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 Grizzly Grills Pellet Grill Compact

Veiligheidsaanwijzingen 

Alleen voor gebruik buitenshuis. Een elektrische schok kan dodelijk 
zijn of ernstig letsel veroorzaken. Voorzorgsmaatregelen moeten altijd 
worden opgevolgd om het risico op brand, elektrische schokken en 
letsel te verminderen.

Bewaar deze handleiding goed voor toekomstig gebruik.

Registreer je aankoop en vind ook de handleiding en garantie op 
www.grizzlygrills.eu

HANDLEIDING & GARANTIE
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Veiligheidsinformatie

Gefeliciteerd met je aankoop van een pellet grill! Bij juist gebruik en onderhoud zal  
deze grill je jarenlang plezier met een probleemloze werking geven. Lees de informatie  
in deze handleiding aandachtig door voordat je je nieuwe grill gaat monteren en gebruiken. 
In deze handeling vind je veel nuttige tips om maximaal gebruik te kunnen maken van alle 
voordelen en functies die Grizzly Grills je te bieden heeft.

Je Grizzly Grills grill is veel meer dan alleen een traditionele grill. Je kunt namelijk op 
deze grill bijna alles bereiden. Probeer eens een pizza, gemarineerde groenten, een 
stoofschotels of brood - of houd het bij basisgerechten zoals biefstukjes, gebraden vlees, ham, 
varkenskoteletjes of - haasjes, wild en gevogelte.

Met behulp van geavanceerde technologie past het apparaat de snelheid aan waarmee  
de pellets in de vuurkamer worden ingebracht, om de temperatuur consistent en voorspelbaar 
te houden. Daarom is de pellet grill de gemakkelijkste en handigste manier om te grillen, koken, 
bakken, langzaam roken en braden van voedsel, terwijl hij er ook smaken aan toevoegt  
die alleen door een houtvuur kunnen worden gegenereerd. Stel de temperatuur van je grill  
in en laat hem zijn gang gaan.

Hartelijk dank dat je voor een pellet grill hebt gekozen!

•  Het apparaat is alleen voor gebruik buitenshuis. Gebruik Grizzly Grills Pellet Grill nooit in een 
afgesloten ruimte.

•  Om veiligheidsredenen dient het uitpakken en monteren van de grill door ten minste  
twee personen plaats te vinden.

•  Houd jonge kinderen en huisdieren uit de buurt van de grill als deze in gebruik is.
•  Gebruik altijd hittebestendige handschoenen bij het aanraken of hanteren van de grill,  

terwijl deze in gebruik is.
•  Houd de grill ten minste 60 cm verwijderd van elk brandbaar oppervlak.
•  Gebruik nooit ontvlambare vloeistoffen zoals benzine, houtskool, aanstekervloeistof, kerosine 

of soortgelijke vloeistoffen om het vuur in je grill aan te steken of te vergroten.  
Houd soortgelijke vloeistoffen goed uit de buurt van het apparaat als deze in gebruik is.

•  Reinig je grill regelmatig. Reinig de lekbak van het apparaat en zorg ervoor dat de vetafvoer 
goed kan functioneren (deze dient dus waterpas te staan en niet op een helling).  
Mocht er een vettig vuur ontstaan, schakel dan de grill uit, haal de stekker uit het stopcontact 
en sluit de deksel totdat het vuur dooft.

•  Plaats nooit ontvlambare voorwerpen in de opslagruimte van de grill.
•  Installeer de onderhoudstoegangspanelen (onder het voorgeïnstalleerde schap  

van de grill en aan de achterkant) voordat je het apparaat aansluit. Houd de lamellen  
van het schap van het apparaat altijd vrij van obstakels.

•  Steek nooit je hand in de pellettrechter en probeer geen onderdelen van je grill te 
onderhouden, terwijl de stekker van het apparaat in het stopcontact zit.

•  Controleer af en toe je grill op de aanwezigheid van obstakels in de vuurkamer. Hiermee blijft 
de juiste luchtstroom gehandhaafd.

