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GRILOVACÍ BRIKETY COBBLESTONE
č. výr. 26

NÁVOD K POUŽITÍ

Brikety Cobblestone jsou vyrobeny z kokoso-
vých skořápek a jejich použití je velmi jedno-
duché.

1. Vyjměte briketu Cobblestone z obalu. 

2. Vložte briketu Cobblestone do košíku a za-
palte uprostřed (podpalovač není potřeba). 

3. Vyčkejte 4–5 minut až se z brikety přestane 
kouřit. 

4. Na gril COBB umístěte příslušenství, na 
kterém budete pokrm připravovat (např. 
grilovací mřížku, grilovací plotýnku aj.) 
a nechejte přibližně 5 minut rozehřát - bez 
poklopu!

5. Nyní jste připraveni grilovat až dvě hodiny.

Po grilování sejměte poklop a veškeré příslu-
šenství, aby mohla briketa vyhořet.

Před odstraněním popela se ujistěte, že zcela 
vyhořel a vychladl. 

Popel zlikvidujte zodpovědným způsobem, 
mimo dosah dětí a zvířat.

Výhradní dovozce pro ČR a SR:

EUROFIT Prosperity s.r.o.

Makovského nám. 2, 616 00 Brno

Tel: 777 130 500, 731 408 620

E-mail: info@hobbychef.cz 
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BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

• Při zapalování brikety Cobblestone dbejte 
zvýšené opatrnosti, může dojít ke vzplanutí.

• Brikety uchovávejte mimo dosah tepla 
a otevřeného ohně a skladujte v suchém 
a dobře větraném prostoru. 

• Uchovávejte v bezpečné vzdálenosti od 
zdrojů ohně, zdržte se kouření.   

• Uchovávejte mimo dosah hořlavých materi-
álů – kontakt s hořlavým materiálem může 
způsobit požár. 

• Brikety uchovávejte a používejte v dobře 
větraném prostoru. 

• Briketa je zdraví škodlivá při požití. 

• Kouř z brikety nevdechujte, vdechnutí 
může způsobit podráždění dýchacích cest.

• Pokud se necítíte dobře, vyhledejte lékař-
skou pomoc.

• Může způsobit podráždění kůže, při kontak-
tu s kůží okamžitě omyjte vodou a mýdlem. 

• Může způsobit vážné podráždění očí - při 
zasažení očí je opatrně několik minut vypla-
chujte vodou. Máte-li nasazeny kontaktní 
čočky, a pokud je lze snadno vyjmout, před 
vypláchnutím je vyjměte. 

• Používejte ochranné rukavice/ochranný 
oděv/ochranu očí/ochranu obličeje.

• Kontaminovaný oděv svlékněte a před opě-
tovným použitím vyperte.

• Uchovávejte mimo dosah dětí a zvířat.

• Nevdechujte dým, výpary, mlhu, prach 
apod. 

SKLADOVÁNÍ A MANIPULACE

Kokosové uhlí je přírodní produkt, jehož vlast-
nosti mohou být ovlivněny podmínkami skla-
dování i manipulací. 

Skladujte při pokojové teplotě, mimo dosah 
přímého slunečního záření, vlhka a vysoké 
vzdušné vlhkosti, v dobře větrané místnosti. 

Krabici vždy uchovávejte uzavřenou a chrá-
něnou a nikdy neotvírejte plastový sáček 
s briketou, pokud nemáte v úmyslu briketu 
Cobblestone použít. 

Vyvarujte se pádu nebo nadměrnému zatížení 
krabice. 

SLOŽENÍ

Dřevěné uhlí z kokosových skořápek, dusičnan 
strontnatý, dusičnan sodný, kukuřičný škrob.


