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KOMBINOVANÝ GRIL 3 v 1
NÁVOD K OBSLUZE

Děkujeme vám, že jste si zakoupili tento Kombinovaný gril 3 v 1. Než ji začnete
používat, přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a uschovejte jej pro

případ dalšího použití.
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Všeobecné bezpečnostní předpisy

1. VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY
 VÝSTRAHA (Dřevěné uhlí) 

Před instalací nebo použitím tohoto produktu si pozorně přečtěte tyto informace
Používání tohoto barbecue grilu vyžaduje minimální množství dohledu a bezpečnostních opatření (viz níže 
uvedená doporučení).
Buďte ohleduplní k životnímu prostředí - den strávený venku v přírodě by neměl způsobit zkázu nebo znečištění. 
Při prvním použití zahřívejte tento barbecue gril po dobu 30 minut. Stabilizujete tím barvu a ta se zbaví zápachu, 
avšak jen při prvním zapnutí.

POKYNY K POUŽÍVÁNÍ

DŮLEŽITÉ:
Váš barbecue gril je nyní připraven k použití a brzy poznáte, jak moc je užitečný.

Pro zajištění bezpečnosti PROSÍM VEZMĚTE NA VĚDOMÍ:
1. Nepoužívat v uzavřených prostorách!
2. VÝSTRAHA! K zapalování či opětovnému zapalování nepoužívat líh ani benzín! Použít pouze podpalovač 

v souladu s EN 1860-3!
3. VÝSTRAHA! Děti a domácí zvířata držte z dosahu.
 Před použitím spotřebiče přečíst návod.
 Každý rok bohužel dochází k velkému množství nehod. Popáleniny jsou závažné zejména u malých dětí, 

protože z důvodu jejich výšky jsou jejich tváře téměř vždy ve stejné výšce, jako je oheň.
4. Za větrného počasí otočte váš barbecue gril tak, aby vítr nemohl vytvářet jiskry.
5. Z bezpečnostních důvodů nikdy nestříkejte studenou vodu do blízkosti litinového ohniště.
6. Barbecue gril musí být před použitím nainstalován na bezpečnou rovnou základnu.
7. Maximální množství briket pro tento gril: 1,2 kg.
8. Doporučení: Tento barbecue gril by měl být zahříván a palivo by mělo zůstat červené alespoň po dobu  

30 minut před prvním vařením na tomto grilu.
9. VÝSTRAHA! Povrch rožně bude velmi horký, během provozu s ním nemanipulovat.
10. Nepoužívat rožně v uzavřeném prostoru a/nebo obytném prostoru, např. v domech, stanech, karavanech, 

lodích nebo jiném uzavřeném prostoru. Existuje nebezpečí otravy oxidem uhelnatým.

JAK ZAPALOVAT DŘEVĚNÉ UHLÍ?

Několik tipů: Pro vaření není dovoleno používat dřevo, musíte používat pouze dřevěné uhlí.
  Vložte dřevěné uhlí. Používejte dřevěné uhlí, které splňuje požadavky platných zákonů. Dřevěné uhlí musí být 

umístěno 2 cm pod roštem, když je ve své nejnižší poloze.
   Nejsnazším způsobem zapálení dřevěného uhlí je použít zapalovače pro barbecue grily, které snadno 

koupíte v obchodech.
 Nevařte dříve, než má palivo popelový povlak.
  Ještě jednou vám připomínáme, že na dřevěné uhlí nesmíte lít hořlavé tekutiny za účelem zapálení nebo 

opětovného zapálení barbecue grilu.
  Ze zřejmých bezpečnostních důvodů důrazně doporučujeme, abyste během používání váš barbecue gril 

nepřesouvali.
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 UPOZORNĚNÍ:
Nepoužívat rožně v uzavřeném prostoru a/nebo obytném prostoru, např. v domech, 
stanech, karavanech, lodích nebo jiném uzavřeném prostoru. Existuje nebezpečí otravy 
oxidem uhelnatým.

