Manuál k venkovnímu grilu

Děkujeme za zakoupení našeho výrobku, který je designovým prvkem určeným
pro zdravé grilování mnoha druhů pokrmů.
Před zahájením grilování doporučujeme pročíst tento manuál.

Obsah balení JetGrill
-

Korpus JetGrill
Stabilizační podstavce grilu -4ks
Křídlové matice – 4ks
Odkapávací nerezová mísa
Jehla na pokrm – 1ks
Zajištění pokrmu na jehlu vč. motýlkových šroubů – 2ks
Manuál grilu

V případě,že balení neobsahuje nějakou část z výše uvedeného, ihned kontaktujte svého prodejce.
UPOZORNĚNÍI :
- Gril je určen pro venkovní použití
- Dbejte o bezpečí vašich dětí a zvířat ,udržujte bezpečnou vzdálenost od rozpáleného grilu
- V době grilování je zakázáno gril přemisťovat
- Používejte pouze doporučené grilovací uhlí a podpalovače
- Nepoužívejte k zapálení líh, benzín a jiné hořlavé kapaliny
- Dbejte bezpečnostním pokynům jako při práci s otevřeným ohněm

Postup při montáži grilu :
DŮLEŽITÉ : Před zahájením montáže grilu pečlivě prostudujte níže uvedené pokyny.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vybalte všechny součástky z igelitového obalu
Proveďte sestavení stabilizačních podstavců a zajištěni křídlovými maticemi
Umístěte nerezovou odkapávací nádobu – odkapávací tác do spodní části
Odjistěte rotační část turbíny
Po odjištění lehkým pohybem zkontrolovat volnost rotační části
Na rotační části je umístěna tečka, kterou natočíte na prostředek čelního otvoru grilu, poté
jehlu umístíte na závěsné očko do svislé polohy.

Uvedení do provozu :
DOPORUČENÍ: pro snadné rozpálení grilovacího uhlí doporučujeme použít tekutý podpalovač na
přírodní bázi, který je k tomu určený.

1. Zasunete otevírací madlo do zadních dvířek – topeniště, pootočením proti směru hodinových
ručiček o 90 st., otevřete a vysunete topeniště.
2. Grilovací koš (topeniště) naplňte grilovacím uhlím, následně použijte tekutý podpalovač dle
návodu
3. Lehkým pohybem topeniště rozfoukáte grilovací uhlí k získání žáru
4. Topeniště zasunete zpět na místo v zadní části grilu.Po 15 minutách, popřípadě v době ,kdy
se začne točit rotační část,je gril připraven k použití
5. Na jehlu umístíte požadovaný pokrm určený ke grilování. Pomocí rukavice jehlu zavěsíme na
závěsné očko rotační části.
DBEJTE NA SPRÁVNÉ VYVÁŽENÍ POKRMU – JEHLA MUSÍ BÝT VŹDY VE SVISLÉ POLOZE.

PROČ SE NETOČÍ ROTAČNÍ ČÁST GRILU

nedostatek tepla

pokrm se dotýká stěn grilu

nedostatečné teplo špatné provedení
přes vyhořelé uhlí roztopení grilu

upravit pokrm
na jehle

špatně vyvážená jehla

kontrola svislosti při otáčení

Údržba a čistění Jet Grill
UPOZORNÉNÍ : údržbu a čistění grilu doporučujeme provést až po zchladnutí grilu.
Je zakázáno odstraňovat popel, pokud není veškeré uhlí řádně vyhořelé a zcela vyhaslé.
1. Vyjmout jehlu a odkapávací tác.
2. Zbytky tuku a omastku snadno odstraníte.
3. Jehlu vč. příslušenství a odkapávací tác můžete umýt běžným čistícím prostředkem,
popřípadě lze vložit do myčky na nádobí.

Přejeme mnoho chutných pokrmů a spokojnost s používáním Jet Grill

Zákaznicky servis:
info@jetgrill.cz

