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Spalování uhlí vydává oxid uhelnatý. Nepalte uhlí uvnitř domů, garáží, stan

Nedodržení těchto pokynů může mít za následek právě vznik požáru 

 

 

 

 

 

 

Děkujeme, že jste si vybrali gr

 

Produkty Napoleon jsou navrženy  a konstruovány 

sestaveny vyškolenými pracovníky.

před balením a expedicí, aby zákazník obdržel

 

Naším cílem je poskytnout Vám potřebné nástroje pro nezapomenutelný grilovací 

pomoc, jak sestavit váš nový gril,  jak ho instalovat, udržovat

tuto příručku před zahájením práce s novým gril

grilu. Tím, že se budete držet těchto pokynů, budete mít roky bezproblémové grilování. Pokud 

nejasnosti, prosím kontaktujte nás nebo navštivte naše webové stránky na 

 

 

Použití a montáž 
Tento gril se smí používat pouze venku na dobře větraném prostoru

Uschovejte tento návod pro budoucí použití 

VENKOVNÍ GRILY NA DŘEVĚNÉ UHLÍ NAPOLEON

Nesnažte se zapálit tento přístroj bez čtení pokynů v příručce. 

Spalování uhlí vydává oxid uhelnatý. Nepalte uhlí uvnitř domů, garáží, stanů, vozidel nebo jiných uzavřených prostor.

Nedodržení těchto pokynů může mít za následek právě vznik požáru a způsobit vážné zranění nebo smrt.

Děkujeme, že jste si vybrali gril Napoleon 

a konstruovány s nejlepšími  komponenty a mater

. Tento gril byl důkladně zkontrolován kvalifikovaným

xpedicí, aby zákazník obdržel kvalitní výrobek, který očekává 

né nástroje pro nezapomenutelný grilovací zážitek. Tato příručka je 

jak ho instalovat, udržovat a jak se o něj vhodně starat. Je dů

grilem, aby byly plně dodrženy všechny bezpečnostní pokyny a funkce va

pokynů, budete mít roky bezproblémové grilování. Pokud 

nebo navštivte naše webové stránky na www.napoleongrily.cz

Tento gril se smí používat pouze venku na dobře větraném prostoru 

NAPOLEON 

, vozidel nebo jiných uzavřených prostor. 

způsobit vážné zranění nebo smrt. 

komponenty a materiály a jsou 

Tento gril byl důkladně zkontrolován kvalifikovanými techniky 

výrobek, který očekává od Napoleona. 

zážitek. Tato příručka je vytvořena jako 

. Je důležité si přečíst a pochopit celou 

bezpečnostní pokyny a funkce vašeho 

pokynů, budete mít roky bezproblémové grilování. Pokud budete mít nějaké dotazy či 

www.napoleongrily.cz . 



 

Bezpečnostní postupy: 
 

• Přečtěte si celý návod před použitím grilu. 

• Řiďte se pokyny pro zažehnutí grilu. 

• Nezapalujte uhelný gril s uzavřeným víkem. 

• Nenaklánějte se přes gril při zapalování či hoření. 

• Nepoužívejte benzín, alcohol či jiné vznětlivé látky pro zapalování uhlí. Použijte POUZE starter na uhlí určeny pro 
rozpálení uhlí. Ujistěte se před zapálením grilu, že se v něm nenacházejí žádne tekuté látky. 

• Tekutina pro lepší hoření uhlí nesmí být používána na horké ani teplé uhlí.  

• Po a před zapálením musí být tekutina pro snadnější zapálení uhlí uložena na bezpečném místě mimo gril (minimálně 

7.6m). 

• Dejte pozor na horký gril před dětmi a zvířaty, NEDOVOLTE dětem lést po a do skříně grilu. 

• Nenechávejte gril v provozu bez dozoru. 

• Nepohybujte s grilem, pokud je horký nebo v provozu. 

• Tento gril nesmí být instalován v rekreačních vozidlech nebo lodích. 

• Tento gril musí být skladován venku v dobře větraném prostoru a nesmí být použit unitř budovy, garáže, stíněné 
verandě, altánu nebo v jiných uzavřených prostorech. 

• Udržujte správnou vzdálenost od hořlavin, ze všech stran 1,5 metru. Tato vzdálenost se doporučuje take v případě 

vinilových desek či skleněných tabulí. Gril se nesmí používat na hořlavých plochách (dřevěné nebo kombinované 

plošiny či verandy).  

