
• Tento návod k použití obsahuje důležité informace potřebné pro správné sestavení 
a bezpečné používání spotřebiče.

• Přečtěte si a dodržujte veškerá varování a instrukce před sestavením a používáním 
spotřebiče.

• Dodržujte všechna varování a pokyny během používání spotřebiče.

• Uschovejte tento návod pro budoucí potřebu.

NÁVOD K POUŽITÍ

Plynový přenosný 
gril s 1 hořákem



Bezpečnostní pokyny
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NEBEZPEČÍ
Pokud cítíte plyn:

1. Vypněte přívod plynu do spotřebiče. 
2. Uhaste jakýkoliv otevřený plamen.
3. Otevřete víko.
4. Pokud zápach plynu pokračuje, nepřibližujte se ke spotřebiči a okamžitě

zavolejte dodavatele plynu nebo hasiče.
Nedodržení těchto pokynů může způsobit požár, explozi nebo nebezpečí popálení,
což může způsobit poškození, zranění nebo smrt.

NEBEZPEČÍ
1. Nenechávejte spotřebič v provozu bez dozoru.
2. Nikdy nepoužívejte toto zařízení ve vzdálenosti 3,05 m od jakékoli konstrukce,

hořlavého materiálu nebo jiné plynové láhve.
3. Nikdy nepoužívejte toto zařízení ve vzdálenosti 7,62 m od jakékoliv hořlavé

tekutiny.
4. Tento spotřebič není určen jako topení a neměl by takto být používán.
5. Pokud se objeví oheň, nepřibližujte se ke spotřebiči a okamžitě zavolejte 

hasiče. Nezkoušejte uhasit hořící oheň či mastnotu pomocí vody.
Nedodržení těchto pokynů může způsobit požár, explozi nebo nebezpečí popálení,
což může způsobit poškození, zranění nebo smrt.
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PŘÍRODNÍ NEBEZPEČÍ • HMYZ
SKUTEČNOST: Občas pavouci a jiný malý hmyz vlezou do trubice hořáku. Pavouci vytvoří 
pavučiny, hmyz vybuduje hnízda a naklade vajíčka. Pavučiny či hnízda mohou být velmi 
malé, jsou ale velmi pevné a mohou blokovat proudění plynu. Vyčstěte hořák před použitím 
po skladování, na začátku grilovací sezóny nebo pokud jste gril nepoužili více než měsíc. 

1. Instalace musí být v souladu s místními předpisy nebo, pokud místní předpisy neexistují, s národními
předpisy pro palivové plyny, s národními předpisy pro palivové plyny, ANSI Z223.1/NFPA 54, Skladování a
manipulace se zkapalněnými ropnými plyny, ANSI/NFPA 58, nebo Norma pro rekreační vozidla, ANSI
A119.2/NFPA 1192, a Kód rekreačních vozidel, CSA Z240 RV, podle potřeby.

2. Stolní gril je pouze pro venkovní použití. Gril by měl být provozován pouze ve velmi dobře větraném
prostoru. Nikdy jej nepoužívejte v uzavřených prostorách, garážích či budovách. Tento venkovní
spotřebič není určen k instalaci na lodě či do rekreačních vozidel.

3. Rozehřáté kapaliny zůstávají horké dlouho po ukončení vaření. Nedotý-
kejte se spotřebiče, dokud kapaliny neochladnou na 46° C nebo nižší.

4. Neinstalujte a nepoužívejte gril ve vzdálenosti 91,5 m od hořlavých 
materiálů ze zadní a bočních stran grilu. Gril by neměl být umístěn pod 
stropními plochami (pergola, garáž, veranda, terasa atd.), které se 
mohou vznítit.

5. Nikdy se nepokoušejte připevnit tento gril k samostatnému systému LPG obytného přívěsu nebo 
obytného vozu.

6. Za sestavení, instalaci a údržbu grilu zodpovídá majitel grilu. Nenechte pohybovat či hrát si děti ani 
zvířata v blízkosti stolního grilu. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek vážné zranění a/
nebo poškození majetku.

7. Před zapálením grilu otevřete víko. Když gril nepoužíváte, vypněte kontrolní knoflík na plynové láhvi.
8. Pečlivě dodržujte pokyny v tomto návodu k sestavení grilu a testu těsnosti. Nepoužívejte gril, dokud 

nezkontrolujete těsnost. Kdykoliv je zjištěn únik, musíte jej zastavit a opravit před dalším používáním 
grilu.

