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HASICI RADI

Grilujte bezpečně a bud'te ohleduptní!

DODRZUJTE ZAKLADNI PRAVIDLA:
Gril umístěte na vhodné místo tak, aby
stoupající dým a žár nezapálil větve

stromů nebo aby odletujícíjiskry
nezapálily suchou trávu nebo obilí v okolí.
Při grilování manipulujete s otevřeným
ohněm, takŽe je třeba dodržovat
bezpečnou vzdálenost 50 metrů od okraje
lesa

Na terasách a balkónech

grilovat

nedoporučujeme. Pokud se přesto
rozhodnete gril použít,budte obzvlášť
opatrní. Uvědomte si, že kouř a zplodiny
hoření mohou obtěžovat sousedy a že
můžedojít k požáru

Gril či krb umístěte na balkóně či terase
ostatních

tak, aby vzdálenosti od

jakéko!iv
umělé látky. Na topení pouŽívejte pouze
palivo k tomu urěené, jako je suché dřevo,
dřevěné uhlí nebo grilovací brikety

předmětů odpovídaly návodu ýrobce.
DodrŽujte zýšená bezpečnostní
opatření. Nenechávejte zaŕízeníbez
dozoru a kontrolujte jej až do úplného
vyhasnutí. Popel uložte do nehořlavé
uzavíratelnénádoby

Nenechávejte 9ril bez dozoru. Tato zásada

Při grilování na balkoně si dávejte pozor
na odletujícíjiskry, které mohou zapálit
vaše záclony nebo sousedovo sušícíse
prádlo

V grilu nepalte odpadky nebo

platí vŹdy a všude. Nebezpečíhrozí

zejména při jeho převrŽení

Gril vždy instalujte a provozujte přesně
podle návodu výrobce. V něm je uvedená
bezpečná vzdálenost gľilu od hořlaqých

materiálů a konstrukcí. Dokument pečlivě
uschovejte. Pokud nemáte k dĺspozici
návod qýrobce, provozujte gril podle
návodu qýrobce srovnatelných typů
Neinstalujte a nepouŽívejte grily vyrobené

po domácku

NepouŽívejte gril za silného větru. Před
jeho instalací odstraňte z jeho blízkosti
veškeréhořlavé látky

Před grilováním si nachystejte zásobu
vody pro případ nenadálé události

Pokud se vám přes veškerou
opatrnost situace vymkne
kontrole' volejte hasiěe l5o
nebo ll2

Na hořící gril nĺkdy neodkládejte Žádné

cizí předměty
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Gril umístěte tak, aby dym a

Źár

nezapálil porost v okolí. Na ho ícígril
nikdy neodkládejte cizí p edměty

V grilu pouŽívejte jen palivo určenéke
grilování. Nikdy V něm nepalte
odpadky nebo umělé látky

Nikdy nenechávejte gril bez dozoru a
pouŽívejte jej jen podle instrukcí
vyrobce, zejména dodržujte uvedené
vzdálenosti od ostatních p edmět . Na
podomácku vyroben ch grilech raději
v bec pokrmy nep ipravujte

tr

t

a

Více informací najdete na
www.olk.hzscr.cz

Na terasách a balkonech grilovat
nedoporučujeme. Pokud se p esto
rozhodnete gril použít,budte obzvlášť

ľl opatrní. Dávejte pozor na jiskry,

které
mohou zapálit nap íklad záclony ěi prádto

ľl

YŹdy mějte po ruce láhev s vodou.
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KdyŹ se situace Vymkne kontrole, volejte
hasiěe na tís ové lince l5o nebo lt2

Negrilujte p i siIném větru
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