• Za všech okolností zachovat větrací otvory volné a i bez nečistot. 

• Nepoužívejte zařízení pod hořlavou konstrukcí. 

• Nepoužívejte zařízení pod nízkou stropní konstrukcí, přístřešky, markýzy nebo převisy. 

• Neumisťujte do větrného prostředí. Silný vítr má nepříznivý vliv na výkon grilu. 

• Víko grilu by mělo být při zahřívání grilu uzavřeno. 

• Při používání grilu musí být instalován jak zásobník na popel tak na odkapávající tuk. 

• Čistěte zásobník popela a tuku pravidelně, aby se zabránilo přeplnění, což by mohlo vest až k požáru. 

• Nepoužívejte boční police pro uložení zapalovače, zápalek nebo jiných hořlavin. 

• Gril by měl být za všech okolností na vodorovném povrchu. 

• Nepoužívejte vodu k hašení uhlí či zchlazení grilu, mohlo by dojít k jeho poškození včetně povrchové úpravy.   

• Chcete-li regulovat plameny, lehce zavírejte otvry na grilu. Chcete-li uhlí zcela uhasit, zavřete všechny větrací otvory a 
přiklopte víko. 

• Při manipulaci s grilem či grilování používejte dlouhé tepluodolné rukavice. 

• Používejte grilovací rukavice či podložky k ochraně rukou při grilování či nastavování grilu. 

• Nevyjímejte popel z grilu, dokud nebude opět studené. Dodržte tedy dostatčný čas pro vychladnutí. 

• Zbývající uhlí a popel musí být odstraněn z grilu a uložen v nehořlavé kovové nádobě. Zde by měl zůstat po dobu 24 

hodin před další likvidací. 

• Udržujte elektrické napájecí kabely od vody nebo horkých ploch. 

• Spalování uhlí vytváří vedlejší produkty, z nich některé jsou škodlivé. Při vaření s dřevěným uhlím tedy vždy zajistěte 

dostatečnou ventilaci, aby se minimalizovala koncentrace těchto látek. 

 

 

  



INFORMACE K ZAŽEHNUTÍ 

PŘÍMÉ VAŘENÍ         NEPŘÍMÉ VAŘENÍ 

  

  

Průměr grilu     Metody vaření    Doporučené množství uhlí 

56 cm      Přímé     50 uhlíků 

56 cm       Nepřímé    25 na každé straně 

VAROVÁNÍ! 

Otevřete víko! 

Vyhledejte místo pro gril venku na pevném, rovném, nehořlavém podkladu. Nikdy nepoužívejte gril na dřevěných nebo jiných 

plochách, které by mohly začít hořet. 

Popelník musí být nasazen vždy během zapalování a používání. 

PŘÍMÉ VAŘENÍ NEPŘÍMÉ VAŘENÍ 

Úplně otevřete ventil na víku a základnu. Sejměte víko grilu a 
vyjměte rošt na vaření. 

Úplně otevřete ventil na víku a základnu. Sejměte víko grilu a 
vyjměte rošt na vaření. 

Ujistěte se, že popelník je vyčištěný z předchozího použití a 
poté ho znovu nainstalujte. 

Ujistěte se, že popelník je vyčištěný z předchozího použití a 
poté ho znovu nainstalujte. 

Gril lze použít  bez deflektoru vzduchu. Deflektor zajistí 
rovnoměrnější teplotu a zpomalí rychlost spálení ve středu 
roštu. Použijte buď uhlíkový Ultrachef Starter (není součástí 
balení) dle pokynů uvedených v návodu, nebo umístěte 
zápalné kostky nebo lehce zmačkané noviny kolem deflektoru 
vzduchu. Umístěte uhlí ve tvaru kuželovité hromady ve 
středu jednotky na noviny nebo na zápalné kostky. 

Odstraňte střední spojlery a umístěte odkapávací pánev. 
Umístěte uhlí do koše a nebo do  Ultrachef Starteru (není 
součástí dodávky) podle pokynů obsažených v této příručce. 
Umístěte uhlí do košů na noviny nebo na lihové kostky. 

Zapalte noviny nebo lihové kostky. Po úplném rozžehnutí  
nechte uhlí hořet, dokud není pokryto světle šedým popelem 
(přibližně 20 minut). 

Zapalte noviny nebo lihové kostky. Po úplném rozžehnutí  
nechte uhlí hořet, dokud není pokryto světle šedým popelem 
(přibližně 20 minut).  



