
Návod k montáži a obsluze plynového  
grilu Outback® Omega 100 a Omega 200 

Obrázky nejsou v měřítku. 
Změna specifikace vyhrazena bez předchozího upozornění. 
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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 používání 

grilu a kontaktujte vašeho místního 
dealera. 

PRO VAŠI BEZPEČNOST 
  

1. Neskladujte a nepoužívejte 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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 KÓD DÍL KS 
OUTBACK®  
OMEGA 100  

OUTBACK®  
OMEGA 200  

Kryt 

A1 Kryt (předem namontovaný k tělesu) 1   

A2 Rukojeť krytu 1   

A3 Horní držák pantu 2   

A4 Ohřívací mřížka 1   

A5 Tepelný štít  1   

TĚLESO 

B1 Těleso grilu 1   

B2 Hořák 1   

B3 Ovládací panel 1   

B4 Ovládací knoflík 2   

B5 Hadice (pokud je v dodávce)    

B6 Hlavní elektroda 1   

B7 Sběrač plynu 1   

B8 Zapalovací tlačítko 1   

B9 Nižší držák pantu 2   

B10 Grilovací rošt  1   

B11 Usměrňovač plamene  1    

B12 Držák misky na tuk  1   

B13 Miska na tuk  1   

B14 Oblouková opěra 2   

B15 Manipulace s tělem  1  

VOZÍK  

C1 Postranní polička   2 

C2 Levá přední noha 1   

C3 Levá zadní noha 1   

C4 Pravá přední noha 1   

C5 Pravá zadní noha 1   

C6 Patka nohy 2   

C7 Síto 1   

C8 Dlouhá nosná tyč  2  

C9 Krátká nosná tyč  2  

C10 Spodní polička   1 

C11 Krátká hřídel 2   

C12 Kolečko  2   

C13 Poklice 2   

SPOJOVACÍ 
MATERIÁL 

D1 Šroub ST4,0x10  2   

D2 Šroub M5x10 2   

D3 Šroub M6x15  4  

D4 Šroub M6x25 4   

D5 Šroub M6x30 4   

D6 Šroub M6x40   8 

D7 Šroub M6x50 4   

D8 Úchytka hřídele 2   

D9 Matice M6  4 20 

D10 Distanční podložka poličky   8 

D11 Podložka poličky   8 

1. Seznam dílů 
 

Množství 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“. 

   Předem namontovaný komponent 
  Množství se liší podle zakoupeného modelu 
 Vzhled, velikost a konstrukce se mohou lišit podle zakoupeného modelu 
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2.1. Rozložené zobrazení dílů: Omega 100 
Množství 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“. 

Předem smontované těleso obsahuje 
následující jednotlivé díly: 

B10 

B12 

B13 

B15 

C7 

C8 C9 

C13 C12 

C3 C5 

C6 

B5 

C11 
D8 

A1 A3 B1 B2 

B7 

B3 B4 

B9 

D1 

D2 B8 

B6 

B14 

C2 C4 

B11 

A2 

A5 

A4 
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2.2. Referenční seznam spojovacího materiálu: Omega 100 
Změna specifikace vyhrazena bez předchozího upozornění. 

C11 

D8 

D3 

D7 

D4, D9 D5 

Krátká hřídel (2 ks) Úchytka hřídele (2 ks) 

Šroub M6x15 (4 ks) 
Šroub M6x50 (4 ks) 

Šroub M6x25 (4 ks), Matice M6 (4 ks) 
Šroub M6x30 (4 ks) 
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3.1. Rozložené zobrazení dílů: Omega 200 
Množství 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“. 

C10 

Předem smontované těleso 
obsahuje následující jednotlivé díly: 

B5 

A1 A3 B1 B2 

B7 

B3 B4 

B9 

D1 

D2 B8 

B6 

B14 

B12 

B13 

C7 

C13 C12 

C6 

C11 
D8 

C1 

B10 

C3 C5 C2 C4 

A4 

A2 

B11 

A5 
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3.2. Referenční seznam spojovacího materiálu: Omega 200 
Změna specifikace vyhrazena bez předchozího upozornění. 