9. Oblast kolem spotřebiče musí být čistá a bez hořlavých materiálů, benzínu, plynových láhví a jakýchkoliv 
forem hořlavých plynů, výparů a tekutin. Nebraňte proudění spalin a vzduchu.

10. Nikdy nezkoušejte zapálit gril se zavřeným víkem! Nahromaděný plyn může být velmi nebezpečný a 
způsobit výbuch.

11. Udržujte všechny elektrické kabely, zásuvky nebo hadice mimo zahřívané povrchy.
12. Propan je hořlavý plyn a nevhodná manipulace může způsobit výbuch a/nebo vzplanutí a vážnou 

nehodu či zranění.
13. Tento spotřebič bude během používání a po použití horký. Použijte ochranné rukavice proti popálení 

či postříkání horkými tekutinami. 
14. Nenechávejte gril bez dozoru během používání.
15. Nepoužívejte spotřebič pod vlivem drog či alkoholu.
16. Neskladujte pod či blízko vašeho grilu náhradní plynové láhve, plné či prázdné.
17. Spotřebič není určen pro komerční užití či pronájem.
18.     Pokud není spotřebič připojen, musí být odpojena plynová láhev.

Přečtěte pečlivě si následující instrukce před sestavením, používáním či instalací produktu. Nedodržení těchto
instrukcí může způsobit vážné zranění a/ nebo poškození majetku. Pokud máte nějaké dotazy týkající se
produktu, zavolejte svému prodejci.

Láhev na zkapalněný plyn, která se má použít, musí být zkonstruována a označena v souladu se specifikacemi
pro lahve na zkapalněný plyn Ministerstva dopravy USA (DOT) nebo kanadskou národní normou, CAN-
B339.

TENTO PLYNOVÝ SPOTŘEBIČ JE URČEN POUZE PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ.

Bezpečnostní pokyny
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Před každým použitím zkontrolujte těsnost všech plynových spojení. Gril nepoužívejte, dokud nebudou 
zkontrolovány všechny spoje a netěsnosti.

Systém paliva:

Plynové grily jsou bezpečně používány miliony lidí za dodržování následujících jednoduchých bezpečnostních 
opatření.

Položky v palivovém systému jsou určeny pro provoz s tímto grilem. Nesmí být nahrazeny žádnou jinou 
značkou. (Viz seznam náhradních dílů.)

PLYNOVÝ HOŘÁK: Plynový hořák je vyroben z nerezové oceli a neměl by vyžadovat jinou údržbu než 
kontrolu hmyzu/hnízd uvnitř otvorů pro nasávání vzduchu.

UPOZORNĚNÍ - REGULÁTOR PLYNU:

Musí být použit regulátor tlaku plynu dodávaný s tímto spotřebičem. Tento regulátor je vybaven požadovanou 
clonou a je nastaven na požadovaný výstupní tlak pro tento spotřebič. Tato kombinace specifikací velikosti 
otvoru a regulace tlaku poskytuje výkon vaření určený pro stolní gril Nexgrill. Náhrada regulátoru jiným 
zařízením nebo jiným výrobcem je nebezpečná a může vést k vážnému zranění.

PROPANOVÉ PALIVO: Varování - propan je hořlavý plyn. Nesprávná manipulace může způsobit výbuch 
a/nebo požár a vážnou nehodu nebo zranění. Váš gril je navržen pro provoz pouze s propanem (LP) a je 
vybaven správným otvorem pro propanový plyn.

Upozornění: Nepřipojujte tento gril na jiný zdroj plynu než je propan. Propan je těžší než vzduch a usazuje 
se v nižších oblastech. Zajistěte dostatečné větrání během používání vašeho grilu. Pokud gril nepoužíváte, 
plynová láhev může být skladována venku v dobře větraném prostoru mimo dosah dětí.

Plynová láhev se smí používat pouze venku v dobře větraném prostoru a ne v budově, garáži nebo jiném 
uzavřeném prostoru. Stolní gril Nexgrill lze skladovat uvnitř, pokud je tlaková láhev vyjmuta a uložena venku. 
Plynová láhev (není součástí dodávky) má závit pro připojení přímo k regulátoru plynu dodávanému s tímto 
spotřebičem. Při zapojování plynové láhve k regulátoru je třeba dbát na správné zapojení závitů, aby bylo 
dosaženo správného a zamýšleného spojení. Při odpojování nebo připojování plynové láhve dávejte pozor, 
aby regulátor nenarazil na gril, zem nebo jiné povrchy. Po sejmutí z grilu nasaďte na závitové připojení láhve
ochrannou krytku. Pokud se při připojování nebo odpojování láhve k sestavě regulátoru vyskytnou nějaké 
potíže, požádejte o pomoc místního dodavatele plynu.

