
Návod k montáţi a obsluze plynových grilů Outback®   
Phoenix 3/4/6 Burner Černý a Phoenix 3/4/6 Burner Nerez ocel 

CZ 

 
 
 
 
 
 

UPOZORNĚNÍ 

Pouze pro venkovní použití. Tato zařízení nejsou určena ke komerčnímu použití. 
Před používáním zařízení si přečtěte návod. Nedodržení pokynů může mít za 
následek smrt, vážné zranění a/nebo majetkovou ztrátu. 
Varování: přístupné části mohou být velmi horké. Nenechávejte v jejich 
blízkosti děti a domácí zvířata. 
Nepřemisťujte zařízení během používání. 
Po ukončení používání zavřete přívod plynu na plynové láhvi. 
Jakákoliv úprava zařízení, nesprávné použití nebo nedodržení pokynů může být 
nebezpečné a ruší platnost vaší záruky. Tato skutečnost nemá vliv na vaše 
zákonná práva. 
Uschovejte si tento návod pro budoucí použití.  
Provádějte zkoušku těsnosti každý rok a po každé demontáži nebo výměně 
plynové láhve. Kontrolujte, že hadicové přípojky jsou utěsněné a provádějte 
zkoušku těsnosti po každém opětném připojení plynové láhve. 
Opatření proti vzplanutí plamene jsou popsána v tomto návodu v oddílu 
‚OBSLUHA‘. 

PRO VAŠI BEZPEČNOST 
  

Pokud cítíte plyn: 
1. Uzavřete přívod plynu do zařízení. 
2. Uhaste veškerý otevřený plamen. 
3. Otevřete víko nebo kryt grilu. 
4. Pokud plyn stále cítíte, ukončete pouţívání 

grilu a kontaktujte vašeho místního dealera. 

PRO VAŠI BEZPEČNOST 
  

1. Neskladujte  a  nepouţívejte  benzin  nebo  jiné 
hořlavé páry nebo kapaliny v blízkosti  tohoto 
nebo jakéhokoliv jiného zařízení. 

2. Plynová láhev, která není připojena, nesmí být 
skladována v blízkosti tohoto nebo jakéhokoliv 
jiného zařízení. 
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Obrázky nejsou v měřítku. 
Změna specifikace vyhrazena bez předchozího upozornění. 



2 

 KÓD DÍL KS 

Outback® 
Phoenix 3 

Burner Černý / 
Nerezová ocel 

Outback® 
Phoenix 4 

Burner Černý / 
Nerezová ocel 

Outback® 
Phoenix 6 

Burner Černý / 
Nerezová ocel 

VÍKO 

A1 Víko (předem namontované k tělesu) 1    

A2 Rukojeť víka 1    

A3 Ukazatel tepla a matice 1    

A4 Ohřívací mřížka 1    

TĚLESO  

B1 Těleso grilu 1    

B2 Hořák  3 4 6 

B3 Ovládací panel 1    

B4 Ovládací knoflík  3 4 6 

B5 Hadice (pokud je v dodávce)     

B6 Usměrňovače plamene    3 4 3 

B7 Grilovací rošt  3 3 1 

B8 Grilovací plotýnka    1 

B9 Levý držák odkapávacího plechu 1    

B10 Pravý držák odkapávacího plechu 1    

B11 Rukojeť odkapávacího plechu 1    

B12 Odkapávací plech 1    

B13 Zapalovací tlačítko 1    

VOZÍK 

C1 Polička postranního hořáku 1    

C2 Mřížka postranního hořáku 1    

C3 Levá postranní polička 1    

C4 Pravá postranní polička 1    

C5 Levá přední noha 1    

C6 Levá zadní noha 1    

C7 Pravá přední noha 1    

C8 Pravá zadní noha 1    

C9 Horní opěra tělesa 1    

C10 Boční panel 3    

C11 Boční panel (s otvorem) 1    

C12 Levá dvířka 1    

C13 Pravá dvířka 1    

C14 Rukojeť dvířek 2    

C15 Koš 1    

C16 Zadní panel 1    

C17 Spodní panel 1    

C18 Kolečko 2    

C19 Blokovací kolečko 2    

C20 Jednotka elektronického zapalování 1    

C21 Tepelná izolační podložka 1    

SPOJOVACÍ 
MATERIÁL  

D1 Šroub ST4,0x10 35    

D2 Šroub M4x10 4    

D3 Šroub M6x15 12    

D4 Šroub M6x40 16    

D5 Matice M6 8    

  Předem namontovaný komponent 
 Množství se liší podle zakoupeného modelu  
 Vzhled, velikost a konstrukce se mohou lišit podle zakoupeného modelu 

1. Seznam dílů 
 

Mnoţství se liší podle zakoupeného modelu. Změna specifikace vyhrazena bez předchozího upozornění. 

Další  podrobnosti  týkající  se  upevňovacího  materiálu  jsou  uvedeny v  oddílu  „Referenční  seznam 

spojovacího materiálu“. 
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2.1. Rozloţené zobrazení dílů: 3 hořáky (3B) 
  

Mnoţství se liší podle zakoupeného modelu. Změna specifikace vyhrazena bez předchozího upozornění. 

Další podrobnosti týkající se spojovacího materiálu jsou uvedeny v oddílu „Referenční seznam spojovacího 

materiálu“.  

B13 

A1 

A3 

A2 

A4 

B1 

B2 

B3 B4 

B5 

B6 

B7 

B9 B10 

B11 

B12 

C3 C4 

C5 

C6 C8 

C7 
C9 

C10 C11 

C12 C13 

C14 

C15 

C16 

C17 

C18 

C19 

C20 C21 



4 

2.2. Rozloţené zobrazení dílů: 4 hořáky (4B)  
  

Mnoţství se liší podle zakoupeného modelu. Změna specifikace vyhrazena bez předchozího upozornění. 

Další podrobnosti týkající se spojovacího materiálu jsou uvedeny v oddílu „Referenční seznam spojovacího 

materiálu“.  
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2.3. Rozloţené zobrazení dílů: 6 hořáků (6B) 
  

Mnoţství se liší podle zakoupeného modelu. Změna specifikace vyhrazena bez předchozího upozornění. 

Další podrobnosti týkající se spojovacího materiálu jsou uvedeny v oddílu „Referenční seznam spojovacího 

materiálu“.  
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3. Referenční seznam spojovacího materiálu 
  

Změna specifikace vyhrazena bez předchozího upozornění. 

KÓD DÍL OBRÁZEK KS 

D4 Šroub  
M6x40  16 

D5 Matice  
M6 

 

8 

KÓD DÍL OBRÁZEK KS 

D1 Šroub  
ST4,0x10 

 

35 

D2 Šroub  
M4x10 

 
4 

D3 Šroub  
M6x15 

 

12 
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4. Montáţ 
  

DŮLEŢITÉ! 