C11 

D8 

D4, D9 
D5, D9 

D6, D9, D10, D11 

D7, D9 

Krátká hřídel (2 ks) Úchytka hřídele (2 ks) 

Šroub M6x25 (4 ks), Matice M6 (4 ks) Šroub M6x30 (4 ks), Matice M6 (4 ks) 
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Šroub M6x50 (4 ks), Matice M6 (4 ks) 
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4. Montáž 
  

DŮLEŽITÉ! 
 NÁSTROJE POTŘEBNÉ PRO MONTÁŽ: Středně velký plochý nebo křížový šroubovák, francouzský 

klíč nebo sada stranových klíčů.  
 Montáž tohoto grilu vyžaduje 2 osoby. 
 I když je výrobě tohoto výrobku věnována velká pozornost, vyskytují se zde ostré hrany, na které musíte 

během montáže dávat pozor. 
 Před montáží a používáním grilu si pozorně přečtěte oddíl Důležité informace. 

2 

POZOR!  Dávejte pozor, aby se kryt nebo víko při usazování neočekávaně 
neotevřelo nebo nepoškodilo. 

1 
      Omega 100           Omega 200           

      Omega 100           Omega 200           

C3 

C5 
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Zajistěte, aby nohy se suchým zipem k nim upevněným byly v přední části 
grilu směrem dovnitř. 

3       Omega 100           Omega 200           

      Omega 100           Omega 200           

C2 

C4 

D4 

D9 

D4 

D9 

D4 

D9 

D4 

D9 

4 
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5 

6 

  Pro uživatele grilu Omega 250: přeskočte tento krok a přejděte přímo ke kroku 7. 

      Omega 100           Omega 200           

      Omega 100           Omega 200           

D7 

D7 

C8 

D5 

C9 

D5 
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  Pro uživatele grilu Omega 100: přeskočte tento krok a přejděte přímo ke kroku 8. 

7       Omega 100           Omega 200           

      Omega 100           Omega 200           

C2 

D5 

D9 

D7 

D9 

Omega 200 

C12 

D8 

C11 
C13 

8 
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  Pro uživatele grilu Omega 200: přeskočte tento krok a přejděte přímo ke kroku 10. 

  Pro uživatele grilu Omega 100: přeskočte tento krok a přejděte přímo ke kroku 11. 

  Pro uživatele grilu Omega 200: tento krok proveďte jak u pravé, tak u levé boční plochy. 

9 

10 

      Omega 100           Omega 200           

      Omega 100           Omega 200           

B15 

D3 

C1 

D6 

D11 

D10 

D9 
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11 

12 

      Omega 100           Omega 200           

      Omega 100           Omega 200           

 Vložte misku na tuk do drátěného držáku misky. 

B13 

B11 



13 

13 

14 

      Omega 100           Omega 200           

      Omega 100           Omega 200           

A1 

A2 

A5 

D2 

B10 
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15 

16 

      Omega 100           Omega 200           

      Omega 100           Omega 200           

C7 

Krok 1 

Krok 2 

Krok 3 

Krok 4 

A4 
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MONTÁŽ JE NYNÍ KOMPLETNÍ. 
PŘEJDĚTE NA DALŠÍ STRÁNKU OBSAHUJÍCÍ NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ 

  
PŘED ZAHÁJENÍM POUŽÍVÁNÍ GRILU MUSÍ BÝT NYNÍ PROVEDENA ZKOUŠKA TĚSNOSTI 

VŠECH SPOJŮ A PŘÍPOJEK.  
Provádějte zkoušku těsnosti každý rok a po každé demontáži nebo výměně plynové láhve. 

ZKOUŠKA TĚSNOSTI 
  
Zkoušku těsnosti provádějte vždy v dobře větraném prostoru.   
  
