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CASUSGRILL™ 
A környezetbarát CasusGrill™ biológiailag lebomló anyagokból készült: kartonpapír doboz, lávakő, faszénbrikett és bambuszpálcikák, 
amelyek grillrácsként szolgálnak. A CasusGrill™ a természetből származik és visszajuttatható a természetbe. 

 

HASZNÁLATI UTASÍTÁS 
 
 
 
 
 

Használat előtt figyelmesen olvassa el a következő 
használati utasítást. 

Lesen Sie die folgenden Hinweise sorgfältig vor dem Gebrauch. 

Lea las siguientes instrucciones antes de su uso. 

 

További információért tekintse meg a CasusGrill Youtube-csatornáját. 

BEGYÚJTÁS: 

Távolítsa el a BIO műanyag fóliát. Helyezze az új CasusGrill™-t szilárd, sík és NEM gyúlékony felületre.   

A kartondoboz oldalán lévő négy tartófület MINDENKÉPPEN hajtsa ki. A kartonpapírból készült tartólábakat úgy KELL összeállítani, 
hogy a levegő be tudjon áramolni a grill alá; a képeken látható módon szerelje össze a grillt.  GYŐZŐDJÖN MEG arról, hogy a 
faszénbrikettek nem eshetnek ki! 
A faszénbrikettek egy szigetelő hatású, finom, fehér lávakőrétegen helyezkednek el. FONTOS - győződjön meg arról, hogy valamennyi 
faszénbrikett érintkezik egymással, biztosítva a gyors és hatékony begyújtást.  
Gyújtsa meg a faszénbriketteket a grill 4 sarkán. A faszénbrikettek gyúlékonyak és gyújtóanyaggal kezeltek. NE HASZNÁLJON 
grillbegyújtó folyadékot vagy egyéb gyúlékony folyadékot. VIGYÁZAT – a begyújtás során szikrák keletkezhetnek, ezért tartson 
megfelelő távolságot és VIGYÁZZON a szeme épségére! A CasusGrill™ 5 perc alatt használatra kész. Várja meg, míg a 
faszénbriketteken HAMURÉTEG képződik, mielőtt használni kezdené a CasusGrill™-t. 
Ha NINCSEN látható láng a faszénbriketteken, a bambuszpálcikákból álló grillrács biztonságosan beilleszthető a kartondoboz 
tartófüleibe. A CasusGrill készen is áll a használatra – kellemes grillezést! 

 

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK: 

FIGYELEM!  A CasusGrill™-t mindig szélvédett helyen használja.  

 FIGYELEM!  Soha ne használjon grillbegyújtó folyadékot vagy egyéb gyúlékony folyadékot a grillt begyújtásához. A CasusGrill™ 
gyors begyúlást biztosító anyaggal kezelt. 
FIGYELEM!  A CasusGrill™-t tilos beltérben vagy zárt térben használni. Ennek oka, az újragyulladás és az esetleges szénmonoxid-
kibocsátás általi mérgezés veszélye.  
 FIGYELEM! A CasusGrill™-t mindig a tartólábakra helyezve kell felállítani legalább 2 méter (80 inch) biztonságos távolságra az éghető 
tárgyaktól, amelyek a kipattanó szikráknak, hőnek, stb. köszönhetően károsodhatnak vagy tüzet foghatnak. Tartson megfelelő távolságot és 
vigyázzon a szeme épségére.  
 FIGYELEM! A   CasusGrill™-t szilárd, sík, nem gyúlékony felületre kell helyezni, amely ellenáll a magas hőnek és a nyílt lángnak. Ne 
helyezze a grillt olyan felületre, amely meggyulladhat vagy károsodhat.  
 FIGYELEM! A bambuszrácsra ne rakjon túl sok ételt egyszerre. Tekintse meg az előző oldali képeket a helyes használathoz (helyes / 
helytelen)! 

Ne helyezze az ételeket túl szorosan egymás mellé a bambuszrácson, hogy a hő távozni tudjon! A CasusGrill™-en egyszerre sütött 
ételek AJÁNLOTT maximális súly 500 gramm (1.1 lbs.). MAGAS ZSÍRTARTALMÚ ételek grillezése lángok fellobbanását és a 
bambuszrács meggyulladását okozhatja. Ez a grill tartósságának csökkenéséhez és a 60 perces grillezési idő lerövidüléséhez vezethet.  
 FIGYELEM! A CasusGrill™ éghető anyagokból készült, amelyek lángra kaphatnak. MINDIG tartsa szemmel a CasusGrill™-t és mindig 
legyen kéznél víz! Ha használat közben lángok lobbannak fel, oltsa el azokat, hogy biztosítani tudja a grill tartósságát! 
 FIGYELEM!  A CasusGrill™ és az alatta lévő felület nagyon forró lehet, még az eloltása után is. Gyerekektől és háziállatoktól távol 
tartandó és SOHA ne mozgassa a CasusGrill™-t használat közben. 
FIGYELEM!  A  CasusGrill™ vízzel történő eloltása után forró gőz keletkezhet, amely sérülést okozhat. Kérjük, legyen nagyon 
óvatos, és csak ivóvizet használjon. 

 FIGYELEM!  Száraz, hűvös helyen tartandó. Ha a CasusGrill™ átnedvesedik, nem használható és tilos is használni!   

 

HASZNÁLATBAVÉTEL ELŐTT: 

NE használja a grillt, amíg nem képződik HAMURÉTEG a faszénbriketten.                                
NE használja tiltott helyeken. 
Ne helyezzen bele új faszénbriketteket. A CasusGrill egyszer használatos grill. 
Vigyázzon, hogy ne billentse meg a CasusGrill™-t, mert az étel megakadhat a grillrácsban. 

Törött faszén előfordulhat, és nem indokolja a CasusGrill™ visszavételét, mert ezzel is teljes értékűen használható.                

Vízzel, homokkal vagy földdel oltsa el a grillt és hagyja teljesen kihűlni, mielőtt kidobja.  
FIGYELJEN ARRA, hogy a CasusGrill-t biztonságosan és felelősségteljesen ártalmatlanítsa. 

A fehér lávakövek szervetlen, természetes anyagok, bomlásuk nem jelent veszélyt. Ez azt jelenti, hogy újrahasznosíthatóak, nincs 
szükség az ártalmatlanításukra. A lávakövek visszajuttathatók a természetbe, vagy talajjavítóként és 100%-os tisztaságú 
ültetőközegként használhatók. 

 
Köszönjük, hogy a  CasusGrill™-t választotta. 

A  CasusGrill™-lel tényleg hozzájárulhatunk a változáshoz – jobb választás az ételei és a bolygónk 

számára is. CasusGrill™ – Döntsön egy jobb jövő mellett 
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FIGYELEM! 

SZÉNMONOXID-VESZÉLY 
 

A faszén zárt térben történő égetése halált okozhat. Az 
égés során szén-monoxid fejlődik, amely szagtalan. 

SOHA ne használja a faszenet épületben, járműben vagy 
sátorban. 

 
 

 

MAGAS ZSÍRTARTALMÚ 
ÉTELEK GRILLEZÉSE LÁNGOK 

FELLOBBANÁSÁT ÉS A BAMBUSZRÁCS 
MEGGYULLADÁSÁT OKOZHATJA! 

MINDIG tartsa szemmel a CasusGrill™-t. Ha használat közben 
lángok lobbannak fel, oltsa el azokat, hogy biztosítani tudja a grill 

tartósságát! 


