DŮLEŽITÉ!

PŘEČTĚTE SI MANUÁL POZORNĚ PŘED POUŽITÍM
UDÍCÍ KOMORY A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.
POUZE PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ

POKYNY
PRO MONTÁŽ A PROVOZ
VAROVÁNÍ: Než se pokusíte tuto udící komoru sestavit, prosím pečlivě si prostudujte bezpečnostní pokyny a všechny
informace v tomto manuálu. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek poškození majetku, zranění nebo dokonce smrt. Ohledně omezení a dozoru instalace kontaktujte příslušné orgány nebo požárníky. Manuál uschovejte tak,
abyste do něj mohli kdykoli nahlédnout nebo jej případně mohli nabídnout k prostudování dalším uživatelům.
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INFORMACE O BEZPEČNOSTI
HLAVNÍ PŘÍČINY POŽÁRU SPOTŘEBIČE JSOU VÝSLEDKEM ŠPATNÉ ÚDRŽBY A CHYBÁCH V ÚDRŽBĚ
POŽADOVANÉHO ČIŠTĚNÍ KOMBUSTIBILNÍCH MATERIÁLŮ. JE VÍCE NEŽ DŮLEŽITÉ, ABY SE TENTO VÝROBEK
POUŽÍVAL POUZE V SOULADU S NÁSLEDUJÍCÍMI POKYNY.
Než se pokusíte sestavit, zprovoznit nebo instalovat produkt, přečtěte si pozorně celou tuto příručku. Tím zajistíte, že Vaše nová udící
komora bude připravena na bezproblémový provoz. Doporučujeme také uschovat si tuto příručku pro budoucí použití.

NEBEZPEČÍ A UPOZORNĚNÍ
Chcete-li získat nezbytná povolení nebo informace o jakýchkoli instalačních omezeních, (jako je například gril instalovaný na
hořlavém povrchu) požadavky na kontrolu nebo dokonce možnosti použití, musíte kontaktovat místní domovskou asociaci,
stavební nebo požární úředníky nebo příslušné úřady ve Vaší oblasti.
1. Musí být zachována minimální vzdálenost 46 cm (18 palců) od hořlavých konstrukcí po stranách grilu a 46 cm (18 palců) od zadní
strany grilu k hořlavým konstrukcím. Neinstalujte spotřebič na hořlavé podlahy nebo podlahy obsahující hořlavé materiály. Nepoužívejte tento spotřebič v interiéru ani v uzavřeném, malém místě. Tento spotřebič na dřevěné pelety nesmí být umístěn pod stropem
hořlavého stropu nebo převisem. Udržujte gril na místě čistém a bez hořlavých materiálů, benzínu a jiných hořlavých par a kapalin.
Pokud dojde k požáru tukového maziva nebo sazí, vypněte gril a nechte víko zavřené, dokud oheň nezhasne. Neodpojujte
napájecí kabel. Na jednotku nedávejte vodu. Nezkoušejte oheň udusit. Důležité ! Mějte po ruce hasicí přístroj schválený pro
všechny třídy (třída ABC) Dojde-li k nekontrolovanému požáru, zavolejte hasiče.
2. Při provozu grilu se doporučuje používat tepelně odolné rukavice na grilování nebo rukavice. Nepoužívejte příslušenství, které není
určeno pro použití s tímto spotřebičem. Nepokládejte do úložného prostoru pod grilem rozžhavený kryt nebo cokoli hořlavého.
Části grilu a přídavné udírny mohou být velmi horké a může dojít k vážnému zranění. Během používání udržujte malé děti a domácí
zvířata v bezpečí.

Toto zařízení se nedoporučuje používat dětem, osobám se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi
nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod přímým dohledem nebo poučením osoby odpovědné za jejich
bezpečnost.

Oxid uhelnatý („tichý zabiják“)

Oxid uhelnatý je bezbarvý plyn bez chuti a zápachu, který vzniká při spalování plynu, dřeva, propanu, uhlí nebo jiného paliva. oxid uhelnatý
snižuje schopnost krve přenášet kyslík. Nízká hladina kyslíku v krvi může způsobit bolesti hlavy, závratě, slabost, nevolnost, zvracení,
ospalost, zmatek, ztráta vědomí nebo smrt. Postupujte podle těchto pokynů, abyste zabránili tomuto plynu otrávit vás, vaší rodinu nebo
jiné.
• Pokud se u vás nebo u ostatních objeví příznaky nachlazení nebo chřipky během vaření nebo v blízkosti spotřebiče, navštivte lékaře.
Otrava oxidem uhelnatým, který lze snadno zaměnit za nachlazení nebo chřipku, je často detekována příliš pozdě.
• Spotřeba alkoholu a užívání drog zvyšují účinky otravy oxidem uhelnatým. Oxid uhelnatý je zvláště toxický pro matku a dítě během
těhotenství, kojenců, starších lidí, kuřáků a lidí s nemocí krví nebo problémy s oběhovým systémem, jako je anémie nebo srdeční onemocnění.
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DÍLY A SPECIFIKACE
Část

Popis

1.

