
Gril na dřevěné uhlí RONDO
4423

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 ke grilu, pokud je horký
- Nepoužívejte vodu, dokud je gril horký, mohl by se tím poškodit jeho povrch
- 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 nebo brikety budou pokryty šedou vrstvou popela.
- Před prvním grilováním naplňte tělo grilu dřevěným uhlím nebo briketami a nechte gril minimálně 30 minut
vypálit

Montážní pokyny
Seznam dílů

Číslo Počet Díl Číslo Počet Díl
1 1 Víko grilu 12 2 Krytka nohou

2 1 Grilovací rošt 13 1 Madlo víka grilu

3 1 Palivový rošt 14 1 Držák víka

4 1 Grilovací kotel (tělo grilu) 15 6 Podložka

5 4 Patky nohou 16 6 Matice

6 2 Nohy pro kolečko 17 6 Šroub

7 2 Stojné nohy 18 4 Šroub dlouhý

8 1 Miska na popel 19 4 Podložka velká

9 1 Odkládací plocha 20 1 Ventilační otvor spodní

10 2 Matice 21 1 Ventilační otvor horní

11 2 Kolečko 22 2 Madla

Nezbytné nářadí: klíč 5/16‘‘, křížový a plochý šroubovák, ploché kleště
- Zkontrolujte díly podle seznamu
- Případné chybějící díly reklamujte v místě prodeje
- Připevněte madlo víka grilu (13) a držák víka (14) pomocí dvou šroubů (17), podložek (14) a matic (16) na víko
grilu (1)
- Grilovací kotel (4) položte dnem vzhůru na rovný měkký povrch. Obě madla grilu (22) a podložky (24) se
připevní pomocí 4 šroubů (17), podložek (15) a matic (16) na okraj grilovacího kotle (4).
- Připevněte stojné nohy (7) a nohy pro kolečko (6) s patkami nohou (5) na grilovací kotel (4). Použijte k tomu největší šrouby (18) a podložky (19)
POZOR! Madla grilu (22) musí být umístěna mezi stojné nohy (7) a nohy pro kolečka (6).
- Nyní upevněte odkládací plochu (9) mezi nohy. Nejprve na nohy pro kolečka (6) a potom na stojné nohy (7)
- Nasaďte na obě nohy kolečka (11) a utáhněte matice (10)
- Nasaďte plastové krytky nohou (12) na konec stojných nohou (7)
- Nyní postavte gril na nohy a utáhněte pevně všechny šrouby
- Nasaďte misku na odpadávající popel (8) mezi nohy grilu pomocí malého pootočení
- Palivový rošt (3) a grilovací rošt (2) se položí do označených prolisů v grilovacím kotli (4)

Gril na drevené uhlie RONDO
4423

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 ku grilu, keď je horúci
- Nepoužívajte vodu, kým je gril horúci, mohol by sa tým poškodiť jeho povrch
- 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 alebo brikety budú pokryté sivou vrstvou popola.
- Pred prvým grilovaním naplňte telo grilu dreveným uhlím alebo briketami a nechajte gril minimálne 30 minút
vypáliť

Montážne pokyny
Zoznam dielov

Ozn. Počet Diel Číslo Počet Diel
A 1 Telo grilu HI 2 Matica

BL 1 Zadná noha ľavá I 1 Predné madlo

BR 1 Zadná noha pravá JL 1 Ochrana proti vetru ľavá

C 1 Predná noha JR 1 Ochrana proti vetru pravá

D 3 Krytka nohy K 1 Grilovací rošt

E 3 Veľká podložka KI 2 Držiak roštu

F 1 Spodná odkladacia plocha L 1 Odkladací rošt

G 1 Osička kolies M 1 Ražeň

H 2 Koleso

Potrebné náradie: kľúč 5/16‘‘, krížový a plochý šroubovák, ploché kliešte
- Skontrolujte diely podľa zoznamu
- Prípadne chýbajúce diely reklamujte v mieste predaja
- Pripevnite madlo veka grilu (13) a držiak veka (14) pomocou dvoch skrutiek (17), podložiek (14) a matíc (16) na
veko grilu (1)
- Grilovacie kotol (4) položte hore dnom na rovný mäkký povrch. Obe madlá grilu (22) a podložky (24) sa pripevní pomocou 4 skrutiek (17), podložiek (15) a matíc (16) na
okraj grilovacieho kotla (4).
- Pripevnite stojné nohy (7) a nohy pre koliesko (6) s pätkami nôh (5) na grilovací kotol (4). Použite na to najväčšie skrutky (18) a podložky (19)
POZOR! madlá grilu (22) musí byť umiestnená medzi stojné nohy (7) a nohy pre kolieska (6).
- Teraz upevnite odkladaciu plochu (9) medzi nohy. Najprv na nohy pre kolieska (6) a potom na stojné nohy (7)
- Nasaďte na obe nohy kolieska (11) a utiahnite matice (10)
- Nasaďte plastové krytky nôh (12) na koniec stojných nôh (7)
- Teraz postavte gril na nohy a utiahnite pevne všetky skrutky
- Nasaďte misku na odpadávajúci popol (8) medzi nohy grilu pomocou malého pootočenia
- Palivový rošt (3) a grilovací rošt (2) sa položí do označených prelisov v grilovacom kotli (4)
- Eventuálne demontáž sa vykonáva v opačnom poradí
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www.rosler.cz

CZ

SK