NÁSTROJE POTŘEBNÉ PRO MONTÁŢ: Středně velký plochý nebo kříţový šroubovák, francouzský 

klíč nebo sada stranových klíčů. 

Montáţ tohoto grilu vyţaduje 2 osoby. 

Vyjměte z tělesa grilu všechny grilovací komponenty, kovové profily a veškerý obalový materiál. 

I kdyţ je výrobě tohoto výrobku věnována velká pozornost, vyskytují se zde ostré hrany, na které musíte 

během montáţe dávat pozor.  

Před montáţí a pouţíváním grilu si pozorně přečtěte oddíl Důleţité informace. 

1 

2 

Připevněte nohy (C5, C6, C7, C8) k bočním panelům (C10, C11) pomocí šroubů ST4,0x10 (D1), jak 

je znázorněno na obrázku. 

Připevněte levý / pravý panel skříně k spodnímu panelu (C17) pomocí šroubů ST4,0x10 

(D1), šroubů M6x40 (D4) a matic M6 (D5), jak je znázorněno na obrázku.  

Montáţ levého panelu skříně Montáţ pravého panelu skříně 

Šroub ST4,0x10 

Šroub M6x40 a matice M6 

       Phoenix 3B       Phoenix 4B       Phoenix 6B 

       Phoenix 3B       Phoenix 4B       Phoenix 6B 
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4 

3 

Připevněte zadní panel (C16) k sloţené části skříně pomocí šroubů ST4,0x10 (D1).  

Připevněte horní opěru tělesa (C9) k předním nohám pomocí šroubů M6x15 (D3).  

       Phoenix 3B       Phoenix 4B       Phoenix 6B 

       Phoenix 3B       Phoenix 4B       Phoenix 6B 
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Opatrně obraťte skříň dnem nahoru.  
  
Zasuňte kolečka (C18) do zadních nohou a blokovací kolečka (C19) do předních nohou. 
  
Opatrně obraťte smontovanou skříň na kolečka. 

Opatrně umístěte těleso grilu (B1) na konstrukci skříně a připevněte jej pomocí šroubů M6x40 (D4), 

jak je znázorněno na obrázku. 

  
UPOZORNĚNÍ:  NEPŘESTÁVEJTE  DRŢET  TĚLESO  GRILU,  DOKUD  NENÍ  GRIL  ŘÁDNĚ 
USAZENÝ. MŮŢE TO MÍT ZA NÁSLEDEK ZRANĚNÍ NEBO POŠKOZENÍ GRILU. 
  
POZOR! Dávejte pozor, aby se kryt nebo víko při usazování neočekávaně neotevřelo nebo 
nepoškodilo. 

       Phoenix 3B       Phoenix 4B       Phoenix 6B 

       Phoenix 3B       Phoenix 4B       Phoenix 6B 
6 

5 
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Připevněte pravou postranní poličku (C4) k tělesu grilu pomocí šroubů M4x10 (D2) a M6x15 

(D3), jak je znázorněno na obrázku. 

  
Pouze pro gril Phoenix 3B: opakujte výše uvedený postup pro levou postranní poličku (C3). 

Připojte plynovou hadici ke grilu.  
  
Zkontrolujte, ţe protilehlé spojované plochy jsou čisté a nepoškozené. Nepouţívejte na 
spoje  těsnicí  pásku,  pastu  nebo  kapalinu.  Matice  musí  být  utaţena  pomocí  klíče. 
Nepouţívejte sílu, která by mohla sestavu poškodit. 

       Phoenix 3B       Phoenix 4B       Phoenix 6B 

       Phoenix 3B       Phoenix 4B       Phoenix 6B 
8 

7 

D2 

D3 



11 

Připevněte poličku postranního hořáku (C1) k tělesu grilu pomocí šroubů M4x10 (D2) a M6x15 

(D3) a dejte přitom pozor, abyste ji připevnili na levou stranu tělesa grilu.  

       Phoenix 3B       Phoenix 4B       Phoenix 6B 

       Phoenix 3B       Phoenix 4B       Phoenix 6B 
10 

9 
Pro uţivatele grilu Phoenix 3B (tříhořákový): přeskočte tento krok a přejděte 

přímo ke kroku 12. 

D2 

D3 

Připojte plynovou hadici k poličce postranního hořáku (C1), jak je znázorněno na 
obrázku.  
  
Zkontrolujte, ţe protilehlé spojované plochy jsou čisté a nepoškozené. Nepouţívejte na 
spoje těsnicí pásku, pastu nebo kapalinu. Matice musí být utaţena pomocí klíče. 
Nepouţívejte sílu, která by mohla sestavu poškodit. 
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       Phoenix 3B       Phoenix 4B       Phoenix 6B 
12 

11 

Připevněte jednotku elektronického zapalování (C20) a tepelnou izolační podloţku 

(C21) k  přední levé noze vloţením dvou šroubů ST4,0x10 (D1) skrze jednotku 

elektronického zapalování a tepelnou izolační podloţku a jejich zašroubováním do 

přední levé nohy. 

Umístěte mříţku postranního hořáku (C2) na poličku postranního hořáku.  

       Phoenix 3B       Phoenix 4B       Phoenix 6B 
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       Phoenix 3B       Phoenix 4B       Phoenix 6B 

       Phoenix 3B       Phoenix 4B       Phoenix 6B 
14 

13 

Připojte  vodiče  k  jednotce  elektronického  zapalování,  jak  je  znázorněno  na 

schématu zapojení v dalším kroku.  

  

Vloţte baterii elektronického zapalování (není v dodávce) do prostoru baterie a 

dávejte pozor, abyste ji správně orientovali podle značek pólů (+) (-). 

Phoenix 4B (čtyřhořákový) 
Černý / Nerezová ocel 

Schéma zapojení jednotky 
elektronického zapalování 

Baterie 9 V  
(není v dodávce) 

Černé vodiče  
(s dlouhými vývody) 

Vodič 

Spínač 

Černý 

Baterie 9 V  
(není v dodávce) 

Černé vodiče  
(s dlouhými vývody) 

Vodič 

Spínač 

Baterie 9 V  
(není v dodávce) 

Černé vodiče  
(s dlouhými vývody) 

Vodič 

Spínač 

Phoenix 6B (šestihořákový) 
Černý / Nerezová ocel 

Schéma zapojení jednotky 
elektronického zapalování 

Phoenix 3B (tříhořákový) 
Černý / Nerezová ocel 

Schéma zapojení jednotky 
elektronického zapalování 

Černý Černý 

Černý Černý Černý 

Černý 

Černý 

Černý Černý Černý 

Černý Černý 

Černý Černý 
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       Phoenix 3B       Phoenix 4B       Phoenix 6B 

       Phoenix 3B       Phoenix 4B       Phoenix 6B 
16 

15 

Phoenix 3B / 4B: Instalujte dvířka (C12, C13) na skříň zatlačením na pruţné kolíky a usazením 

do skříně.  