Startovací kapalina může být použita na zažehnutí

následnou chuť pokrmu.  Jakmile je gril zažehnutý

Bezpečné provozní postupy startéru na uhlí 

VAROVÁNÍ!  

- pouze pro venkovní použití 

- nepokládejte uhelný startér na žádné hořlavé povrchy

 

- Nepoužívejte tekutiny jako je benzín 

 

- Používejte pouze dřevěné uhlí do startéru

 

- Vždy používejte ochranné rukavice při manipulaci s 

 

- Děti a zvířata držte co nejdále od uhelného starteru

 

- Nepoužívejte uhelný startér v silném větru.

 

- Zapálený uhelný startér nenechávejte bez dozoru

 

- Buďte velmi opatrní při vyjímání žhav

 

 

Použití uhlíkového startéru 

- Otočte uhlíkový startér obráceně. 

- Asi dva listy od novin nacpěte do spodní části uhlí

- Otočte uhelný startér správnou stranou nahoru a umístěte jej do středu roštu.

- Zapalte noviny či podpalovač pod starterem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zažehnutí dřevěného uhlí, ale to není preferovaný způsob. 

je gril zažehnutý, nepřidávejte další startovací kapalinu. 

 

startér na žádné hořlavé povrchy 

na zažehnutí uhlí. 

do startéru 

Vždy používejte ochranné rukavice při manipulaci s horkým uhlovým startérem. 

uhelného starteru. Možnost popálení. 

silném větru. 

startér nenechávejte bez dozoru. 

žhavých uhlíků ze startéru. 

Asi dva listy od novin nacpěte do spodní části uhlíkového startéru. 

startér správnou stranou nahoru a umístěte jej do středu roštu. 

Zapalte noviny či podpalovač pod starterem   

dřevěného uhlí, ale to není preferovaný způsob. Může to mít vliv na 



Průvodce vařením 

Dřevěné uhlí je tradiční způsob vaření, na který jsme všichni zvyklí. Žhnoucí brikety vyzařují infračervenou energii a jídlo je 

pečeno tak, aniž by bylo vysušováno.  Jakékoliv šťávy nebo oleje, které budou z potravin kapat dolů na uhlí a odpařovat do 

kouře, dávají  potravě  lahodnou grilovací chuť. Pointa je, že grily Napoleon na dřevěné uhlí vyrábí spalující teplo pro 

šťavnatější hamburgery, chutnější steaky, maso a další. Dobu vaření a tipy naleznete na grilovacím grafu. 

Následující tabulka grilování má být pouze vodítkem. Časy vaření jsou ovlivněny takovými faktory, jako jsou nadmořská výška, 

vnější teplota, vítr a požadovaný stupeň vaření, což se odrazí v čase Vašeho vaření. Použijte teploměr na maso, aby potraviny 

byly přiměřeně vařené. 

 

Grilovací graf 

Jídlo Přímé/Nepřímé teplo  Doba vaření   Pomocné návrhy 
 

Steak (2,54 cm silný) Přímé teplo 6 – 8 min. Medium Při výběru masa na grilování, 
se zeptejte se na rozložení 
tělesného tuku. Tuk působí 
jako přírodní tenderizer při 

vaření a udržuje maso vlhké a 
šťavnaté. 

Hamburger (1,27 silný) Přímé teplo 6 - 8 min. - Medium Příprava hamburgerů na 
objednávku je jednodušší, 

když změníte tloušťky vašich 
karbanátků. Chcete-li přidat 

exotickou chuť do masa, 
zkuste přidat na dřevěné uhlí 

vonné dřevěnné šupiny. 

Kuřecí kousky Přímé teplo cca 2 min. na 
každé straně. Nepřímé teplo 

pro zbývající 18-20 min. 

20 – 25 min. Kloub spojující stehna a nohu 
od boku bez kůže by měly být 

nakrájené na 3/4, aby se 
maso položilo větší plochou 

na gril. To pomáhá vařit 
rychleji a rovnoměrněji. 

Vepřové kotlety Přímé teplo 10 -15 min. Zvolte silnější kotlety pro 
lepší výsledky.  

Žebra Přímé teplo po dobu 5 min. 
Nepřímé teplo až do konce. 

1,5 – 2 hodiny, časté otáčení Vybrat žebra, které jsou 
libové a masité. Grilujte 

dokud maso se lehce 
odtáhne od kosti. 

