
Kamado grill 

NUMAI PENTRU UZ EXTERN! 

CITIȚI INSTRUCȚIUNILE DE UTILIZARE ÎNAINTE DE PUNERE ÎN FUNCȚIUNE.
NU PLASAȚI OBIECTE PE DISPOZITIV SAU LÂNGĂ ACESTA.

NU PĂSTRAȚI CERAMICĂ, MATERIAL INFLAMABIL SAU SPRAY AEROSOL ÎN
JURUL GRĂTARULUI

NU UTILIZAȚI DISPOZITIVUL ÎN INTERIOR.
NU FOLOSIȚI ÎNTR-UN SPAȚIU ÎNCHIS.

COMPONENTELE POT ÎNCĂLZI FOARTE TARE, A NU SE LĂSA LA ÎNDEMÂNA
COPIILOR.

Păstrați o distanță minimă de 3 metri de materialele combustibile!

IMPORTANT: Păstrați aceste instrucțiuni de utilizare!



Instrucțiuni de funcționare și siguranță

AVERTIZARE:
• Citiți cu atenție toate avertismentele și instrucțiunile de siguranță înainte de a asambla și de
a folosi grătarul Kamado.
• UTILIZAȚI PRODUSUL NUMAI ÎN EXTERIOR
• NU lăsați NICIODATĂ un foc nesupravegheat.
• PERICOL de otrăvire cu monoxid de carbon, NU aprindeți NICIODATĂ și NU lăsați să se 
încingă sau să se răcească în spații interioare.
• NU folosiți prea mult combustibil.
• INFLAMABIL, jarul poate sări în timpul utilizării.
• ATENȚIE, NU folosiți benzină, alcool sau alte substanțe chimice similare pentru a aprinde 
sau a aprinde din nou.
• Vă recomandăm să folosiți cărbune de lemn pentru Kamado. Acesta arde mai mult timp și 
are ca rezultat mai puțină cenușă, deci nu restricționează fluxul de aer.
• IMPORTANT: La temperaturi ridicate, deschideți ușor capacul pentru a permite pătrunderea 
aerului încet și sigur, prevenind o flacără precipitată, care poate provoca răniri.
• Urmați întotdeauna INSTRUCȚIUNILE DE GĂTIT, vezi pagina 4.
• NU folosiți Kamado pe o scândură sau pe altă suprafață inflamabilă, cum ar fi gazon uscat, 
așchii de lemn, frunze sau scoarță decorativă.
• Asigurați-vă că Kamado este la cel puțin 2 metri distanță de obiectele inflamabile.
• NU folosiți Kamado pentru încălzire.
• NU mișcați Kamado când s-a aprins deja jarul, deoarece este fierbinte.
• Utilizați întotdeauna mănuși rezistente la căldură atunci când lucrați lângă suprafețe fierbinți
din ceramică sau cuptor.
• Lăsați unitatea să se răcească înainte să o mutați sau să o depozitați.
• Păstrați întotdeauna copiii și animalele de companie la o distanță sigură atunci când utilizați 
cuptorul.
• Verificați întotdeauna aparatul înainte de utilizare și, dacă este necesar, înlocuiți piesele 
uzate sau deteriorate cu ajutorul unui specialist.
• NU lăsați capacul deschis după ce au fost scoase accesoriile.

Despre Kamado

Istoria  sa  datează  de  acum  4.000  de  ani,  deoarece  arheologii  au  sugerat  că  încarnarea
timpurie a grătarului ceramic Kamado ar fi putut fi vasele mari de lut. De atunci, a suferit o
serie de evoluții, cum ar fi un capac detașabil, o ușă suplimentară pentru un control termic mai
bun și utilizarea cărbunelui ca combustibil primar în loc de lemn. În Japonia, Mushikamado era
o oală rotundă din lut cu un capac cu cupolă detașabilă conceput pentru aburirea orezului.
Numele „Kamado” este un cuvânt japonez, care înseamnă „aragaz” sau „cuptor de gătit”. Acest
nume a fost adoptat de americani și este folosit acum ca termen general pentru astfel de
grătare ceramice. Grătarul Kamado este extrem de versatil. Nu numai că poate fi folosit la
grătar sau fumat, dar pizza, pâine, plăcinte și prăjituri sunt, de asemenea, ușor de făcut  cu
acesta. Datorită izolației termice excelente, temperaturile ridicate pot fi atinse și menținute
prin fluxul de aer prin ventilatoarele superioare și inferioare. Temperatura ridicată este ideală
pentru prepararea de burgeri și cârnați cu preparare rapidă, în timp ce temperatura mai joasă
este potrivită pentru felii  de carne mai mari,  pregătite mai lent. Încercați o combinație de
așchii de lemn și cărbune sau așchii parfumate pentru a face carnea prăjită și mai gustoasă. 

