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KOMBINOVANÝ GRIL 3 v 1
NÁVOD NA OBSLUHU

Ďakujeme vám, že ste si kúpili tento Kombinovaný gril 3 v 1. Skôr ako ho začnete
používať, prečítajte si, prosím, pozorne tento návod na obsluhu a uschovajte ho pre

prípad ďalšieho použitia.
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Všeobecné bezpečnostné predpisy

1. VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY
 VÝSTRAHA (Drevené uhlie) 

Pred inštaláciou alebo použitím tohto produktu si pozorne prečítajte tieto informácie.
Používanie tohto barbecue grilu vyžaduje minimálne množstvo dohľadu a bezpečnostných opatrení (pozrite 
nižšie uvedené odporúčania).
Buďte ohľaduplní k životnému prostrediu – deň strávený vonku v prírode by nemal spôsobiť skazu alebo 
znečistenie. Pri prvom použití zahrievajte tento barbecue gril 30 minút. Stabilizujete tým farbu a tá sa zbaví 
zápachu, no len pri prvom zapnutí.

POKYNY NA POUŽÍVANIE

DÔLEŽITÉ:
Váš barbecue gril je teraz pripravený na použitie a čoskoro spoznáte, ako veľmi je užitočný.

Na zaistenie bezpečnosti, PROSÍM, VEZMITE NA VEDOMIE:
1. Nepoužívajte v uzatvorených priestoroch!
2. VÝSTRAHA! Na zapaľovanie či opätovné zapaľovanie nepoužívajte lieh ani benzín! Použite iba podpaľovač 

v súlade s EN 1860-3!
3. VÝSTRAHA! Deti a domáce zvieratá držte z dosahu.
 Pred použitím spotrebiča si prečítajte návod.
 Každý rok, bohužiaľ, dochádza k veľkému množstvu nehôd. Popáleniny sú závažné najmä u malých detí, 

pretože z dôvodu ich výšky sú ich tváre takmer vždy v rovnakej výške, ako je oheň.
4. Pri veternom počasí otočte váš barbecue gril tak, aby vietor nemohol vytvárať iskry.
5. Z bezpečnostných dôvodov nikdy nestriekajte studenú vodu do blízkosti liatinového ohniska.
6. Barbecue gril musí byť pred použitím nainštalovaný na bezpečnú rovnú základňu.
7. Maximálne množstvo brikiet pre tento gril: 1,2 kg.
8. Odporúčanie: Tento barbecue gril by sa mal zahrievať a palivo by malo zostať červené aspoň  

30 minút pred prvým varením na tomto grile.
9. VÝSTRAHA! Povrch ražňa bude veľmi horúci, počas prevádzky s ním nemanipulujte.
10. Nepoužívajte ražne v uzatvorenom priestore a/alebo obytnom priestore, napr. v domoch, stanoch, 

karavanoch, lodiach alebo inom uzatvorenom priestore. Existuje nebezpečenstvo otravy oxidom uhoľnatým.

AKO ZAPAĽOVAŤ DREVENÉ UHLIE?

Niekoľko tipov: Na varenie nie je dovolené používať drevo, musíte používať iba drevené uhlie.
  Vložte drevené uhlie. Používajte drevené uhlie, ktoré spĺňa požiadavky platných zákonov. Drevené uhlie musí 

byť umiestnené 2 cm pod roštom, keď je vo svojej najnižšej polohe.
   Najjednoduchším spôsobom zapálenia dreveného uhlia je použiť zapaľovače pre barbecue grily, ktoré ľahko 

kúpite v obchodoch.
 Nevarte skôr, než má palivo popolový povlak.
  Ešte raz vám pripomíname, že na drevené uhlie nesmiete liať horľavé tekutiny s cieľom zapálenia alebo 

opätovného zapálenia barbecue grilu.
  Zo zrejmých bezpečnostných dôvodov dôrazne odporúčame, aby ste počas používania váš barbecue gril 

nepresúvali.
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 UPOZORNENIE:
Nepoužívajte ražne v uzatvorenom priestore a/alebo obytnom priestore, napr. 
v domoch, stanoch, karavanoch, lodiach alebo inom uzatvorenom priestore. Existuje 
nebezpečenstvo otravy oxidom uhoľnatým.

