
 

BEZPEČNOSTNÍ PŘÍRUČKA MASTERBUILT 
 

!POZOR! 

Tento návod obsahuje důležité informace nezbytné pro správnou instalaci a bezpečné používání grilu Masterbuilt.  
Před montáží a použi�m spotřebiče si přečtěte všechna upozornění a pokyny a dodržujte je. 
Tento návod si uschovejte pro budoucí použi�.  

Nedodržení těchto pokynů může mít za následek nebezpečí požáru, výbuchu nebo popálení, které může způsobit 
škody na majetku, zranění osob nebo smrt. 

!Nebezpečí oxidu uhelnatého! 

- Při spalování dřevní štěpky, kusového dřeva, pelet a uhlí se uvolňuje oxid uhelnatý, který je bez zápachu a může 
způsobit smrt. 
- NESPALUJTE dřevěné štěpky, kusové dřevo, pelety ani dřevěné uhlí v domech, vozidlech, stanech, garážích nebo 
uzavřených prostorách. 
- Používejte pouze venku na dobře větraném místě. 
 

!VAROVÁNÍ A DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ! 

Pečlivě si přečtěte všechny pokyny 
 
- Gril vždy používejte v souladu s platnými pro�požárními předpisy.  
- Před každým použi�m zkontrolujte všechny ma�ce a šrouby, zda jsou pevně utaženy a zajištěny.  
- Nikdy nepoužívejte gril pod nadzemními konstrukcemi, jako jsou střechy, přístřešky, markýzy nebo převisy.  
- Gril je určen POUZE pro venkovní použi� v domácnos�.  
- Nikdy nepoužívejte v uzavřených prost orách, jako jsou terasy, garáže, budovy nebo stany.  

- Nikdy nepoužívejte uvnitř dopravních prostředků nebo na lodích.  

- Dodržujte minimální vzdálenost 3 m od nadzemních konstrukcí, stěn, zábradlí nebo jiných konstrukcí -  

Dodržujte minimální vzdálenost 3 m od všech hořlavých materiálů, jako je dřevo, suché rostliny, tráva, papír nebo 

plátno. 

- Nikdy nepoužívejte gril k jiným účelům, než pro které je určen. Tento gril NENÍ určen pro komerční použi�. - 

Přídavná zařízení, která nedodává společnost Masterbuil t Manufacturing, LLC, se NEDOPORUČUJÍ a mohou způsobit 

zranění.  

- Poži� alkoholu, léků na předpis nebo volně prodejných léků může zhoršit schopnost uživatele správně sestavit nebo 
bezpečně obsluhovat gril. 
- Při vaření na oleji nebo tuku mějte k dispozici hasicí přístroj.  
- V případě požáru oleje nebo tuku se nepokoušejte hasit vodou. Okamžitě zavolejte hasiče. Hasicí přístroj může za 
určitých okolnos� požár zvládnout. 
- Gril používejte na rovném, nehořlavém a stabilním povrchu, jako je hlína, beton, cihly nebo kámen. Asfaltový 
povrch nemusí být pro tento účel vhodný.  
- Gril MUSÍ být na zemi. Gril nestavte na stoly nebo pulty. NEPŘESOUVEJTE gril po nerovném povrchu.  
- Gril nepoužívejte na dřevěných nebo hořlavých plochách.  
- Udržujte gril v čistotě a bez hořlavých materiálů, jako je benzín a jiné hořlavé výpary a kapaliny.  
- Nenechávejte gril bez dozoru. 
- Vždy udržujte dě� a domácí zvířata mimo dosah grilu. NEDOVOLUJTE dětem používat gril. Důležitý je pravidelný 
dohled a kontrola grilu, zejména pokud se v blízkos� grilu nacházejí dě� nebo domácí zvířata.  
- Během používání grilu nebo po něm nedovolte nikomu vykonávat činnos� v jeho blízkos�, dokud nevychladne.  



