
Multi Gril 3v1
opékání, grilování, uzení

ø 40 cm 
Výška: 80 cm

Brutto: 7,5 kg
Netto: 6,5 kg

Kód dílu Popis Počet dílů
A Držák 1 
B Poklop 1 
C Teploměr 1 
D Mřížka L 
E Držák mřížky 6 
F Ručka 2 
li Střední část 1 
H Nádoba na vodu 1 
I Spodní část 1 
J Nohy 3 
K Nádoba na ohniště 1
L Dvířka 2 
M Vzduchový ventil 1 

Návod k montáži 

1. Připevněte dvířka (L) ke spodní (I) a střední části (G)
grilu pomocí šroubů 81 a matek Ni.
2. Připevněte nohy (J) ke spodní části grilu (I) pomocí
šroubů 82 a matek N2.
3. Připevněte 3 držáky mřížky (E) k vnitřní straně spodní
části (I) použitím šroubů 82 a matek N2.
4. Připevněte vzduchový ventil (M) k poklopu (8)

použitím šroubu 83 a matky N3.
5. Vložte nádobu na ohniště (K) do spodní části grilu na

horní stranu nožek.
6. Vložte nádobu na vodu (H) a mřížku (D) na držáky

mřížky (E) ve spodní části grilu. (I)
7. Připevněte dvě ručky (F) na vnější stranu střední části

grilu (G) použitím šroubů 84.
8. Připevněte 3 držáky mřížky (E) k vnitřní straně střední
části grilu (G) použitím šroubů 82 a matek N2.
9. Vložte mřížku (D) na držáky mřížky (E) ve střední části
grilu. (G)
10. Připevněte držák (A) k poklopu (8) jedním šroubem 84.
Do poklopu (8) vložte teploměr (C)

Spojovací m. Popis Počet dílů
B1 #M3*6 Sroub 16 ks 
Nl #M3 Matka 16 ks 
BL #M6*12 Sroub 12 ks 
N2 #MG Matka 12 ks 
B3 #M5*10 Sroub 1 ks 
NJ #M5 Matka 1 ks 
B4 #M6*25 Sroub 3 ks 
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Návod k montáži
1.  Připevněte dvířka (L) ke spodní (I) a střední části (G) grilu 

pomocí šroubů B1 a matek N1 (viz obr. výše).
2.  Připevněte nohy (J) ke spodní části grilu (I) pomocí 

šroubů B2 a matek N2.
3.  Připevněte 3 držáky mřížky (E) k vnitřní straně spodní 

části (I) použitím šroubů B2 a matek N2.
4.  Připevněte vzduchový ventil (M) k poklopu (B) použitím 

šroubu B3 a matky N3.
5.  Vložte nádobu na ohniště (K) do spodní části grilu  

na horní stranu nožek.
6.  Vložte nádobu na vodu (H) a mřížku (D) na držáky mřížky 

(E) ve spodní části grilu. (I)
7.  Připevněte dvě ručky (F) na vnější stranu střední části 

grilu (G) použitím šroubů B4.
8.  Připevněte 3 držáky mřížky (E) k vnitřní straně střední 

části grilu (G) použitím šroubů B2 a matek N2.
9. Vložte mřížku (D) na držáky mřížky (E) ve střední části 
grilu. (G)
10.  Připevněte držák (A) k poklopu (B) jedním šroubem B4. 

Do poklopu (B) vložte teploměr (C) 

Multifunkční vodní gril 3v1 ocení milovníci dobrého jídla. 
Umožní Vám totiž doma udit, grilovat i opékat.

Vodní gril se skládá ze tří na sebe nastavitelných částí, 
které lze použít jako ohniště, gril nebo uzavřenou udírnu. 
Dvě spodní části jsou opatřeny dvířky pro přikládání  
a kontrolu ohně, součástí vrchního poklopu je teploměr 
se stupnicí a větrací ventil pro vypouštění kouře. Grilovaný 
pokrm je připravován nad nádobou s vodní lázní pomocí 
tepla a dýmu. Díky tomu se tuk nepřipaluje a nevytváří 
karcinogenní látky
Doba grilování závisí na druhu potravin cca. 10 – 40 minut.