•  Plaats je grill op een vlakke ondergrond. De grill moet zo vlak mogelijk te staan, zodat  
het vet in de bak en naar buiten in het blik kan stromen en ook om ervoor te zorgen dat  
de sensor de vetopvang gelijkmatig afleest, omdat hete lucht die van de ene naar de andere 
kant wordt verplaatst, een onregelmatige werking zal veroorzaken.
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•  Verplaats het apparaat nooit als het heet en/of in gebruik is. Zorg dat het vuur volledig  
is gedoofd en dat de grill helemaal koud is voordat deze wordt verplaatst.

•  Verplaats de grill nooit wanneer de pellettrechter vol is. Het apparaat kan topzwaar worden en 
kan gaan kantelen als deze wordt verplaatst.

•  Reinig af en toe de temperatuursensor om te zorgen voor een juiste temperatuuraflezing.

Over je nieuwe Grizzly Grills Pellet Grill

Grizzly Grills heeft de allermodernste technologie en is gebouwd met veel innovatieve functies, 
waaronder:
•  Smart Grill-bediening
•  Automatische verlichtingsfunctie
•  Instelling van 80°C tot 250°C in stappen van 5 graden

BUITENKANT
•  Duurzame structuurpoedercoating die is bestand tegen hoge temperatuur.
•  Trechtercapaciteit van 20 pond.

SPECIFICATIES
•  Naden zijn gelast, gepoedercoat en gekit voor drievoudige redundante bescherming  

tegen weersinvloeden.
•  Modulaire constructie voor individuele vervanging van componenten.  

Toegankelijke onderdeelpanelen voor eenvoudige reparaties.
 
VERPAKKING
Tijdens het transport kunnen er onderdelen en componenten zijn verschoven. Inspecteer 
de gehele inhoud, voordat je de gehele grill gaat monteren en controleren, zodra je deze 
uit de verpakking hebt gehaald. Wees voorzichtig met scherpe oppervlakken en gebruik 
handschoenen tijdens de montage. Stop nooit de stekker van de grill in het stopcontact, 
voordat deze volledig is gemonteerd en klaar is voor gebruik.
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Onderdelen lijst

 Item  Aantal Omschrijving   Item  Aantal  Omschrijving 
 1 2  Scharnierbevestiging  32  1 Kookroosters
 2  2  Spil  33  1 Kookroosters
 3  1  Ventilator  34  1 Trechter onderafdichting 
 4  1  Deksel  35  1 Trechter afdichting
 5  1  Naam plaat  36  1 Trechter constructie
 
 6  1  Dekselhandgreep   37  1 Kabel box
 7  1  Grillkamer   38  1 Stekker/snoer 
 8  1  Trechter constructie  39  1 Digitaal bedieningspaneel
 9  1  Schoorsteenkap  40  1 Auger aandrijf motor 
 10  1  Schoorsteen  41  1 Auger nylon ring
 11  1  Schoorsteen afdichting  42  1 Auger
 12  1  RTD (temperatuur sensor)  43 1 Pellettrechter handgreep
 13 1 Poot  44 1 Pellettrechter deksel 
 14  1  Voorplaat paneel linker haak  46  25  Schroeven, 24 nodig, 1 reserve
 15  1  Ontstekingsstaaf  A 4 Zeskantmoer
 16  1  Brander  B 36 Bout   
 17  1  Voorplaat paneel rechter haak  C 4 Schroeven
 18  1 Voorplaat paneel  D 4 Zeskantmoer
  19  1 Vetvangerhouder  E 28 Ring 
 20  2 Poot  F 2 Bout 
 21  2  Poot  G 4 Afdichting ring
 22  1  Onderstel wielen  H 2 Zeskantmoer 
 24  1 Pellettrechter handgreep  I 2 Afdichting ring 
 25  2 Wielen  J 24 Afdichting ring 
   26  1 Vuurpot constructie  M 2 Zeskantmoer
  27  2 As
  28  1 Onderstel met voetjes
  29  1 Halve ronde plaat 
  31  1 Vetafvoerbak 

Gereedschap

 1x Kruiskop schroevendraaier

 1x Steeksleutel
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Montage-instructies

