
Domácí zahradní gril  3038A
manuál

Před použitím si pozorně přečtěte veškerá bezpečnostní upozornění a návod k 
sestavení.

Tento gril je určen pro dřevěné uhlí, nepoužívejte jiná paliva.

Před samotnou montáží si ověřte, že v balení jsou všechny potřebné díly. Přestože se 
výrobce snaží při výrobě vyvarovat vzniku ostrých hran, je třeba se všemi díly grilu 

zacházet s opatrností, aby nedošlo k případnému zranění.
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Varování:
 Pozorně si pročtěte celý návod k použití i k sestavení grilu.
 Postupujte přesně podle návodu, krok za krokem.
 Dbejte zvýšené opatrnosti při práci s kovovými díly a nářadím potřebným k sestavení.
 Tento gril je určen výhradně k venkovnímu užití.
 Určeno k osobnímu užití.

Nebezpečí popálení:
 Tento gril se velice rychle zahřívá a nesmí s ním být pohybováno během užívání.
 Nepoužívejte tento gril v uzavřených prostorách.
 Čištění grilu provádějte vždy až po úplném vychladnutím grilu.

Nebezpečí pro děti a zvířata:
 Držte děti a zvířata v dostatečné vzdálenosti od grilu.
 Nikdy nenechte horký gril bez dozoru.

Varování před možnou detonací či vznícením:
 Nikdy nenechávejte alkohol či hořlavé látky v blízkosti grilu!
 K zapálení používejte pouze zapalovače, které splňují normu EN 1860-1!
 Nikdy nepoužívejte vodu k hašení či ochlazování grilu.

Základní údaje pro bezpečné smontování:
1. Přečtěte si pozorně všechny instrukce k sestavení.
2. Před montáží odstraňte z dílů lepenku a karton chránící smalt a barvu nanesenou na dílech.
3. Nedotahujte před samotným dokončením všechny části. Samotné sestavení bude jednodušší.
4. Po  kompletním  složení  celého  grilu  dotáhněte  pevně  všechny  šrouby  pro  zajištění 

maximální stability grilu. 

Příprava grilu ke grilování:
 Používejte pouze kvalitní dřevěné uhlí nebo dřevěné brikety k tomu určené.
 Uhlíky musejí být do běla rozžhavené nejméně 30 minut před počátkem grilování.
 Zapalte pár uhlíků a rovnoměrně je rozprostřete na spodním roštu, který je určen pro hoření 

podpalu.
 Nechte uhlíky rozehřát (2 až 4 minuty) a poté přisypte další uhlí.
 Po dalších 15 až 20 minutách, až se uhlíky zbarví do běla, žár dosáhne optimální teploty pro 

jejich rovnoměrné rozprostření.
 Nyní máte gril připravený ke grilování.
 Neplňte gril topivem více než do 70% jeho kapacity. Uhlí nesmí být v kontaktu s mřížkou 

určenou k vaření. Přeplňování grilu uhlím poškozuje gril a také teplota poté není ideální pro 
grilování.

 Nikdy negrilujte, pokud jste nedodrželi předešlé rady.

Upozornění! Nikdy nepoužívejte hořlavé kapaliny k lepšímu rozhoření nebo k opětovnému 
zapálení po vyhasnutí!

Čištění grilu:
 Pro zachování produktu je nutné příležitostné čištění. Nečistěte gril brusnými nástroji, které 

by mohli poškodit povrch grilu.
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 Pro běžné čištění použijte mokrý hadr a čisticí prostředek.
 Pokud jsou některé části extrémně špinavé a nejdou vyčistit vlhkým hadrem, použijte čisticí 

prostředek určený pro silné znečištění.
 Před čištěním musí celý gril zchladnout. Nikdy nečistěte gril, který je horký.
 Nikdy gril nenechávejte napuštěný vodou nebo jinou tekutinou. Gril chraňte před vodou a 

vlhkem.
 Nikdy nepoužívejte k čištění brusné nástroje nebo kovové kartáče a houby.
 Po  ukončení  grilování  použijte  ochranné  rukavice  pro  vyjmutí  mřížek.  Vyhnete  se  tak 

popálení.
 Gril doporučujeme uchovávat v suchém prostření, přikrytý plachtou. Zamezte kontaktu s 

vodou a vlhkem.

Seznam částí grilu:

Zkontrolujte prosím obsah balení podle tabulky na další straně.
  

Přestože se výrobce snaží při výrobě vyvarovat vzniku ostrých hran, je třeba se všemi 
díly grilu zacházet s opatrností, aby nedošlo k případnému zranění.
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Č. Popis Kusy Č. Popis Kusy
1 Rukojeť 2 13 Přední police 3
2 Poklop 1 14 Podpěra přední police 2
3 Regulace přístupu vzduchu 4 15 Krátká noha 1
4 Tyčka ven. otvoru 4 16 Dlouhá noha 1
5 Dřevěná rukojeť 4 17 Adaptér 1
6 Žároviště 1 18 Kotlík na popel 1
7 Grilovací rošt 1 19 Bakelitový držák 1
8 Rošt na uhlí 1 20 Osa 1
9 Zahřívací rošt 1 21 Kolo 2

10 Postranní police 3 22 Kovový rám 2
11 Podpěra postranní police 2 23 Drátěná mřížka 1
12 Podpěra grilu 4 24 Držák grilu 2

Postup pro složení grilu:

Nedotahujte šrouby napevno před kompletním složením celého grilu. 

