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Wskazówki dotyczące instalacji i 
obsługi

UWAGA

Niewłaściwa instalacja, regulacja, przeróbki, serwis lub 
konserwacja mogą spowodować okaleczenia lub 
uszkodzenie urządzenia. 
Przed instalacją lub korzystaniem z urządzenia należy 
uważnie przeczytać instrukcje dotyczące instalacji, obsługi i 
konserwacji.

Ostrożnie!

Nieprzestrzeganie niniejszych wskazówek może spowodować pożar
lub eksplozję, czego skutkiem może być uszkodzenie mienia, okaleczenie      Wyłącznie do użytku zewnętrznego (na zewnątrz budynków)
ciała lub śmierć.

OSTROŻNIE

Niniejszego grilla NIE WOLNO używać do grillowania lub 
podgrzewania wewnątrz pomieszczeń. TOKSYCZNE wyziewy 
mogą zostać skumulowane i spowodować uduszenie. 
Urządzenie NIE JEST przeznaczone do stosowania na łodziach 
lub w pojazdach służących do rekreacji.

NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ NALEŻY PRZECHOWYWAĆ POD RĘKĄ. 
W PRZYPADKU, GDY ZAKUPILIŚCIE PAŃSTWO TO URZĄDZENIE 
DLA INNEJ OSOBY, WÓWCZAS NALEŻY SIĘ UPEWNIĆ, ŻE 
PRZEKAZANA ZOSTAŁA RÓWNIEŻ NINIEJSZA INSTRUKCJA

UWAGA

Substancje chemiczne, znane w stanie Kalifornia, wydzielane przy 
spalaniu propanu mogą wywołać nowotwór, poronienia, bądź też 
inne ułomności. 

       Idealny grill! Ostrzeżenie dotyczące Państwa bezpieczeństwa



Działanie:

Czynności przed rozpoczęciem grillowania:

1 Grill  umieścić  na dobrej,  solidnej,  płaskiej  powierzchni  (zawsze pod uwagę należy wziąć  kierunek 
wiatru  (rozwiewane  mogą być  iskry))  oraz  postawić  go w bezpiecznej  odległości  od łatwopalnych 
przedmiotów  (zasłon,  brzegu  przyczepy  lub  namiotu,  parasolek  przeciwsłonecznych,  żywopłotów, 
krzaków itp.) oraz nie zbyt blisko gości

2 Regularnie należy dokonywać przeglądów kanałów palników, czy nie są dziurawe (jeśli jest to możliwe za 
pomocą mydlin)

3 Dzieciom (oraz zwierzętom) w czasie zabawy nie należy pozwolić zbliżać się do grilla 

Podczas grillowania:

1 Przed rozpaleniem grilla należy zdjąć pokrywę.
2 Gdy włączony zostanie gaz natychmiast rozpalić grilla. 
3 Założyć fartuch i rękawice.

Po zakończeniu grillowania:

1 Grilla pozostawić na 10-15 minut, aby „wypaliły” się pozostałości jedzenia.
2 Nigdy nie należy przesuwać grilla,  który  całkowicie nie wystygł.  Zanim zamkniecie  Państwo pokrywę 

należy poczekać, aż grill całkowicie ostygnie. 
3 W celu zachowania większego komfortu i higieny należy po każdym użyciu umyć grill, a następnie go 

przykryć.

UWAGA

Nigdy nie należy przechowywać lub używać benzyny, czy też innych łatwopalnych płynów, bądź oparów w pobliżu tego 
lub  innego urządzenia.  Butla  gazowa,  która  nie jest  podłączona  i  wykorzystywana  w trybie pracy,  nie powinna być 
przechowywana blisko tego lub innego urządzenia.

OSTROŻNIE

Jeśli poczujecie Państwo gaz, należy wówczas:
1.  Zakręcić gaz!
2.  Zgasić ogień.
3.  Otworzyć pokrywę.
4. W przypadku, gdy nadal czujecie Państwo zapach gazu, wówczas należy oddalić się od urządzenia i  natychmiast 
skontaktować się z pogotowiem gazowym lub strażą pożarną.

2



Spis treści

Dla Państwa bezpieczeństwa

Lista części ze zdjęciami

Lista osprzętu ze zdjęciami

Instrukcje montażu

Obsługa grilla

Podłączenie butli gazowej

Kontrola wycieków

Rozpalenie grilla

Dodatkowa procedura zerowania zaworu bezpieczeństwa przepływu

Dbałość i konserwacja

Wyróżnione przepisy potraw na grilla

Lista ewentulanych trudności

Gwarancja



Dla Państwa bezpieczeństwa

Szanowny Kliencie!

Gratulujemy Państwu z okazji zakupu nowego grilla! Dokonaliście Państwo właściwego wyboru. W tej instrukcji znajdziecie Państwo 
wskazówki  dotyczące  montażu  grilla,  sugestie  przydatne  do  grillowania  i  pomocne  rady,  jak  również  wskazówki  dotyczące 
bezpiecznego działania, właściwej pielęgnacji i użytkowania grilla. Nasz zespół starał się dostarczyć Państwu ułatwień przy składaniu 
urządzenia.  W przypadku,  gdyby  pojawiły  się  jakieś  pytania  lub  problemy związane  z  tym urządzeniem,  prosimy  o  kontakt  z 
przedstawicielem. 

ISTOTNA INFORMACJA: PRZED ZŁOŻENIEM I KORZYSTANIEM Z URZĄDZENIA PROSIMY NAJPIERW O ZAPOZNANIE SIĘ 
Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI

Przede wszystkim bezpieczeństwo!!
Zanim zajmiecie się Państwo obsługą grilla należy przeczytać i postarać się zapamiętać wszystkie ostrzeżenia i środki  
ostrożności .

OSTROŻNIE
1. Niniejszy grill przeznaczony jest wyłącznie do użytku zewnętrznego. Nie należy korzystać z niego w budynkach, garażach lub 

innych pomieszczeniach zamkniętych!
2. Działanie  alkoholu,  zażywanie  przepisanych  lub  nie  przepisanych  leków  może  osłabić  umiejętności  danej  osoby,  które 

potrzebne są by właściwie złożyć lub w bezpiecznym stopniu zająć się obsługą urządzenia.
3. Pokrywę należy zawsze ostrożnie i wolno otwierać, gdyż gorąco oraz para znajdujące się wewnątrz grilla mogłyby spowodować 

dotkliwe poparzenia. 
4. Grill zawsze należy postawić na trwałej, solidnej i płaskiej powierzchni (powierzchnie asfaltowe oraz tam, gdzie na nawierzchni 