Montage van trechter / brander:

39

21

37

28

34

13

 STAP 1  MONTAGE VAN DE POTEN
1.  Bevestig 2x poten (20) (21) aan onderstel (22) met bout (B). Bevestig 2x poten (20) (21) aan 

onderstel (28) met bout (B).
2.  Bevestig As (27) door de gaten van de poot (22). Monteer de wielen (25) en de ring (I) aan 

beide zijden op de juiste manier, plaats tenslotte kopmoeren (K) en draai ze vast met een 
steeksleutel.
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 STAP 2  MONTAGE VAN POTEN AAN HET BODYFRAME
1.  Bevestig de poten met de wielen (25) aan de rechterkant van de kamer met behulp  

van bout (B), bevestig het bodyframe aan de grillkamer en maak ze vast met een 
schroevendraaier.
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 STAP 3  HET BEVESTIGEN VAN DE DEURGREEP OP DE KAMER
1.  Bevestig bout (B) door afdichting ring (G) en installeer vervolgens dekselhandgreep (6) aan 

deksel (4). Herhaal de bovenstaande stappen aan de andere kant.
2.  Gebruik een steeksleutel om ze vast te zetten (draai deze bouten niet te vast).
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 STAP 4  PLAATSEN VAN TRECHTER GREEP AAN TRECHTER DEKSEL
1.  Houd het deksel van de trechterbrander open. Duw de bout (B) in het gat op het deksel van 

de trechterbrander (34). Zet de bout (B) vast met een schroevendraaier. Duw de bout (B) 
door de voorplaat paneel linker haak (14) in de grillkamer.

2.  Gebruik bout (B) door de gaten van schoorsteen (10) en de gaten van schoorsteen  
afdichting (11), bevestig twee moeren (A) in het gat van de grillkamer en vervolgens de ring  
(G) en moeren (H), met een moersleutel om ze vast te zetten.
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 STAP 5  PLAATS DE HALFRONDE PLAAT EN VOORPLAAT PANEEL 
1.  Bevestig de bout (B) in de grillkamer (7) en de half ronde plaat (29) en draai de bout met een 

schroevendraaier vast. Herhaal de bovenstaande stappen aan de andere kant.
2.  Bevestig  de bout (B) in het gat op het deksel van de pellettrechter (44) en pellettrechter 

handgreep (43).

B
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 STAP 6  HANG DE VETVANGER OP
Plaats de vetafvoerbak (31) in de vetvangerhouder in de grillkamer (7).
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 STAP 7  HET PLAATSEN VAN DE KOOKROOSTERS
Bevestig kookrooster (32) en het rooster (33) in de grillkamer, zoals afgebeeld.

 STAP 8  HANG DE VETVANGER OP
Plaats de vetafvoerbuis aan de rechterkant van de grillkamer en hang vervolgens de vetvanger 
(19) aan de haak, zoals afgebeeld.

3332
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Bediening van je Grizzly Grill

Volg deze bedieningsinstructies precies op om een veilige en betrouwbare werking  
te garanderen. Lees deze handleiding aandachtig in zijn geheel door, voordat je je grill voor de 
eerste keer in gebruik neemt.

 OPMERKING
  Voordat je voor de eerste keer met de pellet grill gaat koken, dien je je grill eerst te 

reinigen. Raadpleeg ‘Aan de slag’ hieronder voor verdere instructies. De volledige 
uitharding van de verf op je pellet grill, die tegen hoge temperaturen bestand 
is, zal maximaal 30 minuten in beslag nemen. Tijdens deze eerste opstart en  
toevoeging van kruiden, kan er een geur waarneembaar zijn die niet schadelijk is.

