Zahradní
gril Komfort
Grill
ogrodowy
Komfort
Instrukcja
obsługi
Návod k použití
model:
model:ZD22017A
ZD22017A

CZ

Wykaz elementów
Składając
grilla należy używać wyłącznie elementów znajdujących się w opakowaniu oraz przestrzegać
Popis dílů
poniższych
zaleceń.
Při skládání grilu
prosím dodržujte následující pokyny a použijte pouze díly, které jsou součástí balení.
1.
uchwytvíka
pokrywy 11 ks
szt.
1. rukojeť
2.
klapka wentylacji
2. vzduchový
ventil 11ksszt.
3. pokrywa 1 szt.
3. víko
1 ks
4.
haczyk 1 szt.
4. háček
1 ks
5.
ruszt 1 szt.
5. gril
1 ks 1 szt.
6.
kratka do grillowania
6. grilovací
mřížka
7.
czasza na
węgiel 11 ks
szt.
7. nádoba
naczaszy
oheň 21szt.
ks
8.
uchwyty
8. rukojeti
nádoby
ks
9.
mocowania
nóg 42 szt.
9. držáky
nohou
4popiołu
ks
10.
odprowadzenie
1 szt.
10. svod
1 ks
11.
nogipopela
dłuższe 2 szt.
12.
nogi krótsze
11. dlouhé
nohy 2 szt.
2 ks
13.
popielnik
12. krátké
nohy1 szt. 2 ks
14.
kółka 2na
szt.
13. nádoba
popel 1 ks
15.
półka 1 szt.
14. kolečka
2 ks
15. odkládací mřížka 1 ks

Wyjmij
elementy
opakowania
i sprawdź
niczegov nie
brakuje.
Vyjmětewszystkie
všechny díly
z balení azujistěte
se, že máte
vše, co czy
je uvedeno
návodu.
Jeżeli
dostarczono
z elementów,
skontaktuj się ze sprzedawcą.
Pokud nie
některé
díly chybí, któregoś
kontaktujte
prodejce.
Montaż
Složení
1.
Przymocuj uchwyt pokrywy (1) i haczyk (4) do
1. Připevněte rukojeť víka (1) a háček (4) k víku (3) pomocí
pokrywy (3) przy pomocy śrub (A), podkładek (E)
2 šroubů (A), podložek (E) a matek (F)
i nakrętek (F).
2. Nainstalujte
(2) doklapkę
otvorů wentylacyjną
ve víku (3)
2.
Na otwór wvzduchový
pokrywieventil
(3) połóż
pomocí
šroubu (B)jąa śrubami
matek (F)(B) i nakrętkami (F).
(3) i przymocuj
3. Připojte
rukojeť
(8) ke nádobě
na oheňna
(7)węgiel
pomocí(7)
čtyř
3.
Przymocuj
uchwyty
(8) do czaszy
šroubů
(C) śrubami (C).
czterema
4. Vložte
nohou (9)
(9) na
nohy (12)
a dlouhé
Załóż držáky
mocowania
na krátké
nogi krótsze
(12)
i dłuższe
nohy
a připevněte
je ke
psodní
části nádoby
na oheň
(11) (11)
i przymocuj
je po
kolei
do czaszy
na węgiel
(7).
(7)
jednu
po(D)
druhé.
Použijte šrouby
Użyj
śrub
i podkładek
(G). (D) a podložky (G)
Wskazówka:
z uchwytów
Poznámka:
JednaJeden
rukojeť
by měla býtpowinien
umístěna znajdować
mezi dloupomiędzy
nogami
a drugi pomiędzy
hésię
nohy,
druhá mezi
nohy dłuższymi
krátké
krótszymi.
5. Vložte
odkládací mřížku(15) na konec nohou. Zalomené
5. hroty
Zamontuj
półkę (15)
na spodzie
nóg. Zagięte
końcówki
jdou nejdříve
do otvorů
na dlouhých
nohách (11).
należy
włożyć do
otworów
Poté
do najpierw
otvorů na krátkých
nohách
(12) w nogach
dłuższychkolečka
(11) a następnie
do otworów
w (H)
nogach
6. Připevněte
(14), bílé plastové
podložky
krótszych (12).
a zabezpečte pomocí matek (I) na obou stranách
6. Załóż kółka (14) oraz białe plastikowe podkładki
7. Nainstalujte svod popela (10) na spodní část nádoby
i zabezpiecz nakrętkami (I) po obu stronach.
oheň (7) pomocí
šroubů (B)popiołu
a matek (F)
7. na
Zamontuj
odprowadzenie
(10) na spodzie czaszy na węgiel (7) i przymocuj przy pomocy śrub
8. Dotáhněte
všechny
(B) i nakrętek
(F). šrouby a matky. Nainstalujte nádobu na popel (13) pomocí zarážek na nohy grilu a pootočením
do správnéśruby
polohy.i nakrętki. Zainstaluj popielnik (13) wsuwając nogi w wycięcia i ustaw go w
8. uzamkněte
Dociągnij wszystkie
9.Položte
grilovací mřížku
odpowiedniej
pozycji.(6) na nádobu na oheň (7) a umístěte gril (5) na Vámi zvolené místo.
9. Połóż kratkę do grillowania (6) na czaszę (7), ustaw ruszt (5) na wybrane przez Ciebie miejsce.

