
Zahradní gril BBQ VS1 

Návod k použití 

Před prvním použitím tohoto výrobku se prosím důkladně seznamte s pokyny pro bezpečnost a užití. 
Nedodržení pokynů může vést ke zranění. 

POZOR, tento gril je určen pouze na použití k domácím účelům a nesmí být používán v uzavřeném 
prostoru. 

Je přísně zakázáno používání přístroje bez dozoru a za účelem vytápění. K zapalování používejte 
pouze prostředky k tomu určené a dbejte pokynů k použití těchto výrobků. 

Příprava před použitím: umístěte gril na rovném a tvrdém povrchu v dostatečné vzdálenosti od lehce 
hořlavých předmětů. Základna (dno) grilu dosahuje velmi vysokých teplot, a proto dbejte na umístění 
grilu na vhodném nehořlavém povrchu. 

Způsob zapálení č. 1: dřevěné uhlí a gel pro zapálení dřevěného uhlí. 

 Umístěte gril na bezpečné místo. Poskládejte dřevěné uhlí do korpusu grilu. Opatrně 
potřísněte dřevěné uhlí zapalovacím gelem, přičemž dbejte, aby vám gel neulpěl na rukou a oblečení. 
Při zasažení gelem se v žádném případě nepokoušejte uhlí zapálit. Uhlí zapalte za použití dlouhého 
knotu, popř. kuchyňským plynovým zapalovačem. Dřevěné uhlí se rozhoří plamenem. Po uhasnutí 
plamene začne uhlí doutnat a je připravené na proces grilování.  

Způsob zapálení č. 2: podpalovací kostky 

 Umístěte 3-4 podpalovací kostky na střed grilu a zapalte je zapalovačem. Položte kusy 
dřevěného uhlí kolem každé hořící podpalovací kostky. Poté dosypejte potřebné množství a 
poskládejte ho do pyramidové formy na již zapálené kusy. Po zapálení uhlí rovnoměrně rozprostřete 
na dno grilu.  

 

Pokyny pro bezpečnost: 

 Dodržujte bezpečnou vzdálenost minimálně 1,5 metru od lehce hořlavých předmětů. 
 Žhavé uhlí NIKDY nepolévejte tekutinou, vždy nechte vyhasnout. 
 NIKDY nepoužívejte lehce hořlavé látky pro podpal dřevěného uhlí. 
 NIKDY nedosypávejte uhlí navlhčené nebo nasáklé hořlavou tekutinou na hořící a doutnající 

uhlí. 
 NIKDY nelijte hořlavé tekutiny na žhavé nebo doutnající uhlí. 
 Čištění a údržbu grilu provádějte až po úplném shoření dřevěného uhlí. 
 NEPŘEMISŤUJTE gril se zapáleným uhlím. 
 MĚJTE v dostupné blízkosti grilu hasicí přístroj. 
 NIKDY se nedotýkejte horké kovové konstrukce. 
 NIKDY se nedotýkejte zapáleného dřevěného uhlí. 

Záruční podmínky: 

 Na výrobek se vztahuje standardní záruka 24 měsíců. Záruka se vztahuje na výrobní vady. 
 Záruka se nevztahuje na: 

o nerovnoměrnost a odlišnosti v odstínech barvy 



o mechanické poškození způsobené chybným sestavením výrobku 
o změny barvy způsobené nevhodným skladováním a použitím výrobku 
o mechanické poškození způsobené nevhodnou manipulací s výrobkem 
o použití výrobku nikoliv pro domácí ale pro průmyslové účely (hotely, restaurace a 

jiné zařízení veřejného stravování) 

Výrobce: VS Metal Company AD, BG 

Distribuce v ČR: www.homelux.cz 

Made in EU 