AAN DE SLAG
1. Reinig de bovenste en onderste kookroosters met zeepsop.
2. Vul de trechter met goedgekeurde kookpellets.
3. Sluit de grill aan op een 220 Volt AC geaard stopcontact.
4.  Verwijder voor het eerste gebruik het onderste kookrooster (8), de vetbak (6)  

en het hittescherm (5).
5.   Zet de grill aan en de ontstekingsstaaf zou daarna binnen 1 tot 2 minuten helderrood 

moeten worden (raak hem niet aan!).
6.  Zodra de pellets door de buis zijn gegaan en gaan vallen (na ongeveer 2 tot 4 minuten),  

zet je de grill uit.
7.  Zet daarna de onderdelen terug op hun plaats en start de grill opnieuw door de grill  

aan te zetten.
8.  Deze procedure is niet meer nodig, tenzij de pellets in de grill op zijn en de buis opnieuw 

moet worden gevuld.
9. Stel de temperatuur in op 200°C en laat de grill 45 minuten aanstaan.
 
BEDIENING VAN JE PELLET GRILL
1.  Controleer de trechter op afval en voeg er indien nodig pellets aan toe.

WAARSCHUWING
  Verwijder de vetvanger (19) voordat je de grill verplaatst om morsen te voorkomen. 

Probeer de pellet grill niet te verplaatsen, terwijl hij aanstaat. 

2.   Open het deksel en zet de grill aan. Sluit het deksel zodra het vuur aan is.
3. Stel de grill in op de gewenste temperatuur (standaard is 175°C).
4.  Bedek de pellet grill zodra hij volledig is afgekoeld of je zet hem op een overdekte locatie  

ter bescherming tegen de regen.
  Als je boven 200°C kookt, open je het deksel en verlaag je de temperatuur van de grill naar 

100°C. Laat de grill daarna 15 minuten afkoelen voordat hem uitzet.
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DIGITAAL BEDIENINGSPANEEL

Veiligheidsuitschakeling bij hoge 
temperaturen 
Als de temperatuur van de grill  
de 210°C overschrijdt, wordt de uitschakeling 
geactiveerd en de foutmelding ErH weergegeven.

LED-scherm
Geeft de huidige temperatuur  
en de sonde-instelling weer. 

Veiligheidsuitschakeling bij lage 
temperaturen 
Als de temperatuur van de grill onder  
de 100°C daalt, wordt de uitschakeling 
geactiveerd en de foutmelding ErL weergegeven.

Sonde
Meet de interne temperatuur van  
je vlees in stappen van 5 graden.

 

Power-knop
•  Start de ontstekingsprocedure op
•  Start de uitschakelingsprocedure op
•  Resets Foutcodes 
 
Knoppen voor de temperatuurinstelling
Verlaagt of verhoogt de temperatuur in stappen van 5 graden van 80 tot 250°C. Door een knop 
2 seconden ingedrukt houden, zal de temperatuur snel veranderen. Standaard 175°C.

Sonde-knop
•  Wanneer de grill is ingeschakeld en de sonde is aangesloten, zal een druk op deze knop de 

uitlezing wijzigen om de meting van de vleesthermometer weer te geven. Deze meting wordt 
gedurende 5 seconden weergegeven. Daarna wordt de huidige grilltemperatuur weer getoond.

 
Ontstekingsprocedure
Als de Power-knop wordt ingedrukt:
•  De ontsteker wordt voor 4 minuten ingeschakeld en gaat daarna bij een temperatuur  

van 65°C uit. Als de temperatuur na 4 minuten lager is dan 65°C, blijft hij 4 minuten langer 
branden (in totaal 8 minuten) en wordt vervolgens uitgeschakeld.

•  De auger wordt voor 100% ingeschakeld tijdens de ontstekingsfase en werkt vervolgens 
conform de normale temperatuurregeling.

•  De ventilator draait continu.
•  Het scherm geeft de huidige temperatuur weer. Als deze lager is dan 50°C (waarschijnlijk), 

zal het scherm gaan knipperen totdat deze boven 50°C is gestegen. Het heeft 10 minuten 
(ERL-eis) om erboven te komen of er wordt een ERL-code geïnitieerd.
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Uitschakelingsprocedure
Als de Power-knop wordt ingedrukt:
•  De auger gaat uit.
•  De ventilator staat nog 5 minuten aan.
•  Het scherm geeft C5, C4, C3, C2, C1 (minuten) weer en is daarna leeg.
 