znajduje się bitumen są wykluczone), w bezpiecznej odległości od materiałów i tworzyw łatwopalnych.
5. Grilla nie należy pozostawiać bez nadzoru.
6. Nie należy pozwolić zbliżać się do grilla bawiącym się dzieciom (oraz zwierzętom domowym). 
7. To nie jest grill przeznaczony do postawienia na stole. Nigdy nie należy umieszczać go na blacie stołu.
8. Pod uwagę należy wziąć kierunek wiatru (rozwiewane mogą być iskry). Grill umieścić w miejscu wolnym od wiatru 
9. Do niniejszy grilla można używać wyłącznie propanu (butla gazowa nie znajduje się w wyposażeniu). 
10. Nie usiłujcie Państwo podłączyć tego grilla do instalacji gazu typu propan, znajdującej się w samochodzie kempingowym, w 

przyczepie, w silniku lub w domu. 
11. Nie należy używać węgla drzewnego lub pozostałych lżejszych płynów.
12. Do rozpalenia grilla nie wolno używać benzyny, nafty lub alkoholu.
13.  Niniejsze urządzenie przeznaczone jest do użytku zewnętrznego i nie może być instalowane na/w pojazdach służących rekreacji 
lub łodziach. 
14.   Nigdy nie należy przenosić płonącego grilla.
15.   W żadnym wypadku nie należy korzystać z grilla, jeśli nie jest on w CAŁOŚCI złożony oraz gdy jeszcze nie wszystkie części 
zostały odpowiednio przymocowane i dokręcone.
16.  Zawsze przechowujcie Państwo łatwopalne przedmioty i tworzywa co najmniej w odległości 4 cali od grilla. Nie korzystajcie 
Państwo z tego grilla gazowego lub innych produktów gazowych pod zadaszeniem lub też blisko niezabezpieczonych łatwopalnych 
konstrukcji.
17.  Z grilla nie należy korzystać w zapalnym otoczeniu.  Obszar  na którym znajduje  się grill,  powinien być otwarty  i  wolny od 
materiałów łatwopalnych, benzyny i innych łatwopalnych oparów i płynów.
18.  Nie starajcie się Państwo używać lub składać grilla, gdy brakuje elementów lub części są uszkodzone. Skontaktować należy się 
z przedstawicielem.

OSTRZEŻENIE. Uniknięcie oparzeń.
1. W celu uniknięcia oparzeń nie należy dotykać metalowych części, do momentu, aż nie ostygną (zajmuje to co najmniej 45 

minut), chyba, że macie Państwo na rękach rękawice ochronne. 
2. Grilla nie należy w żadnym wypadku przerabiać.
3. Regularnie należy przeprowadzać kontrole przewodów gazowych, czy nie są dziurawe (jeśli to możliwe, to za pomocą mydlin). 

Gdy pojawią się oznaki  abrazji,  zużycia,  przecięć lub wycieków,  wówczas przed użytkowaniem należy najpierw wymienić 
gumowy wąż. Podłączenie nowego węża gumowego powinno nastąpić zgodnie ze specyfikacją producenta.

4. Wąż gazowy należy przenosić możliwie jak najdalej od gorących powierzchni lub (gorących) kapiących tłuszczów.
5. Nigdy  nie  należy  przechowywać  napełnionej  butli  gazowej  w  nagrzanym  samochodzie  lub  bagażniku.  Gorąco  może 

spowodować podniesienie ciśnienia gazu, co mogłoby wywołać otwarcie zaworu i ulatnianie się gazu.
Bezpieczne miejsca użytkowania

OSTROŻNIE
Nigdy nie należy korzystać z grilla zewnętrznego wewnątrz budynków, w garażach , w hangarach, na łodziach, w przyczepach lub w 
pojazdach rekreacyjnych. Jest to środek ostrożności przed ewentualnym pożarem, zatruciem gazem węglowym lub uduszeniem.
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UWAGA
Grill  należy  postawić  w bezpiecznej  odległości  od łatwopalnych  przedmiotów (zasłon,  brzeg  przyczepy  lub  namiotu,  parasolek 
przeciwsłonecznych, żywopłotów, krzaków,…) oraz nie zbyt blisko gości.

Zawsze  przed  rozpaleniem  należy  się  upewnić,  czy  grill  nie  został  umieszczony  w  sieni  domu,  w  garażu  lub  w  innym 
pomieszczeniu.  Sprawdzić,  czy  grill  znajduje  się  w  odległości  większej  niż  4  cale  (61  cm)  od  łatwopalnych  materiałów  lub 
nawierzchni oraz czy w otoczeniu grilla nie przechowuje się benzyny lub innych lotnych substancji (por. rysunek po prawej stronie).

Grill należy umiejscowić zawsze tam, gdzie będzie dostateczna wentylacja, jednak nie 
umieszczać go na bezpośredniej drodze wiatru.

W celu uniknięcia powstania niekontrolowanych płomieni, w żadnym wypadku nie należy 
pozostawić grilla bez nadzoru.

W celu uniknięciach ewentualnych wypadków nigdy nie należy przenosić grilla, gdy znajduje się on w trybie pracy lub kiedy jest 
gorący. 

W pobliżu grilla lub innego urządzenia generującego ciepło nie wolno również przechowywać lub używać benzyny, czy też innych 
łatwopalnych lub lotnych substancji.

Należy się upewnić, że instalacja grilla spełnia wymagania przepisów lokalnych lub w przypadku braku takich miejscowych danych, 
iż odpowiada ona krajowym parametrom gazu. 

OSTROŻNIE – Gaz
Płynny gaz propan (LP) jest łatwopalny i niebezpieczny, jeśli jest nieodpowiednio używany. Przed użyciem poznajcie Państwo jego 
właściwości. 
Właściwości propanu: łatwopalny, wybuchowy pod ciśnieniem oraz cięższy od powietrza.
•W swoim czystym, naturalnym stanie jest bezwonny. 
•Styczność z propanem może wywołać dotkliwe oparzenia na skórze. 

•Nigdy nie wolno używać butli z gazem propan, jeśli ma ona uszkodzenia na butli, zaworze, pierścieniu lub podstawie.  
•Wgięte lub zardzewiałe butle propanu mogą być niebezpieczne i powinny zostać sprawdzone przez dostawcę gazu.

•

UWAGA
• Istotne jest, aby zawory grilla i kanały powietrza obiegowego były utrzymywane w czystości. 
• Przed każdym użyciem należy przeprowadzać kontrolę grilla.
1. Sprawdźcie Państwo wszystkie kanały i podłączenia, czy są one odpowiednio bezpieczne.   
2. Kanały palników należy sprawdzić i oczyścić z ewentualnych owadów i gniazd, wkładając szczotkę do każdego przewodu, aby 
sprawdzić, czy kanał jest drożny. 
***Zapchany kanał może wywołać pożar! ***

INFORMACJE OGÓLNE
1. Do grilla potrzebna jest butla z gazem typu propan.
2. Niniejszy grill nie jest przeznaczony do celów komercyjnych. 
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List części ze zdjęciami



Lista elementów

1. Panel podłogowy
2. Panel boczny
3. Panel tylni
4. Zapasowa zatyczka do butli
5. Przednia belka
6. Drzwiczki główne
7. Kosz do przechowywania
8. Taca skroplin
9. Główna część montażowa
10. Prawa półka boczna
11. Lewa półka boczna
12. Gałka boczna
13. Gniazdo bocznej gałki
14. Część montażowa palnika bocznego
15. Ruszt boczny
16. Obszar gotowania palnika bocznego
17. Boczny zbiornik tłuszczów
18. Płyt palnikowa
19. Komora paleniskowa
20. Ruszt
21. Płyta do gotowania
22. Półka do podgrzewania
23. Komplet zbiorników tłuszczów



Lista osprzętu ze zdjęciami

Na zdjęciach osprzętu znajdującego się powyżej nie zachowano dokładnej wielkości.
(Śrubokręt jest potrzebny przy składaniu grilla i dla Państwa wygody znajduje się on w zakresie dostawy).