 Prečítajte si pozorne pred zostavením a používaním tohto grilu

 VÝSTRAHA (Plyn) 
Na zaistenie bezpečnosti, PROSÍM, VEZMITE NA VEDOMIE:
1. Používajte iba vo vonkajšom prostredí.
2. Pred použitím spotrebiča si prečítajte návod.
3. UPOZORNENIE: Prístupné časti môžu byť veľmi horúce. Zamedzte prístupu detí. Pri manipulácii s obzvlášť 

horúcimi komponentmi používajte ochranné rukavice.
4. Tento spotrebič musí byť umiestnený mimo dosahu horľavých materiálov.
5. Počas prevádzky spotrebičom nepohybujte.
6. Po použití uzavrite prívod paliva na fľaši na plyn.
7. Akékoľvek úpravy spotrebiča môžu byť nebezpečné.
8. Neumiestňujte tlakovú fľašu na plyn pod spotrebič alebo do jeho blízkosti.
9. Tlaková fľaša na plyn sa musí skladovať podľa platných predpisov.
10. Používajte iba propánový a butánový plyn špecifikovaný v návode na obsluhu.
11. Nepoužívajte na zapálenie alebo opätovné zapálenie barbecue grilu horľavé tekutiny.
12. Postupujte, prosím, podľa pokynov na zostavenie v tejto príručke. Neupravujte postup zostavovania 

a nemeňte žiadne komponenty. V prípade nedodržania týchto pokynov môže hroziť nebezpečenstvo pri 
používaní.

13. V prípade úniku plynu okamžite uzavrite prívod plynu na tlakovej fľaši, uhaste všetok otvorený oheň a otvorte 
veko. Skontrolujte hadice z hľadiska poškodenia a/alebo nesprávneho pripojenia. Ak únik plynu pretrváva, 
okamžite kontaktujte autorizovaného predajcu plynu. Nepoužívajte na detekciu únikov plynu priamy plameň.

14. Počas používania spotrebiča sa nepokúšajte odpájať žiadne plynové tvarovky alebo konektory.
15. Nikdy nenechávajte tento gril počas používania bez dozoru. Vždy varte s veľkou opatrnosťou.
16. Tento spotrebič by sa mal pravidelne čistiť. Počas čistenia dávajte pozor, aby ste nepoškodili akékoľvek 

komponenty, ako napríklad horák alebo ventily.
17. Flexibilné hadice skontrolujte aspoň raz za mesiac a pri každej výmene tlakovej fľaše na plyn.
 Ak nájdete akékoľvek známky praskania alebo zhoršenia vlastností, vymeňte hadicu za novú podobnej dĺžky 

a kvality.
18. Odporúčame, aby aspoň raz ročne vykonal autorizovaný technik servis tohto spotrebiča. Nepokúšajte sa 

sami vykonávať servis tohto spotrebiča.
19. Počas používania musí byť tento spotrebič umiestnený na vetranom mieste.
20. Flexibilnú trubicu by ste mali meniť každé 2 roky. Flexibilnú trubicu je nutné vymeniť, keď to vyžadujú národné 

požiadavky.
21. Používateľ nesmie manipulovať so žiadnymi dielmi, ktoré sú zapečatené výrobcom alebo jeho zástupcom.
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Zoznam dielov

2.  ZOZNAM DIELOV 

A27 M6 × 2

A28 M6 × 12 mm × 72

A29 Matica M6 × 6
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3. POSTUP PRI MONTÁŽI
Uistite sa, že je gril správne zostavený. Podrobné pokyny na zostavenie sú pribalené ku každému grilu a obsahujú 
špeciálne postupy zostavenia pre daný model. Postupujte starostlivo podľa týchto pokynov, aby bol gril zostavený 
správne a bezpečne.

UPOZORNENIE: Napriek tomu, že sa usilovne snažíme o maximálnu jednoduchosť procesu zostavovania, 
existuje pri vyrábaných oceľových dieloch vždy nebezpečenstvo, že v prípade nesprávnej manipulácie sa pri 
zostavovaní porežete o ich rohy a hrany. Počas manipulácie s akýmikoľvek dielmi pri zostavovaní buďte opatrní. 
Dôrazne odporúčame, aby ste si chránili ruky párom pracovných rukavíc.

POTREBNÉ NÁSTROJE, NIE SÚ SÚČASŤOU PRÍSLUŠENSTVA 

4. ZOSTAVENIE 
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Zostavenie
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Zostavenie
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Zostavenie/Obsluha

5. OBSLUHA 
1. PRÍPRAVA

Na prevádzku tohto plynového grilu budete potrebovať tlakovú fľašu na plyn a vhodné regulátory podľa tlaku 
plynu. Regulátory by mali zodpovedať aktuálnej verzii EN16129 a národným predpisom.