Jehněčí kotlety Přímé teplo 25 – 30 min. Zvolte další silné kotlety. 

Párek v rohlíku Přímé teplo 4 – 6 min. Zvolte větší velikost. Před 
grilováním párek podélně 

rozřízněte. 

 

 

  



Pokyny k vaření 

Počáteční zažehnutí: Pokud gril zažehnete poprvé, může vydávat mírný zápach. To je normální dočasný stav způsobený 
"vypálení" vnitřních nátěrových hmot a maziv používaných ve výrobním procesu. Jednoduše nechte hořet gril na vysokou 
teplotu asi 30 minut s víkem a základní průduchy mějte zcela otevřené. 
 
Gril a použití: Doporučujeme předehřátí grilu provozováním při zavřeném krytu dobu cca 20 minut. Uhlíky jsou připraveni, 
když mají tenkou vrstvou šedého popela. Jídlo, které se griluje krátkou dobu (ryby, zelenina) mohou být na grilu s otevřeným 
víkem. Vaření s uzavřeným víkem zajišťuje vyšší teploty, které sníží čas grilování. Při vaření velmi libového maso, jako jsou 
kuřecí prsa nebo libového vepřové maso, můžete naolejovat mřížky,které sníží riziko přilepení. Vaření masa s vysokým 
obsahem tuku, může vytvořit vzplanutí. Buď odstraňte  tuk nebo snižte teplotu. V případě že dojde k vzplanutí, přesuňte jídlo 
od plamenů, snížte teplotu a víko nechte otevřené. 
Jako obecné pravidlo na využívání grilovaní je asi 50 briket na 1 kg masa. Je-li vaření více než 30 až 40 minut, musí být 
přidány další brikety do ohně. Když je venku zima, nebo větrno, budete potřebovat více brikety pro dosažení ideální teploty 
vaření. 
Přidání dřevěného uhlí během vaření: 
Buďte opatrní při přidávání uhlí na gril. Plameny mohou znovu vzplanout, když uhlíky přijdou do styku s čerstvým 
vzduchem. Ustupte bezpečnou vzdálenost a používejte dlouhou rukojeť tepelných izolačních kleští a přidejte další brikety.  
Nikdy nepřidávejte na uhlí startovací tekutinu. 
Regulace ventilů: otvory na víku a u popelníku jsou obvykle ponechány otevřené, aby mohl vzduch do grilu. Vzduch zvyšuje 
teplotu hoření. Můžete jí regulovat pohybem uzávěru vlevo či vpravo. Přivřením pomůžete částečně nebo úplně ochladit 
uhlíky či uhasit plamen. 
 
 
 
 

 

 

 

 

Bezpečnostní pokyny po použití 

VAROVÁNÍ! Chcete-li chránit sebe a svůj majetek před poškozením, pečlivě dodržujte následující bezpečnostní opatření.  

• Zavřete víko grilu a všechny otvory pro uhašení ohně 
• Vždy nechte gril vychladnout před další manipulací 
• Nikdy nenechávejte uhlíky a popel na grilu bez dozoru. Ujistěte se, že uhlíky a popel je před ostraněním zcela uhašen. 
• Použijte kovové špachtle nebo lopatky k odstranění zbývajícího uhlí a popelu z grilu. Umístěte ho do nehořlavé kovové 

nádoby a zalijte vodou. Nechte to odstát dalších 24 hodin před další likvidací. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Údržba / POKYNY PRO ČIŠTĚNÍ 

 

Doporučuje se, aby popelník / odkapávací pánev byly vyčištěny po každém použití. 
 
VAROVÁNÍ! Ujistěte se, že gril je v pořádku a všechny uhlíky zcela vychladly před rozebráním z vašeho grilu. 
VAROVÁNÍ! Vždy používejte ochranné rukavice a ochranné brýle při čištění vašeho grilu. 
VAROVÁNÍ! Nepoužívejte tlakovou myčku pro čištění částí grilu. 
 
VAROVÁNÍ! Abyste předešli možnému popálení, musí být údržba provedena pouze v případě, gril je vychladlý. Vyhněte se 
kontaktu s nechráněnými horkými povrchy. Očistěte gril v oblasti, kde čisticí roztoky nebudou poškozovat paluby, trávníky, 
nebo terasu. Nepoužívejte čistič na trouby k čištění jakékoliv části tohoto grilu. Nepoužívejte samočisticí čistič na rošty nebo 
jakékoliv jiné části grilu. Barbecue omáčka a sůl může být žíravá a zanechává následky - poškození, pokud ji pravidelně 
nečistíte. 
 
