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Návod pro montáž, použití a údržbu. 
DULEŽITÉ: 
Přečtěte si návod k používání pečlivě, abyste se seznámili s přístrojem před připojením lahve a uschovejte 
pro případnou následnou potřebu. Tento spotřebič musí být používán výhradně s kartuší obsahující směs 
propan/butan s 7/16 "-28 závitem v souladu s normou EN 417. Připojení na jiné než standardizované typy 
lahví může být velmi nebezpečné. Přístroj má spotřebu vzduchu 2 mᵌ/h na každý kW spotřebiče. Vždy před 
zapojením lahve zkontrolujte, zda je propichovací jehla v kolmé poloze a zda nedošlo k poškození těsnění. 
Nikdy nepoužívejte spotřebič v případě, že dochází k úniku plynu, nebo je některá část spotřebiče 
poškozena nebo nefunkční. Láhev musí být umístěna v horizontální poloze a při instalaci se vyhněte 
prostředí, ve kterém se nachází hořlavé materiály a dodržujte vzdálenost 100mm od zdí. Spotřebič je určen 
pouze pro venkovní použití. 
Je nebezpečné ponechávat děti o samotě v blízkosti zařízení. Nevystavujte spotřebič přímému slunečnímu 
záření. Části zařízení mohou být velmi horké-při nutné manipulaci používejte rukavice. Držte mimo dosah 
dětí. 

Montáž: 
Sestavte gril a jeho nohy pomocí šroubů, podložek a matic ①②③ v balení. 
Vložte tukový zásobník do vodítek ④ 
Ujistěte se, že ventil je plně zavřen otočením knoflíku doprava ④. 
Našroubujte kartuš na kohout spotřebiče ④ 
Po těchto krocích je spotřebič připojen k lahvi. 
V závislosti na typu požadovaného vaření, je možné použít přístroj bez roštu ⑤ nebo s nosným roštem a 
vulkanickými kameny ⑦ nebo vložit rošt přímo na grilovací pánev ⑤a) nebo vložit rošt na gril ⑦a). 
Případně můžete použít pouze nosný rošt ⑥,  nebo můžete na nosný rošt položit varnou nádobu ⑥a). 

Zapálení: 
- Otočte knoflíkem (regulátor přívodu plynu) proti směru hodinových ručiček pro spuštění přívodu 

plynu 
- Zmáčkněte piezzo zapalování (v případě spotřebičů s piezzo zapalováním) nebo použijte zapalovač 

či zápalku, kterou přidržte v blízkosti hořáku, pro zapálení plamene  f). 
- Plamen regulujete otáčením knoflíku 
- Pro zhasnutí a vypnutí spotřebiče otočte knoflíkem po směru hodinových ručiček 

 
Bezpečnostní standardy a opatření: 
Při pohybu se spotřebičem nebo po výměně lahve může plamen kolísat.  Toto kolísání ustane pár sekund po 
ustálení se kapalného plynu v láhevi (10/20 sekund). 
Niky se nesnažte vyšroubovat základnu, pokud si nejste jistí, že je láhev zcela prázdná a přívodní ventil 
plynu uzavřen. Vždy provádějte výměnu lahve ve větrané místnosti, nebo venku, mimo hořlavé materiály  a 
mimo dosah ostatních osob. V případě úniku plynu (zápach plynu) zastavte přívod plynu a vyneste zařízení 
ven nebo do dobře větrané místnosti, z dosahu hořlavých materiálů. NIKDY NEZKOUŠETE NETĚSNOST ČI 
ÚNIK OTEVŘENÝM OHNĚM! Vždy používejte mýdlovou vodu nebo přípravky tomu určené. Zkoušky úniku 
plynu musí být prováděny venku. V případě, že spotřebič nebudete dlouho používat, opatrně jej očistěte, 
uzavřete přívodní ventil plynu, uložte zpět do krabice a umístěte na dobře větraném, suchém místě, mimo 
dosah hořlavých látek. Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost v případě nesprávného použití nebo 
manipulace se spotřebičem. 
 

 POZNÁMKA K LIKVIDACI 
Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být 
likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde 
budou přijata zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci 
potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další 
podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být 
v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. 

 

 
Výrobce: FOKER s.r.l.; www.foker.com 
Distribuce ČR: Da-So Group s.r.o; 141, Bruzovice 73936, +420 558 435 851; 
da-so@da-so.cz; IČ 28579534 

http://www.foker.com/
https://mail.centrum.cz/main.php#composeto