Instrukcje montażu

Z kartonu należy wyjąć całą jego zawartość. Przed przystąpieniem do składania, upewnijcie się Państwo, czy posiadacie wszystkie 
elementy. Gdy grill będzie w całości złożony, należy się upewnić, czy wszystkie śruby zostały dokręcone. Jeśli jest taka 
konieczność należy przy pomocy załączonego śrubokrętu docisnąć wszystkie śruby.

Szacowany czas montażu: 50 minut 

Krok 1

a). Uwaga: przed rozpoczęciem montażu, upewnijcie się Państwo, iż dwa odlewy śrub znajdujące się na panelu podłogowym są 
unieruchomione.
b). Należy dopasować otwory po prawej stronie panelu (-) do otworów na panelu podłogowym (1).
c). Włożyć śrubę M6x20mm (A), jedną podkładkę (D) i podkładkę M6 (C) do każdego z wcześniej wywierconych otworów.
d). Dokręcić ręcznie, aż będą umocowane.
e). Czynności powtórzyć na lewej stronie panelu (-1).
f). Powtórzyć dokręcanie śrub, korzystając tym razem ze śrubokrętu. 

Krok 2

g). Trochę odkręcić cztery tylne śruby na panelu (wstępnie przymocowywane) i 
wstawić tylny panel (3).
h). Wyrównać otwory znajdujące się na zapasowej zatyczce zbiornika (4) z 
otworami po lewej stronie panelu.
i). Wkręcić śrubę M6 w przewiercone otwory.
j). Dokręcić ręcznie, aż będą umocowane.
k). Wyrównać otwory znajdujące się na płycie izolacyjnej z otworami panelu 
podłogowego (1)
l). Wkręcić śrubę M6 do przygotowanych otworów.
m). Śruby dokręcić ręcznie, aż będą umocowane.
n). Powtórzyć dokręcanie śrub, korzystając tym razem ze śrubokrętu.
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Krok 3

a) Przednią belkę (5) umieścić z przodu wózka do montażu.
b) Otwory znajdujące się po lewej stronie wózka dopasować do otworów znajdujących się na 

przedniej belce. 
c) Włożyć śrubę M6x20mm (A), jedną podkładkę (D) i podkładkę M6 (C) do każdego z 

wcześniej wywierconych otworów.
d) Śruby dokręcić ręcznie, aż będą umocowane.
e) Procedurę powtórzyć do prawej stronie przedniej belki.
f) Wszystkie śruby dokręcić przy pomocy śrubokrętu.

Krok 4

a)  Kosz (7) wsunąć po szczelinach na prawej stronie drzwi (6-1).
b)  Włożyć drucik na spodzie lewych drzwi (6-1) do otworu na dole lewej strony wózka.
c)  Włożyć drucik na górze lewych drzwi (6-1) w lewą stronę belki przedniej wózka.
d)  Powtórzyć tę samą procedurę po prawej stronie (6-).



 

Krok 5 

a) Dopasować wałki tacy skroplin (8) do prowadnic.

b) Wsunąć tacę skroplin do wózka. 

Krok 6

a)Umieścić element montażowy (9) na górze wózka.
Uwaga: upewnijcie się Państwo, czy przygotowane otwory znajdujące się na lewej stronie są właściwie przyporządkowane.
b)Włożyć śrubę M6x1 2mm (A), jedną podkładkę (D) oraz podkładkę M6 (C) do każdego otworu po lewej stronie.

c) Śruby dokręcić ręcznie, aż będą umocowane.
b)Powtórzyć tę samą procedurę po prawej stronie.
c)Wszystkie śruby dokręcić przy pomocy śrubokrętu. 



Krok 7

a).  Dopasować otwory na zawiasach pokrywy górnej bocznego palnika (10-1) do otworów na zawiasach prawej strony wałka (10-2).
b).  Umieścić wałek (H) w każdym wywierconym otworze na zawiasie.
c).  Włożyć szpilkę (G) przez dziurkę na każdym wałku (H).

Krok 8

 a). Poluźnić cztery śruby bocznego panelu (wstępnie przymocowane) znajdujące się po prawej stronie części głównej i 
      wyciągnąć je      

     b). Dopasować duże otwory na lewej stronie półki 
          (11) do śrub wystających z części głównej.

c). Popchnąć w dół lewą stronę półki, aż półka znajdzie się 
     na miejscu. 
d). Śruby dokręcić ręcznie, aż będą umocowane.
e). Powtórzyć tę samą procedurę po prawej stronie (10).





Krok 9

a) Dopasować otwory gałki bocznej (13) do otworów znajdujących się po prawej stronie półki i zaworu palnika bocznego. Wkręcić 
śrubę M4x1 2mm (B) oraz jedną podkładkę M4 (E) do każdego przygotowanego otworu. 
b) Dokręcić wszystkie śruby przy użyciu śrubokrętu. 
b) Włożyć boczną gałkę palnika (1) do trzonka gałki zaworu.

Krok 10

a). Otworzyć pokrywę palnika bocznego i umieścić część palnika bocznego (14) na półce po prawej stronie. Upewnić się, czy 
przewód jest właściwie podłączony do zaworu.
b). Dopasować otwory znajdujące się na części palnika bocznego (14) do otworów prawej półki bocznej (10).
c). Włożyć śrubę M4x12mm (B) do każdego otworu i umieścić podkładkę M4 (E) oraz nakrętkę M4 (F) od góry na każdej śrubie 
oraz ręcznie dokręcić. 
d). Wszystkie śruby dokręcić przy pomocy śrubokrętu.
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Krok 11

Krok 12-1

Jeśli NIE korzystacie Państwo z komory paleniskowej (19):
a) pięć płyt palnikowych (18) umieścić wewnątrz grilla na palnikach. 

a). Boczny palnik z częścią do gotowania (16) umieścić na bocznej części montażowej palnika.
b). Boczny ruszt (15) umieścić na bocznym wsporniku palnika.
c). Boczny zbiornik na tłuszcz (17) umieścić na przymocowywanym wsporniku zbiornika bocznego.



Krok 12-2(opcja)

Jeśli korzystacie Państwo z komory paleniskowej:
a). przesunąć jedną płytę palnika (18) i położyć komorę paleniskową (19) wewnątrz grilla i na palniku.