Při opětovném připojování láhve na nízkotlaký plyn k regulátoru ji utáhněte rukou, dokud nebude pevně 
usazena. Zkontrolujte, zda je toto spojení pevné, pomocí testu těsnosti po každém opětovném připojení.

Test těsnosti provedete mýdlovým roztokem, kdy smícháte jeden díl tekutého mycího prostředku a jeden 
díl vody. Naneste pomocí rozprašovače, štětce či hadříku na spojení. Bublinky značí únik.

Bezpečnostní pokyny
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Potřebné nářadí

Spojovací materiál

Šroub s 
čočkovitou 

hlavou (M6x12)

A x6

Šroub s 
čočkovitou 
hlavou (M4x6)

B x4

Šroub s 
čočkovitou 
hlavou (M6x6)

C x6



7

Návod k sestavení
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Návod k použití

PŘIPOJENÍ PLYNU
Používejte pouze regulátor tlaku a sestavu hadice dodané s grilem. Jakýkoli náhradní regulátor tlaku a sestava 
hadice musí být specifikována výrobcem grilu. Tento gril je konfigurován pro kapalný propan. Nepoužívejte 
přívod zemního plynu.

Celková spotřeba plynu (za hodinu) při nastavení hořáku na vysoký výkon “HIGH”:
Hlavní hořák 10,000 BTU/Hr. 

Celkem 10,000 BTU/Hr.

Instalace tohoto spotřebiče musí být v souladu s místními předpisy, nebo v případě neexistence místních 
předpisů buď s Národním předpisem pro palivové plyny, ANSI Z223.1/NFPA 54, Národním předpisem 
pro instalaci plynového propanu, CSA B149.1 nebo Skladování propanu a Manipulačního kódu.

POŽADAVKY NA LÁHEV NA KAPALNÝ PROPAN
(1 lb. válec)
Promáčknutá nebo rezavá láhev s kapalným propanem může být nebezpečná a měla by být zkontrolována 
vaším dodavatelem. Nikdy nepoužívejte láhev s poškozeným ventilem. Láhev na kapalný propan musí být 
zkonstruována a označena v souladu se specifikacemi pro lahve na kapalný propan podle Ministerstva 
dopravy Spojených států amerických (DOT) nebo kanadské národní normy, CAN/CSA-B339.

Používejte jednorázové LP lahve o objemu 0,4kg nebo 0,46kg vybavené připojením CGA #600.

POZOR: Používejte pouze lahve, které jsou označeny jako „Propan Fuel“.

1. Ujistěte se, že knoflíky hořáků jsou vypnuté zatlačením a otočením proti směru hodinových ručiček do 
pozice OFF.

2. Jednou rukou držte držadlo nejblíže k propanové láhvi, zatlačte propanovou láhev do regulátoru a 
otáčejte po směru hodinových ručiček, dokud nebude utažena.

3. Skladování venkovního varného plynového spotřebiče uvnitř je přípustné pouze tehdy, je-li láhev odpojena 
a vyjmuta z venkovního varného plynového spotřebiče. Systém tlakových lahví musí být uspořádán pro 
odvod par. Láhev musí obsahovat objímku, která chrání ventil láhve.

Tlak v potrubí: (provozní) vodní sloupec 11 palců (2,74 kPa), (neprovozní) vodní sloupec 11,2 palce 
(2,79 kPa).

0,4 kg
0,46 kg
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Návod k použití

PŘIPOJENÍ K PLYNOVÉ LÁHVI
Ventil na plynové láhvi by měl být v pozici “uzavřeno“. Pokud ne, otáčejte ventilem proti směru hodinových 
ručiček, než se ventil zastaví. 
Ujistěte se, že ventil na plynové láhvi má správné vnější závitové připojení typu 1 podle ANSI Z21.81.
Ujistěte se, že ventily hořáků jsou v pozici “vypnuto“.
Zkontrolujte připojení ventilů, portu a sestavy regulátoru. Odstraňte nečistoty a zkontrolujte, zda není 
poškozená hadice.
Když připojíte sestavu regulátoru k ventilu, utáhněte matici ve směru hodinových ručiček, dokud se nezastaví. 
Použití klíče by mohlo poškodit matici a způsobit nebezpečnou situaci.
Otevřete plně ventil plynové láhve otočením proti směru hodinových ručiček.
Před zapálením grilu použijte mýdlový roztok pro test těsnosti všech spojení.
Pokud je nalezen únik, vypněte ventil plynové láhve otočením do pozice “vypnuto“ a nepoužívejte gril, dokud 
se netěsnost neopraví.