Folosirea grătarului Kamado

• Pentru a aprinde focul, utilizați hârtie de ziar înfășurată cu câteva cuburi de aprindere 
(utilizați o brichetă lungă), puneți pe tava pentru cărbune din Kamado. Apoi puneți 2-3 mână 
de cărbune de lemn deasupra hârtiei de ziar.
• NU folosiți benzină, alcool sau alte substanțe chimice similare pentru aprinderea sau 
reaprinderea focului.
• Deschideți slotul inferior și aprindeți hârtia de ziar cu o brichetă lungă sau un chibrit de 
siguranță.
• NU folosiți prea mult combustibil - dacă focul arde prea intens, acesta poate deteriora 



Kamado.
• Folosiți până când combustibilul este suficient și se stinge.
• Dacă focul arde prea violent, poate deteriora sigiliul.
• După prima utilizare, verificați punctele de conectare. Părțile metalice atașate la capac se pot
lărgi și slăbi sub influența căldurii. Se recomandă verificarea regulată și strângerea cu o cheie 
dacă este necesar.
• Acum puteți folosi grătarul Kamado ca de obicei.

Stingerea focului

• Pentru a stinge focul - nu adăugați mai mult combustibil și închideți orificiile de ventilare și 
capacul pentru a permite focului să se stingă în mod natural.
• NU folosiți apă pentru a stinge cărbunele ars, deoarece acest lucru ar putea deteriora 
Kamado-ul din ceramică.

Depozitarea

• Dacă țineți Kamado în aer liber și nu îl utilizați, acoperiți-l cu o prelată impermeabilă adecvat,
atunci când este complet rece.
• Grila de grătar cromat NU se poate curăța în mașina de spălat vase; folosiți un detergent 
ușor cu apă caldă.
• Când utilizați Kamado, apăsați în jos pe ambele încuietori ale roților pentru a împiedica 
mișcarea unității în timpul utilizării.
• Pentru protecție completă, vă recomandăm să depozitați Kamado sub o prelată în garaj sau 
magazie în timpul iernii.

Curățarea

• Kamado se auto-curăță, încălziți la 260ºC timp de 30 de minute și astfel se va arde orice 
resturi de alimente.
• NU folosiți apă sau alți agenți de curățare pentru a curăța interiorul. Materialul pereților este 
poros și absoarbe lichidul folosit, ceea ce poate provoca fracturi în Kamado. Dacă se 
acumulează prea multă funingine, îndepărtați reziduurile de carbon cu o perie de sârmă sau cu
instrumentul furnizat înainte de următoarea utilizare. Curățați placa și grilele cu o cârpă non-
abrazivă atunci când aparatul s-a răcit complet.
• Pentru a curăța exteriorul, așteptați până când Kamado s-a răcit și folosiți o cârpă umedă cu 
un detergent ușor.

Întreținere

• Strângeți șuruburile și ungeți cu ulei punctele de conectare de două ori pe an sau mai des 
dacă este necesar.

Informații privind aprinderea focului, utilizare și manipulare

• Asigurați-vă că Kamado este așezat pe o suprafață stabilă, netedă, plană, rezistentă la 
căldură, neinflamabilă, departe de obiectele inflamabile. Trebuie asigurată o distanță de cel 
puțin 2m deasupra Kamado și o distanță laterală de 2m față de alte obiecte înconjurătoare.
• Pentru a aprinde focul, utilizați hârtie de ziar înfășurată cu câteva cuburi de aprindere 
(utilizați o brichetă lungă), puneți pe tava pentru cărbune (7) din Kamado. Apoi puneți 2-3 
mână de cărbune de lemn deasupra hârtiei de ziar. 
• NU folosiți benzină, alcool sau alte substanțe chimice similare pentru aprinderea sau 
reaprinderea focului.
• Deschideți slotul inferior și aprindeți hârtia de ziar cu o brichetă lungă sau un chibrit de 
siguranță. 
• Odată aprins, lăsați deschiderea de jos și capacul deschis timp de aproximativ 10 minute 
pentru a crea puțină jar încins. Lăsați cărbunele să se încălzească și se încingă cel puțin 30 de 
minute înainte de prima utilizare. Nu începeți să coaceți până când nu s-a format un strat de 
cenușă pe combustibil.
• Vă recomandăm să nu continuați să aprindeți focul sau să răsuciți jarurile pe măsură ce 
acestea ard. Acest lucru permite cărbunelui să ardă mai uniform și mai eficient. După arderea 



cărbunelui, DOAR folosind mănuși rezistente la căldură atingeți ceramica fierbinte sau 
suprafețele de grătar.
• Mai jos veți găsi instrucțiuni privind durata și temperatura pentru grătar