Krok 13-1

Jeśli nie korzystacie Państwo z płyty do gotowania (1):
b). Umieścić trzy ruszty (0) wewnątrz grilla i na płytach palnikowych.
c). Wstawić dwie nóżki po dwóch stronach półki do podgrzewania (22), do otworów po dwóch stronach komory paleniskowej.
d). Zaczepić wspornik zbiornika (3-1) o wyżłobienia głównej części montażowej, jak przedstawiono na zdjęciu. 
f).  Zbiorniki na tłuszcz (3-) umieścić na wspornikach.



Krok 13-2(opcja)
Jeśli korzystacie Państwo z blachy do pieczenia (1):
a). Usunąć jeden ruszt (0) i umieścić blachę do pieczenia (1) wewnątrz grilla na płytach palnikowych.

Krok 14

a). Do otworu w tylnej części wózka włożyć zatyczkę (J), jako przedstawiono na zdjęciu..
b). Ręcznie dokręcić.
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Krok 15

a). Butlę gazową umieścić po prawej stronie.
b). Zbiornik połączyć z regulatorem poprzez wkręcenie pierścienia do zaworu zbiornika (jak przedstawiono na rysunku 
poniżej).
c). Należy się upewnić, iż wszystko zostało mocno przymocowane. 



Obsługa grilla

UWAGA:

Używajcie Państwo wyłącznie regulatora znajdującego się w dostawie. Jeśli konieczna jest jego wymiana należy zwrócić 
się do przedstawiciela. Zastosowanie elementów niedopuszczonych może spowodować niebezpieczeństwo i skażenie 
środowiska.
Zapas gazu musi zostać skonstruowany i sklasyfikowany zgodnie ze "Specyfikacjami zbiorników gazu propan depratamentu d/s 
transportu USA (DOT) - Specifications for propane gas cylinders of the U.S. department of transportation”. Stosowane mogą być 
wyłącznie butle posiadające zarejestrowane urządzenie mierzące poziom gazu (OPD) i oznakowane "propan”.  Butle gazowe z 
OPD mają zawory z uchwytami z trzema "płatkami ” (zębami).
Jako wyposażenie urządzeń przeznaczonych do gotowania na zewnątrz,  zastosowany musi zostać regulator ciśnienia i  wąż 
gumowy.  Zastąpienie  zaworu ciśnieniowego  i  węża  gumowego musi  zostać  wyspecyfikowane przez producenta  urządzenia 
przeznaczonego do gotowania na zewnątrz. Używać można tylko 20-funtowych butli  gazowych wyposażonych w urządzenie 
kompatybilne ze złączem grilla przeznaczonego do użytku zewnętrznego. Butla musi posiadać pierścień, by chronić zawór. Butli 
gazowej nie wolno upuścić lub w gwałtowny sposób się nią posługiwać. Jeśli urządzenie nie jest użytkowane, butla gazowa musi 
zostać rozłączona.
Przechowywanie urządzenia wewnątrz jest dozwolone TYLKO, jeśli butla gazowa jest rozłączona i nie ma jej przy urządzeniu. 
Butle  gazowe muszą być przechowywane  na dworze i  poza zasięgiem dzieci.  Butli  gazowych nie wolno przechowywać  w 
budynkach, garażach lub innych zamkniętych pomieszczeniach. Należy się upewnić, czy temperatura nie przewyższa 125 F.
Przed podłączeniem należy się upewnić, iż w górnej części butli gazowej, w zaworze regulującym lub na palnikach lub częściach 
palnika nie ma żadnych zanieczyszczeń.  Podłączyć  należy zawór  regulujący  i  ręcznie  mocno dokręcić.  Jeśli  nie korzystacie 
Państwo z grilla butlę gazową należy odłączyć od zaworu regulującego. Nie należy blokować strumienia powietrza lub powietrza 
wentylacyjnego do grilla. Butla z gazem propan musi być tak umieszczona, aby usunięta została para i musi być wyposażona w 
skatalogowane urządzenie wskazujące poziomu gazu (OPD).

OSTROŻNIE: jeśli nie będą przestrzegane poniższe wskazania, pojawić się może pożar powodujący śmierć lub poważne 
obrażenia:
- w pobliżu grilla nie wolno w żadnym wypadku używać benzyny lub innych lotnych substancji 
- nie wolno przechowywać zapasowej butli gazowej pod lub w pobliżu grilla lub blisko innych źródeł ciepła.

Obraz urządzenia w całości – po montażu
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Nigdy nie wolno napełniać butli gazowej poniżej poziomu 80%.

UWAGA: nigdy nie wolno przechowywać zapasowej butli wewnątrz lub w pobliżu grilla.

Podłączenie butli gazowej

Podłączenie dopływu gazu LP (propan) 
1. Butlę gazową należy zawsze umieścić na wsporniku znajdującym się po prawej stronie wózka.

2. Zanim uruchomicie Państwo dopływ gazu, zawsze należy się upewnić, iż wszystkie gałki kontrolne palników znajdują się w 
pozycji "OFF".
3. Przed podłączeniem upewnić się, iż w górnej części butli gazowej, w zaworze regulującym lub na palnikach lub częściach palnika 
nie ma żadnych zanieczyszczeń.
4. Zawsze należy podłączyć regulatory dopływu gazu w następujący sposób: złączkę zaworu włożyć do zaworu butli i dokręcić 
pierścień  obracając  go  jedną  ręką  zgodnie  z  kierunkiem  wskazówek  zegara,  a  drugą  ręką  trzymając  regulator  (tak  jak 
przedstawiono to na rysunku powyżej).
5. Butlę gazową należy odłączyć od regulatora, wówczas gdy grill nie jest używany. 
6. Nie należy blokować strumienia powietrza lub powietrza wentylacyjnego do grilla.
7. Nie blokować otworów wentylacyjnych butli gazowej i chronić je przed zanieczyszczeniami.
8. Umieścić filtr  kurzu na odpływie zaworu butli gazowej, jeśli nie jest ona w użyciu. Na gnieździe zaworu butli gazowej wolno 
instalować wyłącznie ten filtr który został dostarczony z butlą gazową. Inne typy nakładek lub zatyczek mogą spowodować wyciek 
gazu.