- Do grilu nikdy nevkládejte skleněné, plastové nebo keramické nádobí. Během používání grilu do něj nikdy 
nevkládejte prázdné nádobí. 
- Nikdy gril nepřemisťujte, pokud je v provozu. Před přemístěním nebo uskladněním nechte gril zcela vychladnout 
(pod 45 °C). 
- Neukládejte gril s žhavým popelem nebo dřevěným uhlím uvnitř grilu/koše. Skladujte pouze tehdy, když je oheň 
zcela uhašen a všechny povrchy jsou chladné. 
- Nikdy nepoužívejte gril jako topidlo (ČTĚTE NEBEZPEČÍ VZNIKU OXIDU UHLÍKU).  
- Tepelné kryty grilu a zásobníku jsou během používání HORKÉ a zůstávají HORKÉ ještě nějakou dobu poté a během 
procesu chlazení. VAROVÁNÍ. Používejte ochranné rukavice.  
- Při vyjímání potravin z grilu buďte opatrní. Všechny povrchy jsou HORKÉ a mohou způsobit popáleniny. Používejte 
ochranné rukavice/rukavice nebo dlouhé pevné kuchyňské nářadí, abyste se chránili před horkými povrchy nebo 
stříkajícími teku�nami. 
- S grilem nehýbejte a vyhněte se kontaktu nebo nárazu, aby nedošlo ke zranění osob, poškození grilu nebo 
rozli�/rozstřiku horké grilovací teku�ny. 
- Nedotýkejte se HORKÝCH povrchů 
- Gril je během používání horký. Abyste předešli popáleninám, nepřibližujte obličej a tělo ke dveřím a ven�lačním 
otvorům. Během používání uniká pára a horký vzduch. 
- Kryt ohřevného tácu, víko a západka tácu, dvířka popelníku a západka tácu jsou při používání grilu a během chlazení 
HORKÉ. Při práci s těmito součástmi a v jejich blízkos� používejte ochranné rukavice.  
- Gril má otevřený plamen. Udržujte ruce, vlasy a obličej mimo dosah plamene. Při zapalování se nad gril 
nenaklánějte. Roztavené vlasy a oděv se mohou vzní�t. 
- NEBRÁNĚTE proudění spalin a větrání. 
- Grilovací rošty nezakrývejte kovovou fólií. Tím se zachy� teplo a může dojít k poškození grilu.  
- Nikdy nenechávejte žhavé uhlíky nebo popel bez dozoru. 
- Neodstraňujte popel a dřevěné uhlí, dokud jsou HORKÉ. 
- Udržujte ruce, vlasy a obličej mimo dosah hořícího dřevěného uhlí. Během provozu dávejte pozor na roztavené 
vlasy a oděv, protože by se mohly vzní�t. 
- Při manipulaci s grilem nebo při práci s ohněm používejte ochranné rukavice. Při přikládání dřeva nebo dřevěného 
uhlí používejte ochranné rukavice nebo dlouhé pevné krbové nářadí.  
- K zapalování dřevěného uhlí nikdy nepoužívejte kapalinu, benzín, alkohol ani jiné vysoce těkavé kapaliny. Tyto 
kapaliny mohou explodovat a způsobit zranění nebo smrt. Při zapalování grilu vždy postupujte podle konkrétních 
pokynů. 
- Zásobník na dřevěné uhlí nikdy nepřeplňujte. To může způsobit vážné zranění i poškození grilu.  
- Studený popel zlikvidujte vložením do hliníkové fólie, namočením do vody a uložením do nehořlavého materiálu. 
- Při používání elektrických spotřebičů je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících: 
1) Gril nezapojujte do sítě, dokud není zcela sestaven a připraven k použi�. 2) Používejte pouze uzemněnou 
elektrickou zásuvku. 3) Nepoužívejte během bouřky. 4) Nevystavujte gril deš� ani žádné vodě.  
- Abyste zabránili úrazu elektrickým proudem, neponořujte kabel, zástrčku ani ovládací panel do vody nebo jiné 
teku�ny. 
- Nepoužívejte žádný spotřebič s poškozeným kabelem nebo zástrčkou, ani po poruše nebo nefunkční spotřebič, 
který je jakkoli poškozen. 
- Prodlužovací kabely lze použít, pokud se při jejich použi� dbá na opatrnost. 
- Pokud se používá prodlužovací šňůra: 1) Označená elektrická jmenovitá hodnota prodlužovací šňůry by měla být 
alespoň stejně velká jako elektrická jmenovitá hodnota spotřebiče a 2) šňůra by měla být umístěna tak, aby 
nepřekrývala pracovní desku nebo desku stolu, kde by za ni mohly dě� zatáhnout nebo o ni nechtěně zakopnout. 
- Prodlužovací kabel musí být třívodičový uzemňovací kabel. 
- Venkovní prodlužovací šňůry se musí používat s výrobky určenými pro venkovní použi� a označenými "Vhodné pro 
použi� s domácími spotřebiči". 
- UPOZORNĚNÍ - Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem, udržujte přípojku prodlužovacího kabelu v suchu a 
mimo zem. 
- Nenechávejte kabel viset nebo se dotýkat horkých povrchů. 
- Nepokládejte kabel na horký plynový nebo elektrický hořák nebo vyhřívanou troubu ani do jejich blízkos�. 
- Chcete-li spotřebič odpojit, otočte ovladač do polohy "OFF" a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.  
- Pokud zástrčku nepoužíváte a před čištěním ji vytáhněte ze zásuvky. Před  
při přidávání/odebírání vnitřních součás� nechte spotřebič zcela vychladnout. 
- Nečistěte tento výrobek vodním rozprašovačem nebo podobnými prostředky.  
- Gril by se měl pohybovat pouze po hladkém povrchu. 