Ghid de coacere la temperatură scăzută

• Aprindeți cărbunele conform instrucțiunilor de mai sus. NU mișcați sau rotiți cărbunele în 
timp ce arde deja.
• Deschideți complet aerisirea inferioară și lăsați capacul deschis aproximativ 10 pentru a crea 
jar.
• Urmăriți Kamado până când se atinge temperatura dorită. Consultați ghidul de temperatură 
de coacere de pe paginile următoare. Închideți complet deschiderea inferioară pentru a 
menține temperatura.
• Kamado este acum gata de utilizare.
• IMPORTANT: La temperaturi ridicate, deschideți capacul doar ușor pentru a permite aerului să
pătrundă încet și în siguranță, împiedicând scurgerea flăcării, ceea ce poate provoca răniri.
• Urmați întotdeauna INSTRUCȚIUNILE DE GĂTIT, vezi paginile următoare.
• Folosiți ÎNTOTDEAUNA mănuși rezistente la căldură atunci când lucrați lângă suprafețe 
fierbinți din ceramică sau cuptor.

Instrucțiuni pentru afumat
Inițial, urmați instrucțiunile de mai sus pentru coacerea la temperaturi scăzute

• Urmăriți Kamado până când se atinge temperatura dorită.
• Consultați pagina aferentă pentru instrucțiuni de temperatură de coacere.
Închideți complet deschiderea inferioară pentru a păstra temperatura.
• Deschideți ușor ventilatorul inferior.
• Închideți ventilatorul superior și continuați să monitorizați temperatura pentru următoarele 
câteva minute.
• Folosind mănuși rezistente la căldură, puneți așchii într-un cerc deasupra cărbunelui încins.
• Kamado este acum gata de utilizare.

• SFAT: Înmuiați așchii de lemn în apă timp de 15 minute, ceea ce prelungește afumatul.
• IMPORTANT: La temperaturi ridicate, deschideți capacul doar ușor pentru a permite aerului să
pătrundă încet și în siguranță, împiedicând scurgerea flăcării, ceea ce poate provoca răniri.
• Urmați întotdeauna INSTRUCȚIUNILE DE GĂTIT, vezi pagina aferentă.
• Folosiți ÎNTOTDEAUNA mănuși termorezistente atunci când lucrați lângă suprafețe fierbinți 
din ceramică sau cuptor.

Ghid de coacere la temperatură ridicată

• Aprindeți cărbunele conform instrucțiunilor de mai sus.
• Închideți capacul și deschideți complet orificiile de ventilație inferioară și superioară.
• Urmăriți Kamado până când se atinge temperatura dorită. Urmați ghidul de temperatură de 
coacere de pe pagina aferentă. Închideți complet deschiderea inferioară pentru a menține 
temperatura.
• Închideți ventilatorul superior la jumătate și monitorizați temperatura pentru următoarele 
câteva minute.
• Kamado este acum gata de utilizare.
• IMPORTANT: La temperaturi ridicate, deschideți capacul doar ușor pentru a permite aerului să
pătrundă încet și în siguranță, împiedicând scurgerea flăcării, ceea ce poate provoca răniri.
• Urmați întotdeauna INSTRUCȚIUNILE DE GĂTIT, vezi pagina aferentă.
• Folosiți ÎNTOTDEAUNA mănuși termorezistente atunci când lucrați lângă suprafețe fierbinți 
din ceramică sau cuptor.

Reumplere cu cărbune

• Cu deschideri de ventilație închise, Kamado menține temperatura ridicată ore întregi. Dacă 
doriți un timp mai mare de prăjire (de exemplu, atunci când prăjiți o felie mai mare de carne 
sau afumați încet), poate fi necesar să adăugați cărbune suplimentar. Completați cantitatea 
dorită și continuați așa cum este descris mai sus.



Informații despre modul de preparare a mâncării

• Vă rugăm să citiți sfaturile de mai jos și să urmați instrucțiunile atunci când utilizați Kamado 
pentru coacere.
• Spălați-vă întotdeauna mâinile înainte și după ce ați lucrat cu carne crudă sau înainte de 
mese.
• Păstrați carnea crudă separată de mesele pregătite.
• Înainte de coacere, asigurați-vă că suprafața grătarului și a pieselor sunt curate și fără 
resturi de alimente anterioare.
• NU folosiți aceleași instrumente pentru alimentele preparate și crude.
• Înainte de a mânca, asigurați-vă că carnea este bine prăjită.
• AVERTISMENT - Consumul de carne crudă sau prea puțin gătită poate provoca intoxicații 
alimentare (de exemplu cu bacterii precum E.Coli).
• Pentru a vă asigura că carnea este comestibilă, tăiați-o, astfel încât să puteți vedea că este 
prăjită și în interior.
• AVERTISMENT - carne preparată corespunzător dacă sucul de carne este limpede și nu roz 
sau roșu.
• Se recomandă pre-coacerea bucăților mai mari.
• După utilizarea Kamado, curățați întotdeauna suprafața grătarului și instrumentele folosite