OSTROŻNIE
W celu zapobiegania powstania pożaru lub pojawienia się przypadkowych eksplozji podczas przeprowadzania testów na istnienie 
wycieków:
1. zawsze wykonać "próbę wycieku" przedstawioną w tej instrukcji, zanim rozpalicie Państwo grilla oraz za każdym razem, gdy 
butla ma zostać podłączona w celu jej użytkowania.
2. w otoczeniu,  gdzie  przeprowadzana  będzie próba wycieku,  nie wolno  palić  oraz nie  powinny  znajdować  się  inne źródła 
zapłonu.
3.     próbę wycieku przeprowadzać należy na zewnątrz na dobrze przewietrzonym terenie.
4.     by sprawdzić wyciek nie należy używać zapałek, zapalniczek lub otwartego płomienia.
5.   nie używać grilla do momentu, aż wszystkie wycieki zostaną zablokowane. Jeśli nie potraficie Państwo usunąć wycieków, 
należy odłączyć dopływ gazu, powiadomić służby urządzeń gazowych lub miejscowego dostawcę propanu.
.Sprawdzanie wycieków

1. Przyrządzić 2-3 oz. mieszaniny z płynu do mycia naczyń i trzech części wody
2. Należy się upewnić, iż wszystkie gałki kontrolne palników znajdują się w pozycji "OFF".

  3. Rozpylić niewielką ilość mieszaniny na zaworze butli i aż do podłączenia regulatora (tak jak 
przedstawiono na rysunku).
  4. Sprawdzić podłączenia, czy pojawiły się bąbelki. W przypadku, gdy nie ma bąbelków podłączenie 
jest bezpieczne.
  5. Jeśli pojawią się bąbelki, oznacza to, iż jest wyciek. Przejść do punktu nr 6.
  6. Regulator należy odłączyć od butli i ponownie podłączyć. Upewnić się, iż podłączenie jest 
bezpieczne. 
  7. Ponownie przeprowadzić test.
  8. Jeśli bąbelki będą nadal widoczne, należy wymienić butlę.

Rozpalenie grillaOSTROŻNIE:  nieudane otwarcie pokrywy podczas zapalania palników lub nie odczekanie 5 minut, aby gaz mógł się  
rozprzestrzenić (w przypadku, gdy grill nie jest zapalony), może doprowadzić do eksplozji, która mogłaby spowodować  
poważne obrażenia lub nawet śmierć.
UWAGA: w celu uniknięcia obrażeń, nigdy nie należy stać bezpośrednio z głową pochyloną nad głównym palnikiem jeśli  
chcecie go Państwo rozpalić.

Główny palnik
1. Podczas zapalania palników unieść pokrywę. 

OSTROŻNIE: próba zapalenia palnika z zamkniętą pokrywą może doprowadzić do wybuchu.  Upewnić się, iż nie ma żadnych 
blokad w dostępie powietrza do urządzenia gazowego. W otworze zagnieździć  mogą się pająki  lub owady i  zatkać kanał 
palnika. Zatkany kanał palnika może doprowadzić do powstania ognia pod urządzeniem.



Wszystkie zawory powinny znajdować się w pozycji "OFF”.
2. Otworzyć zawór butli.
3. Zapalać należy tylko te palniki, których chcecie Państwo używać, stosując tę samą metodę do każdego:

popchnąć gałkę zaworu palnika i obróć ją powoli odwrotnie do ruchu wskazówek zegara o około 1/4, aż słyszalne będzie 
kliknięcie. Palnik powinien się zapalić. W przypadku, gdy palnik się nie pali, natychmiast przekręcić gałkę zaworu do pozycji 
"OFF”. Odczekać pięć minut, aby gaz mógł się ulotnić i powtórzyć procedurę. Gdy palnik jest zapalony, powtórz procedurę z 
innym palnikiem.

4. Ustawić gałki zaworów na pożądanej temperaturze.
Używając pałeczki do zapalenia palnika głównego
1.  Na końcu pałeczki zapalacza umieścić zapałkę. Zapalić zapałkę.
2.  Jeśli się pali, wówczas płomień wetknąć przez dziurę i spróbować dotrzeć 
do części palnika (tak jak przedstawiono na rysunku).
3.  Nacisnąć gałkę zaworu i obróć ją przeciwnie do ruchu wskazówek zegara do 
pozycji 'HIGH”. Palnik powinien natychmiast się zapalić. Jeśli potrzebny jest 
więcej niż jeden palnik, powtórzyć tę samą procedurę.
4.  Palniki wyregulować do pożądanej temperatury gotowania.

Korzystając z pałeczki zapalacza do rozpalenia palnika podczerwieni 
1. Otworzyć górną pokrywę.
2. Wyjąć pałeczkę zapalacza i na końcu umieścić zapałkę. Zapalić zapałkę.
3. Jeśli się pali, wówczas wsunąć płomień przez dziurę i spróbować dotrzeć do 

części palnika (tak jak przedstawiono na rysunku).
4. Nacisnąć gałkę zaworu i obróć ją przeciwnie do ruchu wskazówek zegara 

do pozycji 'HIGH”. Palnik powinien natychmiast się zapalić.
5. Gałkę zaworu wyregulować do pożądanej temperatury gotowania.

Wskazówki
1. Po rozpaleniu należy obserwować płomień. Należy się upewnić, iż palą się 
wszystkie palniki. 
2. W przypadku, gdy płomień palnika nagle zgaśnie, należy zakręcić gaz. 
Otworzyć pokrywę i przed rozpaleniem grilla odczekać 5 minut, aby gaz mógł 
się ulotnić. 
3. Przed przyrządzeniem dań na grillu po raz pierwszy, pozostawić grill w trybie 
pracy w przybliżeniu na 15 minut z zamkniętą pokrywą i gazem ustawionym w 
pozycji "HIGH". To działanie pozwoli na "gorące oczyszczenie ” wewnętrznych 
części, usunięcie zapachów procesu produkcyjnego i końcowego malowania.

4. Grill należy czyścić po każdym użyciu. NIE WOLNO używać silnych, łatwopalnych środków czyszczących; może to 
spowodować uszkodzenia niektórych części grilla lub wzniecić ogień.

Palniki boczne
1. Otworzyć pokrywę podczas zapalania palników. Pokrywa musi pozostać otwarta, podczas gdy palnik jest zapalany. 
2. Zawór musi być w pozycji „OFF”
3.      Otworzyć zawór butli gazowej
4.      Przycisnąć gałkę palnika bocznego i obrócić ją o ¼ w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara; następnie szybko 
wcisnąć zapalnik. Palnik powinien się rozpalić. W przypadku, gdy palnik się nie zapali, natychmiast przekręcić gałkę do pozycji 
“OFF”. Poczekać 5 minut, aby ulotnił  się gaz i powtórzyć czynność. 

5.     Gałkę zaworu wyregulować do pożądanej temperatury gotowania.
Korzystając z pałeczki zapalacza do rozpalenia palnika bocznego
1. Otworzyć górną pokrywę. Pokrywa musi pozostać otwarta podczas gdy palnik jest zapalany.
2. Wyjąć pałeczkę zapalacza i na końcu umieścić zapałkę. Zapalić zapałkę.
3. Jeśli się pali, wówczas wsunąć płomień przez dziurę i spróbować dotrzeć do każdego palnika (tak jak 

przedstawiono na rysunku).
4. Nacisnąć gałkę zaworu i obróć ją przeciwnie do ruchu wskazówek zegara do pozycji 'HIGH”. Palnik 

powinien natychmiast się zapalić

5.     Palnik wyregulować do pożądanej temperatury gotowania

Jeśli palnik jest rozpalony należy obserwować wysokość płomienia: 
płomień powinien mieć niebiesko-żółty kolor oraz mieć wysokość 1 do 2 cali.