1.
Sesaďte  drátěnou  mřížku  a  kovový 
rám:

Přiložte  konce  drátěné  mřížky  (23)  k 
příslušným otvorům v kovovém rámu 
(24).
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2.
Montáž nohou:

Na  jednu  stranu  kovového  rámu  (22) 
přišroubujte krátkou nohu (15) pomocí 
2ks  šroubů  (F).  Na  druhou  stranu 
kovového  rámu  přišroubujte  dlouhou 
nohu  (16),  také  pomocí  dvou  kusů 
šroubů (F).

3.
 
Montáž kol na nohy:

Prostrčte  osu  (20)  skrz  otvory  v  dolní 
části krátké nohy (15) a poté nasaďte na 
oba konce osy kola (21), podložky (N) a 
pojistěte maticemi M8 (M).

4.
Nasaďte  a  našroubujte  žároviště  (6)  a 
podpěru  přední  police  (14)  na  nohy 
pomocí 6ks šroubů (D), 2ks šroubů (E) a 
8ks matic (H).

www.onpira.cz strana: 5

Ilustrace 2:  Krok 2

Ilustrace 3:  Krok 3

Ilustrace 4:  Krok 4

http://www.onpira.cz/


5.
Do  žároviště  (6)  přišroubujte  šest 
podpěr  pro  grilovací  rošt  (12)  pomocí 
4ks šroubů (B) a 4ks matic (H). 

Na dno žároviště (6) namontujte adaptér 
pro  popelník  (17)  pomocí  3ks  šroubů 
(B) a 3ks matic (H).

Na  kotlík  na  popel  (18)  přišroubujte 
bakelitovou  rukojeť  (19)  pomocí  dvou 
kusů šroubů (A).  

Kotlík  na  popel  poté  zasaďte  do 
adaptéru.

6.
Připevněte  dřevěné  části  přední  police 
(13)  na  podpěru  přední  stolice  (14) 
pomocí 6ks šroubů (C) a 6ks matic (H).

Přišroubujte  podpěry  postranní  police 
(11) na žároviště (6) pomocí 4ks šroubů 
(B) a 4ks matic (H).

Připevněte dřevěné části postranní police 
(10) k postranní podpěře (11) pomocí 6ks 
šroubů (C) a 6ks matic (H). 
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7.
Na bok žároviště  přišroubujte  kovovou 
rukojeť (1) pomocí dvou šroubů (A).

Vložte tyčky ventilačních otvorů (4) do 
krajních  otvorů  regulátorů  přístupu 
vzduchu  (3)  a  připevněte  je  k  bokům 
žároviště  (6)  pomocí  2ks  šroubů (B) a 
2ks matic (H).

Na druhé konce tyčinek nasaďte dřevěné 
rukojeti a dotáhněte je.

8.
Položte  víko  grilu  (2)  na  žároviště  (6)  a 
připevněte  jej  k  němu  pomocí  2ks  šroubů 
(D) a 2ks matic (H). 

Vložte  tyčky  ventilačních  otvorů  (4)  do 
krajních otvorů regulátorů přístupu vzduchu 
(3)  a  připevněte  je  k  bokům  víka  grilu 
pomocí 2ks šroubů (B) a 2ks matic (H).

Na  druhé  konce  tyčinek  nasaďte  dřevěné 
rukojeti a dotáhněte je.

K víku (2) přišroubujte kovovou rukojeť (1) 
pomocí 2ks šroubů (A).

9.
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Po kompletní montáži pevně dotáhněte všechny šrouby a matice.

Do žároviště (6) položte rošt na uhlí (8) a grilovací rošt (7) položte na šest podpěr. Mezi víko grilu a 
žároviště  nasaďte  zahřívací  rošt  (9).  Na  grilovací  rošt  nasaďte  dvě  rukojeti  pro  bezpečnou 
manipulaci. 

Ilustrace 9: Krok 9

Bezpečnostní opatření:
• Zařízení smí používat a sestavovat pouze dospělá svéprávná osoba, nenechte se zařízením 

manipulovat děti.
• Při montáži použijte ochranné brýle nebo štít.
• Nikdy nenechávejte horký gril bez dozoru!
• Před použitím se přesvědčte, zda je gril stabilní a že není nikterak poškozen.
• Po dosloužení rozeberte na díly a roztřiďte do odpadu, popřípadě předejte k ekologické 

likvidaci.

Omezení záruky:
Záruka nemůže být uplatněna:
· pokud je výrobek používán v rozporu s tímto návodem
· v případě závad způsobených opotřebením

Dovozce do České Republiky:  A.T. Shop s.r.o. , Borská 75, Plzeň 316 00 , www.onpira.cz
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