Krok 1 - Zkontrolujte, že všechny ovládací knoflíky grilu jsou v poloze OFF (vypnuté). 
Krok 2 - Otevřete přívod plynu / otevřete ovládací ventil plynu na plynové láhvi nebo regulátoru. 
Krok 3 - 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 4 -  NIKDY NEPOUŽÍVEJTE OTEVŘENÝ PLAMEN při zkoušce těsnosti. 
Krok 5 - Jestliže se okolo spojů vytváří bublinky, nejsou tyto spoje těsné. 
 Zavřete přívod plynu na plynové láhvi 
 Utáhněte znovu všechny spoje 
 Opakujte zkoušku 
 Jestliže se znovu tvoří bublinky, nepoužívejte gril a kontaktujte vašeho místního dealera 

společnosti Outback pro technickou pomoc. 
  
Po zkoušce těsnosti vždy setřete smíšený roztok (½ vody a ½ saponátu / mýdla) ze všech spojů 
a přípojek. 

1. Maximální průměr nebo šířka je 315 mm. 
2. Maximální výška (včetně regulátoru) je 580 mm. 

2 

1 

Schéma testu netěsností 
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5. Důležité informace 
  

Před montáží a používáním grilu si pozorně 
přečtěte tyto pokyny. 
  

 Uschovejte si tento návod pro budoucí 
použití. 

 Tento výrobek je určený pouze pro venkovní 
použití. Nepoužívejte jej uvnitř.  

 Nepoužívejte gril a neskladujte plynové 
láhve pod úrovní povrchu země. Zkapalněný 
plyn (LPG) je těžší než vzduch, takže pokud 
se vyskytne netěsnost, plyn se bude 
hromadit v dolních úrovních a může dojít k 
jeho zapálení v případě výskytu plamene 
nebo jiskry. 

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

 Před zapálením grilu odstraňte plastový obal 
ze všech dílů. 

 Nepoužívejte gril do vzdálenosti 1 m od 
jakékoliv hořlavé konstrukce nebo povrchu. 
Nepoužívejte gril pod žádným hořlavým 
povrchem. 

 Plynové láhve nesmí být nikdy umisťovány 
přímo pod gril. 

 Plynové láhve nesmí být nikdy skladovány 
nebo používány položené na jejich boku v 
horizontální poloze. Únik by byl velmi 
závažný a kapalina by se mohla dostat do 
plynového vedení s vážným důsledkem. 

 Nikdy neskladujte plynové láhve uvnitř. 

 Před zapálením grilu otevřete jeho kryt nebo 
víko. 

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

 Když je gril zapálený, nesmí být ponechán 
bez dozoru. 

 Rukojeť krytu nebo víka může být velmi 
horká. Při uchopení se dotýkejte rukojeti 
pouze uprostřed. Během grilování vždy 
používejte grilovací rukavice nebo proveďte 
jinou úpravu grilu. 

 Používejte speciální grilovací nástroje s 
dlouhými tepelně odolnými držadly. 

 Dávejte pozor při otevírání krytu nebo víka, 
protože při otevírání vychází zevnitř horká 
pára. 

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

 Po ukončení používání zavřete přívod plynu 
na plynové láhvi. 

 Nikdy nezakrývejte gril, dokud úplně 

nevychladl. 

 Používejte gril pouze na stabilním a rovném 
povrchu. 

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

 Provádějte zkoušku těsnosti každý rok a po 
každé demontáži nebo výměně plynové 
láhve. 

 Neukládejte hořlavé materiály v blízkosti 
grilu. 

 Nepoužívejte spreje v blízkosti grilu. 

 Nedodržení pokynů uvedených v příručce 
může mít za následek vážné zranění nebo 
poškození. 

 Součásti označené výrobcem nebo jeho 
zprostředkovatelem nesmí uživatel nijak 
měnit. 

 Úprava grilu může 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 může používat 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 dosažitelný z hořáků, 
zvláště když teplota plynu začne klesat pod +10 
°C. K výměně plynových lahví možná budete 
potřebovat klíč.  
  
Nestavte láhev na základnu vozíku. 
  
 Hadice musí viset volně bez jakýchkoliv 

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

 Kromě přípojky se nesmí žádný jiný díl 
dotýkat žádného horkého dílu grilu. Pokud 
hadice vykazuje známky poškození, musí 
být vyměněna za hadici vhodnou pro použití 
se zkapalněným plynem, která splňuje státní 
normy země, ve které je používána.   