TIPY NA ÚSPORU ENERGIE:

a) Skráťte čas otvorenia veka.
b) Po dokončení varenia gril vypnite.
c) Predhrievajte plynový gril iba 10 až 15 minút.
 (S výnimkou prvého použitia.)
d) Nepredhrievajte dlhšie, než sa odporúča.
e) Nepoužívajte vyššie, než požadované nastavenie.
f) Pripojte hadicu a regulátor k tlakovej fľaši na plyn na ľavej strane plynového grilu. Majte na pamäti, že tlaková 

fľaša na plyn sa musí udržiavať v bezpečnej vzdialenosti od zdrojov tepla a v bezpečnej polohe. Rozmer 
hadice: priemer 8 – 10 mm. Odporúčaná dĺžka hadice: nesmie prekročiť 1,5 m.

2. INŠTALÁCIA

Po kúpe tlakovej fľaše na plyn budete pripravení na jej inštaláciu na použitie s plynovým grilom.
 Skontrolujte všetky diely a uistite sa, že žiadny diel nechýba. Ak ktorýkoľvek diel chýba, kontaktujte, prosím, 

zákaznícky servis.
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 Na zostavenie budete potrebovať vhodný skrutkovač a kľúč.
 Používajte iba nástroje, ktoré sú v dobrom stave a vhodné na vykonávanú prácu.
Vyberte vhodné miesto na inštaláciu spotrebiča. Umiestnite spotrebič na pevný a rovný povrch, ktorý je 
dostatočne veľký. Zaistite, aby boli vstupné a výstupné regulátory správne a vhodné pre ventil tlakovej fľaše 
a spotrebiča.
Ak sa regulátor používa vonku, zaistite, aby bol chránený pred atmosférickými vplyvmi.
Na pripojenie tlakovej fľaše na plyn budete potrebovať vhodný kľúč.
Pri pripájaní flexibilnej trubice zaistite, aby nebola skrútená.

AKO PRIPOJIŤ TLAKOVÚ FĽAŠU NA PLYN:

Plynový konektor 

Hadica 

Hadica 

Regulátor 

Tlaková fľaša na plyn 

a) Pri výmene tlakovej fľaše na plyn, ktorá sa musí vykonať mimo akéhokoľvek zdroja zapaľovania.
 Umiestnite tlakovú fľašu na plyn na ľavú stranu vášho plynového grilu, nie dovnútra grilu, a majte na pamäti, 

že tlaková fľaša na plyn sa musí udržiavať mimo dosahu zdrojov tepla a v bezpečnej polohe.
b) Hneď ako je váš plynový gril pripravený na použitie, vložte regulátor do ventilu tlakovej fľaše na plyn a pevne 

ho dotiahnite.

  VÝSTRAHA:  Pred tým, než sa pokúsite váš plynový gril zapáliť, si musíte prečítať pokyny pre zapaľovanie 
a výstrahy/bezpečnostné opatrenia.

Pred každým použitím skontrolujte hadicu – hľadajte známku praskania, zárezy alebo akékoľvek odery. Ak zistíte, 
že je hadica akokoľvek poškodená, nepokúšajte sa váš plynový gril používať.
Pri výmene vašej tlakovej fľaše na plyn zaistite, aby neboli v blízkosti žiadne zdroje zapaľovania, ako napríklad 
oheň, cigarety, priame plamene a pod. Zaistite, aby bol spotrebič vypnutý.
Tento spotrebič môže používať iba tlakovú fľašu na tekutý plyn, v súlade so štítkom technických údajov. Tlaková 
fľaša na plyn musí spĺňať národné požiadavky.
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Obsluha/Údržba

3. BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

a) Po pripojení vždy pomocou mydlovej vody vyskúšajte úniky plynu z plynového potrubia pri konektore.
b) Pri zapaľovaní horáka musí byť horné veko vždy otvorené.
c) Pri varení na tomto grile používajte rukavice do rúry a pevné nástroje pre plynové grily s dlhou rukoväťou.
d) Buďte pripravení pre prípad nehody alebo požiaru. Pamätajte si, kde máte súpravu prvej pomoci a hasiace 

prístroje, a majte naštudované ich použitie.
e) Udržujte akýkoľvek elektrický napájací kábel a hadicu na prívod paliva mimo dosahu akýchkoľvek zahriatych 

povrchov.
f) Vždy varte s veľkou opatrnosťou.
g) Neohrievajte na grile neotvorenú sklenenú alebo kovovú nádobu s potravinami. Mohol by sa vytvoriť tlak, 

ktorý by mohol spôsobiť prasknutie nádoby, čo by mohlo mať za následok vážne zranenie osôb alebo 
poškodenie grilu.

Odporúčame, aby ste pri manipulácii s týmto spotrebičom používali ochranné rukavice, najmä pri manipulácii 
s veľmi horúcimi komponentmi.