 Přečtěte si pozorně před sestavením a používáním tohoto grilu

 VÝSTRAHA (Plyn) 
Pro zajištění bezpečnosti PROSÍM VEZMĚTE NA VĚDOMÍ:
1. Používat pouze ve venkovním prostředí.
2. Před použitím spotřebiče přečíst návod.
3. UPOZORNĚNÍ: Přístupné části mohou být velmi horké. Zamezte přístupu dětí. Při manipulaci s obzvlášť 

horkými komponentami používejte ochranné rukavice.
4. Tento spotřebič musí být umístěn mimo dosah hořlavých materiálů.
5. Během provozu spotřebičem nepohybovat.
6. Po použití uzavřít přívod paliva na lahvi na plyn.
7. Jakékoliv úpravy spotřebiče mohou být nebezpečné.
8. Neumísťujte tlakovou láhev na plyn pod spotřebič nebo do jeho blízkosti.
9. Tlaková láhev na plyn musí být skladována podle platných předpisů.
10. Používejte pouze propanový a butanový plyn specifikovaný v návodu k obsluze.
11. Nepoužívejte pro zapálení nebo opětovné zapálení barbecue grilu hořlavé tekutiny.
12. Postupujte prosím podle pokynů pro sestavení v této příručce. Neupravujte postup sestavování a neměňte 

žádné komponenty. V případě nedodržení těchto pokynů může hrozit nebezpečí při používání.
13. V případě úniku plynu okamžitě uzavřete přívod plynu na tlakové láhvi, uhaste veškerý otevřený oheň 

a otevřete víko. Zkontrolujte hadice z hlediska poškození a/nebo nesprávného připojení. Pokud únik plynu 
přetrvává, okamžitě kontaktujte autorizovaného prodejce plynu. Nepoužívejte pro detekci úniků plynu přímý 
plamen.

14. Během používání spotřebiče se nepokoušejte odpojovat žádné plynové tvarovky nebo konektory.
15. Nikdy nenechávejte tento gril během používání bez dozoru. Vždy vařte s velkou opatrností.
16. Tento spotřebič by měl být pravidelně čištěn. Během čištění dávejte pozor, abyste nepoškodili jakékoli 

komponenty, jako například hořák nebo ventily.
17. Flexibilní hadice zkontrolujte alespoň jednou za měsíc a při každé výměně tlakové láhev na plyn.
 Pokud najdete jakékoli známky praskání nebo zhoršení vlastností, vyměňte hadici za novou podobné délky 

a kvality.
18. Doporučujeme, aby alespoň jednou ročně provedl autorizovaný technik servis tohoto spotřebiče. 

Nepokoušejte se sami provádět servis tohoto spotřebiče.
19. Během používání musí být tento spotřebič umístěn na větraném místě.
20. Flexibilní trubici byste měli měnit každé 2 roky. Flexibilní trubici je nutno vyměnit, když to vyžadují národní 

požadavky.
21. Uživatel nesmí manipulovat s žádnými díly, které jsou zapečetěny výrobcem nebo jeho zástupcem.
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Seznam dílů

2.  SEZNAM DÍLŮ 

A27 M6 × 2

A28 M6 × 12mm × 72

A29 Matice M6 × 6
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3. POSTUP PŘI MONTÁŽI
Ujistěte se, že je gril správně sestaven. Podrobné pokyny pro sestavení jsou přibaleny ke každému grilu 
a obsahují speciální postupy sestavení pro daný model. Postupujte pečlivě podle těchto pokynů, aby byl gril 
sestaven správně a bezpečně.

UPOZORNĚNÍ: Přestože se usilovně snažíme o maximální jednoduchost procesu sestavování, existuje 
u vyráběných ocelových dílů vždy nebezpečí, že v případě nesprávné manipulace se při sestavování pořežete 
o jejich rohy a hrany. Během manipulace s jakýmikoli díly při sestavování buďte opatrní. Důrazně doporučujeme, 
abyste si chránili ruce párem pracovních rukavic.

POTŘEBNÉ NÁSTROJE, NEJSOU SOUČÁSTÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ 

4. SESTAVENÍ 
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Sestavení/Obsluha

5. OBSLUHA 
1. PŘÍPRAVA

Pro provoz tohoto plynového grilu budete potřebovat tlakovou láhev na plyn a vhodné regulátory podle tlaku 
plynu. Regulátory by měly odpovídat aktuální verzi EN16129 a národním předpisům.

TIPY PRO ÚSPORU ENERGIE:

a) Zkraťte dobu otevření víka.
b) Po dokončení vaření gril vypněte.
c) Předehřívejte plynový gril pouze po dobu 10 až 15 minut.
 (S výjimkou prvního použití.)
d) Nepředehřívejte déle, než je doporučeno.
e) Nepoužívejte vyšší, než požadované nastavení.
f) Připojte hadici a regulátor k tlakové láhvi na plyn na levé straně plynového grilu. Mějte na paměti, že tlaková 

láhev na plyn musí být udržována v bezpečné vzdálenosti od zdrojů tepla a v bezpečné poloze. Rozměr 
hadice: průměr 8 - 10 mm. Doporučená délka hadice: nesmí překročit 1,5 m.