Phoenix 6B: Vyšroubujte upevňovací šrouby z rukojetí dvířek (C14) a připevněte rukojeti pomocí 

těchto upevňovacích šroubů na dvířka (C12, C13). Instalujte dvířka na skříň zatlačením na pruţné 

kolíky a usazením do skříně.  

  

Upevněte koš (C15) na pravá dvířka, jak je znázorněno na obrázku. 

Připevněte pravý drţák odkapávacího plechu (B10) k pravým nohám pomocí šroubů 

ST4,0x10 (D1), jak je znázorněno na obrázku. Výše uvedený postup opakujte pro levý 

drţák odkapávacího plechu (B9). 
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       Phoenix 3B       Phoenix 4B       Phoenix 6B 

       Phoenix 3B       Phoenix 4B       Phoenix 6B 
18 

17 

Vloţte odkapávací plech (B12) jeho zasunutím pod těleso grilu. 

Pečlivě poloţte usměrňovače plamene (B6) do tělesa grilu tak, aby byly v tělese umístěny 
vodorovně. Poloţte na svá místa rošty (B7) a plotýnku (B8). 
  
Konfigurace modelů 3/4 hořáky: Vlevo: Grilovací rošt; Uprostřed: Grilovací rošt; Vpravo: 
Grilovací rošt. 
Konfigurace modelu 6 hořáků: Vlevo: Grilovací rošt; Vpravo: Grilovací plotýnka. 
  
POZNÁMKA:  Zajistěte, aby usměrňovače plamene byly umístěny přímo pod rošty.  

Uţivatelé grilu 
Phoenix 4B 

Uţivatelé grilu 
Phoenix 3B 

Uţivatelé grilu 
Phoenix 6B 
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       Phoenix 3B       Phoenix 4B       Phoenix 6B 
19 

Nasaďte ohřívací mříţku (A4) na těleso grilu (B1), jak je znázorněno na obrázku. 

MONTÁŢ JE NYNÍ KOMPLETNÍ. 
PŘEJDĚTE NA DALŠÍ STRÁNKU OBSAHUJÍCÍ NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŢBĚ 

  
PŘED ZAHÁJENÍM POUŢÍVÁNÍ GRILU MUSÍ BÝT NYNÍ PROVEDENA ZKOUŠKA 

TĚSNOSTI VŠECH SPOJŮ A PŘÍPOJEK.  
 Provádějte zkoušku těsnosti kaţdý rok a po kaţdé demontáţi nebo výměně 

plynové láhve. 

ZKOUŠKA TĚSNOSTI 
  
Zkoušku těsnosti provádějte vţdy v dobře větraném prostoru.   
  
Krok 1 - Zkontrolujte, ţe všechny ovládací knoflíky jsou v poloze OFF (vypnuté). 
Krok 2 - Sundejte ovládací panel grilu umístěný v přední části tělesa grilu vytaţením 
ovládacích knoflíků a vyšroubováním upevňovacích šroubů ovládacího panelu. 
Krok 3 - Otevřete přívod plynu / otevřete ovládací ventil plynu na plynové láhvi nebo 
regulátoru. 
Krok 4 - Zkontrolujte těsnost nanesením roztoku v poměru ½ vody a ½ saponátu / mýdla 
pomocí štětce na všechny spoje plynového okruhu, včetně všech přípojek ventilů, hadic a 
regulátoru. 
Krok 5 - NIKDY NEPOUŢÍVEJTE OTEVŘENÝ PLAMEN při zkoušce těsnosti. 
Krok 6 - Jestliţe se okolo spojů vytváří bublinky, nejsou tyto spoje těsné. 

Zavřete přívod plynu na plynové láhvi 

Utáhněte znovu všechny spoje 

Opakujte zkoušku 

Jestliţe se znovu tvoří bublinky, nepouţívejte gril a kontaktujte vašeho místního dealera 
společnosti Outback pro technickou pomoc. 

  
Po zkoušce těsnosti vţdy setřete smíšený roztok (½ vody a ½ saponátu / mýdla) ze všech 
spojů a přípojek. 
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5. Důleţité informace 
  

Před montáţí a pouţíváním grilu si pozorně 
přečtěte tyto pokyny. 
  

 Uschovejte  si  tento  návod  pro  budoucí 
pouţití. 

 Tento výrobek je určený pouze pro venkovní 
pouţití. Nepouţívejte jej uvnitř.  

 Nepouţívejte  gril  a  neskladujte  plynové 
láhve pod úrovní povrchu země. Zkapalněný 
plyn (LPG) je těţší neţ vzduch, takţe pokud 
se  vyskytne  netěsnost,  plyn  se  bude 
hromadit v dolních úrovních a můţe dojít k 
jeho zapálení v případě výskytu plamene 
nebo jiskry. 

 Je určen pro pouţití pouze s LPG v lahvích. 
Pro butan,  propan nebo  směsi  musí  být 
pouţit vhodný regulátor. 

 Před zapálením grilu odstraňte plastový obal 
ze všech dílů. 

 Nepouţívejte  gril  do vzdálenosti  1  m od 
jakékoliv hořlavé konstrukce nebo povrchu. 
Nepouţívejte  gril  pod  ţádným  hořlavým 
povrchem. 

 Plynové láhve nesmí být nikdy umisťovány 
přímo pod gril. 

 Plynové láhve nesmí být nikdy skladovány 
nebo pouţívány poloţené na jejich boku v 
horizontální  poloze.  Únik  by  byl  velmi 
závaţný a kapalina by se mohla dostat do 
plynového vedení s váţným důsledkem. 

 Nikdy neskladujte plynové láhve uvnitř. 

 Před zapálením grilu otevřete jeho víko. 

 Po zapálení grilu jej nepřemisťujte, dokud po 
ukončení pouţívání úplně nevychladne.  

 Kdyţ je gril zapálený, nesmí být ponechán 
bez dozoru. 

 Rukojeť  víka  můţe  být  velmi  horká.  Při 
uchopení  se  dotýkejte  rukojeti  pouze 
uprostřed. Během grilování vţdy pouţívejte 
grilovací  rukavice  nebo  proveďte  jinou 
úpravu grilu. 

 Pouţívejte  speciální  grilovací  nástroje  s 
dlouhými tepelně odolnými drţadly. 

 Dávejte pozor při otevírání víka, protoţe při 
otevírání vychází zevnitř horká pára. 