Należy się upewnić, iż palnik pali się we właściwy sposób, a kształt płomienia jest odpowiedni (w celu porównania kształtu 
płomienia należy odnieść się do rysunków A, B i C)
W przypadku, gdy kształt płomienia jest inny niż zwykle, należy porównać to z “listą ewentualnych trudności”. 

Fig. C

Normalny: jasnoniebieski płomień Nie wyregulowany: głośny i mocno niebieski Niewłaściwy zapłon: falisty,
z żółtymi końcówkami, wys. I” - 2“ płomień – za dużo powietrza żółty płomień – za mało powietrza

Instalacja palnika i regulacja

1. Koniec krawędzi zwrócony w 
górę (w celu instalacji palnika)

1. Poluźnić śrubę na rurce. 
2. Wyregulować płomień poprzez 
obrócenie pierścienia znajdującego się 
na główce rurki. 
3. Docisnąć śrubę i upewnić się, iż 
jest umocowana. 

1. Nałożenie pomiędzy rurką i 
końcówką przy montowaniu 
powinno wynosić 0 mm.
Środek rurki i końcówki powinien 
być na jednej linii.

Wybuch/ wzniecenie płomienia
"Wybuch płomienia” zdarza się niekiedy, gdy skropliny z potrawy spadają na gorącą ciepłą płytę lub na palniki i zapalają się. Lekko 
jaskrawy płomień jest normalny i  pożądany,  ponieważ pomaga to,  w tym, aby potrawa otrzymała unikalny smak, który posiada 
grillowane jedzenie. Kontrolowanie intensywności wybuchu/wzniecenia jest konieczne, celem uniknięcia przypalenia potrawy, bądź 
jej nierównego przyrządzenia i wykluczenia powstania przypadkowego pożaru.

OSTROŻNIE:  zawsze  podczas  przyrządzania  produktów  należy  dokładnie  monitorować  grill  i  regulować  płomień  z 
poziomu LOW (niski) lub OFF (wyłącz), wówczas gdy wybuch płomienia będzie intensywniejszy.

Wyłączenie palników:
1. Zawsze należy przekręcić gałkę zaworu zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara do poziomu "HIGH'', następnie przycisnąć 

i przekręcić do pozycji "OFF". Nigdy nie wolno przekręcać gałki bez jednoczesnego jej wciśnięcia. Mogłoby to spowodować 
uszkodzenie zaworu.

2. Szybko przekręcić na butli gazowej dostawę gazu do pozycji "OFF".
3.       Zamknąć pokrywę grilla.

Dodatkowa procedura zerowania zaworu bezpieczeństwa przepływu
§ Nowe regulatory  są  wyposażone  w  urządzenie  zabezpieczające,  które  ogranicza  strumień gazu  w  przypadku  wycieku. 

Jednakże,  niebezpieczne czynności wykonywane przy grillu mogłyby uruchomić aktywację urządzenia zabezpieczającego 
nawet wtedy, gdy nie będzie wycieku gazu.

§ Nagłe zatrzymanie strumienia gazu może mieć miejsce, jeśli szybko otworzycie Państwo zawór butli gazowej lub też, jeśli 
jedna bądź więcej gałek kontrolnych palników znajdować się będzie w otwartej pozycji,  gdy otwierany będzie zawór butli 
gazowej.

§ W celu zwiększenia bezpieczeństwa i skuteczności procedur, należy przestrzegać poniższych instrukcji:
1. Zamknąć zawór butli gazowej.
2. Wszystkie gałki kontrolne palników należy przestawić na pozycję “OFF”.
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Fig. A Fig. B



3. Odłączyć regulator od butli gazowej.
4. Otworzyć pokrywę grilla.
5. Gałki kontrolne palników ustawić w pozycji  “HIGH”.
6. Zaczekać przynajmnej 1 minutę.
7. Gałki kontrolne palników ustawić w pozycji “OFF”.
8. Odczekać przynajmniej 5 minut.
9. Ponownie podłączyć regulator do butli.
10.    Powoli przekręcić butlę gazową (¼ obrotu ) podczas gdy zawór jest otwarty.
11.   Grill  z  przyciskiem zapłonu:  Przekręcić TYLKO JEDNĄ przednią  gałkę kontrolną do pozycji  "HIGH".  Zapalić  grill  poprzez 
uruchomienie przycisku zapłonu. Grill z automatycznym zapłonem: gałkę regulującą, palnika który chcecie Państwo zapalić, obrócić 
odwrotnie do kierunku wskazówek zegara, aż słyszalne będzie kliknięcie zapłonu.
12.   Następnie jeśli jeden przedni palnik został zapalony, przekręcić inną/inne gałki kontrolne do pozycji “HIGH”. **W przypadku, 
gdy posiadacie Państwo więcej niż jeden palnik, należy przekręcić je WSZYSTKIE JEDNOCZEŚNIE. 
13.    Gdy wszystkie palniki na przedzie zostały zapalone, należy zamknąć pokrywę grilla.
14.    Poczekać 10-15 minut, aby temperaturę osiągnęła poziom 400 – 450 F°.

OSTRZOŻIE: zawór cylindra musi być zawsze powyżej poziomej linii, po to, aby para znalazła ujście z cylindra.

correct wrong wrong

Dbałość i konserwacja

WAŻNE
Zawsze przed opuszczeniem pokrywy należy pozostawić grill do schłodzenia, pozwoli to zapobiec korozji (powstałej na skutek 
kondensacji) .

Uwaga:  wszystkie  zabiegi  związane z  myciem  lub  konserwacją  powinny być wykonywane po  schłodzeniu  grilla,  po 
zakręceniu dostępu gazu i rozłączeniu butli gazowej. Wysokie temperatury mogą zniszczyć wykończenie. 

Czyszczenie
"Wypalanie" grilla po każdym użyciu (około. 15 minut) powstrzyma nawarstwianie się pozostałości przypalonych resztek jedzenia.

Rekomendowane sposoby czyszczenia:
Zmywanie łagodnym środkiem myjącym i gorącą wodą
Nylonowa ściereczka do czyszczenia i mała szczoteczka
Papierowa osłona i nóż/skrobaczka
Skompresowane powietrze
NIE WOLNO używać środków myjących zawierających kwasy, spirytusy mineralne.

Powierzchnie zewnętrzne
Używajcie Państwo roztworu z łagodnego środka myjącego i gorącej wody. Spłukać gruntownie wodą.

Powierzchni wewnętrzne
W przypadku, gdy wewnętrzna warstwa na powierzchni grilla ma oznaki rozwarstwienia farby, przypalonego tłuszczu, który zamienił 
się w węgiel i odchodzi płatami, należy go gruntownie wyczyścić roztworem z detergentu i gorącej wody. Spłukać wodą i pozostawić  
do wyschnięcia.