Těsnění komínu

2 ks

2.

Komín

1 ks

3.

Montážní držák

1 ks

4.

Upevňovací konzole

1 ks

5.

Sestava kliky dveří

1 ks

6.

Zásobník na tuky

1 ks

7.

Páčka nastavení proudění vzduchu

1 ks

8.

Držáky roštů

10 ks

9.

Udící komora

1 ks

10.

Rošty z porcelánovým povrchem

5 ks

A

Šroub

6 ks

A

Podložka

6 ks

Poznámka: v důsledku neustálého vývoje produktu se mohou součásti změnit
bez předchozího upozornění. Pokud součásti chybí při montáži jednotky, kontaktujte zákaznický servis
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PŘÍPRAVA MONTÁŽE
Díly jsou umístěny v přepravním kartonu. Po vyjmutí z ochranného přepravního obalu zkontrolujte bublinkové balení výrobku i jeho součásti. Před montáží výrobku si přečtěte návod a zkontrolujte seznam všech součástí. Pokud některá část chybí nebo je poškozena, nepokoušejte se sestavit. Na poškození při přepravě se nevztahuje záruka. O náhradní díly požádejte distributora nebo zákaznický
servis Graffishing&hunting.
DŮLEŽITÉ: Chcete-li si usnadnit instalaci a zabránit zranění, požádejte o pomoc druhou osobu.
Nástroje potřebné pro montáž: šroubovák, klíč a vodováha. Nástroje nejsou součástí dodávky.

POKYNY PRO MONTÁŽ
U všech následujících kroků neutahujte žádné šrouby, dokud nejsou nainstalovány všechny šrouby pro tento krok.
Po instalaci všech šroubů je pevně dotáhněte.

1. PŘIPEVNĚNÍ UPEVŇOVACÍ KONZOLY
Požadované díly:
1 x Udící komora (č.9)
1 x Upevňovací konzola (č.4)

Instalace:
• Na podlahu položte kus lepenky, abyste zabránili poškrábání jednotky a částí během
montáže. Udící komoru umístěte ve vzpřímené poloze na střed lepenky s kruhovým otvorem nahoru.
• Na bočním panelu u spodního okraje odstraňte tři předmontované šrouby na udící komoře. Připevněte upevňovací konzolu pomocí stejných šroubů, které byly dříve odstraněny.
Důležité: Neutahujte šrouby úplně, dokud není udící komora namontovaná na gril a dokud není přidělán komín.

2. MONTÁŽ DRŽÁKU

Požadované díly:
1 x Montážní držák (č.3)

Instalace:
• Na stejné straně jako upevňovací konzola v blízkosti horního okraje odstraňte šest předmontovaných šroubů na udící komoře. Připojte montážní držák a připevněte k udící komoře pomocí stejných šroubů, které byly dříve odstraněny.
DŮLEŽITÉ: Ujistěte se, že háčky části držáku jsou v horní části, protože to bude část,
která se zavěšuje na gril.
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3. PŘIPEVNĚNÍ UDÍCÍ KOMORY KE GRILU
Požadované díly:
1 x Louisiana gril (není součásti balení)
1 x Udící komora ( č.9)
2 x Šroub (A)
2 x Podložka (B)

Instalace:
• Připravte si udící komoru a gril Louisiana vedle sebe. Gril vlevo a udící skříň vpravo. Oboje
musí směřovat čelem k vám.
Důležité: Po umístění uzamkněte kolečka na vozíku tak, aby se při montáži udící komory
gril nepohyboval.
• Vyhledejte, kde se montážní držák přichytí na boční konec grilu. Pomocí druhé osoby
zvedněte udící komoru a opatrně spusťte montážní držák na stranu grilu. Pevně zatlačte
na udící komoru, aby se zajistilo, že držák je dobře uchycen. Viz obr. 3A
• Nyní použijte dvě podložky a šrouby k upevnění upevňovací konzole na podpěry grilu. To
dává udící komoře dostatečnou podporu. Viz obr. 3B.
Důležité: Pokud se šroubovací otvory nezarovnají, uvolněte šrouby na montážním držáku
a na upevňovací konzole dokud se vše nezarovná a poté vše utáhněte.