 Díly grilu jsou velmi horké - dávejte pozor, 
hlavně kdyţ jsou přítomny děti, starší lidé a 
zvířata. 

 Po ukončení pouţívání zavřete přívod plynu 
na plynové láhvi. 

 Nikdy  nezakrývejte  gril,  dokud  úplně 
nevychladnul. 

 Pouţívejte gril pouze na stabilním a rovném 
povrchu. 

 Před  pouţitím  grilu  proveďte  zkoušku 
těsnosti.   Toto  je  jediný  bezpečný  a 
zaručený způsob zjištění jakéhokoliv úniku 
plynu  ze  spojů  a  přípojek  grilu  po  jeho 
montáţi. 

 Provádějte zkoušku těsnosti kaţdý rok a po 
kaţdé  demontáţi  nebo  výměně  plynové 
láhve. 

 Neukládejte  hořlavé  materiály  v  blízkosti 
grilu. 

 Nepouţívejte spreje v blízkosti grilu. 

 Nedodrţení pokynů uvedených v příručce 
můţe mít za následek váţné zranění nebo 
poškození. 

 Úprava grilu můţe být nebezpečná, proto 
není povolena a ruší veškerou záruku. 

 Pokud  máte  jakékoliv  dotazy  týkající  se 
těchto pokynů, kontaktujte vašeho místního 
dealera. 

 
 

6. Plyn, regulátor a hadice 
  

Tento  gril  můţe  pouţívat  buď  propan  nebo 
butan  nebo  zkapalněný  plyn  směsi  propan-
butan  (LPG)  v  lahvích.  Propanové  láhve 
zajišťují přívod plynu po celý rok, dokonce i v 
chladných  zimních  dnech.  Butanové  láhve 
zajišťují  dostatečný  přívod  plynu  v  létě,  ale 
mohou  negativně  ovlivňovat  výkon  grilu  a 
omezovat tepelný výkon dosaţitelný z hořáků, 
zvláště kdyţ teplota plynu začne klesat pod +10 
°C. K výměně plynových lahví moţná budete 
potřebovat klíč. Zkontrolujte, zda máte pro váš 
gril správnou plynovou láhev a regulátor. 
  
Neumisťujte láhev dovnitř skříně vozíku. 
  

Hadice  musí  viset  volně  bez  jakýchkoliv 

ohybů, zkroucení, záhybů nebo uzlů, které 
by mohly bránit volnému průtoku plynu. Před 
pouţitím vţdy zkontrolujte hadici, zda není 
pořezaná,  popraskaná  nebo  nadměrně 
opotřebovaná.   

Kromě  přípojky  se  nesmí  ţádný  jiný  díl 

dotýkat ţádného horkého dílu grilu. Pokud 
hadice vykazuje známky poškození,  musí 
být vyměněna za hadici vhodnou pro pouţití 
se zkapalněným plynem, která splňuje státní 
normy země, ve které je pouţívána.   

Délka hadice by neměla překročit 1,5 m. 

Poznámka:  Datum  na  oranţové  hadici 
(pokud je dodána) je datum výroby, není to 
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datum ukončení platnosti. 
  
PRO BEZPEČNÝ A ÚČINNÝ PROVOZ GRILU 
MUSÍTE  MÍT  SPRÁVNÝ  REGULÁTOR  A 
PLYNOVOU  LÁHEV.  POUŢITÍ 
NESPRÁVNÉHO  NEBO  VADNÉHO 
REGULÁTORU  JE  NEBEZPEČNÉ  A  RUŠÍ 
VEŠKEROU ZÁRUKU.  Nejvhodnější  plynové 
láhve a regulátory konzultujte s vaším místním 
dealerem dodávajícím plynové láhve. 
  
  

7. Instalace 
  

7.1. Volba místa 
Tento  gril  je  určený  pouze  pro  venkovní 
pouţití a musí být umístěn v dobře větraném 
prostoru a na bezpečném a rovném povrchu. 
Nikdy  neumisťujte  gril  pod  úrovní  povrchu 
země. Také neumisťujte gril POD ţádný hořlavý 
povrch. Boční strany grilu nesmí být NIKDY 
blíţe  neţ  1  metr  od  jakéhokoliv  hořlavého 
povrchu, včetně stromů a oplocení a v blízkosti 
grilu nesmí být ţádné tepelné zdroje (cigarety, 
otevřený  plamen,  jiskry,  atd.).  Udrţujte  gril 
stranou od veškerých hořlavých materiálů! 
  
7.2. Bezpečnostní opatření 
Neucpávejte ţádné větrací otvory v tělese grilu.  
  
Pokud potřebujete nainstalovat nebo vyměnit 
plynovou láhev, nejdříve zkontrolujte, ţe je gril 
vypnutý  a  ţe v jeho blízkosti  nejsou ţádné 
zdroje  zapálení  (cigarety,  otevřený  plamen, 
jiskry, atd.).  
  
Kdyţ je gril v provozu, kolečka musí být vţdy 
zabrzděna. 
  
7.3. Připojení plynové hadice ke grilu 
Plynovou hadici připojte k plynové přípojce na 
levé straně grilu. Neutahujte nadměrnou silou. 
Nepouţívejte na přípojku těsnicí pásku, pastu 
nebo kapalinu. 
  
7.4. Připojení regulátoru k plynové láhvi 
Zkontrolujte, ţe všechny ovládací knoflíky grilu 
jsou v poloze OFF (vypnuté). Připojte regulátor 
k plynové láhvi podle pokynů pro regulátor a 
plynovou láhev od vašeho dealera. 
  
  

8. Obsluha 
 

8.1. Upozornění 

 Nejdříve  se  ujistěte,  ţe  rozumíte  oddílu 
DŮLEŢITÉ  INFORMACE  uvedenému  v 

tomto návodu. 

 Gril není navrţen pro pouţití více neţ 50 % 
grilovací plochy jako plný plech - to zahrnuje 
pečící nádobí. Vyuţití celé plochy způsobí 
nadměrné tvoření tepla a poškození grilu. 
Tento způsob vyuţití  grilu  není  v záruce 
zahrnutý. 

  
8.2. Příprava před grilováním 
Abyste zabránili přilepování grilovaného jídla na 
grilovací  povrch,  pouţijte  štětec  s  dlouhým 
drţadlem  k  nanesení  slabého  povlaku 
stolního nebo rostlinného oleje před kaţdým 
grilováním. (Poznámka: Kdyţ grilujete poprvé, 
barvy nátěru se mohou mírně změnit. To je 
normální  a  předpokládá  se  to.)  Během 
pouţívání  se  ochranný  povlak  z  grilovacího 
povrchu uvolní úplně. To je normální a není to 
škodlivé. 
  