- Gril by se nikdy neměl pohybovat po schodech nebo nerovném povrchu. 
- Nedodržení varování může způsobit poškození grilu nebo zranění uživatele. 
- Zásobník nikdy neotvírejte během používání. Pokud je během používání nutné doplnit dřevěné uhlí, postupujte 
podle zvláštních pokynů pro tento gril a vždy používejte ochranné rukavice.  
- Nikdy nepoužívejte gril s odpojenou teplotní sondou. To může způsobit přehřá� grilu a vážné zranění osob a/nebo 
poškození grilu. 
- Po každém použi� nasaďte posuvníky přívodu tepla a vzduchu. 
- Před každým použi�m sejměte posuvníky přívodu tepla a přívodu vzduchu. 
- Nikdy gril nepoužívejte, pokud jsou na grilu nainstalovány šoupátka pro přívod tepla a vzduchu. Mohlo by dojít k 
poškození grilu. 
- Nepoužívejte v interiéru! 
- POZOR! Nepoužívejte alkohol ani benzín k zapálení nebo opětovnému zapálení!  
- Toto zařízení splňuje limity expozice záření IC stanovené pro nekontrolované záření. 
prostředí. Toto zařízení by mělo být instalováno a provozováno v minimální vzdálenos� 20 cm mezi zářičem a vaším 
tělem. 

 

BEZPEČNOSTNÍ PRVKY 

Zabraňuje přehřá� grilu. 

- Pokud je nastavená teplota vyšší než 260 °C (500 °F), regulátor reguluje teplotu grilu na 260 °C (500 °F), když je víko 

grilu otevřené. Po zavření víka se gril vrá� na nastavenou teplotu.  

- Pokud je nastavená teplota nižší než 260 °C (500 °F), bude regulace pokračovat v reg ulaci grilu na nastavenou 

teplotu, když je víko grilu otevřené. 

Snižuje efekt zásobníku při jeho otevření.  

1. Ven�látor se po otevření víka zásobníku zastaví. Po zavření víka zásobníku se ven�látor znovu spus�.  

2. Ven�látor se zastaví, když se otevřou dvířka zásobníku na popel. Ven�látor se znovu spus�, když se zavřou dvířka 

na popel. 

 
Tento výrobek se nedodává s dřevěným uhlím ani s kousky dřeva. 

VAROVÁNÍ: Dodržujte minimální vzdálenost 3 metry od zadní a bočních stěn, kolejnic nebo jiných hořlavých 

konstrukcí. Tato vzdálenost zajišťuje dostatečný odstup pro správné spalování, cirkulaci vzduchu a odvětrávání. 

Spotřebič by se neměl používat na hořlavých materiálech, jako jsou paluby nebo jiné hořlavé materiály. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SEZNAM POLOŽEK: 

PŘED INSTALACÍ SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY  
- Postavte se na čistý rovný povrch. 
- Doporučujeme montáž na lepenku, aby se zabránilo vzniku zbytků oleje na podlaze nebo poškrábání.  
- Doporučujeme používat instalační rukavice. Těsnění násypky je ze skelných vláken a dráždí pokožku.  
- Potřebné nářadí: křížový šroubovák, nastavitelný klíč, nástrčný klíč 19 mm.  
- Přibližná doba montáže: 1 hodina a 45 minut. 
- Pro usnadnění montáže a zkrácení doby montáže doporučujeme, aby se na jednu montáž podílely dvě osoby. 
- Skutečný výrobek se může od vyobrazení lišit. 
- Je možné, že některé montážní kroky byly dokončeny již ve výrobě. 
- Před použi�m odstraňte z grilu a zásobníku všechny po�štěné š�tky. 
 