Návod na použití:
Návod na sestavení a popis jednotlivých dílů najdete  
na přiloženém obrázku.
-  Před prvním použitím gril nechejte minimálně 30 min 

vypálit
-  Obě mřížky mohou být používány na přípravu masa,  

ryb nebo jiných potravin. 
Dolní mřížka slouží ke grilování horní k uzení. Při uzení 
použijte horní poklop. K dosáhnutí přírodního aroma 
potravin používejte naštípané dřevo, které nejméně  
na 1 hodinu před začátkem uzení namočte do vody. Vlhké 
dřevo umístěte na povrch rozžhaveného uhlí nebo briket. 

- Umístěte gril na stabilní a nehořlavý povrch
-  Do spodní nádoby na mřížku nandejte dřevo, dřevěné 

uhlí nebo dřevěné brikety a podpalte.   
Pomocí dolních dvířek zkontrolujte, jestli oheň hoří  
a jestli není potřeba přiložit. Nasaďte horní nádobu na 
vodu a naplňte ji vodou. Hladinu vody můžete kontrolo-
vat pomocí dvířek a je možné v případě potřeby dolévat. 
Po dobu uzení nezapomeňte otevřít větrací ventil  
na poklopu

POZOR – otočný ventil i jiné části grilu mohou být 
horké, dejte pozor, aby nedošlo k popálení

-  Spodní část grilu – ohniště s nádobou a mřížkou se dá 
využít i jako otevřené ohniště na terase 
nebo jiných místech, kde není prostor pro otevřené 
ohniště

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ:
·  Nepoužívejte žádné hořlavé látky – jako je líh, benzín 
apod.

·  Používejte výlučně podpalovače pro použití při grilování.
·  Při grilování dodržujte bezpečnostní předpisy, aby nedo-
šlo k úrazu.

· Nepoužívejte gril v uzavřeném prostoru nebo domě.
· Vždy používejte pouze pod dohledem dospělé osoby.
·  Děti a zvířata udržujte v bezpečné vzdálenosti od grilu.
· Návod na použití si pečlivě uschovejte. 

· Ohniště nepřetápějte, mohlo by dojít k poškození výrob-
ku. Pokud používáte výrobek jako ohniště bez nádoby
s vodou (H), neinstalujte další díly nástavby, tzn. díl G 
(střední část) a díl B (poklop).

Ochrana životního prostředí
Informace k likvidaci elektrických a elektro-
nických zařízení. Po uplynutí doby životnosti 
produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava  
byla neekonomická, produkt nevhazujte  
do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace 
výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech,  
kde budou přijata zdarma.
Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní 
zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních 
dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly 
být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrob-
nosti si vyžádejte  
od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.  
Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou  
být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. 

Servis
V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli 
závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku 
se řiďte pokyny uvedenými v přiloženém návodu k použití. 
Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek 
pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu  
k použití.

Záruka se nevztahuje
- na přirozené opotřebení funkčních častí výrobku  
v důsledku jeho běžného užívání
-  na servisní zásahy související se standardní údržbou  

výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžné-
mu opotřebení)

-  na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými 
podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)

-  na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, 
nárazu, úderu do něj apod.

-  na škody vzniklé neodborným zacházením nebo použi-
tím výrobku v rozporu s návodem k obsluze, přetížením, 
použitím nesprávných nebo neoriginálních dílů, při 
použití nevhodného nebo neoriginálního příslušenství  
či nevhodných nástrojů apod.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpeče-
ny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko 
případné škody výhradně majitel. 

Dodavatel si vyhrazuje právo na připadne změny v návodu 
k použití a neručí za možné tiskové chyby.  Vyobrazení  
a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na 
modelu.

Aktuální verzi návodu v elektronické podobě najdete na www.tvproducts.cz