4. MONTÁŽ KOMÍNU

Požadované díly:
2 x Těsnění komínu (č.1)
1 x Komín (č.2)
4 x Šroub (A)
4 x Podložka (B)

Instalace:
• Nejprve odstraňte komínovou krycí desku z konce grilu (součásti grilu), aby se odkryl
komínový otvor. Dále odstraňte předinstalované šrouby z horní části udící komory.
• Připravte instalaci komína umístěním jednoho komínového těsnění na každý konec. Z
vnější strany grilu připevněte komín a komínové těsnění ke konci grilovacího sudu jedním šroubem. Dále spojte komín a komínové těsnění s vrškem udící komory pomocí jednoho šroubu. Pokračujte v přidávání dalšího šroubu, po jednom na každé straně, až jsou
na každém konci čtyři. Viz obr 4A
Poznámka: Šrouby a podložky se v případě potřeby dodávají jako náhradní díl.
• Jakmile je všech osm šroubů namontováno, utáhněte je úplně. Zajistěte, aby se komínová klapka mohla volně pohybovat. Viz.obr 4 B
Poznámka: Komínovou klapku nastavte tak, aby řídila proudění vzduchu do udící komory. Pokud se kouří při nízkých teplotách, držte uzávěr více otevřený, aby se podpořil větší
pohyb vzduchu z grilu do komína.
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5. MONTÁŽ KLIKY DVEŘÍ
Požadované díly:
1 x Sestava kliky dveří

Instalace:
• Demontujte kusy sestavy západky dveří na dveřích udící komory .
• Zasuňte rukojeť kliky (rukojeť musí směřovat dolů (5-1)) přes zámkový otvor dveří. Zarovnejte kotevní body rámečku zámkové rukojeti s kotevním otvorem předních dveří.
Držte rukojeť kliky jednou rukou na místě.
• Dále na vnitřní stranu dveří opatrně umístěte vlnitou pružinovou podložku (5-3), poté
držák západky (5-4), jak je znázorněno na obrázku. Zabezpečte veškerou montáž maticí
(5-5) pomocí klíče.
Důležité: Zajistěte plynulé pohyby kliky. Je-li příliš tuhá, povolte matici.

6. INSTALACE OVLADAČE VZDUCHOVÉ KLAPKY
Požadované díly:
1 x Páčka nastavení proudění vzduchu (č.7)

Instalace:
• Vyjměte páčku, která slouží k nastavení proudění vzduchu z příručky pro spotřebitele.
• Namontujte páčku pro nastavení proudění vzduchu do spodního otvoru umístěného na
vnější straně udící komory.
Poznámka: Pokud nepoužíváte udící komoru, mějte klapky proudění vzduchu zavřené.

7. INSTALACE KOMPONENTŮ K VAŘENÍ
Požadované díly:
5 x Podpěry roštů (č.8)
5 x Udící rošty (č.10)

Instalace:
• Do otvorů podél levé strany vložte směrem z vrchu čtyři podpěrné držáky roštů. Po
umístění do otvorů nakloňte dolů, aby jste zajistili správnou polohu podpěr roštů. Opakujte tento postup i pro druhou stranu. Výšku mezi rošty si nastavte dle svých preferencí.
Vložte mřížky na vaření na podpěry držáků.
POZNÁMKA: Chcete-li zachovat grilovací výkon vašich roštů, je vyžadována pravidelná
péče a údržba.