ErL-code (lage temperatuur) 
•  Grilltemperatuur was langer dan 10 minuten lager dan 50°C.

RrH-code (hoge temperatuur)
•  Grilltemperatuur heeft 320°C bereikt.

FHi-code (hoge voedseltemperatuur)
•  Voedselsonde geeft een temperatuur boven 100°C aan.  

Na het uitschakelen van de sonde geeft het scherm de normale uitlezing aan.

Onderhoud en reiniging

Hier volgen enkele onderhouds- en reinigingstips om je grill probleemloos te laten werken.
Het kan handig zijn om hierbij het onderdelendiagram in deze gebruiksaanwijzing te raadplegen 
om de onderdelen op je grill te vinden die hieronder worden besproken. Je grill kan gedurende 
langere tijd efficiënt op verschillende warmteniveaus functioneren, zolang de houtpellettoevoer 
ononderbroken blijft en je grill tijdig wordt gereinigd en onderhouden.

•  Zorg er altijd voor dat je pellet grill is uitgeschakeld en afgekoeld voordat je deze onderhoudt 
of reinigt.

•  Gebruik na elk gebruik een staalborstel om je kookroosters schoon te maken.
•  Bedek je lekbak met aluminiumfolie en verwissel de folie regelmatig. Dit is de eenvoudigste 

manier om je lekbak te onderhouden. Zorg ervoor dat de folie strak om de vetlade  
is gewikkeld.

•  Als je langzaam en op lage temperatuur hebt gekookt, waardoor er een opeenhoping  
van vet op het aluminiumfolie is ontstaan, verwissel deze folie dan voordat je weer  
op hoge temperatuur gaat koken (om verbranding van het vet tegen te gaan).

•  Reinig na iedere vijfde zak houtpellets het as uit de binnenkant van je grill, maak  
de trechter leeg en zuig het puin op (een stofzuiger is hiervoor uitermate geschikt).

•  Reinig de temperatuursonde binnenin.
•  Gebruik nooit natte pellets in je grill, omdat deze zullen opzwellen en je Grizzly Grills-auger  

zal blokkeren.
•  Zodra de grill volledig is afgekoeld, reinig je de buitenzijde met autowax volgens  

de aanwijzingen van de fabrikant.
•  Gebruik een milde zeep en water om de gepoedercoate onderdelen van de grill te reinigen.
•  Gebruik een zachte doek en een roestvrijstalen poetsmiddel om de roestvrijstalen 

onderdelen van de grill schoon te maken.

Bezoek www.grizzlygrills.eu 
voor meer informatie over de onderhoud en garantie van je Grizzly Grills.
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Goedgekeurde brandstof: houtpellets

In Grizzly Grills mogen alleen houten barbecuepellets als brandstof worden gebruikt.
Houtpellets zijn klein van formaat en genereren ongeveer 8.200 BTU’s per pond met een zeer 
laag as- en vochtgehalte.

Er zijn meer dan 125 actieve pelletmolens in de Verenigde Staten en Canada, die elk jaar 
miljoenen kilo’s aan pellets produceren.
 
Algemene specificaties voor barbecuepellets zijn:
•  100% hardhout
•  1” lang of korter
•  ¼” diameter
•  Minder dan 2% asgehalte
  
Er zijn verschillende houtpelletaroma’s voor Grizzly Grills
Hier volgt er een tabel met pelletaromasuggesties en waar ze het beste bij passen:

 Rundvlees Kip Vis Kalkoen Varkensvlees Lamsvlees Buffelvlees Bakken

Mesquite  x  x x  x   x   
Hickory x  x  x  x  x  
Appel  x  x x   x  
Els x x x x x x x x

Mesquite-aroma
Het hout van de mesquite, wat ‘honingboom’ betekent, geeft een delicate, subtiele, zoete 
smaak aan gegrild voedsel. Dit is vooral lekker bij gevogelte en zeevruchten.

Hickory-aroma
Het hout van de hickory intensiveert de smaak van gerechten met een robuuste, pittige smaak 
die meer geschikt is voor rood vlees dan voor gevogelte of vis.

