií výrobcu. Nikdy 
nepridávajte viac zapaľovacej tekutiny po zapálení uhlia.
• Väčšina kovových častí sa zahreje. Používanie ochranných rukavíc sa odporúča pri 
manipulácii s grilom, pri obracaní potravín atď.
• Pri páde horúceho tuku na drevené uhlie sa objavia výpary. Majte rozprašovač s vodou 
po ruke, aby ste mohli rýchlo uhasiť všetky takéto ohne a zabránili spáleniu potravín.
• Po skončení grilovania, uhlíky uhaste pomocou rozprašovača s vodou alebo posypte 
pieskom.
• Pred premiestnením a odstránením popola sa uistite, že sa gril úplne vychladil.
• Na predĺženie životnosti kovových častí nenechávajte gril vonku a chráňte ho pred zlým 
počasím. V ideálnom prípade by sa mal gril skladovať v garáži alebo v záhradnom 
domčeku, keď sa nepoužíva.
• Tento gril je určený len na vonkajšie použitie.
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Opis výrobku

N        

Poznámka
Pred montážou grilu skontrolujte časti uvedené nižšie v zozname .
Aj keď výrobca vynaložil všetku snahu, aby odstránil akékoľvek ostré hrany, mali by ste 
starostlivo manipulovať so všetkými komponentmi, aby ste sa vyhli zraneniu.
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A M6x16 mm 10x

B M5x10 mm 4x

C M5x20 mm 12x

D M6x25 8x

E M6x30 4x

F M6x55 4x

H M 16x

I M6 16x

J M8 2x

K podložka  2x

L M4 4x

M M4 2x

N podložka  14x

Skrutky a príslušenstvo k zloženiu

Nr. opis                   ks

1 2

2 1

3 4

4 1

5 1

6 1

7 1

8 1

9 1

10 3

11 2

12 3

13 2

14 1

15 1

16 1

17 1

18 1

19 1

20 2

21 2

22 1

23 2

Súčasti dodávky

rúčka 

Kryt 

Odvzdušňovací ventil       

Odvzdušňovacia 

trubička              

drevená rúčka                           

ohnisko   

mriežka na pečenie           

mriežka na uhlie            

ohrievacia mriežka              

bočné stolové 

drevené diely    

bočné podpery stola     

predné stolové drevené 

diely         

predná podpera stola           

krátka noha                       

dlhá noha                    

spojovací prvok k popolníku           

popolník   

bakelitová rukoväť          

náprava

koleso  

kovová tyčka          

drôtený plech        

rúčka mriežky          
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Príslušenstvo 
Skôr než gril úplne zmontujete, skrutky 
úplne nezaťahujte.

Krok 1 Zmontujte drôtený plech  a kovovú 
tyčku.
 Zasuňte každý koniec drôteného 
plechu (22) do príslušného otvoru kovovej 
tyčky (21).

Krok 2 Zmontujte nohy.
. Krátku nohu (14) namontujte na 
jednu stranu kovových tyčiek pomocou 2 ks 
skrutiek (F), namontujte dlhú nohu (15) na 
druhú stranu kovových tyčiek (21) 
pomocou dvoch skrutiek (F).

Krok 3 Montáž kolies na nohy
. Vložte nápravu (19) cez otvory 
krátkej nohy (14) a pripevnite kolesá (20) 
na obidve strany nápravy, pripevnite 
podložku (K) na oba konce nápravy 
pomocou 2ks M8 (J) matíc.
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 Krok 4

Namontujte ohnisko (6) a predné stolové podpery (13) na nohy pomocou 4 kusov 
skrutiek  (D) a 4 kusov skrutiek (E) a 8ks matiek M6 (H) a 6ks podložiek (N).
Zmontujte spoj podpery a ohniska pomocou 2 ks skrutiek (M) a 4 ks matíc M4 (L).

Krok 5 
Pomocou 4 ks skrutiek (A) a 4 ks 
matiek (H) namontujte spojovací prvok 
(16) popolníka na spodnú časť ohniska 
(6).
Pripojte popolník k spojovaciemu 
prvku.
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N        

Krok 6

Namontujte predné stolové drevené diely 
(12) na prednú podperu (13) pomocou 6 
ks skrutiek (C) a 6 ks matiek (I).
Namontujte podpery bočných stolíkov 
(11) na stranu ohniska pomocou 4 ks 
skrutiek (N )a 4ks matíc (H) a 4 ks 
podložiek (N).
Umiestnite drevené časti (10) bočného 
stola na podperu bočného stola (11) a 
zaistite  6 ks skrutiek (C) a 6 ks matíc 
(I).

Krok 7
Namontujte kovovú rukoväť (1) na bočnú 
stranu ohniska pomocou 2ks skrutiek (D) 
a 2 ks podložiek (N).
Vložte odvzdušňovacie ventily (3) na 
bočnú stranu ohniska pomocou 2ks 
skrutiek (B) a 2ks matíc (I).
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N        
Krok 8

Položte kryt (2) cez ohnisko (6) a 
zarovnajte závitové otvory a zaistite 
pomocou 2ks  skrutiek (A).
Vsuňte vetracie ventily (3) do bočnej 
strany krytu a zaistite  pomocou 2ks 
skrutiek (B) a 2ks matíc (I).
Namontujte kovovú rukoväť (1) na bočnú 
stranu krytu  pomocou 2 ks skrutiek (D) 
a 2 ks podložiek (N).

Krok 9

Utiahnite všetky skrutky a matice po 
úplnom zmontovaní všetkých dielov.
Umiestnite mriežku na drevené uhlie (8) 
do ohniska, umiestnite mriežku na 
pečenie (7) na ohnisko a pripevnite 
ohrievaciu mriežku medzi kryt a ohnisko. 
Umiestnite grilovaciu rukoväť na 
mriežku.
Teraz je gril pripravený na použitie

Výrobca: CHAL-TEC GmbH, Wallstr. 16 10179 Berlin