 Vhodná hadice musí být v souladu s normou 
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EN16436-1 nebo místními normami. Délka 
hadice by neměla překročit 1,5 m. 

  
Chcete-li dosáhnout optimálního výkonu, 
doporučujeme použít 13kg plynovou láhev. 
Vhodná regulátor musí vyhovovat normě 
EN16129. PRO BEZPEČNÝ A ÚČINNÝ 
PROVOZ GRILU MUSÍTE MÍT SPRÁVNÝ 
REGULÁTOR A PLYNOVOU LÁHEV. POUŽITÍ 
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 
použití 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 žádný hořlavý 
povrch. Boční strany grilu nesmí být NIKDY 
blíže než 1 metr od jakéhokoliv hořlavého 
povrchu, včetně stromů a oplocení a v blízkosti 
grilu nesmí být žádné tepelné zdroje (cigarety, 
otevřený plamen, jiskry, atd.). Udržujte gril 
stranou od veškerých hořlavých materiálů! 
  
7.2. Bezpečnostní opatření 
Neucpávejte žádné větrací otvory v tělese grilu.  
  
Umístěte plynovou láhev na rovnou zem vedle 
grilu a v bezpečné vzdálenosti od veškerých 
zdrojů tepla.  
  
Pokud potřebujete nainstalovat nebo vyměnit 
plynovou láhev, nejdříve zkontrolujte, že je gril 
vypnutý a že v jeho blízkosti nejsou žádné 
zdroje zapálení (cigarety, otevřený plamen, 
jiskry, atd.).  
  
7.3. Připojení plynové hadice ke grilu 
Plynovou hadici připojte k plynové přípojce na 
levé straně grilu. Neutahujte nadměrnou silou. 
Nepoužívejte na přípojku těsnicí pásku, pastu 
nebo kapalinu. 
  
7.4. Připojení regulátoru k plynové láhvi 
Zkontrolujte, že 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, že rozumíte oddílu 
DŮLEŽITÉ INFORMACE uvedenému v 
tomto návodu. 

 Gril není navržen pro použití více než 50 % 
grilovací plochy jako plný plech - to zahrnuje 
pečicí nádoby. Využití celé plochy způsobí 
nadměrné tvoření tepla a poškození grilu. 
Tento způsob využití grilu není v záruce 
zahrnutý. 

  
8.2. Příprava před grilováním 
Abyste zabránili přilepování grilovaného jídla na 
grilovací povrch, použijte štětec s dlouhým 
držadlem k nanesení slabého povlaku 
stolního nebo rostlinného oleje před každým 
grilováním. (Poznámka: Když grilujete poprvé, 
barvy nátěru se mohou mírně změnit. To je 
normální a předpokládá se to.)  

  
8.3. Zapálení grilu 

 Před zapálením grilu otevřete jeho kryt nebo 
víko. Nikdy nezapalujte gril se zavřeným 
krytem nebo víkem. 

 Zkontrolujte, že všechny ovládací knoflíky 
jsou v poloze OFF (vypnuté). Otevřete 
ovládací ventil plynu na plynové láhvi nebo 
regulátoru. 

 Stiskněte a otočte ovládacím knoflíkem 
levého krajního hořáku do polohy vysoká. 
Několikrát rychle stiskněte tlačítko 
zapalování, až se levá část hořáku zapálí.  

 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 níže 
uvedených pokynů pro ruční zapálení.  

 Po úspěšném zapálení levé strany otočte 
pravý krajní ovládací knoflík do horní polohy. 
Zbývající část hořáku by se měla zapálit 
automaticky. 

 Po zapálení uveďte hořáky do polohy na 
dobu 3–5 min do polohy „low“ za účelem 
předehřátí rožně. Toto předehřátí grilu musí 
být prováděno před každým grilováním. 
Během předehřívání musí být kryt nebo víko 
otevřené. 