Rošty/Mřížky a ohřívací mřížky: mřížky a ohřívací mřížky se nejlépe čistí kartáčem z mosazného drátu na rozpáleném grilu. 
Ocelová vlna může být použita pro odolné skvrny. 
 
Čištění vnitřku grilu: odstraňte grilovací rošt/mřížky. Použijte mosazný kartáč k čištění a uvolnění nečistoty z mísy a vnitřku 
víka. Seškrabte vnitřek mísy stěrkou nebo škrabkou a použijte drátěný kartáč na odstranění popela. Zameťte všechny nečistoty 
z vnitřku grilu do vyjímatelného popelníku / odkapávací misky. V případě potřeby můžete umýt vnitřek grilu jemným mycím 
prostředkem a vodou. Důkladně opláchněte čistou vodou a vytřete do sucha. 
 
VAROVÁNÍ! Nahromaděný tuk je nebezpečný pro vznik požáru. Vyčistěte odkapávací misku po každém použití, aby se 
zabránilo hromadění mastnoty. 
 
Popelník / odkapávací miska: Prach, mastnota a zbytky kapek mohou projít do popelníku / odkapávací misky, která se nachází 
pod grilem s dřevěným uhlím a hromadí se tam. K čištění posuňte pánev z grilu. Nikdy nepoužívejte na pánev  hliníkovou fólii, 
písek nebo jiný materiál, protože by to mohlo zabránit správnému odtékání tuku. Pánev by měla být vyškrábnuta  stěrkou 
nebo škrabkou a všechny nečistoty smeteny do nehořlavé kovové nádoby. Umyjte popelník / odkapávací plech s jemným 
mycím prostředkem a vodou. Důkladně opláchněte čistou vodou a vytřete do sucha. 
 
Čištění vnějšího povrchu grilu: Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky ani drátěnku na jakékoliv lakované, porcelánové nebo 
nerezové části vašeho Grilu Napoleon. Pokud tak učiníte, poškrábete povrch. Vnější grilovací plochy by měly být čištěny 
výhradně teplou mýdlovou vodou, zatímco kov je ještě teplý na dotek. Čištění nerezových povrchů pomocí ocelových částí 
může mít za následek vyblednutí při zahřátí, či vznikem odstínu do zlata nebo do hněda. Toto zbarvení je normální a nemá to 
vliv na funkci a výkon grilu. Se smaltovými komponenty je nutno zacházet s opatrností.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Řešení problémů 
 
 

Problém Možné příčiny Řešení 

Nízká teplota/nízký plamen Nesprávný předehřev. 
 
Nedostatek vzduchu 
 
Málo dřevěného uhlí. 
 
Časté otevírání víka. 

Nechte uhlí spalovat až bude potaženo 
světle šedým popelem. (obvykle 20 až 
25 min). 
 
Otevřete větrací otvory. 
 
Přidejte více uhlí na uhlí zásobníku. 
 
Nechte jídlo vařit se zavřeným víkem. 
Pokaždé, když je víko otevřeno, teplota 
klesá. To vede k nižším teplotám a delší 
době pečení. 

Nadměrné teplo/ nerovnoměrné teplo Nesprávný předehřev. 
 
Nadměrný tuk a popel  v popelníku / 
odkapové nádobě. 

Předehřejte gril s uzavřeným víkem po 
dobu 20 - 25 minut a rozšiřte uhlíky 
uvnitř grilu rovnoměrně. 
 
Čistěte popelník / odkapovou nádobu 
pravidelně. Nevykládejte pánev  
hliníkovou fólií. Viz návod k čištění. 

Uvnitř víka se tvoří „sklovitý“ nátěr / 
nános. 

Nánosy materiálu na vnitřním povrchu. Nejedná se o závadu. Povrchovou 
úpravou na víku je porcelán. Peeling je 
způsoben tvrzenou mastnotou, která se 
suší do barvy-jako střepy, které se 
budou odlupovat. Pravidelným čištěním 
tomu zabráníte. Viz pokyny k čištění. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Souhrn pro grilování s dřevěným uhlím 
 
 
Zažehnutí grilu 
 
Před prvním grilováním, doporučujeme vypálení při vysoké teplotě po dobu 30 minut s víkem a základní průduchy zcela 
otevřenými. Toto spálí všechny maziva používaná ve výrobním procesu. 
 