Nikdy se nepokoušejte používat poškozené nebo zablokované zařízení. Opravy vyhledejte u místního 
prodejce kapalného propanu.

VAROVÁNÍ
Zkontrolujte těsnost všech spojů na vedení plynu před každým použitím. Nepoužívejte gril, dokud 
nezkontrolujete těsnost všech spojů. Při testu nekuřte. Nikdy neprovádějte test otevřeným ohněm.

VAROVÁNÍ
Neskladujte ve vnitřních prostorách, dokud není odpojena plynová láhev. Neskladujte plynovou láhev v 
budovách, garážích ani jiných uzavřených prostorách a po celou dobu ji udržujte mimo dosah dětí.

ODPOJENÍ PLYNOVÉ LÁHVE

Otočte ventily hořáků do pozice “OFF“ a ujistěte se, že gril je chladný.
Otočte ventilem na plynové láhvi do pozice “OFF“ otočením ve směru hodinových ručiček, dokud se nezastaví.
Odpojte sestavu regulátoru od ventilu láhve otáčením matice rychlospojky proti směru hodinových ručiček. 
Umístěte protiprachovou krytku na ventil plynové láhve, pokud plynovou láhev nepoužíváte. Na výstup 
ventilu láhve nainstalujte pouze typ protiprachové krytky, která je součástí ventilu láhve. Jiné typy uzávěrů 
nebo zátek mohou způsobit únik propanu.

TEST TĚSNOSTI
VŠEOBECNĚ
Přestože jsou plynové přípojky na grilu před odesláním testovány na těsnost, musí být na místě instalace 
provedena kompletní zkouška těsnosti. Před každým použitím zkontrolujte těsnost všech plynových spojů 
pomocí níže uvedených postupů.
Pokud kdykoli zaznamenáte zápach plynu, měli byste okamžitě zkontrolovat těsnost celého systému.

PŘED TESTOVÁNÍM
Ujistěte se, že veškerý obalový materiál byl z grilu odstraněn, včetně pásků na hořáku.

Vytvořte roztok mycího prostředku a vody v poměru 1:1. Roztok naneste pomocí rozprašovače, štětce či 
hadříku na spoje. Při zkoušce se ujistěte že je plynová láhev plná.

TEST
1. Vypněte ventil hořáku.
2. Naneste mýdlový roztok na všechny plynová spojení. Pokud se objeví bublinky, je v tomto místě únik.
3. Pokud se objeví únik, okamžitě vypněte přívod plynu a dotáhněte netěsné spoje.
4. Znovu pusťte plyn a opět zkontrolujte těsnost.
5. Pokud únik plynu pokračuje z jakéhokoliv spojení, vypněte plyn a kontaktujte svého prodejce.
6. Pokud se objeví známky nadměrného oděru nebo opotřebení, musí být díl vyměněn před uvedením 
venkovního plynového spotřebiče do provozu.

7. Na gril by se měly používat pouze díly doporučené výrobcem. Výměna za jiný díl způsobí ztrátu záruky.
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Návod k použití

ZAPÁLENÍ GRILU
1. Umístěte nohy grilu do vzpřímené polohy.
2. Ujistěte se, že plynová láhev je pevně zašroubována do regulátoru (utahujte pouze rukou).
3. Otevřete víko. Vždy mějte při zapalování otevřené víko.
4. Stiskněte a pomalu otáčejte kontrolním knoflíkem do pozice “HIGH”.
5. Stiskněte tlačítko Piezo zapalovače. Hořák by se měl okamžitě zapálit.
6. Když je hořák zapálen, jemně zavřete víko a nechte gril před použitím rozehřívat 5-10 minut.
7. Pokud se hořák nezapálí do 3-5 sekund, vypněte ovládací knoflík do pozice “OFF“. Počkejte 5 minut, 
než se pokusíte znovu zapálit gril. Pokud gril nezapálíte ani na druhý pokus, zavolejte svému prodejci. 
Po zapálení jemně zavřete víko a nechte gril před použitím rozehřívat 20-30 minut.

Poznámka: Pokud nemůžete zapálit gril knoflíkem, můžete jej zapálit ručně. Zapalte zápalku a vložte ji do 
otvoru na spodní levé straně ohniště, jak je ukázáno níže.

VYPNUTÍ GRILU
1. Vypněte regulační knoflík do pozice “OFF”.