 Ponecháním tlačítek hořáků v této „low“ 
poloze dosáhnete nejlepších kuchařských 
výsledků. 
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8.4. Pokyny pro ruční zapálení 

 Před zapálením grilu otevřete jeho kryt nebo 
víko. Nikdy nezapalujte gril se zavřeným 
krytem nebo víkem. 

 Zkontrolujte, že všechny ovládací knoflíky 
jsou v poloze OFF (vypnuté). Otevřete 
ovládací ventil plynu na plynové láhvi nebo 
regulátoru. 

 Zasuňte zapálenou zápalku skrz pravý otvor 
pro zapalování zápalkou na spodní straně 
tělesa grilu a podržte ji u pravého krajního 
otvoru 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. 

 Jakmile je zapálena pravá část hořáku, 
zapalte zbývající část hořáku.  

 Pokud se hořák nezapálí, kontaktujte 
vašeho místního dealera pro technickou 
pomoc. 

 Po zapálení uveďte hořáky do polohy na 
dobu 3–5 min do polohy „low“ za účelem 
předehřátí rožně. Toto předehřátí grilu musí 
být prováděno před každým grilováním. 
Během předehřívání musí být kryt nebo víko 
otevřené.  

 Ponecháním tlačítek hořáků v této „low“ 
poloze dosáhnete nejlepších kuchařských 
výsledků. 

  
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 horký usměrňovač 
plamene a vypařují se. Následné stoupání 
kouře podlévá jídlo a dodává mu jedinečnou 
grilovanou chuť.  
  

Neopékejte jídlo, je-li kryt uzavřený. 
Uzavření krytu na dlouhou dobu může 
způsobit přehřátí rožně nebo vzplanutí tuku, 
což může rožeň poškodit.  

  
8.6. Ohřívací mřížka (pokud je v dodávce) 
Ohřívací mřížky jsou vhodným prostředkem k 
udržování teplého grilovaného jídla nebo k 
ohřívání různých potravin, např. pečiva. 
Doporučuje se umístit jídlo (zvláště tučné) na 
přední část ohřívací mřížky, aby se zabránilo 
možnosti tečení šťávy a tuku dolů na zadní 
stranu grilu. Před použitím grilu vždy 
zkontrolujte, že je ohřívací mřížka správně 
upevněna. 

  

8.7. Opatření proti vzplanutí 
plamene  
*** Velmi důležité upozornění *** 
K vzplanutí plamene dochází, když 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 
DŮLEŽITÉ odstranit přebytečný tuk z masa 
před grilováním, používat střídmě grilovací 
omáčky a marinády a negrilovat velmi levné 
maso nebo masové výrobky, protože tyto 
mívají vysoký obsah tuku a vody. Dále musí 
být během grilování otočeny ovládací 
knoflíky hořáků vždy do polohy LOW (nízké).  

  
Když se vzplanutí plamene vyskytne, lze jej 
obvykle uhasit pomocí jedlé sody nebo soli 
použité přímo na usměrňovač plamene. Vždy si 
chraňte ruce, když provádíte manipulaci v 
blízkosti grilovacího povrchu grilu a dávejte 
pozor na plameny. 
  

Jestliže dochází k zapálení tuku, postupujte 
podle níže uvedených pokynů. 
  

8.8. Zapálení tuku 
Vyprázdněte a vyčistěte misku na tuk od zbytků 
jídla po každém grilování. Jestliže je gril 
používán pro skupiny o velkém počtu osob, 
bude nutné jej vypnout a nechat vychladnout 
každé dvě hodiny za účelem odstranění zbytků 
jídla z misky na tuk a vyčistit jej. Dobu intervalu 
čištění možná budete muset zkrátit, pokud 
budete grilovat velmi tučná jídla nebo levné 
masové výrobky. Pokud tak neučiníte, může to 
mít za následek zapálení tuku, které může 
způsobit zranění a vážné poškození grilu. 
  

V případě zapálení tuku: 

 Pokud je to bezpečné, otočte všechny 
ovládací knoflíky do polohy „OFF“ (vypnuté). 

 Zavřete přívod plynu na plynové láhvi. 

 Udržujte všechny osoby v bezpečné 
vzdálenosti od grilu a čekejte, dokud oheň 
nezhasne.  