 



 
 
 

NÁVOD K POUŽITÍ 
Předběžná úprava grilu před prvním použi�m zbaví gril chemikálií a olejů, které zůstaly z výrobního procesu, a 
umožní jejich spálení.  

 
PŘEDPŘÍPRAVA GRILU 
1. Naplňte zásobník dřevěným uhlím přibližně do 1/4-1/2. 
2. Zapněte gril podle pokynů RUN a nastavte teplotu na 121 °C (250 °F) na 60 minut. 
3. Nastavte teplotu na 400 °F (204 °C) na 30 minut. 
4. Vypněte gril podle pokynů na displeji OFF. 
5. Gril nechte ÚPLNĚ vychladnout. 
6. Pomocí ubrousku nebo hadříku potřete rošty, rošty pro ohřev/uzení, rošt na dřevěné uhlí a vnitřní stranu víka a 
těla grilu lehkou vrstvou oleje. 
7. Opakujte kroky 3-6 při teplotě 176 °C (350 °F). 
 
PŘEDPŘÍPRAVA GRILOVACÍ DESKY 
1. Otřete případné nečistoty z horní čás� mřížky. 
2. Zapalte gril a nastavte teplotu na 121 °C (250 °F) a grilujte přibližně 10-15 minut, dokud se povrch desky nezačne 
zahřívat. 
3. Nalijte na něj přiměřené množství oleje. 
4. Pomocí papírových utěrek rozetřete olej po povrchu talíře. Složené papírové utěrky přidržujte špachtlí nebo 
žáruvzdornými rukavicemi. Nezapomeňte potřít celý talíř. 
5. Nechte desku zahřát na teplotu 204 °C (400 °F). Když se olej začne spojovat s povrchem mřížky, začne se kouřit. 
6. Poté, co se kouř rozptýlí. Opakujte kroky 3-5 při teplotě 176 °C (350 °F). Pravidelná příprava grilu zabraňuje jeho 
rezivění. Pokud dojde ke korozi, očistěte ji ocelovým kartáčem, naneste kuchyňský olej a zahřejte, jak je uvedeno 
výše. 
 
ZAČÍNÁME 
1. VYPNĚTE klapky přívodu tepla a vzduchu. 
2. Otevřete víko zásobníku a dvířka na popel.  
- Na každých těchto dveřích je bezpečnostní spínač, který zabraňuje spuštění ven�látoru při otevření dveří.  
- Pokud v kamnech zůstaly zbytky dřevěného uhlí z předchozího vaření, protřepejte rošt, ab y všechen popel spadl do 
popelníku. 
- Vyhoďte veškerý popel z popelníku. 
3. Naplňte zásobník dřevěným uhlím. 
- Přibližně 7 kg briket. 
- Přibližně 4,5 kg dřevěného uhlí. 
- Nikdy nepoužívejte chemické a benzínové zapalovače! 
- Pokud dřevěné uhlí sklouzne přes rošt do popelníku, odstraňte ho před zapálením.  
4. Položte podpalovač na rošt dřevěného uhlí a zapalte. 
- Použijte blok do zapalovače vhodný pro potraviny nebo stočený papírový ubrousek/papír.  
- Položte je na rošt pod dřevěné uhlí. 
- Buďte opatrní a používejte ochranné rukavice. 
- Zapalte zápalkou nebo zapalovačem. 
5. Zapněte regulátor a nastavte požadovanou teplotu. 
- Po zapálení zapalovače počkejte 1-2 minuty, abyste se ujis�li, že je plně zapálen. 
6. Zavřete víko zásobníku a dvířka  na popel. 
- Tím se ak�vuje ven�látor.  
7. Počkejte, až gril dosáhne požadované nastavené teploty. 
- Přibližně 13 minut do dosažení teploty 370 °C (700 °F). 
- Přibližně 7 minut do dosažení teploty 105 °C (225 °F). 
DOPLŇOVÁNÍ UHLÍ 
Pokud je nutné během vaření doplnit zásobník, postupujte podle níže uvedených pokynů pro bezpečné plnění. 



