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Zahradní gril Komfort
Návod k použití

model: O-10

Popis dílů
Při skládání grilu prosím dodržujte následující pokyny a použijte pouze díly, které jsou součástí balení.
1. rukojeť víka 1 ks
2. vzduchový ventil 1 ks
3. víko  1 ks
4. háček  1 ks
5. gril  1 ks
6. grilovací mřížka 1 ks
7. nádoba na oheň 1 ks
8. rukojeti nádoby 2 ks
9. držáky nohou 4 ks
10. svod popela 1 ks
11. dlouhé nohy 2 ks
12. krátké nohy 2 ks
13. nádoba na popel 1 ks
14. kolečka 2 ks
15. odkládací mřížka 1 ks
Vyjměte všechny díly z balení a ujistěte se, že máte vše, co  je uvedeno v návodu.
Pokud některé díly chybí, kontaktujte prodejce.

Složení
1.  Připevněte rukojeť víka (1) a háček (4) k víku (3) pomocí  

2 šroubů (A), podložek (E) a matek (F)
2.  Nainstalujte vzduchový ventil (2) do otvorů ve víku (3) 

pomocí šroubu (B) a matek (F)
3.  Připojte rukojeť (8) ke nádobě na oheň (7) pomocí čtyř 

šroubů (C)
4.  Vložte držáky nohou (9) na krátké nohy (12) a dlouhé 

nohy (11) a připevněte je ke spodní části nádoby na oheň 
(7) jednu po druhé. Použijte šrouby (D) a podložky (G)

Poznámka: Jedna rukojeť by měla být umístěna mezi dlou-
hé nohy, druhá mezi nohy krátké
5.  Vložte odkládací mřížku(15) na konec nohou. Zalomené 

hroty jdou nejdříve do otvorů na dlouhých nohách (11). 
Poté do otvorů na krátkých nohách (12)

6.  Připevněte kolečka (14), bílé plastové podložky (H)  
a zabezpečte pomocí matek (I) na obou stranách

7.  Nainstalujte svod popela (10) na spodní část nádoby  
na oheň (7) pomocí šroubů (B) a matek (F)

8.  Dotáhněte všechny šrouby a matky. Nainstalujte nádobu na popel (13) pomocí zarážek na nohy grilu a pootočením 
uzamkněte do správné polohy.

9.Položte grilovací mřížku (6) na nádobu na oheň (7) a umístěte gril (5) na Vámi zvolené místo.

Ochrana životního prostředí
Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení
Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do 
domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou 
přijata zdarma.
Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních do-
padů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si 
vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být 
v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.
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Servis
V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiď-
te pokyny uvedenými v přiloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili 
či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje
- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho používání
-  na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému 

opotřebení … ) 
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
-  na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů, nevhodného příslušenství či 

nevhodných nástrojů apod.
U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko 
případné škody výhradně majitel.
Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby.
Vyobrazení a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.