Úplně otevřete ventily na víku a základnu pokaždé, když zažehnete gril. 
 
Ujistěte se, že popelník je vyčistěn z předchozího použití a poté ho znovu nainstalujte. 
 
Gril lze použít bez deflektoru vzduchu. Deflektor zajistí rovnoměrnější teplotu a zpomalí rychlost spálení ve středu roštu. 
 
 
Použijte buď uhlíkový startér (není součástí balení) dle pokynů uvedených v návodu, nebo umístěte lehčí kostky nebo lehce 
zmačkané noviny kolem deflektoru vzduchu. Umístěte uhlí ve tvaru kužele v centru grilu (přímá metoda pečení) nebo volitelné 
koše na uhlí (nepřímá metoda). 
 
 
Jakmile uhlí zapálíte, zavřete víko a nechte uhlí hořet, dokud není pokryto světle šedým popelem (přibližně 20 minut), pak uhlí 
přesunete pomocí vhodného nástroje dle způsobu vaření, který se chystáte použít. 
 
 
Startovací kapalina může být použita na zažehnutí dřevěného uhlí, ale to není preferovaná metoda. Může to mít za následek 
špatnou – chemickou chuť pokrmu.  Jakmile je zažehnuto, nepřidávejte další startovací kapalinu na gril. Uchovávejte lahvičku 
alespoň 25 stop (7,6 m) od grilu při jeho provozu. 
 
Další kouřové aroma může být dosaženo přidáním vonných dřevěných třísek, které jsou k dispozici v různých příchutích (i od 
prodejce Napoleonu). 
 
 
Vaření s Vaším grilem 
 
Doporučujeme předehřátí grilu se zavřeným víkem po dobu cca 20 minut. Uhlíky jsou připraveni, když mají tenkou vrstvou 
šedého popela. 
 
Jako obecné pravidlo se použíje asi 50 briket na 1 kg masa. Je-li vaření delší než 30 až 40 minut, musí být přidány další brikety 
do ohně. Když je venku zima, nebo větrno, budete potřebovat více briket pro dosažení ideální teploty vaření. 
 
Buďte opatrní při přidávání uhlí na gril. Plameny můžou vzplanout, když uhlíky přijdou do kontaktu s čerstvým vzduchem. 
Ustupte bezpečnou vzdálenost a používejte dlouhou rukojeť  tepelně odolných kleští a přidejte další brikety. 
 
Větrací otvory jsou obvykle ponechány otevřené, aby mohl vzduch do grilu. Větším přívodem vzduchu se zvyšuje i teplota a 
hoření. Gril a jeho teplotu můžete regulovat posunutím víčka a uzavíráním resp. otevíráním příslušných otvorů. 
 
Když se jídlo griluje, nechte víko zavřené. Pokaždé, když víko otevřete, teplota klesá. To vede k delší době pečení. 
 
Uzavřením otvorů, buď částečně nebo úplně pomůžete ochladit uhlí. Nezavírejte zcela větrací otvory a víko, pokud se snažíte 
ochladit nebo uhasit plamen. 
 
Grilovací mřížky lze naolejovat před grilováním, snížíte tím přilepení potravin. 
Použijte teploměr na maso, aby potraviny byly přiměřeně vařené. 



Čištění Vašeho grilu 
 
Zavřete víko grilu, všechny otvory a  uhaste oheň. 
 
Nikdy nenechávejte uhlí a popel  v grilu bez dozoru. Ujistěte se, že popel je zcela uhašen před jeho odstraněním. Vždy nechte 
gril vychladnout úplně před manipulací s ním.  
 
Pomocí kovové špachtle nebo lopatky odstraňte zbývající uhlí a popel z grilu. Umístěte to do nehořlavé kovové nádoby a zcela 
zalijte vodou. Nechte jej odstát dalších 24 hodin před další likvidací. 
 
Použijte mosazný drátěný kartáč pro čištění uvolněné nečistoty z mísy a vnitřků. 
 
Umyjte vnitřek grilu jemným mycím prostředkem a vodou. Důkladně opláchněte čistou vodou a vytřete do sucha. 
 
Se smaltovými komponenty je nutno zacházet s opatrností.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V případě dotazů kontaktujte prosím svého prodejce Napoleon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dovozce: 
VANELLUS Energy s.r.o., Jarošovská 840, 377 01 Jindřichův Hradec 

E-mail: grily@vanellus.cz 

WEB  : www.vanellus.cz  