Poloţte na odkapávací plech hliníkovou fólii a 
pak na ni nasypte rovnoměrnou vrstvu čistého 
suchého písku 1 cm silnou. Tato vrstva bude 
absorbovat  přebytečný  grilovací  tuk  a  tím 
usnadní čištění.  
  
8.3. Zapálení grilu  

Před zapálením otevřete kryt nebo víko grilu 

a postranního hořáku. Nikdy nezapalujte gril 
nebo postranní hořák se zavřeným krytem 
nebo víkem. 

Zkontrolujte, ţe všechny ovládací knoflíky 

jsou  v  poloze  OFF  (vypnuté).  Otevřete 
ovládací ventil plynu na plynové láhvi nebo 
regulátoru. 

Stiskněte  ovládací  knoflík  hořáku,  který 

chcete zapálit a otočte jím do polohy HIGH 
(vysoké).  Hořák  zapalte  stisknutím  a 
podrţením  tlačítka  zapalovače  uprostřed 
ovládacího panelu po dobu 4 aţ 5 sekund.  

V  případě  potřeby  zapalte  kterýkoliv  ze 

zbývajících  hořáků  v  jakémkoliv  pořadí. 
Zkontrolujte, ţe je hořák zapálený předtím, 
neţ začnete zapalovat další hořák.  

Pokud se hořák nezapálí po provedení výše 

uvedeného  postupu,  otočte  všechny 
ovládací knoflíky do polohy OFF (vypnuté). 
Zavřete  ventil  plynu  na  plynové  láhvi. 
Počkejte  5  minut.  Znovu zkuste  všechny 
výše uvedené kroky. Pokud stále nedochází 
k  zapálení  grilu,  postupujte  podle  níţe 
uvedených pokynů pro ruční zapálení. 

Po  zapálení  předehřejte  gril  otevřením 

hořáků do polohy HIGH (vysoké) na dobu 3-
5  minut.  Toto  předehřátí  grilu  musí  být 
prováděno  před  kaţdým grilováním.  Víko 
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musí být během předehřívání otevřeno. 

Po  dokončení  předehřátí  otočte  ovládací 

knoflíky  všech  hořáků  do  polohy  LOW 
(nízké),  abyste  získali  nejlepší  výsledek 
grilování. 

  
8.4. Pokyny pro ruční zapálení 

Před zapálením otevřete kryt nebo víko grilu 

a postranního hořáku. Nikdy nezapalujte gril 
nebo postranní hořák se zavřeným krytem 
nebo víkem. 

Zkontrolujte, ţe všechny ovládací knoflíky 

jsou  v  poloze  OFF  (vypnuté).  Otevřete 
ovládací ventil plynu na plynové láhvi nebo 
regulátoru. 

Zasuňte zapálenou zápalku skrze otvor pro 

zapalování zápalkou na pravé straně tělesa 
grilu  a  podrţte  ji  blízko  otvoru  pravého 
krajního hořáku. 

Stiskněte  a  otočte  pravý  krajní  ovládací 

knoflík proti směru hodinových ručiček do 
polohy  HIGH  (vysoké)  a  přitom  dávejte 
pozor, abyste se ochránili před plamenem. 

Kdyţ  je  pravý  hořák  zapálený,  zapínejte 

zbývající hořáky zprava doleva. 

Zkontrolujte, ţe je hořák zapálený předtím, 

neţ začnete zapalovat další hořák. 

Kdyţ zapalujete postranní hořák, umístěte 

zapálený  konec  dlouhé  zápalky  vedle 
postranního  hořáku.  ·  Stiskněte  a  otočte 
ovládací  knoflík  postranního  hořáku  proti 
směru hodinových ručiček do polohy HIGH 
(vysoké) a přitom dávejte pozor, abyste se 
ochránili před plamenem. 

Pokud  se  hořák  nezapálí,  kontaktujte 

vašeho  místního  dealera  pro  technickou 
pomoc. 

Po  zapálení  předehřejte  gril  otevřením 

hořáků do polohy HIGH (vysoké) na dobu 3-
5  minut.  Toto  předehřátí  grilu  musí  být 
prováděno  před  kaţdým grilováním.  Víko 
musí být během předehřívání otevřeno.  

Po  dokončení  předehřátí  otočte  ovládací 

knoflíky  všech  hořáků  do  polohy  LOW 
(nízké),  abyste  získali  nejlepší  výsledek 
grilování. 

  
8.5. Grilování na roštu 
Hořáky  ohřívají  usměrňovače  plamene  pod 
roštem,  které  zase  ohřívají  jídlo  na  roštu. 
Přírodní šťávy z jídla, které se vytváří během 
grilování, stékají dolů na usměrňovače plamene 
a  vypařují  se.  Následné  stoupání  kouře 
„podlévá“  jídlo  a  dodává  mu  jedinečnou 
grilovanou chuť.  
  

8.6.  Grilování  na  plotýnce  (pokud  je  v 
dodávce) 
Hořáky přímo ohřívají plotýnku, která pak přímo 
griluje jídlo. Plotýnky umoţňují grilování malých 
kousků,  např.  mořských  produktů,  které  by 
mohly propadávat skrze otvory v roštu. Jsou 
také vhodné pro jídla, která vyţadují grilování 
při  vysoké  teplotě  po  krátkou  dobu,  např. 
zelenina a malé kousky ryb. Také je lze pouţít 
přesně  stejným  způsobem  jako  plotýnku  v 
kuchyni, pro smaţení řízků, vajíček, atd. Nebo 
je  lze  pouţít  jako  ohřívací  pánve  nebo  k 
udrţování teplého jídla. 
 
8.7. Víko pro pečení  
Grily  vybavené  víkem  pro  pečení  poskytují 

volbu  vytvoření  „trouby“  pro  pečení  nebo 
opékání jídla, např. velkých kusů masa nebo 
celých kuřat, atd. Rovnoměrnějšího pečení jídla 
lze dosáhnout pouţíváním grilu s  uzavřeným 
víkem. Nicméně, tento způsob lze provádět 
pouze  s  ovládacími  knoflíky  hořáků 
otočenými do polohy LOW (nízké).   
  
Kdyţ  chcete  dosáhnout  těch  nejlepších 
výsledků, poloţte jídlo, které budete péct nebo 
opékat, na kovový plech na pečení a umístěte 
jej na jednu stranu grilovacího roštu.  
  
Ovládací knoflík hořáku, který se nachází přímo 
pod jídlem otočte do polohy OFF (vypnuté) a 
ovládací knoflíky všech ostatních hořáků otočte 
do polohy LOW (nízké) aţ MEDIUM (střední). 
  