Upozornění: Nepokoušejte se znovu zapálit gril, aniž byste dodrželi všechny pokyny pro zapálení. Před 
přesunem nebo přepravou nechte tělo grilu vychladnout alespoň 30 minut a vyjměte propanovou nádrž.
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Péče a údržba

Je potřeba jen velmi málo péče a údržby. Stolní gril je navržen a vyroben z materiálů, které při normálním použití 
vydrží mnoho let. Dodržováním následujících instrukcí poskytnete grilu dlouhou životnost a kvalitní vaření. Pro 
zajištění bezpečného používání vašeho grilu vždy udržujte grilovací prostor bez hořlavých materiálů jakéhokoliv 
typu, např. benzínu či jiných hořlavých plynů a výparů nebo tekutin.

Vnější části grilu – Mohou být jemně očištěny teplým mýdlovým roztokem.
Grilovací mřížka a miska na tuk – Mohou být jemně očištěny teplým mýdlovým roztokem.
Upozornění: Miska na tuk musí být udržována čistá a bez nánosů pro správné fungování a pro snížení rizika 
vzplanutí.
Hlavní hořák – Věnujte extrémní péči vkládání hořáku. Musí být správně umístěn na otvory před znovuzapálením 
grilu. Frekvence čištění závisí na tom, jak často gril používáte. Nesprávné umístění hořáku zpět na určené místo 
může způsobit vzplanutí, které může poškodit gril a fungovat nebezpečně. 
Před čištěním se ujistěte, že přívod plynu a kontrolní knoflík jsou v pozici “OFF“ (vypnuto) a hořák je chladný. 
Postup vyjmutí hořáku pro vyčištění:
1. Vyjměte sestavu regulátoru z konce hořáku.
2. Najděte šroubky hořáku uvnitř ohniště.
3. Vyšroubujte šroubky a vyjměte hořák z ohniště.
Čištění hořáku:
1. Vyčistěte vnější povrchy hořáku pomocí drátěného kartáče. Použijte kovovou škrabku k odstranění odolných 
skvrn či nečistot.

2. Vyčistěte ucpané otvory pomocí narovnané kancelářské sponky. Nikdy nepoužívejte dřevěné párátko. Mohlo 
by se zlomit a ucpat otvory.

3. Zkontrolujte a vyčistěte hořák/venturiho trubici od hmyzu a hmyzích hnízd. Ucpaná trubice může vést k 
požáru pod a za hlavním ovládacím panelem.

Vrácení hlavního hořáku:
1. Vložte hořák do ohniště.
2. Zarovnejte otvory pro šroubky v hořáku s otvory v ohništi, vložte šroubky a utáhněte.
3. Znovu namontujte sestavu regulátoru na konec hořáku.

Ohniště – Použijte teplý mýdlový roztok k čištění ohniště. Nenechte, aby se mastnota hromadila.
Odtokový otvor – Odtokový otvor musí být udržován bez mastnoty a částeček jídla, aby kapky mohly správně 
odtékat do misky na tuk. To je nutné pro udržení správného provozu vašeho grilu.
Všeobecně – Tento gril, stejně jako všechna zařízení, bude vypadat lépe a vydrží déle, pokud bude chráněn 
před povětrnostními vlivy, když se nepoužívá.
Upozornění: Plynové láhve neskladujte v uzavřených prostorách. Při použití krytu nebo při přemisťování grilu 
vždy počkejte, až gril vychladne alespoň 30 minut.
- Neblokujte proudění spalin a vzduchu.
- Ucpaná trubka může vést k požáru pod spotřebičem.

Tato jednotka musí být umístěna v prostoru bez hořlavých materiálů, benzínu a jiných hořlavých par a kapalin.

Ujistěte se, že všechny otvory v tělese grilu jsou bez ucpání nebo nečistot a že žádné předměty nebo materiály 
neblokují proudění spalin nebo vzduchu. Při používání grilu se ujistěte, že jsou nohy ve vzpřímené poloze.

Zkontrolujte otvory pro přívod vzduchu do hořáku (za krytem vstupu na pravém konci tělesa grilu), zda nejsou 
hnízda hmyzu nebo nejsou ucpané. Ujistěte se, že štěrbiny v trubici hořáku jsou volné.

Když gril nepoužíváte, otočte ovládací knoflík do polohy „OFF“ a vyjměte propanovou láhev z regulátoru. Vyjměte 
regulátor z hořáku.

Pouze pro venkovní použití, pokud je spotřebič skladován uvnitř, odpojte propanovou láhev a uložte ji venku. 
Plynové lahve musí být skladovány mimo dosah dětí.