Wnętrze  dna  grilla  -  pozostałości  usunąć  używając  szczotki,  skrobaka  i/albo  gąbki  czyszczącej.  Umyć  roztworem  z  środka 
czyszczącego i gorącej wody. Spłukać wodą i pozostawić do wysuszenia.
Ruszt  -  ruszty  posiadają  szklano-podobną  strukturę,  z  którą  należy  obchodzić  się  szczególnie  ostrożnie.  Używać  roztworu  z 
łagodnego płynu do mycia naczyń (lub sody czyszczącej) i wody. W przypadku bardzo dokuczliwych plam można użyć proszku do 
czyszczenia nie posiadającego właściwości ściernych. Spłukać wodą.

Palniki – Pozostałości usunąć małą szczoteczką i następnie umyć mydlinami. Spłukać wodą. 

Zbiornik na skropliny tłuszczu - Cyklicznie opróżniać zbiornik i myć roztworem z środka do mycia naczyń i gorącej wody.

Czyszczenie palników
1. Zakręcić dopływ gazu (gałki kontrolne i butlę gazową).
2. Usunąć ruszt i płyty palnikowe.
3. Zdjąć zbiornik na tłuszcz. 
4. Zdjąć płytę palnika przez rozkręcenie jej używając śrubokrętu i pary szczypców.
5. Podnieść palnik i trzymać oddalony od otworu zaworu gazu.
6. Wyczyścić wlot (rurkę) palnika małą szczotką lub skompresowanym powietrzem.
7. Z powierzchni na zewnątrz palnika usunąć resztki jedzenia i brud.
8. Wszystkie zapchane otwory wyczyścić sztywnym drutem ( takim jak rozłożony spinacz). 
9. Palniki sprawdzić na obecność W celu uniknięcia uszkodzeń należy natychmiast skontrolować palniki (pęknięcia lub dziury). 
Jeśli znajdziecie Państwo uszkodzenie, należy wadliwy element zastąpić nowym palnikiem. Instalując nowy palnik należy się 
upewnić, czy otwory zaworu gazu są poprawnie umieszczone. Sprawdzić należy również miejsce elektrody iskier.
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Wyróżnione przepisy potraw na grilla

Sos barbecue 
Składniki:
¼ filiżanki
2 łyżki
¼ filiżanki
1 łyżka
¼ łyżeczki
1
1 filiżanka
¼ filiżanki
1 łyżeczka

drobno pokrojonej cebuli 
masła lub margaryny
brązowego cukru
sos Worcestershire 

 pikantnego sosu
ząbek czosnku, drobno siekany 
keczupu
soku z cytryny
musztardy

Sposób przyrządzania:
Ugotować cebulę i  czosnek w margarynie, aż staną się 
miękkie.  Dodać  pozostałe  składniki  i  doprowadzić  do 
wrzenia. Gotować (bez przykrycia) przez 15 do 20 minut. 
Po użyciu resztę schłodzić..
Kurczak marynowany według 
przepisu mamy 
Składniki:
¼ filiżanki musztardy typu dijon
2 łyżki świeżego soku z cytryny
1 ½ łyżeczki sosu Worcestershire 
½ łyżeczki suszonego estragonu
¼ łyżeczki świeżo mielonego czarnego pieprzu
4 piersi kurczaka bez kości i skóry (pół)

Sposób przyrządzania:
Połączyć składniki i dobrze wymieszać. Zamarynować na 
kilka godzin piersi z kurczaka.  Piec (bez przykrycia),  na 
średnim płomieniu, przez 10 do 15 minut. Kurczak będzie 
gotowy,  gdy  soki  z  niego  wypływające  będą  jasnego 
koloru.
Grillowany stek  
Składniki:
5 funtów
2 łyżki
1 łyżeczka
2
1 duża
1 filiżanka

miodowy

steków polędwicy wołowej
czerwonej papryki – siekana
czarnego pieprzu
ząbki czosnku - sprasowany 
cebula
miodu

Sposób przyrządzania:
Połączyć wszystkie składniki i marynować steki przez 7-
8 godzin. Wyjąć mięso z marynaty i gillować w wysokiej 
temperaturze (do pożądanej konsystencji). Doprowadzić 
pozostałą marynatę do wrzenia i polać nią piekące się 
steki.
Grillowane 
Składniki: 
¼ filiżanka
2 łyżki 
2 łyżki 
2 łyżki 
1 łyżka

pstrągi

soku z cytryny lub limetki 
rozpuszczonego masła 
oleju roślinnego
siekanej pietruszki
pikantnego sosu

½ łyżeczki imbiru
½ łyżeczki soli
4 pstrągi -- (każdy 1 funt)

Sposób przyrządzania:
Połączyć  sok  z  cytryny,  margarynę,  olej,  pietruszkę, 
pikantny  sos,  imbir  i  sól,  dobrze  wymieszać.  Przekłuć 
skórę  ryby  w  kilku  miejscach.  Obtoczyć  w  mieszaninie 
soku. Przykryć i schłodzić przez 30 minut do 1 godziny, 
niekiedy obracając. Wyjąć rybę z marynaty. Umieścić na 
rożnie, oblać marynatą podczas grillowania. Grillować na 
ruszcie na dużym ogniu przez 5 minut.  Obrócić i  oblać 
marynatą.  Ryba  jest  gotowa,  gdy  można  ją  widelcem 
rozdzielić na płaty.

Grillowane warzywa 
Składniki: 
¾ filiżanki
¼ filiżanki
1 łyżeczka 
1 łyżeczka 
1 łyżeczka 
1 łyżeczka
1 łyżka

oleju z oliwek
octu z czerwonego wina
świeżego rozmarynu
świeżych liści tymianku
siekanej świeżej bazylii
świeżego siekanego oregano 
siekanego czosnku

½ łyżeczki soli
½ łyżeczki czarnego pieprzu
2 funty wybranych warzyw (siekanych lub całych, w 
zależności od smaku).

Sposób przyrządzania:
Połączyć  wszystkie  składniki  w  małej  misce. 
Zamarynować  warzywa  sosem.  Przykryć  całość  i 
schłodzić przez 2 godziny. Grillować warzywa na średnim 
ogniu, aż staną się miękkie, następnie oblać je marynatą.
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Lista ewentualnych trudności

Problem Możliwa przyczyna Rozwiązanie

Palnik nie chce się zapalić mimo używania 
gałek lub zapłonu. 

- Kable lub elektroda pokryte są 
pozostałościami gotowania.
- Elektroda i palniki są mokre.
- Elektroda jest złamana lub zepsuta.
- Kabel jest luźny lub odłączony.

- Wyczyścić kabel lub elektrodę wycierając 
je alkoholem.
- Wytrzeć do sucha.
- Wymienić elektrodę.
- Podłączyć kabel lub wymienić 
elektrodę/kabel.