Pro „nepřímé“ pečení jídla zavřete víko. Víko 

zbytečně  nezvedejte,  protoţe  při  kaţdém 
otevření víka se ztrácí teplo. Jestliţe je víko 
během pečení zvednuto, počítejte s dodatečnou 
dobou pro opětné dosaţení teploty grilu a pro 
dokončení pečení. Ke sledování teploty grilu 
pouţívejte teploměr (pokud je osazen). 
  
Pokud je vnitřní  teplota příliš vysoká, otočte 
ovládací knoflíky hořáků dolů do polohy LOW 
(nízké).  Není  nutné  a  nedoporučuje  se  mít 
ovládací  knoflíky  všech  hořáků  otočeny  do 
polohy HIGH (vysoké), kdyţ je víko zavřeno. 
  
ZABRAŇTE PŘEHŘÁTÍ GRILU. Dávejte pozor 
při otevírání víka, protoţe při otevírání můţe 
vycházet zevnitř horká pára. 
  
8.8. Ohřívací mříţka (pokud je v dodávce) 
Ohřívací mříţky jsou vhodným prostředkem k 
udrţování  teplého  grilovaného  jídla  nebo  k 
ohřívání  různých  potravin,  např.  pečiva. 
Doporučuje se umístit jídlo (zvláště tučné) na 
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přední část ohřívací mříţky, aby se zabránilo 
moţnosti  tečení šťávy a tuku dolů na zadní 
stranu  grilu.  Před  pouţitím  grilu  vţdy 
zkontrolujte,  ţe  je  ohřívací  mříţka  správně 
upevněna. 
  
8.9.  Pokyny  k  obsluze  otočného  roţně 
(volitelné  příslušenství,  pouze  modely  s 
víkem) 
1. Opatrně vyjměte grilovací plochy a ohřívací 

mříţku (pokud je v dodávce) z grilu. 

2. V případě potřeby posuňte lávový kámen v 

koších doprostřed tělesa grilu. Maso bude 
grilováno na této ploše. 

3. Nasuňte jednu z vidlic roţně na tyč roţně a 

utaţením  jejího  křídlového  šroubu  ji 
upevněte  na  místě.  Zapíchněte  špičatý 
konec tyče roţně do grilovaného masa a 
posuňte  maso  směrem  ke  středu  tyče. 
Zkontrolujte,  ţe  vidlice  je  celá  v  mase. 
Posuňte druhou vidlici na tyči do masa a v 
tomto místě utáhněte její křídlový šroub. Pro 
optimální grilování na otočném roţni musí 
být jídlo bezpečně upevněno uprostřed tyče 
roţně a vyváţené tak, aby se mohl otočný 
roţeň volně otáčet,  aniţ by mu překáţel 
jakýkoliv povrch grilu. Veškeré volné části 
masa musí být zajištěny tak, aby nevisely 
dolů  a  nepřekáţely  otáčení  tyče  roţně. 
Nepřetěţujte  otočný  roţeň.  Maximální 
hmotnost kuřete nebo velkého kusu masa je 
přibliţně 2 kg.  

4. Zasuňte  špičatý  konec  tyče  roţně  do 

motorku. Druhý konec tyče roţně uloţte do 
protějšího drţáku. 

5. Zapalte gril,  jak je předepsáno v návodu 
vašeho grilu. 

6. Zapnutím motorku otočného roţně spusťte 

grilování pomocí otočného roţně. Víko je 
navrţeno tak, ţe je moţné jej zavřít během 
grilování na otočném roţni. 

7. Vţdy grilujte jídlo s nastavením nejmenšího 
plamene,  abyste  zabránili  spálení  nebo 
nadměrnému grilování jídla. 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 

8.10. Opatření proti vzplanutí 
plamene             
*** Velmi důleţité upozornění *** 
  

K vzplanutí plamene dochází, kdyţ je maso 
grilováno a jeho tuk a šťáva stéká na horké 
usměrňovače  plamene.  Kouř  samozřejmě 
pomáhá  dodávat  jídlu  grilovanou  chuť,  ale 
především je nutno ochránit jídlo před spálením 
eliminováním  nadměrného  vzplanutí.  Pro 
zabránění vzplanutí plamene je ABSOLUTNĚ 
DŮLEŢITÉ odstranit  přebytečný  tuk  z  masa 
před  grilováním,  pouţívat  střídmě  grilovací 
omáčky a marinády a negrilovat velmi levné 
maso nebo masové výrobky, protoţe tyto mívají 
vysoký  obsah  tuku  a  vody.  Dále  musí  být 
během  grilování  otočeny  ovládací  knoflíky 
hořáků vţdy do polohy LOW (nízké).  
  
Kdyţ se vzplanutí  plamene vyskytne, lze jej 
obvykle  uhasit  pomocí  jedlé  sody nebo soli 
pouţité přímo na usměrňovače plamene. Vţdy 
si chraňte ruce, kdyţ provádíte manipulaci v 
blízkosti  grilovacího  povrchu  grilu  a  dávejte 
pozor na plameny.  
  
Jestliţe  dochází  k  zapálení  tuku,  postupujte 
podle níţe uvedených pokynů. 
  
8.11. Zapálení tuku 
Vyprázdněte a vyčistěte odkapávací plech (a 
fóliovou vloţku, pokud je vloţena) od zbytků 
jídla  po  kaţdém  grilování.  Jestliţe  je  gril 
pouţíván pro skupiny o velkém počtu osob, 
bude nutné jej vypnout a nechat vychladnout 
kaţdé dvě hodiny za účelem odstranění zbytků 
jídla z odkapávacího plechu (a fóliové vloţky, 
pokud je vloţena) a vyčistit jej. Dobu intervalu 
čištění  moţná  budete  muset  zkrátit,  pokud 
budete grilovat  velmi  tučná jídla nebo levné 
masové výrobky. Pokud tak neučiníte, můţe to 
mít  za  následek  zapálení  tuku,  které  můţe 
způsobit zranění a váţné poškození grilu. 
  
V případě zapálení tuku: 

Pokud  je  to  bezpečné,  otočte  všechny 

ovládací  knoflíky  do  polohy 

„OFF“ (vypnuté). 

Zavřete přívod plynu na plynové láhvi. 

Udrţujte  všechny  osoby  v  bezpečné 

vzdálenosti od grilu a čekejte, dokud oheň 
nezhasne.  

Nezavírejte víko grilu.   

NIKDY NEHASTE GRIL VODOU. POKUD 

POUŢÍVÁTE HASICÍ PŘÍSTROJ, MUSÍ BÝT 
PRÁŠKOVÉHO TYPU. 



21 

NEVYJÍMEJTE ODKAPÁVACÍ PLECH. 

Pokud  se  vám  zdá,  ţe  se  hoření 

nezmenšuje nebo ţe se zhoršuje, zavolejte 
na pomoc vaše místní hasiče. 