4. POKYNY PRE ZAPAĽOVANIE

 UPOZORNENIE: Pri zapaľovaní horáka musí byť veko otvorené!
   Pri zapaľovaní nestojte tak, aby bola vaša tvár priamo nad plynovým grilom.
   Váš plynový gril môžete zapáliť nasledujúcim spôsobom:

Pokusné zapálenie pomocou ovládačov plynu (hlavný horák a bočný horák):
Nastavte všetky ovládače plynu na plynovom grile do polohy „OFF“ (Vypnuté) a otvorte ventil tlakovej fľaše na 
plyn. Na vytvorenie iskry musíte stlačiť ovládací gombík A a podržať ho v tejto polohe 3 – 5 sekúnd, aby mohol 
plyn prúdiť, a potom ho otočiť proti smeru hodinových ručičiek do polohy „HIGH“ (Vysoký plameň) B. Umožníte 
tak iskrenie do zapaľovacej trubice horáka C. Zo zapaľovača sa ozve „cvaknutie“ a uvidíte tiež oranžový plameň 
vychádzajúci zo zapaľovacej trubice horáka na ľavej strane horáka D.
Držte ovládací gombík držiaka vnútri počas dvoch sekúnd po „cvaknutí“, aby ste umožnili plynu kompletne 
pretiecť trubicou horáka E a poistili si zapálenie.
Keď je horák zapálený, prenesie sa oheň na susedné horáky, ak sú ich ovládače otočené do polohy „HIGH“ 
(Vysoký plameň)
Pri nastavení „HIGH“ (Vysoký plameň) by mal mať plameň horáka dĺžku približne 12 – 20 mm a mal by mať 
minimálny oranžový plameň. Na minimálne nastavenie otočte ovládač plynu celkom proti smeru hodinových 
ručičiek.
Ak máte problém so zapálením vášho plynového grilu pomocou vyššie uvedeného postupu, kontaktujte svojho 
predajcu a požiadajte ho o radu.

6. ÚDRŽBA
Ak nie je možné používať automatické zapaľovanie, odstráňte, prosím, grilovací rošt a tepelný difuzér (platňa), 
a otočte ventil proti smeru hodinových ručičiek na 90° na zapálenie pomocou zapaľovača pre gril vo vzdialenosti 
5 mm od otvorov pre plamene horáka. Znovu vložte grilovací rošt a tepelný difuzér (platňu); používajte, prosím, 
žiaruvzdorné a teplovzdorné rukavice.

 VÝSTRAHA: Ak sa horák napriek tomu nezapáli, otočte ovládací gombík horáka do polohy „OFF“ (Vypnuté) 
a pred opätovným zapálením počkajte 5 minút, aby sa mohol plyn odvetrať.
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7. SKLADOVANIE
Vašu tlakovú fľašu na plyn musíte skladovať vonku na dobre vetranom mieste, a ak ju nepoužívate, musí byť 
odpojená od plynového grilu. Pred odpojením vašej tlakovej fľaše na plyn od plynového grilu zaistite, aby ste boli 
vonku a mimo dosahu akýchkoľvek zdrojov zapaľovania.
Ak chcete začať plynový gril používať po určitom čase skladovania, zaistite, prosím, aby sa pred použitím 
vykonala kontrola únikov plynu a kontrola akýchkoľvek prekážok v horáku a pod. Vždy postupujte podľa pokynov 
pre čistenie, aby bol plynový gril bezpečný.
Ak sa plynový gril skladuje vonku, musíte vykonať kontrolu, že žiadna z oblastí pod predným panelom 
neobsahuje prekážky (nečistoty, hmyz a pod.), pretože by to mohlo mať vplyv na prúdenie plynu.

 Skladujte váš barbecue gril na chladnom a suchom mieste. Môže sa ukázať ako nevyhnutné vysušiť 
barbecue gril a vnútornú časť krytu

 Pochrómované ohrievacie police a pod. by mali byť natreté jedlým olejom. Zabaľte horáky do hliníkovej fólie, 
aby ste uľahčili ochranu horákov pred hmyzom alebo úlomkami.

8. ČISTENIE
Údržbu vášho plynového grilu odporúčame vykonávať každých 90 dní, je však absolútne nevyhnutné vykonať 
údržbu aspoň raz za rok. Ak tak urobíte, predĺžite tým životnosť vášho plynového grilu.
Váš plynový gril je možné čistiť ľahko a s minimálnym úsilím; stačí len dodržiavať tieto užitočné tipy na pohodlné 
čistenie.
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Riešenie problémov

9. RIEŠENIE PROBLÉMOV
Problém Možná príčina Riešenie
Únik plynu z prasknutej/porezanej/
spálenej hadice.

Poškodená hadica. Uzavrite plyn na tlakovej fľaši na 
plyn. Ak je hadica porezaná alebo 
prasknutá, vymeňte ju.