Důležité
První použití: Je důležité před vložením jakéhokoliv jídla na gril zapálit gril a nechat jej rozehřát alespoň 30 
minut. Je normální, pokud se během prvotního vypálení objeví kouř. Po prvotním vypálení je gril připraven k 
použití. Pokud grilovací mřížku potřete/postříkáte před použitím kuchyňským olejem, usnadníte tím čištění.
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Péče a údržba

Řešení potíží

Problém Řešení

Gril se nezapálí • Zkontrolujte, zda není plynová láhev prázdná.

• Zkontrolujte porty hořáku, zda nejsou ucpané. 
Pro vyčištění použijte měkký drátěný kartáč pro 
vyčištění ucpaných portů.

• Zkontrolujte plynové otvory na hořáku, zda 

nejsou ucpané. Pokud ano, vyčistěte je pomocí
jehly či tenkého drátku. NIKDY NEPOUŽÍVEJTE 
DŘEVĚNÉ PÁRÁTKO.

Barva plamene je žlutá či oranžová a zároveň je cítit 
plyn.

• Zkontrolujte, zda se v grilu nevyskytuje hmyz a 

pavouci.

• Kontaktujte svého prodejce.

Nízký výkon při nastavení knoflíku na pozici “HIGH“. • Ujistěte se, že grilovací prostor je bez prachu.
• Ujistěte se, že hořák a otvory jsou čisté.
• Zkontrolujte výskyt pavouků a hmyzu v grilu.
• Je k dispozici dostatečná dodávka plynu?
• Je gril předehřátý po dobu 15 minut?

VAROVÁNÍ
Pavouci a hmyz se mohou uhnízdit uvnitř hořáku grilu a narušovat proudění plynu. Tento velmi nebezpečný 
stav by mohl způsobit požár za ventilovým panelem, a tím poškodit gril a učinit jej nebezpečným pro provoz. 
Kontrolujte gril alespoň dvakrát ročně.

Pokud gril nefunguje správně, zkontrolujte každou položku z tohoto seznamu před kontaktováním 
zákaznického servisu.

TENTO SPOTŘEBIČ JE POUZE PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ A NESMÍ SE POUŽÍVAT V BUDOVÁCH, GARÁŽI 
ANI JAKÉKOLI JINÉ UZAVŘENÉ OBLASTI.

POKYNY PRO PŘEMISŤOVÁNÍ GRILU
• Upozornění: Nikdy nepřemisťujte zapálený gril.
• Ujistěte se, že ovládací knoflíky jsou v pozici “OFF“ (vypnuto). Odpojte plynovou láhev od regulátoru.
• Ujistěte se, že gril zcela vychladl po dobu alespoň 30 minut.
• Zavřete víko a zajistěte západkou. Umístěte nohy do složené pozice. Použijte rukojeti pro přenesení grilu.
• Poznámka: Je nejlepší nechat misku na tuk umístěnou připevněnou ve spodní části grilu; část mastnoty 
může během přepravy dále odkapávat z odkapového otvoru.

Kdy kontrolovat výskyt hmyzu

Měli byste kontrolovat hořák alespoň dvakrát za rok nebo okamžitě, když nastane některý z následujících 
stavů:
1. Ucítíte plyn, zatímco plamen hořáku se zbarví do žluta.
2. Gril nedosahuje požadované teploty.
3. Gril hřeje nerovnoměrně.
4. Hořák vydává praskavé zvuky.



Rozložený pohled
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Otázky, potíže, chybějící části? Nejprve telefonicky či emailem kontaktujte svého prodejce.
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Náhradní díly

No. Díl Počet No. Díl Počet

1 Hlavní víko 1 10 Kryt nádoby na tuk 1

2 Rukojeť 2 11 Ohniště 1

3 Doraz víka 2 12 Nohy 2

4 Grilovací mřížka 2 13 Montáž noh 2

5 Hlavní šroub víka 2 14 Levá lišta misky na tuk 1

6 Sestava pravého madla 1 15 Pravá lišta misky na tuk 1

7 Chránič hořáku 1 16 Miska na tuk 1

8 Hlavní hořák 1 17 Regulátor 1

9 Zapalovač 1



 ZÁRUKA

Nákupem produktu Nexgrill u autorizovaného prodejce jste získali na produkt ze strany výrobce záruku na 2 
roky. Společnost Nexgrill poskytuje 2letou záruku od data nákupu proti výrobním vadám v případě, že výro-
bek byl vždy používán v souladu s pokyny k jeho užívání.
Záruka se vztahuje výhradně na odstranění závad, které při použití v souladu s určením prokazatelně souvisí 
s vadami materiálu nebo výrobní vadou.
Ihned po obdržení produktu zkontrolujte, zda výrobek funguje a nevykazuje závady. Pokud by koupený pro-
dukt měl neočekávaně závadu, respektujte prosím následující postup. Obraťte se do 30 dnů od odhalení 
závady na vašeho prodejce s dokladem o prodeji s datem nákupu.
Nahlaste výrobní číslo výrobku a popište situaci závady produktu.