  
8.12. Konec grilování 
Po kaţdém grilování otočte ovládací knoflíky 

hořáků  grilu  do  polohy  „HIGH“  (vysoké)  a 

nechte je hořet po dobu 5 minut. Tento postup 
zajistí shoření zbytků z grilování a tím usnadní 
čištění grilu. Zajistěte, aby víko grilu bylo během 
tohoto postupu otevřené.  
  
8.13. Vypnutí grilu 
Po skončení  pouţívání  grilu  otočte  všechny 
ovládací knoflíky úplně ve směru hodinových 

ručiček  do  polohy  „OFF“  (vypnuté)  a  pak 
uzavřete přívod plynu na plynové láhvi.   
  
Před zavřením krytu nebo víka počkejte, dokud 
gril dostatečně nevychladne. 
  
  

9. Péče a údrţba 
  

Pravidelně  čistěte  gril  mezi  pouţíváním  a 
zvláště  po  delších  dobách  skladování.  Před 
zahájením čištění zkontrolujte, ţe gril a jeho 
komponenty  jsou  dostatečně  vychladlé. 
Nenechávejte gril nechráněný před venkovními 
povětrnostními podmínkami a neskladujte jej ve 
vlhkých a mokrých prostorách. 
  

 Nikdy nemanipulujte s horkými díly holýma 
rukama. 

 Nikdy  nehaste  gril  vodou,  kdyţ  je  jeho 
povrch horký. 

  
Pro prodlouţení ţivotnosti a udrţení dobrého 
stavu grilu důrazně doporučujeme, abyste gril 
zakryli, kdyţ jej necháváte venku po jakoukoliv 
dobu, zvláště v zimních měsících. Ochranné 
kryty  a  jiné  příslušenství  grilů  Outback® 
určených pro náročné podmínky jsou dostupné 
prostřednictvím  vašeho  místního  dodavatele 
Outback®.  
  
I kdyţ je gril chráněn ochranným krytem, musí 
být pravidelně kontrolován, protoţe na gril můţe 
působit vlhkost nebo kondenzace, která můţe 
mít za následek jeho poškození. Moţná bude 
nutné vysoušet gril a vnitřní prostor ochranného 
krytu. Je moţné, ţe na tuku, který zůstal na 
dílech grilu, se bude tvořit plíseň.  Tato plíseň 
musí  být  z  povrchu  odstraněna  horkou 
mýdlovou vodou.  

Veškerá zjištěná rez, která nepřichází do styku 
s  jídlem,  musí  být  ošetřena  korozním 
inhibitorem a natřena nátěrem na grily nebo 
ţáruvzdorným nátěrem. 
  
V případě potřeby můţe být na chromové díly 
pouţit čistič chromu. Pro zamezení rezavění 
očistěte pochromované ohřívací  mříţky,  atd., 
stolním olejem po opláchnutí a vysušení. 
  
9.1. Grilovací plochy a ohřívací mříţka  
Po  vychladnutí  grilu  proveďte  umytí  horkou 
mýdlovou  vodou.  K  odstranění  veškerých 
zbytků jídla  pouţijte  jemný pěnový  čistič  na 
neodírající  podušce.   Nepouţívejte  odírající 
podušky nebo prášky, protoţe tyto mohou trvale 
poškodit povrch. Řádně opláchněte a vysušte. 
S  ohledem  na  hmotnost  grilovacích  ploch 
nedoporučujeme umývání v myčce nádobí. 
  
Výskyt povrchové rzi na grilovacích plochách je 
zcela normální. Pokud se rez vyskytuje mezi 
pouţíváním nebo během skladování, proveďte 
její  odstranění  pomocí  měkkého  mosazného 
drátěného  kartáče.  Dávejte  pozor,  abyste 
nepoškodili  grilovací  plochu,  pak  ji  znovu 
potřete olejem a ošetřete. 
  
9.2. Hořák  
Za  předpokladu,  ţe  hořáky  pracují  správně 
během  normálního  pouţívání,  jejich  čistotu 
zajistí shoření zbytků po grilování.  
  
Hořáky musí  být  vyjmuty a  očištěny jednou 
ročně nebo pokaţdé, kdyţ zjistíte silné nánosy, 
abyste zkontrolovali, ţe se nevyskytují ţádné 
známky ucpání (způsobeného zbytky jídla nebo 
hmyzem)  buď  v  otvorech  hořáků  nebo  v 
hlavním  přívodu  vzduchu  do  hořáků.  K 
odstranění ucpání pouţijte čistič trubek.  
  
Při osazování hořáků zpět dávejte pozor, aby 
krček  hořáku  byl  správně  umístěn  nad 
ventilovým výstupem.  
  
Výskyt  povrchové  rzi  na  hořácích  je  zcela 
normální.  Pokud  se  rez  vyskytuje  mezi 
pouţíváním nebo během skladování, proveďte 
její  odstranění  pomocí  měkkého  mosazného 
drátěného kartáče. 
  
9.3. Usměrňovače plamene (pokud jsou v 
dodávce) 
Odstraňte  veškeré  zbytky  z  povrchu 
usměrňovačů plamene pomocí plastové nebo 
dřevěné škrabky nebo mosazného drátěného 
kartáče. Nepouţívejte ocelovou škrabku nebo 
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kartáč. Umyjte horkou mýdlovou vodou a řádně 
opláchněte. 
  
9.4. Odkapávací plech 
Po  kaţdém  pouţití  vyprázdněte  a  očistěte 
odkapávací plech (a fóliovou vloţku, pokud je 
vloţena)  od  veškerého  tuku  a  zbytků  jídla 
pomocí plastové nebo dřevěné škrabky, pokud 
je to nutné.  
  
Pokud  nebudete  udrţovat  odkapávací  plech 
čistý, nadměrné mnoţství usazenin můţe mít za 
následek  vzplanutí  tuku.  To  můţe  být 
nebezpečné a váţně poškodit gril. Toto není 
vada grilu a proto výše uvedené poškození 
není v záruce zahrnuto. V případě potřeby lze 
odkapávací  plech  umýt  horkou  mýdlovou 
vodou. 
  
9.5. Těleso grilu 
Pravidelně odstraňujte přebytečný tuk z tělesa 
grilu pomocí utěrky vyţdímané v horké mýdlové 
vodě a řádně vysušte. Přebytečný tuk a zbytky 
jídla  lze  odstranit  z  vnitřního  prostoru  grilu 
pomocí měkké plastové nebo dřevěné škrabky. 
Není  nutné  odstranit  veškerý  tuk  z  tělesa. 
Pokud  chcete  provést  kompletní  čištění, 
pouţijte horkou mýdlovou vodu a utěrku nebo 
pouze nylonový štětinový kartáč. Nepouţívejte 
brusné  hmoty.  Před  kompletním  čištěním 
vyjměte grilovací plochy a hořáky. Neponořujte 
do vody plynové vedení nebo ovládací prvky. 
Po  osazení  hořáků  zpět  zkontrolujte  jejich 
činnost. 
  