8. INSTALACE ZÁSOBNÍKU NA TUKY
Požadované díly:
1 x Zásobník na tuky (č.6)

Instalace:
• Zasuňte zásobník na tuk do držáků na zásobník na přední straně spodní strana udící
komory. Ujistěte se, že klouže podél kolejnic a úplně dozadu.
Důležité: Před přemisťováním jednotky vyjměte zásobník na mastnotu, aby nedošlo k
vylití.
Jednotka je nyní kompletně smontována
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NÁVOD K OBSLUZE
Teplota vaší udící komory je určena čtyřmi důležitými komponenty: teplota grilu, komínová klapka polohování, polohování vzduchové klapky a venkovní okolní teplota. Jakmile se s těmito proměnnými seznámíte a zjistíte jak fungují společně, vaše provozní znalosti jednotky
budou lepší.
TEPLOTA GRILU
Gril je zdrojem tepla do udící komory. Čím teplejší je gril, tím teplejší jde vzduch do udící komory. Pokud budete udit dlouze a při nízké teplotě tzv. „Low and slow“ budete mít v udící komoře více kouře.
KOMÍNOVÁ KLAPKA
Komínová klapka je hlavní ovládací prvek proudění vzduchu v udící komoře. Čím nižší je teplota hlavního grilu, tím je lepší více klapky otevřít, což umožňuje, aby do udírny proniklo více čistého kouře. Pokud se přídavná udírna nepoužívá, komínová klapka by měla být uzavřena.
VZDUCHOVÁ KLAPKA UDÍRNY
Vzduchová klapka je zařízení proudění vzduchu vycházejícího z udící komory. Většinou tato klapka zůstává zavřená pro udržení kouře a
tepla uvnitř udící komory. Pokud je otevřená, umožní kouři a teplu opustit komoru a může být použita, pokud je požadována pouze jemná
kouřová příchuť.
VENKOVNÍ OKOLNÍ TEPLOTA
Teplota venkovního vzduchu má podstatný vliv na teplotu vašeho grilu a udící komory. Povětrnostní podmínky mohou změnit dosažení
požadované teploty. K dosažení nejlepších výsledků by se uzení za studena mělo provádět pouze během chladnějších měsíců nebo nízké
denní doby, například brzy ráno, podvečer nebo v noci. Čím je teplota nižší, tím déle můžete provozovat svůj gril při nízkých teplotách a
tím více můžete nechat otevřenou komínovou klapku, což má za následek více kouřové chuti pronikající do vašich kulinářských dobrot.

PÉČE A ÚDRŽBA
Každý spotřebič Louisiana vám poskytne mnoho let výborné služby s minimálním čištěním. Při údržbě udící komory postupujte podle
následujících tipů pro čištění a údržbu:

1. VNITŘNÍ POVRCHY

• Demontujte komínovou rouru z horní části vyjmutím šroubů na každé straně. Opatrně otřete veškerý tuk,
který se nahromadil přímo na komínové klapce. Tím je zajištěno, že nebude blokováno proudění vzduchu
od komínové klapky.
• Použijte kartáč na čištění roštů s dlouhou rukojetí (mosaz nebo měkký kov), odstraňte z roštů veškeré jídlo nebo usazeniny. Doporučujeme to dělat, když jsou ještě teplé z předchozího uzení. Pozor na popálení.
Důkladně očistěte vnitřek udírny.

2. VNĚJŠÍ POVRCHY

• Po každém použití utřete udírnu. K odstranění tuku použijte teplou mýdlovou vodu. Na vnější povrchy udírny nepoužívejte čisticí prostředky, abrazivní čisticí prostředky ani abrazivní čisticí složky. Na všechny lakované povrchy se nevztahuje záruka, ale jsou součástí obecné
údržby a ošetření. Pro poškrábání barev, opotřebení nebo odlupování povrchové úpravy mohou být všechny lakované povrchy ošetřeny
pomocí vysokoteplotní BBQ barvy.
• Pro úplnou ochranu grilu s udící komorou použijte kryt ! Kryt je nejlepší ochranou před povětrnostními vlivy a vnějšími škodlivinami. Pokud
jednotku nepoužíváte nebo ji dlouhodobě skladujete, uložte ji pod kryt v garáži nebo kůlně.

ČISTÍCÍ ČASOVÁ TABULKA
POLOŽKA

FREKVENCE ČIŠTĚNÍ

ZPŮSOB ČIŠTĚNÍ

Udící rošty

Po každém grilování, uzení

Vypálení udící komory, kartáč na čištění

Komínová klapka

Každé 3-4 grilování, uzení

Kartáč a jarová voda

Deska deflektoru tepla

Každé 3-4 grilování, uzení

Kartáč a jarová voda

Ventilační klapka

Každé 3-4 grilování, uzení

Kartáč a jarová voda

Dno udící komory

Každé 5-6 grilování, uzení

Odstraňte nadbytečný tuk a nečistoty
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TIPY A TECHNIKY
Postupujte podle těchto užitečných tipů a technik předávaných od majitelů Louisiany, našich zaměstnanců a zákazníků stejných jako vy,
abyste se s grilem seznámili:

1. BEZPEČNOST POTRAVIN

• Udržujte vše v kuchyni a v kuchyňské lince čisté. Pro maso používejte jiné talíře a nádobí než ty, které jste použili k přípravě nebo přepravě syrového masa do udírny. Tím se zabrání kontaminaci bakterií. Každá marináda nebo jiná omáčka na potírání masa by měla mít
vlastní nádobu.
• Udržujte horká jídla v teple (nad 60 °C / 140 °F) a studená jídla v chladu (do 3 °C / 37 °F).
• Marináda by nikdy neměla být uložena pro pozdější použití.
• Vařená jídla by neměla být ponechána v žáru déle než hodinu. Nenechávejte horká jídla v chladu déle než dvě hodiny.
• Rozmrazování a marinování chlazeného masa: Nerozmrazujte maso při pokojové teplotě ani na přepážce. Bakterie se mohou rychle
množit v teplých a vlhkých potravinách. Před zahájením přípravy jídla a po manipulaci s čerstvým masem, rybami a drůbeží si důkladně
umyjte ruce horkou mýdlovou vodou.