2. INSTALACE

Po zakoupení tlakové láhve na plyn budete připraveni k její instalaci pro použití s plynovým grilem.
 Zkontrolujte všechny díly a ujistěte se, že žádný díl nechybí. Pokud kterýkoli díl chybí, kontaktujte prosím 

zákaznický servis.
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 Pro sestavení budete potřebovat vhodný šroubovák a klíč.
 Používejte pouze nástroje, které jsou v dobrém stavu a vhodné pro prováděnou práci.
Vyberte vhodné místo pro instalaci spotřebiče. Umístěte spotřebič na pevný a rovný povrch, který je dostatečně 
velký. Zajistěte, aby byly vstupní a výstupní regulátory správné a vhodné pro ventil tlakové láhve a spotřebiče.
Pokud se regulátor používá venku, zajistěte, aby byl chráněn před atmosférickými vlivy.
Pro připojení tlakové láhve na plyn budete potřebovat vhodný klíč.
Při připojování flexibilní trubice zajistěte, aby nebyla zkroucená.

JAK PŘIPOJIT TLAKOVOU LÁHEV NA PLYN:

Plynový konektor 

Hadice 

Hadice 

Regulátor 

Tlaková láhev na plyn 

a) Při výměně tlakové láhve na plyn, která musí být provedena mimo jakýkoli zdroj zapalování.
 Umístěte tlakovou láhev na plyn na levou stranu vašeho plynového grilu, nikoli dovnitř grilu, a mějte na 

paměti, že tlaková láhev na plyn musí být udržována mimo dosah zdrojů tepla a v bezpečné poloze.
b) Jakmile je váš plynový gril připraven k použití, vložte regulátor do ventilu tlakové láhve na plyn a pevně jej 

dotáhněte.

  VÝSTRAHA:  Předtím, než se pokusíte váš plynový gril zapálit, si musíte přečíst pokyny pro zapalování 
a výstrahy/bezpečnostní opatření.

Před každým použitím zkontrolujte hadici - hledejte známku praskání, zářezy nebo jakékoli oděrky. Pokud zjistíte, 
že je hadice jakkoli poškozená, nepokoušejte se váš plynový gril používat.
Při výměně vaší tlakové láhve na plyn zajistěte, aby nebyly v blízkosti žádné zdroje zapalování, jako například 
oheň, cigarety, přímé plameny apod. Zajistěte, aby byl spotřebič vypnutý.
Tento spotřebič může používat pouze tlakovou láhev na tekutý plyn, v souladu se štítkem technických údajů. 
Tlaková láhev na plyn musí splňovat národní požadavky.
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Obsluha/Údržba

3. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

a) Po připojení vždy pomocí mýdlové vody vyzkoušejte úniky plynu z plynového potrubí u konektoru.
b) Při zapalování hořáku musí být horní víko vždy otevřené.
c) Při vaření na tomto grilu používejte rukavice do trouby a robustní nástroje pro plynové grily s dlouhou rukojetí.
d) Buďte připraveni pro případ nehody nebo požáru. Pamatujte si, kde máte sadu první pomoci a hasicí 

přístroje, a mějte nastudováno jejich použití.
e) Udržujte jakýkoli elektrický napájecí kabel a hadici pro přívod paliva mimo dosah jakýchkoli zahřátých 

povrchů.
f) Vždy vařte s velkou opatrností.
g) Neohřívejte na grilu neotevřenou skleněnou nebo kovovou nádobu s potravinami. Mohl by se vytvořit tlak, 

který by mohl způsobit prasknutí nádoby, což by mohlo mít za následek vážné zranění osob nebo poškození 
grilu.

Doporučujeme, abyste při manipulaci s tímto spotřebičem používali ochranné rukavice, zejména při manipulaci 
s velmi horkými komponentami.