 Nezavírejte kryt nebo víko grilu.   
 NIKDY NEHASTE GRIL VODOU. POKUD 

POUŽÍVÁTE HASICÍ PŘÍSTROJ, MUSÍ BÝT 
PRÁŠKOVÉHO TYPU. 

 NEVYJÍMEJTE MISKU NA TUK. 
 Pokud se vám zdá, že se hoření 

nezmenšuje nebo že se zhoršuje, zavolejte 
na pomoc vaše místní hasiče. 
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8.9. Konec grilování 
Po každém grilování otočte ovládací knoflíky 
hořáků grilu do polohy poloze a nechte je hořet 
po dobu 5 minut. Tento postup zajistí shoření 
zbytků z grilování a tím usnadní čištění grilu. 
Zajistěte, aby kryt nebo víko bylo během tohoto 
postupu otevřené.  
  

8.10. Vypnutí grilu 
Po skončení používání 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 údržba 
  

Pravidelně čistěte gril mezi používáním a 
zvláště po delších dobách skladování. Před 
zahájením čištění zkontrolujte, že 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, když je jeho 
povrch horký. 

  
Pro prodloužení životnosti a udržení dobrého 
stavu grilu důrazně doporučujeme, abyste gril 
zakryli, když 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 když je gril chráněn ochranným krytem, musí 
být pravidelně kontrolován, protože na gril může 
působit vlhkost nebo kondenzace, která může 
mít za následek jeho poškození. Možná bude 
nutné vysoušet gril a vnitřní prostor ochranného 
krytu. Je možné, že 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 
žáruvzdorným nátěrem.  
  

9.1. Grilovací plochy a ohřívací mřížka 
Po vychladnutí grilu proveďte umytí horkou 
mýdlovou vodou. K odstranění veškerých 
zbytků jídla použijte jemný pěnový čistič, 
nanesený na neodírající měkké podložce  
Nepoužívejte odírající podložky nebo prášky, 
protože tyto mohou trvale poškodit povrch. 
Řádně opláchněte a vysušte. S ohledem na 
hmotnost grilovacích ploch nedoporučujeme 
umývání v myčce nádobí. 
  

9.2. Hořák  
Hořák byl nastaven pro optimální výkon 
plamene. Když je hořák zapálený, normálně 
uvidíte modrý plamen, případně s malou žlutou 
špičkou. Jestliže je plamen výrazně žlutý, mohlo 
by to být způsobeno tukem z grilování, který 
zanáší hořák, nebo nečistotami či hmyzem 
v otvorech nebo Venturiho trubicích hořáku. 
Může tím docházet k omezení nebo zamezení 
toku směsi plynu a vzduchu, což může vést k 
požáru za ovládacím panelem s následkem 
vážného poškození grilu. Pokud k tomu dojde 
a je-li to bezpečné, přívod plynu u láhve by 
se měl ihned zavřít. 

  
Hořák by se měl pravidelně kontrolovat, 
demontovat a čistit, nejméně jednou za rok, a 
dále za následujících podmínek: 
1) Vytažení grilu po uskladnění. 
2) Jeden nebo více hořáků se nezapálí. 
3) Plamen hořáku je výrazně žlutý. 
4) Plyn se zapálí za ovládacím panelem. 
5) V případě zjištění silných usazenin. 

  
Za předpokladu, že hořáky pracují správně 
během normálního používání, jejich čistotu 
zajistí shoření zbytků po grilování.  

  
Chcete-li hořák zcela vyčistit, demontujte jej 
z grilu. K odstranění koroze z povrchu hořáku 
lze použít měkký drátěný kartáč. K odstranění 
překážek v otvorech a Venturiho trubicích 
hořáku použijte čistič trubek nebo kousek drátu 
a dávejte přitom pozor, abyste otvory nezvětšili. 

  
Vyčistěte síto proti hmyzu na konci Venturiho 
trubice štětinovým kartáčem (např. starým 
zubním kartáčkem). 