Závadu na záruku nemůžeme uznat v následujících případech:
• Obvyklé opotřebení při použití v souladu s určením.
•  Závady a/nebo škody z důvodu nesprávného neodborného používání nebo použití v rozporu s určením a 

také z důvodu neodborné instalace, montáže a pokusů o opravu neautorizovanými osobami.
•  Závady a/nebo škody z důvodu nedodržování návodu k obsluze nebo pokynů k provozu / údržbě (jako 

například poškození chybnou montáží nebo neodborným čištěním povrchu, udícího roštu atd.).
•  Změny barvy a poškození produktu (např. barevného povrchu) vlivem povětrnosti (i kroupy), neodborné-

ho skladování produktu (bez ochrany před povětrnostními vlivy) nebo neodborného používání chemikálií.
•  Závady, které zjevně neomezují použití v souladu s určením nebo používáním produktu.
•  Obecně na opotřebitelné díly, udicí rošt, misku, spirálu a těsnění.
•  Otěr, rez, deformace či změna zbarvení dílů (zejména díly z nerezové oceli) jsou přirozeným opotřebením 

při užívání a za žádných okolností nemohou být považovány za výrobní vady.
•  Závady a/nebo škody z důvodu úprav, použití v rozporu s určením nebo svévolného poškození.
•  Závady a/nebo škody z důvodu neodborné údržby a oprav.
•  Závady a/nebo škody z důvodu neprovádění pravidelné údržby.
•  Závady a/nebo škody, které vznikly při prvotní přepravě.
•  Závady a/nebo škody z důvodu vyšší moci.
•  Závady a/nebo škody z důvodu opotřebení při profesionálním používání (hotely, gastronomie, akce atd.).

Společnost Nexgrill vylučuje jiné nároky zákazníka, než ty, které jsou výslovně uvedeny v těchto záručních 
ustanoveních, pokud neexistuje povinný zákonný závazek nebo ručení. Zvláště to platí i pro nároky na ná-
hradu škody z důvodu nesplnění, náhrady následných škod v souvislosti s vadou, ušlého zisku a škod při pře-
pravě, které nebyly nahlášeny prodejci ve lhůtě 30 dnů po obdržení produktu. Produkty Pit Boss se neustále 
dále vyvíjí. Změny produktů se proto mohou uskutečnit bez předchozího oznámení.

Po dobu trvání opravy není nárok na náhradní produkt.

Provedením záručního plnění se neprodlužuje záruka, ani nezačne záruka běžet od začátku. Vyměněné díly 
přechází do vlastnictví společnosti Nexgrill.
Při výměně produktu začíná záruční doba od začátku.
Společnost Nexgrill a distributor Graffishing&hunting David Lužný nenese odpovědnost za žádné zvláštní, 
nepřímé či následné škody.
Společnost Nexgrill neopravňuje žádné osoby či společnosti k přebírání jakýchkoliv závazků či odpovědností 
v souvislosti s instalací, používáním, odstraňováním, vracením či náhradou jejich zařízení.
Ani společnost Graffishing, ani autorizovaný prodejce Nexgrill nepřijímají odpovědnost za náhodné nebo 
následné škody na majetku nebo osobách způsobené používáním tohoto produktu. Ať už je vůči společnosti 
Graffishing uplatněn nárok na základě porušení této záruky nebo jakéhokoli jiného typu záruky vyjádřené 
nebo předpokládané zákonem, výrobce v žádném případě nenese odpovědnost za žádné zvláštní, nepřímé, 
následné nebo jiné škody jakékoli povahy, které by přesahovaly smysl původního nákupu tohoto produktu. 
Veškeré záruky výrobce jsou uvedeny v tomto dokumentu a nevzniká vůči výrobci žádné nároky na jakoukoli 
záruku nebo zastoupení.
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 OBJEDNÁVKY NÁHRADNÍ DÍLY

Chcete-li objednat náhradní díly, kontaktujte místního distributora produktů Nexgrill