- NEPŘIDÁVEJTE dřevěné uhlí, pokud je teplota grilu vyšší než 250 °C. 
- Ven�látor se vypne, pokud otevřete víko zásobníku nebo dvířka na popel. Tím se sníží komínový efekt, k terý vzniká 
při otevřených dveřích. 
- Technologie gravitačního podávání funguje tak, že zásobník zůstává zcela uzavřený. Když je víko násypky otevřené, 
plamen stoupá z horní čás� násypky jako pochodeň. Zavřením víka násypky a popelových dvířek se plamen vrá� na 
normální provozní úroveň. 
- Množství dřevěného uhlí v násypce určuje, jak rychle bude plamen stoupat po otevření víka násypky.  
Přidání dřevěného uhlí: 
1. Otevřete víko zásobníku. 
- Buďte opatrní a používejte ochranné rukavice. Víko nádoby bude horké. 
- V závislos� na množství dřevěného uhlí plamen po krátké době vystoupí ze zásobníku.  
2. Nasypte dřevěné uhlí do násypky. 
3. Zavřete víko zásobníku. 
 
OFF 
1. Vypněte řídicí jednotku. 
2. Zavřete víko grilu, víko násypky a dvířka na popel.  
3. Odsuňte klapky přívodu tepla a přívodu vzduchu. 
- Gril je navržen tak, aby po vypnu� odpojil dřevěné uhlí od kyslíku. Díky tomu lze určité procento nespotřebovaného 
dřevěného uhlí uložit a použít pro další vaření. 
4. Pokud klapky po vypnu� nevrá�te na původní místo, může dojít k poškození grilu. 
 
PŘIDÁNÍ DŘEVA NA UZENÍ 
Možnost 1: Před nastavením teploty vložte do popelníku kousky dřeva nebo dřevěného uhlí, abyste dodali chuť. Když 
dřevěné uhlí v zásobníku hoří, žhavé uhlíky padají na dřevo/uhlí v zásobní ku, což způsobuje. 
hoří pomaleji a do grilu se uvolňuje více chu�. 
* POZNÁMKA: Nikdy nepřidávejte více než 0,25 kg najednou. Další kusy dřeva nebo dřevěné uhlí by se neměly 
přidávat, dokud dříve přidané dřevo/uhlí nepřestane kouřit. 
Možnost 2: Smíchejte kousky dřeva v zásobníku s dřevěným uhlím. 
* POZNÁMKA: Nikdy nepoužívejte více než 0,5 kg kusů dřeva v celém zásobníku. 
 
OVLÁDACÍ PANEL  
Ovládání zapnu�/vypnu�: 
1. S�sknu�m ovládacího tlačítka zapněte ovladač. 
2. S�sknu�m a podržením ovládacího tlačítka ovladač vypnete. 
 

 
 
Nastavení teploty: 
1. S�skněte tlačítko . 
2. Otočte knoflíkem na požadovanou teplotu. 
3. Dalším s�sknu�m tlačítka nastavíte teplotu 
(Čas se automa�cky upraví po 3 sekundách.) 
Nastavte teplotu z F° na C°: 
1. Při vypnutém napájení podržte s�sknuté tlačítko nastavení teploty.  
2. S�skněte tlačítko napájení 
3. Přístroj se zapne a na displeji bliká "F" nebo "C". 
4. Pomocí knoflíku zvolte jednotku teploty. 
5. Potvrďte s�sknu�m tlačítka "set temp". 
 
Nastavení času: 
- Odpočítávání 



1. S�skněte tlačítko . 
2. Otočte knoflíkem na požadované hodiny. 
3. S�sknu�m tlačítka nastavte hodiny. 
4. Otočte knoflíkem na požadované minuty. 
5. S�sknu�m tlačítka nastavte minuty. Začíná odpočítávání. 
6. S�sknu�m tlačítka pozastavíte a obnovíte odpočítávání. 
7. S�sknu�m a podržením tlačítka odpočítávání vynulujete. 
 
- Časovač  
1. S�skněte a podržte tlačítko . 
2. Časovač začne počítat od 00:00. 
Časovač bude počítat minuty:sekundy a poté hodiny:minuty. 
3. S�sknu�m tlačítka pozastavíte a obnovíte časovač. 
4. S�sknu�m a podržením tlačítka časovač vynulujete. 
 