V případě potřeby můţe být na díly z nerezové 
oceli pouţit čistič nerezové oceli.  
  
9.6. Víko grilu 
Pro čištění pouţívejte neodírající utěrku nebo 
podušku  a  horkou  mýdlovou  vodu. 
Nepouţívejte  odírající  podušky  nebo  prášky, 
protoţe tyto mohou trvale poškodit povrch. 
  
9.7. Spojovací materiál 
Veškeré  šrouby  a  matice,  atd.,  musí  být 
pravidelně kontrolovány a dotahovány. 
  
9.8. Skladování 
Před zakrytím nebo uskladněním zkontrolujte, 
ţe je  gril  řádně vychladlý.  Skladujte  gril  na 
studeném suchém místě.  
  
Zakrytím hořáků hliníkovou fólií zabraňte, aby 
se do otvorů hořáků dostal  hmyz nebo jiné 
nečistoty.  
  

Pokud  skladujete  gril  uvnitř,  plynovou  láhev 
musíte odpojit a nechat venku.  Plynovou láhev 
musíte vţdy skladovat venku, v suchém a dobře 
větraném  prostoru,  mimo  jakýchkoliv  zdrojů 
tepla nebo zapálení. Zabraňte, aby si děti hrály 
s plynovou lahví. 
  
Kdyţ pouţíváte gril po delší době skladování, 
proveďte výše uvedené postupy čištění. 
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10. Technické specifikace  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Změna specifikace vyhrazena bez předchozího upozornění. 

 
CE 

schválení 
Tepelný 
výkon Hořáky Velikost 

trysky Plyn / tlak 

Outback®   
Phoenix  
3 Burner 0359 

359BR665  

11,8 
kW  

3  

1,02mm 
 

1,02mm 
0,97mm 
0,89mm   

Butan / 28-30 mbar 
nebo propan / 37 mbar 

LPG / 30 mbar 
LPG / 37 mbar 
LPG / 50 mbar PX-H4360 

PX-H4361 

Outback®   
Phoenix  
4 Burner 0359 

359BR665  

11,8 
kW  

4  

0,89mm 
 

0,89mm 
0,84mm 
0,79mm   

Butan / 28-30 mbar 
nebo propan / 37 mbar 

LPG / 30 mbar 
LPG / 37 mbar 
LPG / 50 mbar PX-H4460 

PX-H4461 

Outback®   
Phoenix  
6 Burner  0359 

359BR665  

15,84 
kW  

6  

0,81mm 
 

0,81mm 
0,74mm 
0,71mm   

Butan / 28-30 mbar 
nebo propan / 37 mbar 

LPG / 30 mbar 
LPG / 37 mbar 
LPG / 50 mbar PX-H5660 

PX-H5661 

Postranní 
hořák  

0359 
359BR665 

2,8 
kW 

1 

0,84mm 
 

0,84mm 
0,79mm 
0,74mm  

Butan / 28-30 mbar 
nebo propan / 37 mbar 

LPG / 30 mbar 
LPG / 37 mbar 
LPG / 50 mbar 

Spotřeba plynu: 
Phoenix 3 Burner Black / Stainless Steel: 861g/h        
Phoenix 4 Burner Black / Stainless Steel: 880 g/h    
Phoenix 6 Burner Black / Stainless Steel: 1 363 g/h           
Postranní hořák: 210 g/h 

Země pouţití: 
I3+ (28-30/37)  BE, CY, CZ, EE, FR, GR, IE, IT, LV, LT, LU, PT, SK, ES, CH, GB, 

RO 
I3B/P(30)   BG, CY, CZ, DK, EE, FI, GR, HR, HU, LV, LT, LU, MT, NL, NO, SK, 

SI, SE, TR, IS 
I3B/P(50)   AT, DE, HU, SK, CH 
I3B/P(37)  PL 
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11. Odstraňování poruch 

Porucha   Moţná příčina   Řešení  

Hořák se nazapálí pomocí 
zapalovacího systému.  

 Prázdná plynová láhev.   Vyměňte za plnou. 

 Vadný regulátor.   Nechte regulátor zkontrolovat nebo 
vyměnit. 

 Nečistoty v hořáku.   Vyčistěte hořák. 

 Nečistoty v plynových tryskách nebo 
plynové hadici. 

  Vyčistěte trysky a hadici. 

  Vodič elektrody nebo zapalovacího 
tlačítka je uvolněný nebo odpojený na 
elektrodě nebo na zapalovací 
jednotce. 

  Připojte zpět vodič. 

  Poškozená elektroda nebo vodič.   Vyměňte elektrodu a vodič. 

  Nesprávná mezera elektrody / 
nevyrovnaný sběrač 

  Sběrač plynu okolo elektrody musí být 
rovnoběţně s hořákem s mezerou 3 aţ 
4  mm  mezi  koncem  elektrody  a 
jazýčkem na konci sběrače. Vyrovnejte 
sběrač podle potřeby. 

  Vadné připojení baterie v jednotce 
zapalování.  

 Zkontrolujte správné přitlačení baterie 
na kontakty.  

Hořák se nezapálí pomocí 
zápalky.  

 Prázdná plynová láhev.   Vyměňte za plnou. 

  Vadný regulátor.   Nechte regulátor zkontrolovat nebo 
vyměnit. 

  Nečistoty v hořáku.   Vyčistěte hořák. 

  Nečistoty v plynových tryskách 
nebo plynové hadici. 

  Vyčistěte trysky a hadici. 

 Příliš malá plynová láhev.   Pouţijte větší plynovou láhev. Malý plamen nebo zpětné 
vzplanutí (oheň v trubce 
hořáku - je moţné slyšet 
syčení nebo hlučení).  

 Nečistoty v hořáku.   Vyčistěte hořák. 

 Nečistoty v plynových tryskách 
nebo plynové hadici. 

  Vyčistěte trysky a hadici. 

 Větrné podmínky.   Přemístěte gril do více krytého místa. 

Knoflíkem plynového 
ventilu jde těţko otáčet.  

 Plynový ventil je zadřený.   Vyměňte plynový ventil.  

Pro budoucí pouţití a korespondenci si zde poznamenejte výrobní číslo 
vašeho grilu. 
(Viz štítek na boku tělesa grilu.) 

Výrobní číslo__________________ 
Toto číslo  budete potřebovat  při  objednávání  náhradních dílů  nebo 
příslušenství. Také budete potřebovat referenční číslo dílu, pokud je 
přiřazeno. Vydáno v listopadu 2011  


