
POPIS VÝROBKU

Výrobek se skládá z podstavy, dvou nohou, tope-
niště s krytem a madlem, z horního rámečku pro 
uložení roštu a z profilového grilovacího roštu. 
Součástí balení je také sada šroubů pro montáž 
a madla pro manipulaci s roštem.

UVEDENÍ DO PROVOZU

Vyjměte jednotlivé komponenty grilu z karto-
nu. Na zem položte horní rámeček dnem spodní 
stranou vzhůru a pomocí šroubů připevněte nohy 
k rámečku. Následně vložte podstavu mezi nohy 
grilu a šrouby z boku jednotlivé díly propojte. 
Smontovaný gril postavte podstavou na zem, do 
horního rámečku vložte grilovací rošt a vsuňte 
topeniště do příslušné polohy nohou grilu.

GRILOVÁNÍ

Tento zahradní gril je určen pro spalování dřevě-
ného uhlí, příp. briket z dřevěného uhlí. Zahradní 
gril je spotřebič, jehož provoz vyžaduje neustálý 
dozor. Před prvním grilováním doporučujeme ne-
chat gril s osazeným roštem cca 10 min. vypálit. 
Stejnou proceduru doporučujeme po každém 
čistění grilovacího roštu čistícím přípravkem. 
Po zatápění vložte topeniště do nejnižší polohy, 
vložte podpalovač a brikety. Topeniště přesuňte 
do vrchní polohy a zažehněte podpalovač. Po ně-
kolika minutách rozdmýchejte rozžhavené uhlí /
je-li třeba/, tak, aby vznikl dostatečný žár. Počkejte 
několik minut než dojde k dostatečnému rozpá-
lení grilovacího roštu a poté můžete začít grilo-
vat. K manipulaci s částmi grilu během grilování 
nebo bezprostředně po něm, kdy jsou části grilu 
horké, jsou určena 2 madla, se kterými lze poho-
dlně vyjmout grilovací rošt s miskou na omastek 
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a pro manipulaci s topeništěm je určeno speci-
ální madlo, jež se vsouvá do štěrbiny v topeništi. 
Grilovací rošt lze madly vyjmout tak, že madla 
vsunete do podélných mezer mezi jednotlivým 
i profily roštu-tím je rošt bezpečně spojen s ma-
dly a lze jej vyjmout. Pokud manipulujete s dílci, 
které jsou horké, dbejte na to, aby rukojeť madla, 
resp. Ruce nebyly přímo nad žárem – madla vsu-
nujte tak, aby byly ohybem směrem ven z grilu. 
Při manipulaci zejména s horkými součástmi 
grilu používejte ochranné rukavice. Po skončení 
grilování a po vychladnutí popel topeniště za-
kryjte krytem pšeniště, které zamezí rozfoukání 
popela do okolí.

Návod k obsluze

Typ: picollo

ZAHRADNÍHO GRILU



ÚDRŽBA

Před každým grilováním je vhodné mechanicky od-
stranit z roštu připečené zbytky masa /stačí odstranit 
škrabkou po rozehřátí roštu/. Grilovací rošt a nádobu 
na omastek lze nechat umýt v myčce na nádobí. Pro 
zachování dobrého vzhledu povrchu je vhodné leš-
tit povrch leštícím přípravkem na nerez. Žádná další 
údržba není nutná.

BEZPEČNOSTNÍ DOPORUČENÍ

Při vývoji tohoto grilu byl kladen velký důraz na bez-
pečnost. Za běžných provozních podmínek nemůže 
dojít k převrhnutí grilu. Gril musí být umístěn na ne-
hořlavém a rovném povrchu přesahujícím půdorys 
spotřebiče o 2m na každé straně.

UPOZORNĚNÍ!

Přístupné části grilu však mohou být velmi horké. Po-
užívejte jen ve venkovním prostředí a během provozu 
spotřebičem nepohybujte. 

POZOR: Při zapalování nebo opakovaném zapa-
lování nepoužívejte líh, benzín nebo podobné 
tekuté prostředky.

Zamezte přístupu dětem a domácím zvířatům ke spo-
třebiči.

Před započetím prací, které mohou vít za následek 
změnu prostředí v prostoru, v němž je tepelné zaříze-
ní instalováno (např. při práci s nátěrovými hmotami, 
lepidly apod.) je nutné odstavit spotřebič z provozu. 

Na tepelné zařízení a do vzdálenosti menší, než je 
jeho bezpečná vzdálenost, nesmějí být kladeny před-
měty z hořlavých hmot (bezpečná vzdálenost ve smě-
ru hlavního sálání je 800 mm a v ostatních směrech 
200 mm).

Dodržujete bezpečnou vzdálenost od povrchů hmot 
jednotlivých stupňů hořlavosti dle ČSN 730823, (Stu-
peň hořlavosti stavebních hmot výrobků, stavební 
hmoty zařazené do stupně hořlavosti dle ČSN 73 0823 
– A: nehořlavé – žula, pískovec, betony těžké porovité, 
cihly, keramické obkladačky, speciální omítkoviny, B: 
nesnadno hořlavé – alumin, heraklit, lihnos, itaver, C: 
těžce hořlavé – dřevo, listnaté, překližka, sirkoklit, tvr-
zený papír, umakart, C2: středně hořlavé – dřevotřís-
kové desky, solodur, korkové desky, pryž, podlahoviny, 
C3: lehce hořlavé – dřevovlákninové desky, polystyrén, 
polyuretan, PVC, lehčeny).

LIKVIDACE

Papírový obal výrobku prodejte sběrným surovinám 
a  ochrannou folii laskavě uložte do sběrných kon-
tejnerů tříděného odpadu. Spotřebič po definitivním 
skončení jeho užívání prodejte do sběrných surovin.

Výrobce: 
KASPER KOVO s.r.o., Žitná 476, CZ-54103 Trutnov
Tel.: +420 499 827 111, Fax: +420 499 827 112
http://www.kasper.cz

      ZÁRUČNÍ LIST

Záruční doba, kterou na Váš výrobek firma KASPER 
KOVO  s.r.o. poskytuje, je 24 měsíců od data prodeje.
Záruka se chatuje na výrobek, jen za předpokladu, že 
výrobek je užíván v souladu s přiloženým návodem 
k obsluze.

Vyskytne-li se závada v záruční době, má kupující ná-
rok na bezplatnou opravu výrobku v případě, že jde 
prokazatelně o výrobní nebo materiálovou vadu. Za 
výrobní či materiálovou vadu se nepovažuje zežlout-
nutí materiálu ve vnitřní části výrobku (je to přiroze-
ná vlastnost nerezového materiálu při styku s velkou 
teplotou). Tyto závady budou v době garance bez-
úplatně opraveny výrobcem.

Podmínkou pro uplatnění nároků ze záruky je před-
ložení správně, úplně a čitelně vyplněného záručního 
listu, jenž musí být opatřen razítkem prodejce, podpi-
sem prodávajícího a datem prodeje.

Nároky ze záruky mimo jiných případů zanikají: neby-
la-li záruka uplatněna v záruční době nebo při svévol-
ných změnách původních zápisů v záručním listě, při 
neodborných zásazích nebo opravách výrobku, nebo 
v případě, že výrobek byl uživatelem či jinou osobu 
mechanicky či jinak poškozen.

Datum zakoupení .................................................................

Identifikační číslo .................................................................
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Razítko a podpis prodávajícího