  
Abyste viděli do Venturiho trubice a 
zkontrolovali, že je čistá, může být zapotřebí 
svítilna. Otočte hořák nastojato a lehce s ním 
klepněte o tvrdý povrch, např. dřevo, abyste 
zevnitř vyklepali nečistoty. 
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Při osazování hořáku zpět dávejte pozor, aby 
Venturiho trubice hořáku byly správně umístěny 
přes ventilové výstupy. 

  
9.3. Usměrňovače plamene 
Odstraňte veškeré zbytky z povrchu 
usměrňovačů plamene pomocí plastové nebo 
dřevěné škrabky nebo mosazného drátěného 
kartáče. Nepoužívejte ocelovou škrabku nebo 
kartáč. Umyjte horkou mýdlovou vodou a řádně 
opláchněte. 

  
9.4. Miska na tuk 
Po každém použití vyprázdněte a misku na tuk 
od veškerého tuku a zbytků jídla pomocí 
plastové nebo dřevěné škrabky, pokud je to 
nutné.  
  
Pokud nebudete udržovat odkapávací plech / 
misku na tuk čistý, nadměrné množství 
usazenin může mít za následek vzplanutí tuku. 
To může být nebezpečné a vážně poškodit gril. 
Toto není vada grilu a proto výše uvedené 
poškození není v záruce zahrnuto. V případě 
potřeby lze odkapávací plech / misku na tuk 
umýt horkou mýdlovou vodou. 
  
9.5. Těleso grilu 
Pravidelně odstraňujte přebytečný tuk z tělesa 
grilu pomocí utěrky vyždímané 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, 
použijte horkou mýdlovou vodu a utěrku nebo 
pouze nylonový štětinový kartáč. Nepoužívejte 
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. 
  
9.6. Kryt nebo víko grilu & vozík 
Pro čištění používejte neodírající utěrku nebo 
houbičku a horkou mýdlovou vodu. 
Nepoužívejte odírající podložky nebo prášky, 
protože 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, 
že 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 vždy skladovat venku, v suchém a dobře 
větraném prostoru, mimo jakýchkoliv zdrojů 
tepla nebo zapálení. Zabraňte, aby si děti hrály 
s plynovou lahví. 
  
Když používáte gril po delší době skladování, 
proveďte výše uvedené postupy čištění. 
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10. Technické specifikace 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Změna specifikace vyhrazena bez předchozího upozornění. 
 
 
 

Poznámky: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
CE 

schválení 
Tepelný 
výkon Hořáky Velikost 

trysky Plyn / tlak 

Outback® 
Omega 100 
Gas 

0359 359BL239 6,6kW 1 
0.89mm 

 
0.89mm 

Butan: 28-30mbar 
Propan: 37mbar 

směsi LPG: 30mbar 

Outback® 
Omega 200 
Gas 

0359 359BL239 6,6kW 1 
0.89mm 

 
0.89mm 

Butan: 28-30mbar 
Propan: 37mbar 

směsi LPG: 30mbar 

Spotřeba plynu: 

Omega 100: 480g/hr 
Omega 200: 480g/hr 
 

Země použití: 
I3+ (28-30/37)  BE, CH, CY, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LT, LU, LV, PT, SK, SI 
I3B/P(30)   BE, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, HU, IT, LT, NL, NO, SE, SI, SK, RO, 

HR, TR, BG, IS, LU, MT 

Výrobce: 
TPA Industrial (DG) Co. Ltd. 
Xingguang Rd., Huangjiang, Dongguan 
Guangdong, China 523768 



22 

Pro budoucí použití 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. 

11. Odstraňování poruch 

Vydáno v září 2020  

Porucha   Možná příčina   Řešení 

Hořák se nezapálí 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. 

 Vadné zapalovací tlačítko   Vyměňte zapalovač a/nebo tlačítko 

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. 

Malý plamen nebo zpětné 
vzplanutí (oheň v trubce 
hořáku - je možné slyšet 
syčení nebo hučení).  

 Příliš malá plynová láhev   Použijte větší plynovou láhev. 

 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 těžko otáčet.  

 Plynový ventil je zadřený.   Vyměňte plynový ventil. 