Nastavení teploty masové sondy: 
1. S�sknu�m tlačítka a otáčením knoflíku zvolte sondu masa (MP1, MP2, MP3, MP4).  
2. S�skněte tlačítko teploty. 
3. Otočte knoflíkem na požadovanou teplotu. 
4. Opětovným s�sknu�m tlačítka teploty nastavte teplotu.  
(Pokud masová sonda dosáhne teploty 148 °C (300 °F), spus� se alarm a masová sonda se musí vyjmout z ohřevu a 
nechat vychladnout. Při této teplotě se sonda masa poškodí.) 
* POZNÁMKA: V režimu nastavení bude blikat ikona masové sondy. 
5. Po dosažení nastavené teploty se spus� alarm. Chcete-li vymazat, s�skněte libovolné tlačítko. 
Informace na displeji: 
- Otáčením knoflíku se na displeji postupně zobrazují údaje o teplotě grilu, časovači a sondách masa; 
MP1, MP2, MP3 a MP4. 
 
BLUETOOTH + WIFI 
Párování grilu s chytrými zařízeními: 
1. Stáhněte si do svého chytrého zařízení aplikaci Masterbuilt z obchodu Apple App Store nebo Google Play Store. 
Další informace najdete na webu masterbuilt.com/pages/app-device-requirements. 
2. Po dokončení stahování otevřete aplikaci Masterbuilt a postupujte podle pokynů ke spárování grilu Bluetooth + 
WIFI a chytrého zařízení. 
 
BLUETOOTH 
Spárování grilu s chytrým zařízením: 
1. Stáhněte si aplikaci Masterbuilt z Apple App Store nebo Google Play Store do svého chytrého telefonu.  
vybavení. Další informace najdete na webu masterbuilt.com/pages/app-device-requirements. 
2. Po dokončení stahování otevřete aplikaci Masterbuilt a postupujte podle pokynů ke spárování. 
Bluetooth na grilu s chytrým zařízením. 
NASTAVENÍ ZÁPADKY 
Víko násypky a západky dvířek mohou vyžadovat seřízení, aby bylo zajištěno správné těsnění a nedocháze lo k 
nadměrnému úniku kouře. Pokud západky vyžadují k zavření nadměrný tlak, mírně je povolte. Pokud dojde k 
nadměrnému úniku kouře, mírně utáhněte západky. 

 
 

OBOUSTRANNÉ LITINOVÉ ROŠTY NA GRILOVÁNÍ/UZENÍ 
Gril je vybaven li�novými grilovacími rošty pro uzení / rychlé vaření, pro nízké a pomalé uzení. 



Jednoduše otočte rošty na stranu podle způsobu vaření. 
Poznámka: Nikdy neotáčejte rošty, když je gril zapnutý nebo horký. 
 

 
 
 

ČIŠTĚNÍ A SKLADOVÁNÍ 
PŘED ČIŠTĚNÍM A SKLADOVÁNÍM SE VŽDY UJISTĚTE, ŽE JE GRIL NA DOTEK CHLADNÝ.  
- Pravidelně kontrolujte hardware a smontované díly, abyste se ujis�li, že je gril v bezpečném provozním stavu.  
- Gril a rošty na grilování/uzení čistěte jemným mycím prostředkem na nádobí. Vnější stranu grilu otřete vlhkým 
hadříkem. 
NEPOUŽÍVEJTE čis�cí prostředky na trouby ani jiné čis�cí prostředky. Dbejte na důkladné vysušení. 
- Teplotní sondu pravidelně čistěte pouze jemným mycím prostředkem na nádobí, abyste zajis�li přesné měření 
teploty grilu. Dbejte na důkladné vysušení. 
- Po vychladnu� popela vyčistěte po každém použi� zásobník na popel a vnitřek spodní násypky, abyste odstranili 
nahromaděný popel, zbytky a prach.  
- Po každém použi� popelník vždy vyprázdněte, až popel zcela vychladne. To pomůže prodloužit životnost popelníku.  
- Studený popel zlikvidujte vložením do hliníkové fólie, namočením do vody a vyhozením do nehořlavé nádoby. 
- Gril vždy zakryjte a uložte na chráněném suchém místě. Skladujte pouze tehdy, když je oheň uhašen a všechny 
povrchy jsou chladné. V domácnos� skladujte masové sondy. 
- Pokud gril nepoužíváte často, i když používáte kryt grilu, nezapomeňte gril pravidelně kontrolovat, abyste předešli 
možné korozi a rzi způsobené nahromaděnou vlhkos�. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	

ZDROJ  PŘÍČINA ŘEŠENÍ 
Ovládací panel není 

zapnutý.  