Palnik nie chce się zapalić przy użyciu 
zapałki.

- Brak strumienia gazu.
- Nakrętka łącząca i regulator nie są 
całkowicie podłączone
- Blokada strumienia gazu.
- Pajęczyna lub gniazdo owada w 
przewodzie.
- Części palnika są zapchane lub 
zablokowane.

- Sprawdzić, czy butla jest pusta. Jeśli jest 
pusta, wymienić lub napełnić. Jeśli butla 
gazowa nie jest pusta, odnieść się do 
rozdziału "Nadmierny strumień -
procedura zerowania zaworu 
bezpieczeństwa". 
- Przekręcić nakrętkę łączącą o pół do 
trzech czwartych. Dokręcić ręcznie - nie 
używać narzędzi!
- Oczyścić kanały palnika.
- Sprawdzić czy nie ma zagięć.
- Wyczyścić elementy palnika.

Nagłe zmniejszenie strumienia gazu lub 
zmniejszona wysokość płomienia.

- W butli nie ma gazu.
- Dodatkowe urządzenie zabezpieczające 
przepływ mogło zostać aktywowane.

- Sprawdzić w butli poziom gazu.
- Odnieś się do rozdziału "Dodatkowa 
procedura zerowania zaworu bezpieczeństwa 
przepływu".

Nieregularny kształt płomienia; płomień nie 
obejmuje pełnej długości palnika.

- Elementy palnika są niedrożne lub 
zablokowane.

- Wyczyścić elementy palnika

Płomień jest żółty lub pomarańczowy.

“Rozdmuchany” płomień

- Nowy palnik może zawierać pozostałości
oleju produkcyjnego.
- W przewodzie znajdują się pajęczyny lub 
gniazda owadów.
- Na palniku znajdują się pozostałości 
jedzenia, tłuszcz albo sól spożywcza.
- Silne wiatry lub podmuchy.
- Niski poziom gazu.

- Grill uruchomić przez 15 minut 
z zamkniętą pokrywś.
- Wyczyść przewód.
- Wyczyść palnik.
- Upewnić się, że palnik jest właściwie 
podłączony z zaworem.
- Odwrócić przód grilla lub podnieść 
wysokość płomienia.
- Wymienić lub napełnić butlę gazową.
- Odnieś się do rozdziału "Dodatkowa 
procedura zerowania zaworu 
bezpieczeństwa przepływu".

Wzrost/podniesienie się płomienia. - Za dużo tłuszczu.
- Nadmierna ilość tłuszczu w mięsie.
- Temperatura jest zbyt wysoka.
- Tłuszcz kapie dookoła palnika.

- Wyczyścić grill.
- Przed grillowaniem oddzielić tłuszcz od 
mięsa. 
- Dostosować temperaturę.
- Gałki przekręcić w pozycję "OFF".
Pokrywę zostawić zamkniętą i pozostawić 
ogień do wypalenia. Po zakończeniu 
grillowania, schłodzić grill, przenieść go i 
wyczyścić wszystkie części.

“Powrót płomienia” [ogień w kanałach]. - Palnik i/lub kanały palnika są 
zablokowane. 

- Wyczyścić palniki i/lub kanały palników.

Rozwarstwienie od wewnętrznej strony 
pokrywy

Pokrywa wykonana jest ze stali 
nierdzewnej, jest więc niemalowana. 

- Przypalony tłuszcz zamienił się w węgiel i 
płatami odpada. Gruntownie wyczyścić.



                                                                      

- Strumień powietrza jest niepoprawny. 
Poprawny płomień jest niebieski z 
żółtymi wskazówkami, wysokość 1-2”. - 
Zbyt mało powietrza: żółte albo 
pomarańczowe fale płomieni.
- Zbyt dużo powietrza: hałaśliwe 
niebieskie płomienie.

-  Jeśli  płomienie  są  żółte  lub 
pomarańczowe -  otworzyć  klapki  na 
końcu kanałów na  wysokość  1/8",  aż 
płomienie będą poprawne.
-  Jeśli  płomienie  są  niebieskie  i 
hałaśliwe  -  zamknąć  klapkę  na  końcu 
rurek w wysokości 1/8”, aż pojawią się 
poprawne  płomienie.  *  Wzory  propanu 
mogą  się  otworzyć   na  wysokości 
minimum 1/8”.
*Naturalne wzory gazu muszą się 
utworzyć na wysokości minimalnej 
1/16".

Nieregularny płomień.
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Gwarancja

W celu skorzystania z niniejszej gwarancji konieczne jest posiadanie dowodu zakupu, zaczynając od daty zakupu u uprawnionego 
przedstawiciela. Niemożność dostarczenia dowodu zakupu lub upłynięcie terminu ważności gwarancji powoduje, iż klient zmuszony 
jest podporządkować się kosztom części zamiennych, transportu lub opłat manipulacyjnych.

Pełna 30-dniowa gwarancja
Wszystkie brakujące elementy mogą zostać dostarczone (bez opłat) w ciągu 30 dni od daty zakupu, pod warunkiem iż możecie 
Państwo przedłożyć ważny dowód zakupu.

Gwarancja ograniczona
1 rok gwarancji na wszystkie części mające wpływ na funkcjonowanie grilla gazowego. 

Klauzule gwarancji:
- Niniejsza gwarancja nie może być "przeniesiona" oraz nie obejmuje wad spowodowanych przez niewłaściwe użytkowanie, 

niewłaściwą instalację lub konserwację.
- Gwarancja  ta  dotyczy  wyłącznie  wymiany  wadliwych  części.  Nie  jesteśmy odpowiedzialni  za  szkody  incydentalne,  bądź 

wynikłe uszkodzenia lub też nakłady związane z funkcjonowaniem urządzenia. 
- Przedmiotowa gwarancja nie obejmuje odłamków lub zarysowań emalii lub malowanych powierzchni, ani nie pokrywa korozji 

lub odbarwień spowodowanych przez niewłaściwe użytkowanie, brak dbałości, niesprzyjające warunki środowiska, wypadki, 
przeróbki, nadużycia lub zaniedbania.

- Ta gwarancja nie pokrywa szkód spowodowanych przez wysoką temperaturę, chemiczne substancje ścierne i czyszczące lub 
uszkodzeń innych komponentów użytych podczas instalacji lub funkcjonowania grilla gazowego.

Niektóre państwa  nie pozwalają  na ograniczenia  lub wykluczenia  nieistotnych  albo logicznych  szkód,  więc powyższe 
ograniczenia  lub  wykluczenia  mogą  nie  odnosić  się  do  Państwa  przypadku.  Niniejsza  gwarancja  zapewnia  Państwu 
określone prawa z tytułu przepisów prawnych i możecie Państwo korzystać również z innych przywilejów, które zmieniają 
się w zależności od danego państwa.

W przypadku,  gdy pojawią się z Państwa strony jakieś pytania  związane z produktem lub gwarancją,  prosimy kierować je do 
naszego przedstawiciela. 






