
MONTÁŽ BGE – VARIANTA S ODKLÁDACÍMI KŘIDÉLKY A STOJANEM :  
 

Stojan s kolečky (Big Green Egg  NEST):  
 
krok 1: vždy 2 boční vzpěry A spojte horní příčnou vzpěrou B nebo C. U modelu BGE L jsou 
k dispozici ještě 4 výztuhy D. Použijte 8 šroubů a 8 matic (vše viz obrázek B).Vzniknou tak 2 části 
budoucího stojanu. 
krok 2: spojte obě části usazením horní příčné vzpěry B do prolisu vzpěry C. Použijte 9. šroub 
s maticí (horní část obrázku A)  
krok 3: k montáži spodních vzpěr a koleček otočte zatím smontovanou část stojanu obráceně. 
Dvě spodní vzpěry spojte 10. šroubem a maticí uprostřed a proveďte instalaci 4 koleček. 
Nasazením 4 podložek a  utažením 4 velkých matic dojde k závěrečné instalaci stojanu. 
 

Big Green Egg: 
 
z velké krabice vyndejte postupně horní část BGE, vložku, nádobu na dřevěné uhlí a krabičku 
s keramickou pokličkou a 3-mi nožičkami (pro umístění BGE do stojanu nejsou potřebné). Spodní  
hlavní část BGE opatrně usaďte do smontovaného stojanu. Dbejte na to, aby bylo možné otvírat 
spodní dvířka od jedné nohy stojanu k druhé. 
Postupně vložte nádobu na dřevěné uhlí (pozor výřez v její spodní části se musí krýt s dvířky 
hlavní nádoby) a vnitřní vložku (rovnou stranou na horní okraj nádoby pro dřevěné uhlí). Horní 
část BGE nasaďte později. 
 

Montážní příslušenství BGE:  
 
z krabice vyndejte postupně obě obruče a krabičku obsahující pant (pružinu), sadu spojovacího 
materiálu a úchyt s nápisem Big Green Egg..  
Varování: 
Pant je pod pružinovým tlakem, neodstraňujte bílou plastikovou pojistku(y), dokud tak nebude 
psáno v manuálu. Jinak hrozí poranění.  
Spojte jednu obruč (obě obruče jsou stejné) a pant dohromady (pant orientujte dle obrázku A) 
pomocí 4 šroubů, které našroubujete z vnitřní strany obruče do spodní části pantu. Z druhé 
strany na šroub našroubujte 4 matky a dotáhněte. Orientujte se takovým způsobem, aby po 
umístění tohoto popruhu na dolní část docházelo k jeho stažení vlevo (při pohledu na BGE 
zepředu a pant je vzadu). 
Z další krabice s křidélky / Mate (viz. dále) vyjměte 2 úchyty a 4 šrouby s matkami. Jejich pomocí 
spojte úchyty s namontovanou dolní obručí. 
Obruč s pantem a úchyty křidélek nasaďte na spodní část a dlouhým šroubem stáhněte obruč 
(nebojte se dotáhnou). Uchyťte do zbývajících 4 horních otvorů pantu horní obruč stejným 
způsobem (stažení bude také nalevo). Dopředu na ni namontujte dřevěný úchyt s nápisem 
směrem nahoru (viz. obrázek B – tato varianta je pro umístění do stolu nebo jinam, proto zde 
nejsou znázorněny úchyty na křidélka).  



Do zatím nestaženého popruhu vložte horní část a stejně jako v případě spodní obruče dlouhým 
šroubem stáhněte (obrázek C). Odstraňte umělohmotnou pojistku(y) na pantu a proveďte první 
zkušební otevření BGE. Při otevřeném BGE dotáhněte horní stažení (horní část po otevření 
vlastní vahou zajistí lepší usazení obruče). 
Pojistku(y) doporučujeme uschovat pro případný budoucí přesun celého kompletu. 
Šrouby a matky je dobré periodicky ošetřovat mazacím a antikorozním sprejem (např. WD 40) 
 
POZOR !!! 

 nepoužívejte k zvedání a manipulaci dřevěný úchyt s nápisem nebo pant 

 při přesunu po nerovném povrchu postupujte opatrně, netahejte za dřevěný úchyt nebo 
pant – lepší je manipulovat přímo se stojanem s přidržováním tělesa BGE 

 nenechávejte ruce uvnitř BGE při otevřené horní části 

 pravidelně ošetřujte sprejem kovové části 

 nedávejte prsty do pantu během otevírání 

 braňte dětem hrát si s BGE nebo je obsluhovat  
 
V krabici je dále teploměr, který umístěte do otvoru v horní části. Rošt na dřevěné uhlí a 
grilovaní rošt vložíme do BGE a v krabici je také litinový regulační komínek (při nasazování na 
horní otvor BGE jej umísťujte nápisem Big Green Egg od sebe. Tak vám při otevírání poklopu 
nespadne). 
Překlad originálního manuálu posíláme zákazníkům e-mailem.  
Koření Dizzy Pig je v nabídce v 11 různých variantách. 

 
Odkládací křidélka (Big Green Egg  MATE):  
 
Po vyjmutí úchytů a montáži na spodní obruč (viz. výše), vyjměte 2 křidélka a dle vyobrazení je 
namontujte na připravené úchyty. 4 šrouby z matkami slouží k uchycení a zbývající 4 slouží 
k aretaci ve vodorovné poloze. 
 
 
Na Big Green Egg nasaďte keramickou pokličku a celou sestavu zakryjte potahem. 
 