Únik plynu z tlakovej fľaše na plyn. Mechanická porucha v dôsledku 
nepoužívania alebo nesprávneho 
používania.

Uzavrite ventil tlakovej fľaše na plyn

Únik plynu z ventilu tlakovej fľaše 
na plyn.

Nesprávne používanie ventilu 
tlakovej fľaše na plyn alebo 
mechanická porucha.

Uzavrite ventil tlakovej fľaše na 
plyn. Vráťte tlakovú fľašu na plyn 
dodávateľovi plynu.

Horáky sa pomocou systému 
zapaľovania nezapália.

Tlaková fľaša na plyn je prázdna.
Chybný regulátor.
Prekážky v horákoch.
Prekážky v plynových dýzach alebo 
hadici.

Vymeňte za plnú tlakovú fľašu na 
plyn.
Nechajte regulátor skontrolovať 
alebo vymeniť.
Vyčistite horáky.
Vyčistite dýzy a hadicu.

Nízky plameň alebo spätný šľah 
plameňa (oheň v trubici horáka 
– môže byť počuť syčanie alebo 
hukot).

Prekážky v horákoch.
Prekážky v plynových dýzach alebo 
hadici. Veterné podmienky.

Vyčistite horáky.
Vyčistite dýzy a hadicu.
Používajte gril na chránenejšom 
mieste.

Gombík plynového ventilu je možné 
ťažko otáčať

Upchatý plynový ventil. Vymeňte plynový ventil.

a. Zapnite horák na 15 až 20 minút. Odkvapkaný tuk sa z vášho grilu spáli, rovnako ako z lávového kameňa. 
Pred pokračovaním zaistite, aby bol spotrebič chladný.

b. Rošty by sa mali pravidelne čistiť namočením a umytím pomocou mydlovej vody.
c. Vnútorné povrchy krytu skrine grilu by sa mali tiež umyť horúcou mydlovou vodou. Pomocou drôtenej kefy, 

drôtenky alebo drsnej hubky odstráňte odolné škvrny.
d. Pravidelne kontrolujte horák, aby na ňom neboli hmyz a pavúky, ktoré by mohli upchať plynový systém 

a odkloniť prúd plynu. Zaistite, aby sa Venturiho trubice na horáku čistili veľmi opatrne a aby na nich neboli 
žiadne prekážky. Odporúčame používať na čistenie oblasti Venturiho trubice čistiaci prostriedok na potrubie.

e. Akékoľvek úpravy tohto spotrebiča môžu byť nebezpečné a nie sú povolené.
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49Ochrana životného prostredia/Likvidácia

10. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
  Varovanie! Nelikvidujte elektrický a elektronický odpad v bežnom netriedenom odpade, ale 

využite kontajnery na triedený odpad. 
 Ďalšie informácie týkajúce sa recyklácie tohto zariadenia získate u autorizovaného predajcu 

alebo v zbernom dvore.

11. LIKVIDÁCIA

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM
Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

Stroj a jeho príslušenstvo sú vyrobené z rôznych materiálov, napr. z kovu a plastov.  
Poškodené súčiastky odovzdajte do triedeného zberu. Informujte sa na príslušnom úrade.

Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

Zmeny v texte, dizajne a technických špecifikáciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia  
a vyhradzujeme si právo na ich zmenu.
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Technické údaje

12. TECHNICKÉ ÚDAJE 
a.  Hadica a regulátor tlaku sú súčasťou príslušenstva.
b.  Tlaková fľaša na plyn nie je súčasťou príslušenstva 
c.  Tlaková fľaša na plyn musí spĺňať národné požiadavky

Poznámka:
Umožnite položenie panvice na bočný horák.
(Priemer panvice: max. Ø 24 cm a min. Ø 8 cm)

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

251 01 Říčany, Czech Republic 
 www.fieldmann.eu 

1008-18 
1008CT3205

Názov výrobku Plynový gril Modelové označenie FZG 3001 Combo Gril 3 v 1

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

Druh plynu a tlaku
G30 bután na 28 – 30 mbar a G31 propán na 
37 mbar

G30 bután a G31 propán na  
30 mbar

Štát
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 vstrekovacie dýzy do 
hl. horáka

ø 0,88 mm
ø vstrekovacie dýzy 
do postr. horáka

ø 0,76 mm

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

Vyrobené v Číne