Tlačítko napájení není zapnuté.  S�skněte tlačítko napájení na ovládacím panelu. 

Není připojen k el. Není připojen k elektrické sí�.  Připojte jej ke zdroji napájení a zapojte jej do elektrické zásuvky.  

Vypnu� jis�če. Zkontrolujte jis�č el. zásuvka, reset.  

Porucha ovládacího panelu.  Zákaznický servis společnos� Masterbuilt. Kontaktujte zákaznický 

servis. 

h�ps://www.masterbuilt.com/pages/support  

Ven�látor není zapnutý.  Teplota ve skříni dosáhla nastavené teploty.  Po dosažení nastavené teploty se ven�látor vypne. Když teplota 

klesne pod nastavenou teplotu, ven�látor se znovu spus�. 

Ven�látor bude pokračovat v automa�cké regulaci, aby udržoval 

nastavenou teplotu. 

Víko nádoby je otevřené. Z bezpečnostních důvodů je násypka vybavena vypínači, které 

zabraňují zapálení ven�látoru při otevřených dvířkách. Zavřením 

dvířek se ak�vují spínače a ven�látor může pokračovat v 

normálním provozu. 

Dvířka na popel jsou otevřená.  

Ven�látor je odpojen od řídicí jednotky.  Zkontrolujte, zda je správně připojen. 

Rychle 10krát s�skněte spínač víko/dvířka, abyste se ujis�li, že 

jsou kontaktní body čisté a nelepí se. Rychlé s�sknu� a uvolnění 

spínače pomůže vyčis�t kontaktní body.  
Ven�látor je odpojen od kabelového svazku. 

Vyčistěte spínače. 

Chyba 3  Viz níže.  

Teplota regulátoru je 

nepřesná. 

Teplotní sonda není zcela zasunuta. Zkontrolujte, zda je připojení správné. 

Teplotní sonda je znečištěná. Teplotní sondu pečlivě očistěte. 

Pomalé zahřívání. Klapky nebyly odstraněny.  Odstraňte klapky.  

Malé uhlí.  Doplňte uhlí do zásobníku.  

Víko grilu je otevřené.  Zavřete víko grilu.  

Ven�látor není zapnutý.  Viz "Ven�látor není zapnutý". 

Z násypky uniká 

neúměrně mnoho kouře. 

Uvolněné těsnění na víku nádoby. Utáhněte západku víka zásobníku. 

Uvolněné těsnění na popelových dvířkách. Utáhněte západku dvířek popela. 

Uvolněné těsnění mezi horní a střední čás� 

zásobníku. 

Po vychladnu� zásobníku sejměte tepelný š�t a utáhněte šrouby 

mezi horní a střední čás� zásobníku. 

Chyba 1  Teplotní sonda není zcela zasunuta. 1. Zkontrolujte, zda je připojení správné. 

2. Odpojte řídicí jednotku od napájení, počkejte 10 sekund a znovu 

ji připojte. 

Chyba 2  Porucha masové sondy.  Zákaznický servis společnos� Masterbuilt.  

h�ps://www.masterbuilt.com/pages/support  

Chyba 3  Gril je přehřátý.  1 1. Vypněte gril.  

2 2. Zkontrolujte příčinu přehřá�. 

� Spalování zbytků sedimentů a popela. 

� Porucha ven�látoru.  

3 3. Restartujte gril. 

Chyba 4  Uhlí se nepodařilo zapálit.  1 1. Zkontrolujte, zda jsou klapky odstraněny.  

2 2. Zkontrolujte, zda jsou víko násypky a dvířka na popel zavřené.  

3 3. Ujistěte se, že je zásobník naplněn. 

4 4. Ujistěte se, že starý popel z předchozího grilování neucpal rošt 

na popel. Rošt protřepejte, aby všechno staré uhlí propadlo. 

5 5. Znovu spusťte gril. 

Chyba 5  Teplota sondy masa je vyšší než 148 °C (300 °F). 1 S ochrannými rukavicemi vyjměte masovou sondu z grilu. 

2 Odpojte se od řídicí jednotky. 

3 Nechte masovou sondu vychladnout. 

Špatné připojení k sí� Wi-

Fi 

Slabý signál.  1 Otočte anténu na zadní straně ovladače tak, aby směřovala k zemi. 

 

 

 



Oficiální distributor pro Slovensko a Českou republiku : HouseGarden s.r.o. , www.housegarden.sk ; 
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