2. PŘÍPRAVA VAŘENÍ

• Při přepínání z vysoké teploty na nízkou teplotu otevřete dvířka a nechte je otevřené, dokud se skutečná teplota nepřiblíží požadované
teplotě. To urychluje proces a zajišťuje, že oheň nezhasne.
• Buďte připraveni. To se týká přípravy kuchařského receptu, paliva, doplňků, nádobí a všech přísad, které potřebujete ke grilování i uzení.
• Podlahová rohož BBQ je velmi užitečná. Díky nehodám při manipulaci s potravinami podlahová rohož BBQ chrání plochu, terasu nebo
kamennou platformu před možným znečištěním mastnotou.

3. TIPY NA GRILOVÁNÍ A TECHNIKY

• Chcete-li do masa vnést více kouře, uďte déle a při nižších teplotách (známé také jako nízké a pomalé). Maso uzavře svá vlákna poté,
co dosáhne vnitřní teploty 49 °C
• Pro stanovení vnitřní teploty potravin, které udíte, vždy používejte masový teploměr.
• Omáčky na bázi cukru se nejlépe aplikují na konci uzení, aby se zabránilo spálení a vzplanutí.
• Mezi potravinami ponechte volný prostor pro správný tok tepla. Jídlo v přeplněné udírně bude vyžadovat více času na uzení.
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NÁHRADNÍ DÍLY
Část

Popis

1-A

Těsnění komínu

2-A

Komín

3-A

Montážní držák
Upevňovací konzole
Sestava kliky dveří

4-A
5-A
6-A

Zásobník na tuky

7-A

Páčka nastavení proudění vzduchu

8-A

Držáky roštů

9-A

Přídavná udící komora

10-A

Rošty s porcelánovým povrchem

11-A

Šroub

12-A

Podložka

Poznámka: v důsledku neustálého vývoje produktu se mohou součásti
změnit bez předchozího upozornění. Pokud součásti chybí při montáži jednotky, kontaktujte zákaznický servis
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ZÁRUKA
Nákupem produktu Louisiana u autorizovaného prodejce jste získali na produkt ze strany výrobce záruku na 2 roky. Společnost Louisiana
poskytuje 2letou záruku od data nákupu proti výrobním vadám v případě, že výrobek 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 produkt 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), neodborného 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 Louisiana 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 náhradu škody z důvodu nesplnění, náhrady následných škod
v souvislosti s vadou, ušlého zisku a škod při přepravě, které nebyly nahlášeny prodejci ve lhůtě 30 dnů po obdržení produktu. Produkty
Louisiana 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 LG.
Při výměně produktu začíná záruční doba od začátku.
Společnost Louisisana a distributor Graffishing&hunting David Lužný nenese odpovědnost za žádné zvláštní, nepřímé či následné škody.
Společnost Louisisana 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 Společnost Louisiana 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 Louisiana Grills.

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

ZÁRUČNÍ SERVIS

Obraťte se na nejbližšího prodejce Louisiana Grills o opravu nebo výměnu náhradních dílů. Distributor výrobků Louisiana vyžaduje doklad
o nákupu, aby mohla 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.
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Model

Sériové číslo

Datum nákupu

Autorizovaný dealer

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 výrobcích s ukončenou životností o způsobu zajišťování zpětného odběru, kterým byl v příslušné části plně nahrazen 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 internetové 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 daňovém dokladu podle zákona o dani z přidané hodnoty.
U každého našeho prodejce elektrozařízení určených k použití v domácnostech, u něhož nebylo zřízeno veřejné 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 elektrozařízení 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.

Velkoobchodní a maloobchodní prodej
značky Louisiana Grills pro Českou,
Slovenskou a Polskou republiku.

GRAFFISHING & HUNTING
Plumlovská 3614
796 04 - Prostějov
Česká republika
IČ: 75672201
DIČ: CZ8208093498

Obchodní zástupce Louisiana Grills
Čr a Sk:
David Lužný
mobil: +420 732 779 911
e-mail: da.wa@seznam.cz

Obchodní zástupce Louisiana Grills Polsko:
Daniel Karpinski
mobil: +48 604 179 628
e-mail: dkarpinski@wp.pl
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