4. POKYNY PRO ZAPALOVÁNÍ

 UPOZORNĚNÍ: Při zapalování hořáku musí být víko otevřené!
   Při zapalování nestůjte tak, aby byla vaše tvář přímo nad plynovým grilem.
   áš plynový gril můžete zapálit následujícím způsobem:

Pokusné zapálení pomocí ovladačů plynu (hlavní hořák a boční hořák):
Nastavte všechny ovladače plynu na plynovém grilu do polohy „OFF“ (Vypnuto) a otevřete ventil tlakové láhve 
na plyn. Pro vytvoření jiskry musíte stisknout ovládací knoflík A a podržet jej v této poloze po dobu 3 - 5 sekund, 
aby mohl plyn proudit, a pak jej otočit proti směru hodinových ručiček do polohy „HIGH“ (Vysoký plamen) 
B. Umožníte tak jiskření do zapalovací trubice hořáku C. Ze zapalovače se ozve „cvaknutí“ a uvidíte rovněž 
oranžový plamen vycházející ze zapalovací trubice hořáku na levé straně hořáku D.
Držte ovládací knoflík držáku uvnitř po dobu dvou sekund po „cvaknutí“, abyste umožnili plynu kompletně protéct 
trubicí hořáku E a pojistili si zapálení.
Když je hořák zapálený, přenese se oheň na sousední hořáky, jestliže jsou jejich ovladače otočeny do polohy 
„HIGH“ (Vysoký plamen)
Při nastavení „HIGH“ (Vysoký plamen) by měl mít plamen hořáku délku přibližně 12 - 20 mm a měl by mít 
minimální oranžový plamen. Pro minimální nastavení otočte ovladač plynu zcela proti směru hodinových ručiček.
Pokud máte problém se zapálením vašeho plynového grilu pomocí výše uvedeného postupu, kontaktujte svého 
prodejce a požádejte jej o radu.

6. ÚDRŽBA
Pokud nelze používat automatické zapalování, odstraňte prosím grilovací rošt a tepelný difuzér (plotýnka), 
a otočte ventil proti směru hodinových ručiček na 90° pro zapálení pomocí zapalovače pro gril ve vzdálenosti 
5 mm od otvorů pro plameny hořáku. Znovu vložte grilovací rošt a tepelný difuzér (plotýnku); používejte prosím 
žáruvzdorné a teplovzdorné rukavice.

 VÝSTRAHA: Pokud se hořák přesto nezapálí, otočte ovládací knoflík hořáku do polohy „OFF“ (Vypnuto) 
a před opětovným zapálením počkejte 5 minut, aby se mohl plyn odvětrat.
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7. SKLADOVÁNÍ
Vaši tlakovou láhev na plyn musíte skladovat venku na dobře větraném místě, a pokud ji nepoužíváte, musíte být 
odpojena od plynového grilu. Před odpojením vaší tlakové láhve na plyn od plynového grilu zajistěte, abyste byli 
venku a mimo dosah jakýchkoli zdrojů zapalování.
Pokud chcete začít plynový gril používat po určité době skladování, zajistěte prosím, aby byla před použitím 
provedena kontrola úniků plynu a kontrola jakýchkoli překážek v hořáku apod. Vždy postupujte podle pokynů pro 
čištění, aby byl plynový gril bezpečný.
Pokud je plynový gril skladován venku, musíte provést kontrolu, že žádná z oblastí pod předním panelem 
neobsahuje překážky (nečistoty, hmyz apod.), protože by to mohlo mít vliv na proudění plynu.

 Skladujte váš barbecue gril na chladném a suchém místě. Může se ukázat jako nezbytné vysušit barbecue 
gril a vnitřní část krytu

 Pochromované ohřívací police apod. by měly být natřeny jedlým olejem. Zabalte hořáky do hliníkové fólie, 
abyste usnadnili ochranu hořáků před hmyzem nebo úlomky.

8. ČIŠTĚNÍ
Údržbu vašeho plynového grilu doporučujeme provádět každých 90 dnů, avšak je absolutně nezbytné provést 
údržbu alespoň jednou za rok. Pokud tak učiníte, prodloužíte tím životnost vašeho plynového grilu.
Váš plynový gril lze čistit snadno a s minimálním úsilím; stačí jen dodržovat tyto užitečné tipy pro pohodlné 
čištění.



CZ 32

FZG3001

Řešení problémů

9. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
Problém Možná příčina Řešení
Únik plynu z prasklé/pořezané/
spálené hadice.

Poškozená hadice. Uzavřete plyn na tlakové láhvi na 
plyn. Pokud je hadice pořezaná 
nebo prasklá, vyměňte ji.

Únik plynu z tlakové láhve na plyn. Mechanická porucha v důsledku 
nepoužívání nebo nesprávného 
používání.

Uzavřete ventil tlakové láhve na plyn

Únik plynu z ventilu tlakové láhve 
na plyn.

Nesprávné používání ventilu tlakové 
láhve na plyn nebo mechanická 
porucha.