Appel- of fruithout-aroma
Het hout van de appel- of fruitbomen, die voornamelijk afkomstig zijn van afgebrande of oude 
boomgaarden, zijn hierbij heel geliefd. Zoals bij de mesquite-tegenhanger worden de zwaarste 
takken van de appelboom verhit om de insecten te doden. Daarna worden ze verspaand,  
tot pellets verwerkt en verpakt voor de detailhandel. Appelhout (of ander fruithout) voegt een 
rokerige, milde zoetheid aan gerechten toe en is zeer geschikt voor het bakken.

Elzenhout-aroma
Elzenhout, dat populair is in het Noordwesten van de Verenigde Staten, zorgt voor een milde 
smaak die geschikt is voor zalm en andere vissen.
 

•  Minder dan 2% fijnstof
•  Vochtgehalte is lager dan 10%
•  Ca. 8.200 BTU’s per pond
•  Ongeveer 40 pond per kubieke voet dichtheid
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Probleemoplossing en FAQ

Bezoek www.grizzlygrills.eu voor meer informatie over de probleemoplossing
 

Je Grizzly Grills grill is zeer storingsvrij in gebruik als hij op de juiste manier wordt onderhouden  
en er hoogwaardige brandstof wordt gebruikt. Indien je grill niet goed werkt, gebruik dan de 
volgende informatie om problemen op te lossen.

Er komen geen houtpellets in de vuurkamer terecht - hoe komt dit?
1. Controleer of er houtpellets in de trechter zitten.
2.  Als het gaat om je eerste gebruik of er zitten geen houtpellets meer in de grill, geef  

de pellets dan voldoende tijd om de weg van de trechter naar de vuurkamer af te leggen  
(dit kan max. 5 minuten in beslag nemen).

3.  Zodra de pellets gaan vallen, draai je de Grizzly Grills grill op ‘Uit’ en daarna terug op ‘Aan’  
om de ontstekingsmodus opnieuw op te starten.

4.  Zorg ervoor dat de auger draait door het onderste kookrooster (8), de vetbak (6)  
en het hittescherm (5) te verwijderen en de auger goed na te kijken.

5.  Als de auger niet draait, controleer dan de zekering aan de achterkant van de bediening  
en vervang deze indien nodig. Als dit in orde is, neem dan contact op met Grizzly Grills 
of bezoek onze website voor ondersteunende video’s.

 
WAARSCHUWING

  Spuit nooit gel op een brandend of heet vuur. Tijdens het oplossen van een  
storing zijn sommige onderdelen nog heet. Geef het apparaat dan voldoende  
de tijd om af te koelen. Gebruik zo nodig beschermhandschoenen.

Waarom gaat mijn Grizzly Grills grill niet branden?
1. Controleer het stopcontact en verifieer of het bedieningspaneel wordt opgestart.
2.  Zorg ervoor dat het groene LED-lampje brandt. Dit laat zien dat het stopcontact  

en de zekering in goede staat zijn. Als dit niet het geval is, controleer dan het stopcontact  
en haal de stekker van de grill uit het stopcontact om de zekering te controleren.

3. Schakel de grill “Uit”.
4. Verwijder het onderste kookrooster (8), de vetbak (6) en het hittescherm (5).
5. Verwijder de verbrande en onverbrande pellets uit de kookruimte.
6. Schakel de grill “Aan”.
7.  Verifieer of de auger begint te draaien en de brandstof in de vuurkamer valt.  

Als de auger niet draait, raadpleeg dan het vorige gedeelte.
8.  Als de auger draait, maar er komen geen pellets uit, controleer dan of er pellets  

in de trechter zitten. Als deze leeg is geraakt of dit is de eerste keer dat je het apparaat  
gaat gebruiken, dien je de auger te vullen. Dit zorgt ervoor dat de pellets zich aan  
het einde van de buis bevinden en gaan vallen zodra het apparaat is ingeschakeld.

