CZ

Jednorázový gril
2999

Bezpečnostní pokyny
- Vždy zvolte vhodný prostor pro umístění grilu, V žádném případě gril nepoužívejte v uzavřených a nedostatečně větraných prostorech
- Gril vždy stavte na rovnou plochu
- Grilem nemanipulujte, pokud je horký
- Zamezte přístupu dětí a domácích zvířat ke grilu, pokud je horký
- Z bezpečnostních důvodů se nesmí používat tekuté palivo
- K zapálení grilu se nesmí používat líh, benzín nebo podobné kapaliny. Použijte pouze běžně dostupné tekuté nebo pevné podpalovače. Grilovat
začněte až uhlí bude pokryté šedou vrstvou popela.
- Gril nikdy znovu neplňte. Je určen je pro jednorázové použití.
Návod k použití
1. Roztrhněte smršťovací fólii, vyjměte gril z papírové krabice a položte ho na podstavec. Před použitím se ujistěte, že gril je stabilní.
2. Nepoužívejte alkohol, benzín nebo srovnatelné tekutiny k zapálení. Stačí zapálit papír, který drží dřevěné uhlí uvnitř grilu.
3. Grilovat nezačínejte dříve než je uhlí pokryté šedou vrstvou popela
4. Při pokládání jídla na gril i jeho snímání dávejte pozor, aby se nepřilepilo na rošt a nedošlo k převrácení grilu.
5. Nepoužívejte gril na místech, kde to je zakázané. Nepoužívejte gril na hořlavém povrchu, může dojít k jeho poškození i požáru.
6. Po skončení grilování polijte žhavé uhlí vodou, počkejte na úplné vychlazení a zlikvidujte jako běžný odpad.

SK

Jednorazový gril
2999

Bezpečnostné pokyny
- Vždy zvoľte vhodný priestor pre umiestnenie grilu, V žiadnom prípade gril nepoužívajte v uzavretých a nedostatočne vetraných priestoroch
- Gril vždy stavajte na rovnú plochu
- Grilom nemanipulujte, pokiaľ je horúci
- Zabráňte prístupu detí a domácich zvierat ku grilu, keď je horúci
- Z bezpečnostných dôvodov sa nesmie používať tekuté palivo
- K zapáleniu grilu sa nesmie používať lieh, benzín alebo podobné kvapaliny. Použite iba bežne dostupné tekuté alebo pevné podpaľovače. Grilovať
začnite až uhlie bude pokryté sivou vrstvou popola.
- Gril nikdy znova neplňte. Je určený je pre jednorazové použitie.

Návod na použitie
1. Roztrhnite zmršťovaciu fóliu, vyberte gril z papierovej krabice a položte ho na podstavec. Pred použitím sa uistite, že gril je stabilný.
2. Nepoužívajte alkohol, benzín alebo porovnateľné tekutiny na zapálenie. Stačí zapáliť papier, ktorý drží drevené uhlie vnútri grilu.
3. Grilovať nezačínajte skôr ako je uhlie pokryté sivou vrstvou popola
4. Pri pokladaní jedla na gril aj jeho snímanie dávajte pozor, aby sa neprilepilo na rošt a nedošlo k prevráteniu grilu.
5. Nepoužívajte gril na miestach, kde to je zakázané. Nepoužívajte gril na horľavom povrchu, môže dôjsť k jeho poškodeniu i požiaru.
6. Po skončení grilovania polejte žeravé uhlie vodou, počkajte na úplné vychladenie a zlikvidujte ako bežný odpad.
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