Uzavřete ventil tlakové láhve na 
plyn. Vraťte tlakovou láhev na plyn 
dodavateli plynu.

Hořáky se pomocí systému 
zapalování nezapálí.

Tlaková láhev na plyn je prázdná.
Vadný regulátor.
Překážky v hořácích.
Překážky v plynových tryskách 
nebo hadici.

Vyměňte za plnou tlakovou láhev 
na plyn.
Nechte regulátor zkontrolovat nebo 
vyměnit.
Vyčistěte hořáky.
Vyčistěte trysky a hadici.

Nízký plamen nebo zpětný šleh 
plamene (oheň v trubici hořáku - 
může být slyšet syčení nebo hukot).

Překážky v hořácích.
Překážky v plynových tryskách 
nebo hadici Větrné podmínky.

Vyčistěte hořáky.
Vyčistěte trysky a hadici.
Používejte gril na chráněnějším 
místě.

Knoflík plynového ventilu lze obtížně 
otáčet

Ucpaný plynový ventil. Vyměňte plynový ventil.

a. Zapněte hořák na 15 až 20 minut. Odkapaný tuk bude spálen z vašeho grilu, stejně jako lávového kamene. 
Před pokračováním zajistěte, aby byl spotřebič chladný.

b. Rošty by měly být pravidelně čištěny namočením a omytím pomocí mýdlové vody.
c. Vnitřní povrchy krytu skříně grilu by měly být rovněž omyty horkou mýdlovou vodou. Pomocí drátěného 

kartáče, drátěnky nebo drsné hubky odstraňte odolné skvrny.
d. Pravidelně kontrolujte hořák, aby na něm nebyl hmyz a pavouci, kteří by mohli ucpat plynový systém a 

odklonit proud plynu. Zajistěte, aby byly Venturiho trubice na hořáku čištěny velmi opatrně a aby na nich 
nebyly žádné překážky. Doporučujeme používat pro čištění oblasti Venturiho trubice čisticí prostředek na 
potrubí.

e. Jakékoli úpravy tohoto spotřebiče mohou být nebezpečné a nejsou povoleny.



CZ

KOMBINOVANÝ GRIL 3 V 1 NÁVOD K OBSLUZE

33Ochrana životního prostředí/ Likvidace

10. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
  Varování! Nelikvidujte elektrický a elektronický odpad v běžném netříděném odpadu, ale 

využijte kontejnery na tříděný odpad. 
 Další informace týkající se recyklace tohoto zařízení získáte u autorizovaného prodejce nebo  

ve sběrném dvoře.

11. LIKVIDACE

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM
Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

Stroj a jeho příslušenství jsou vyrobeny z různých materiálů, např. z kovu a plastů.  
Poškozené součástky odevzdejte do tříděného sběru. Informujte se u příslušného úřadu.

Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Změny v textu, designu a technických specifikací se mohou měnit bez předchozího upozornění  
a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.
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Technické údaje

12. TECHNICKÉ ÚDAJE 
a.  Hadice a regulátor tlaku jsou součástí příslušenství.
b.  Tlaková láhev na plyn není součástí příslušenství 
c.  Tlaková láhev na plyn musí splňovat národní požadavky

Poznámka:
Umožněte položení pánve na boční hořák.
(Průměr pánve: max. Ø 24 cm a min. Ø 8 cm)

Výrobce
FAST ČR, a.s.; Černokostelecká 1621, 

251 01 Říčany,Czech Republic 
 www.fieldmann.eu 

1008-18 
1008CT3205

Název výrobku Plynový gril Modelové označení FZG 3001 Combo Gril 3 v 1

Kategorie plynu I3+(28-30/37) I3B/P(30)

Druh plynu a tlaku
G30 butan na 28-30 mbar a G31 Propan na 
37 mbar

G30 butan a G31 Propan na  
30 mbar

Stát
BE, CH, CY, CZ, ES, FR, GB,  GR, IE, IT, LT, LU, LV, 

PT, SK, SI, TR

CY, CZ, DK, EE, FI, FR, HU, IT, LT, 
LU, LV, NL, NO, SE, SI, SK, RO, HR, 

TR, BG, MT, GB, GR

ø vstřikovací trysky do 
hl.hořáku

ø 0,88 mm
ø vstřikovací trysky 
do postr. hořáku

ø 0,76 mm

Celkový tepelný výkon ∑QN: 12,7 kW / Butan: 924 (g/h) a Propan: 908 (g/h)

Vyrobeno v Číně