9. De ontsteker zou binnen 1 tot 2 minuten rood moeten.

Waar kan ik de onderdelen voor mijn Grizzly Grills grill kopen? 
Zorg ervoor dat je je adresgegevens, telefoonnummer, modelnummer en serienummer  
van Grizzly Grills grill, samen met het onderdeelidentificatienummer in het ‘Onderdelendiagram’  
op blz. 4 bij de hand heeft.
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Garantievoorwaarden Grizzly Grills Pellet Grill Compact

Grizzly Grills Pellet Grill kent een beperkte garantie van 2 jaar.

Garantievoorwaarden Grizzly Grills Pellet Grill zijn:
1.  De garantie zoals genoemd in deze garantievoorwaarden geldt alleen voor de oorspronkelijke 

particuliere koper die Grizzly Grills Pellet Grill bij een erkende dealer heeft gekocht en die zijn garantie 
op de voorgeschreven voorwaarden heeft geregistreerd binnen 6 maanden na aankoopdatum. 
Registratie vindt plaats via www.grizzlygrills.eu. Bij registratie dient het originele aankoopbewijs te 
worden meegezonden. 

2.  Van deze garantie zijn uitdrukkelijk uitgesloten professionele gebruikers zoals bijvoorbeeld BBQ 
bedrijven, kookscholen, onderwijsinstellingen, hotels, restaurants, cateraars en andere soorten horeca. 
Deze uitsluiting geldt ook indien pellet grill voor verhuur wordt aangeboden. 

3.  Deze garantievoorwaarden zijn alleen van toepassing indien Grizzly Grills Pellet Grill deugdelijk is 
onderhouden. Onder deugdelijk onderhoud wordt minimaal verstaan:

 a. Het regelmatig aandraaien van verschillende bouten en moeren 
 b. Het regelmatig schoonmaken van de Grizzly Grills Pellet Grill
 c. Het winterklaar maken van der Grizzly Grills Pellet Grill

Overige bepalingen
a.  Grizzly Grills stelt alles in het werk om roestbestendige materialen en lak die tegen hoge temperaturen 

bestand is op metalen oppervlakken te gebruiken. Metalen materialen en beschermende deklagen 
kunnen echter worden aangetast door diverse oppervlaktekrassen of blootstelling aan stoffen en 
omstandigheden waarover Grizzly Grills geen controle heeft. Chloor, industriële dampen, chemicaliën, 
kunstmest, extreme vochtigheid, pesticiden voor het gazon en zout zijn enkele van de stoffen die lak 
en finish op metalen deklagen kunnen aantasten. Hiermee wordt tevens bedoeld extreem gebruik, 
zoals gebruik nabij de zee. Om deze redenen worden door de garantie op metalen, roestvrij stalen en 
gietijzeren onderdelen geen roest, oxidatie, vervaging of andere onvolkomenheden gedekt tenzij deze 
ook leiden tot verlies van structurele integriteit of defecten van deze onderdelen van Grizzly Grills.

b.  Deze garanties zoals beschreven in deze garantievoorwaarden zijn gebaseerd op normaal en redelijk 
huishoudelijk gebruik en onderhoud van Grizzly Grills. De garantie is niet van toepassing op bijkomende 
of onvoorzien62,8e schade of breuk, of voor schade veroorzaakt door: vervoer; laten vallen; verkeerde 
montage; onjuiste ondersteuning; pogingen om Grizzly Grills te ondersteunen door andere middelen 
dan een goedgekeurd onderstel of solide, onbrandbaar oppervlak onder de basis; commercieel gebruik; 
wijzigingen; veranderingen; nalatigheid; misbruik; onjuiste verzorging; gevaren op de weg; normale en 
redelijke slijtage; of natuurrampen. 

c.  De garantiedekking begint bij aankoopdatum en deze dient door de klant aangetoond te worden door 
middel van een originele aankoopbon. 

d.  Oorspronkelijke onderdelen van Grizzly Grills waarvan blijkt dat ze materiaal- en constructiefouten 
hebben en die gedekt zijn door een geldige en geregistreerde garantie, worden naar goeddunken 
van Grizzly Grills vervangen of gerepareerd, kosteloos voor het gegarandeerde artikel of onderdeel, 
afhankelijk van de voorwaarden en bepalingen van deze garantie.