KONTAKTUJTE SLUŽBY ZÁKAZNÍKŮ
Pokud máte jakékoli dotazy nebo problémy, obraťte se na zákaznický servis, od pondělí do pátku, 8:00 - 17:00 hod.
David Lužný
Obchodní zástupce a rozvoz zboží po České republice
GRAFFISHING & HUNTING
Tel: +420 732 779 911
Plumlovská 3614
Prostějov 796 04
IČO: 75672201 DIČ: CZ8208093498
E-mail: da.wa@seznam.cz
Email: graffishing.info@gmail.com
www.graffishing.cz

SKLAD: Honza Schwarz
Hlavní centrální sklad: Plumlovská 3614 Prostějov 796 04
Tel: +420 739 201 310
Objednávky: honza@kamofish.cz

Obraťte se na nejbližšího prodejce Nexgrill o opravu nebo výměnu náhradních dílů. Distributor výrobků Nexgrill 
vyžaduje doklad o nákupu, aby mohl uplatnit záruční nárok; proto si uschovejte svůj původní prodejní doklad 
nebo fakturu pro budoucí použití. 
Sériové číslo a číslo modelu vašeho grilu najdete uvnitř víka zásobníku. Zaznamenejte si níže uvedená čísla, 
protože štítek se může opotřebovat nebo být po čase nečitelný.

Model Sériové číslo

Datum nákupu Autorizovaný dealer

ZÁRUČNÍ SERVIS



Přidejte se ke správné likvidaci,   
obnově a recyklaci výrobku s   
kolektivem Ekokom a Elektrowin 
Vážení zákazníci, vzhledem k tomu, že vstoupil v účinnost nový zákon o výrobcích s ukončenou životností 
ode dne 1. ledna 2021, dovolujeme si Vás jako zákazníky pro přehlednost informovat  podle zákona o výrob-
cích s ukončenou životností o způsobu zajišťování zpětného odběru, kterým byl v příslušné části plně nahra-
zen zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o odpadech“). 

Naše společnost David Lužný Plumlovská 3614, Prostějov 796 04, IČO: 756 72 201, DIČ: CZ8208093498 
bude své povinnosti výrobce elektrozařízení v plném rozsahu plnit, zejména pak povinnost hradit příslušný 
recyklační příspěvek, prostřednictvím kolektivního systému Elekrowin i Ekokom , za veškerá elektrozařízení 
a materiály uvedené na trh v České republice.

ELEKTROWIN A.S. MICHELSKÁ 300/60 140 00 PRAHA 4 ČESKÁ REPUBLIKA 
Evidenční číslo kolektivního systému: KH001/05-ECZ

a 
EKO-KOM, a.s. Na Pankráci 1685/17 140 21 Praha 4

Kolektivní systém Elektrowin a Ekokom má v rámci České republiky vybudovanou mimořádně hustou síť 
sběrných míst a sběrných nádob, kde mohou spotřebitelé bezplatně odevzdat vyřazené elektrospotřebiče a 
recyklační materiály námi uváděné na trh.
Detailnější informace o sběrné síti kolektivního systému Elektrowin a Ekokom jsou blíže k dispozici na inter-
netové adrese www.elektrowin.cz, www.ekokom.cz  a ve veřejně přístupném registru míst zpětného odběru 
vedeným Ministerstvem životního prostředí na internetové adrese www.mzp.cz.

Veškeré poplatky za příslušný recyklační příspěvek za elektrozařízení uvidíte u samostatného údaje na da-
ňovém dokladu podle zákona o dani z přidané hodnoty. 

U každého našeho prodejce elektrozařízení určených k použití v domácnostech, u něhož nebylo zřízeno ve-
řejné místo zpětného odběru a který nemá povinnost zajistit zpětný odběr odpadních elektrozařízení v místě 
prodeje, má umístěné viditelně a čitelně ve svém prodejním místě informaci o tom, kde lze odpadní elek-
trozařízení pocházející z domácností odevzdat ke zpětnému odběru na území obce, městské části nebo 
městského obvodu podle místa prodeje. 

Informujte se u svého prodejce. 

Řiďte se prosím značkami na daném výrobku:

Přispějete tak ke správné likvidaci, obnově a recyklaci výrobku. 

Děkujeme Vám  

David Lužný 
Plumlovská 3614, Prostějov 796 04
IČO: 756 72 201, DIČ: CZ8208093498
Výhradní dovozce značek : Bradley Smoker, Borniak, Pitboss, Louisiana grills, 
SmooKing, Nexgrill.
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