Ochrana životního prostředí

Informace kśrodowiska
likvidaci elektrických
a elektronických zařízení
Ochrona
naturalnego
Po uplynutí doby
životnosti
produktuurządzeń
nebo v okamžiku,
kdy by oprava
byla neekonomická, produkt nevhazujte do
Informacje
dotyczące
utylizacji
elektrycznych
i elektronicznych
domovního
odpadu.
účelem správné
likvidace
jej odevzdejte
určenýchjest
sběrných
místech, kde nie
budou
Po
upłynięciu
czasuZażywotności
produktu
lubvýrobku
w momencie,
kiedyna
naprawa
nieekonomiczna,
wolno
wyrzucać produktu do odpadów domowych. Aby dokonać właściwej utylizacji produktu, należy
přijata zdarma.
oddać
golikvidací
do wyznaczonego
miejsca
zbiórki,
gdzie
zostanie
przyjętyprevenci
nieodpłatnie.
Správnou
pomůžete zachovat
cenné
přírodní
zdroje
a napomáháte
potenciálních negativních
Dokonując
prawidłowej
pomagasz
cenne zasoby
przyrodnicze
i wspomagasz
dopadů na životní
prostředíutylizacji
a lidské zdraví,
což by zachować
mohly být důsledky
nesprávné
likvidace odpadů.
Další podrobnosti
prewencję
przeciw
potencjalnemu
negatywnemu
wpływowi
na środowisko
naturalne
i ludzkie
zdrowie,
si vyžádejte od
místního
úřadu nebo nejbližšího
sběrného
místa. Při nesprávné
likvidaci
tohoto druhu
odpadu
mohou
na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. Dalszych szczegółów wymagaj od
být
v
souladu
s
národními
předpisy
uděleny
pokuty.
lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji
CZ -1Aktuální verzi návodu v elektronické podobě najdete na www.tvproducts.cz

tego rodzaju odpadów może zostać nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi.
Serwis
Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą.
Używając produktu należy przestrzegać zasad zawartych w załączonej instrukcji obsługi. Reklamacja nie
będzie uznana, jeżeli wprowadzono zmiany w produkcie lub nie stosowano się do wskazówek zawartych
w instrukcji obsługi.
Gwarancja nie obejmuje:
- naturalnego zużycia elementów pracujących produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana
elementów zużywających się podczas normalnego użytkowania itd.),
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne, zapylenie,
nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem produktu, uderzenia nim itp.,
- szkód powstałych w wyniku nieodpowiedniego obchodzenia się z produktem, używania
nieodpowiednich akcesoriów bądź narzędzi itp.
Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego produktu powstałe w wyniku nieprawidłowo
zabezpieczenia transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel.
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie
odpowiada za błędy powstałe w druku.
Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu produktu.