e.  Voor ondersteuning volgens de garantie kunt u contact opnemen met Grizzly Grills via het  
contactformulier op de website www.grizzlygrills.eu 

f.  Er moet een aankoop bon met daarop de aankoopdatum en naam van de erkende dealer waar u de  
Grizzly Grills of een ander product heeft aangeschaft, worden meegestuurd met elke garantieclaim, 
evenals een nauwkeurige beschrijving van het probleem of het defecte onderdeel. Voor 
garantiedoeleinden is een oorspronkelijke koper de persoon wiens naam op de aankoopbon staat en 
die de vereiste garantie heeft geregistreerd. Grizzly Grills is gerechtigd om bij twijfel een identiteitsbewijs 
op te vragen.

g.  Grizzly Grills is niet aansprakelijk voor verzend-, bestel-, arbeids- of verpakkingskosten, export/
importrechten, BTW of andere geheven belastingen als gevolg van een garantieclaim, service, reparatie 
of retournering, tenzij dit schriftelijk is goedgekeurd door Grizzly Grills.
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h.  Alle niet-toegestane wijzigingen of veranderingen aan een Grizzly Grills doen de garantie teniet.  
Dit omvat het boren van gaten of het knoeien aan onderdelen; gebruik van andere onderdelen in  
Grizzly Grills dan authentieke onderdelen; of gebruik van inwendige onderdelen op een andere manier 
dan zoals bedoeld door de fabrikant. Wijzigen of vervangen van inwendige onderdelen, zoals de vuurkorf 
en de binnenring, doet de garantie teniet, en Grizzly Grills wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid 
af voor directe, indirecte, bijkomende of gevolgschade die hieruit voorkomt. Aanstekervloeistof of welk 
ontvlambaar mengsel dan ook in een Grizzly Grills gieten doet de garantie teniet. Dit is een gevaarlijke 
praktijk en kan tot schade of letsel leiden.

i.  Grizzly Grills is niet aansprakelijk voor vertraagde of niet-nakoming van Grizzly Grills volgens de garantie 
veroorzaakt door een gebeurtenis of onvoorziene omstandigheid buiten de controle van Grizzly Grills, 
met inbegrip van, zonder beperking, force majeure, oorlog, overheidsbeperkingen of -belemmeringen, 
stakingen, brand, overstroming, transportvertragingen of verminderde materiaalvoorraad.

j.  Door reparatie of vervanging van onderdelen op de wijze en gedurende de tijdsperiode zoals hier 
bepaald, wordt voldaan aan alle verplichtingen volgens de garantie en/of eventuele directe en/of 
afgeleide aansprakelijkheden van Grizzly Grills. De exclusieve remedie van een koper voor iedere 
inbreuk op deze garantie of iedere andere stilzwijgende garantie is beperkt zoals hier aangegeven tot 
vervanging of reparatie van het onderdeel, dat op kosten van de koper naar de koper wordt verzonden.

k.  Voor zover maximaal toegestaan door de wet reiken alle wettelijk voorgeschreven, uitdrukkelijke of 
stilzwijgende garanties, met inbegrip van stilzwijgende garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid 
voor een bepaald doel, niet verder dan deze garantie, Aansprakelijkheid voor bijkomende, speciale en 
gevolgschade is uitgesloten.

l.  De garantie kan geregistreerd worden per e-mail naar info@grizzlygrills.eu binnen 1 maand na 
aflevering. Indien koper van een Grizzly Grills niet registreert wordt de garantie tenietgedaan. De hier 
gespecificeerde garanties bevatten al je specifieke wettelijke rechten volgens de beperkte garantie van 
Grizzly Grills.

m.  De in deze garantie gebruikte titels zijn uitsluitend voor het gemak, en hierdoor worden de voorwaarden 
van de garantie niet gewijzigd.         12 maart 2018

Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik. 
Meer informatie over de onderhoud en garantie van je Grizzly Grills vind je op

www.grizzlygrills.eu

Ir. Lelyweg 8, 2031 CD Haarlem
E-mail: info@grizzlygrills.eu

15 augustus 2018