Ghid de temperatură de coacere

Coacere lentă / afumat (110ºC-135ºC)            Ventilație superioară         Ventilație inferioară

Piept de vita          2 ore/ 500 gr
Carne de porc        2 ore/ 500 gr
Pui întreg              3-4 ore   
Coaste                  3-5 ore
Carne friptă           9 + ore

Grătar / coacere (160ºC-180ºC)                     Ventilație superioară         Ventilație inferioară

Pește                       15-20 minute
Muschiulet de porc    15-30 minute
Părți de pui               30-45 minute
Pui întreg                   1-1,5 ore
Pulpă de miel             3-4 ore
Curcan                      2-4 ore
Șuncă                       2-5 ore   

Prăjire (260ºC-370ºC)                                   Ventilație superioară         Ventilație inferioară

Steak                      5-8 minute
Cotlet                      6-10 minute
Burger                     6-10 minute
Cârnați                    6-10 minute

 Deschis

 Închis



Părți componente

Instrucțiuni de asamblare

    • Pentru asamblare mai ușoară:
Pentru a nu pierde părțile mai mici, așezați produsul pe o suprafață dură, plană, fără 

fisuri sau deschideri. Merită să așezați o pătură sau o prelată sub el pentru a evita orice 
deteriorare în timpul asamblării.

Curățați o zonă mai mare, astfel încât să puteți aranja toate piesele.
Deși s-a acordat o mare atenție în timpul fabricației pentru a îndepărta marginile 

ascuțite, manipulați cu atenție toate piesele pentru a evita rănirea.
Înainte de montare, asigurați-vă că nu vă lipsește nici o piesă.
Dacă este necesar, strângeți mai întâi manual toate șuruburile la punctele de conectare.

După finalizarea pasului, strângeți complet toate șuruburile.
Urmați pașii pentru asamblarea corectă a produsului.

IMPORTANT - Scoateți ambalajul înainte de utilizare, dar păstrați instrucțiunile de utilizare și 
depozitați-le împreună cu produsul.

Timp de asamblare: aproximativ ½ ore

Instrumente necesare:
• Cheie
• Șurubelniță

IMPORTANT - Despachetați cu atenție piesele. Păstrați instrucțiunile de siguranță și depozitați-
le împreună cu produsul.

Pasul 1.
Conectați cele patru roți rotative pre-șurubate (2
și 3) la cele patru puncte inferioare (1) folosind
intrările cu șurub preformate. Fixați roțile cu
șurubul (B).



Pasul 2.
Fixați cele două cruci cu șuruburi așa cum se
arată mai jos.
Grila mai mică aparține de vârfului grătarului,
cel mai mare aparține de fundului grătarului.

Pasul 3.
Pentru a asambla cadrul, așezați bara
transversală mai mică (4) pe unul dintre
rigidizatoare (1) de sus și strângeți șurubul.

Pasul 4.
Așezați bara transversală (4) pe celelalte
trei elemente de rigidizare (1). Apoi așezați
bara transversală mare deasupra
elementelor de rigidizare.

Pasul 5.
Fixați cadrul (1) de elementele de rigidizare (4) cu
șuruburile (A). Asigurați-vă că suportul este fix și toate
șuruburile sunt strânse înainte de a introduce grătarul
Kamado. (9)



Pasul 6.
Înainte de a introduce
grătarul Kamado (9) în
structura de susținere,
scoateți mai întâi totul din
interiorul grătarului pentru a
ușura ridicarea.

Pasul 7.
Pentru a așeza grătarul
Kamado este necesar un
minim de două persoane,
așezați o mână în aerisirea
inferioară și cealaltă sub
grătar. Nu ridicați de cureaua
sau de masa laterală.

Pasul 8.
Așezați grătarul Kamado pe
cadru astfel încât orificiul de
aerisire inferior să fie orientat
în față (înainte), astfel încât
fluxul de aer să poată fi
ajustat cu ușurință.

Pasul 9.
După ce ați așezat în
siguranță grătarul,
introduceți accesoriile în
ordinea prezentată pe desen.

Pasul 10.
Apăsați maneta cu role
(2) pentru a fixa roțile,
pentru a vă asigura că
Kamado nu se poate
mișca în timpul
utilizării.

Pasul 11.
Instalați bara de
protecție.
Grătarul Kamado este
gata de utilizare.
Înainte de utilizare,
asigurați-vă că citiți cu
atenție manualul de
instrucțiuni


