
Návod na montáž a používanie plynových grilov  
Outback® Phoenix 3/4/6 Burner Čierny a Phoenix 3/4/6 Burner Antikor 
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VAROVANIE 

 Len a vonkajšie používanie.  
 Grily nie sú určené na komerčné používanie. 
 Pred použitím zariadenia si prečítajte tento návod. Nedodržanie pokynov môže 

spôsobiť smrť, vážne zranenie alebo škody na majetku. 
 Výstraha: dostupné časti môžu byť veľmi horúce. Zabezpečte, aby boli deti a 

zvieratá v dostatočnej vzdialenosti od grilu. 
 Zariadenie počas používania nepremiestňujte. 
 Po použití zatvorte prívod plynu na plynovej fľaši. 
 Každá úprava alebo nesprávne použitie zariadenia, prípadne nedodržanie pokynov 

môže byť nebezpečné a spôsobiť stratu záruky. Nemá to však vplyv na vaše 
zákonné práva. 

 Tento návod si odložte na budúce použitie.  
 Každý rok a pri každom odstránení alebo výmene plynovej fľaše vykonajte skúšku 

tesnosti. Pri každom opätovnom pripojení plynovej fľaše skontrolujte tesnosť 
všetkých pripojení hadice a vykonajte skúšku tesnosti. 

 Informácie o obmedzení vzplanutí sú uvedené v tomto návode v časti 
POUŽÍVANIE. 

PRE VAŠU BEZPEČNOSŤ 
  

Ak cítite plyn: 
1. Zatvorte prívod plynu do zariadenia. 
2. Zahaste všetky otvorené plamene. 
3. Otvorte veko alebo kryt grilu. 
4. Ak stále cítiť zápach plynu, prestaňte gril 

používať a obráťte sa na miestneho 
predajcu. 

PRE VAŠU BEZPEČNOSŤ 
  

1. Neskladujte a nepoužívajte benzín ani iné 
prchavé látky, či horľavé kvapaliny v blízkosti 
tohto ani žiadneho iného zariadenia. 

2. Plynová fľaša, ktorá nie je pripojená na 
používanie, sa nesmie skladovať v blízkosti tohto 
ani žiadneho iného zariadenia. 
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Fotografie nie sú určené na zväčšovanie. 
Špecifikácie sa môžu zmeniť bez 
predchádzajúceho upozornenia. 
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 KÓD DIEL POČET  
Outback® 

Phoenix 3B 
Čierny / Antikor 

Outback® 
Phoenix 4B 

Čierny / Antikor 

Outback® 
Phoenix 6B 

Čierny / Antikor 

VEKO 

A1 Veko (namontované na telese) 1    

A2 Rukoväť veka 1    

A3 Indikátor teploty a matice 1    

A4 Rošt na ohrievanie 1    

TELESO  

B1 Teleso grilu 1    

B2 Horák  3 4 6 

B3 Ovládací panel 1    

B4 Otočný gombík   3 4 6 

B5 Hadica (ak je súčasťou dodávky)     

B6 Usmerňovač plameňov    3 4 3 

B7 Grilovací rošt  3 3 1 

B8 Grilovacia platnička     1 

B9 Ľavý držiak odkvapkávacej tácky 1    

B10 Pravý držiak odkvapkávacej tácky 1    

B11 Rukoväť odkvapkávacej tácky 1    

B12 Odkvapkávacia tácka 1    

B13 Tlačidlo zapaľovania 1    

VOZÍK  

C1 Polica s bočným horákom 1    

C2 Mriežka bočného horáka 1    

C3 Ľavá bočná polica 1    

C4 Pravá bočná polica 1    

C5 Ľavá predná noha 1    

C6 Ľavá zadná noha 1    

C7 Pravá predná noha 1    

C8 Pravá zadná noha 1    

C9 Horná priečka telesa 1    

C10 Bočný panel 3    

C11 Bočný panel (s otvorom) 1    

C12 Ľavé dvierka 1    

C13 Pravé dvierka 1    

C14 Rukoväť dvierok 2    

C15 Košík 1    

C16 Zadný panel 1    

C17 Spodný panel 1    

C18 Kolieska  2    

C19 Uzamykateľné kolieska 2    

C20 Súprava elektronického zapaľovania 1    

C21 Tepelnoizolačná podložka 1    

SPOJOVACIE 
DIELY  

D1 Skrutka ST4,0x10 35    

D2 Skrutka M4x10 4    

D3 Skrutka M6x15 12    

D4 Skrutka M6x40 16    

D5 Matica M6 8    

  Vopred skompletovaný dielec. 
 Počty dielov sa líšia v závislosti od zakúpeného modelu.  
 Vzhľad, veľkosť a konštrukcia sa môžu líšiť v závislosti od zakúpeného modelu. 

1. Zoznam dielov 
 

Počty dielov sa líšia v závislosti od zakúpeného modelu. Špecifikácie sa môžu zmeniť bez 
predchádzajúceho upozornenia. Ďalšie podrobnosti o spojovacích dieloch sú uvedené na príslušnom 
schematickom zobrazení spojovacích dielov. 
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2.1. Schematické zobrazenie dielov: 3 Horáky (3B) 
  

Počty dielov sa líšia v závislosti od zakúpeného modelu. Špecifikácie sa môžu zmeniť bez 
predchádzajúceho upozornenia. Ďalšie podrobnosti o spojovacích dieloch sú uvedené na príslušnom 
schematickom zobrazení spojovacích dielov.  
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2.2. Schematické zobrazenie dielov: 4 Horáky (4B) 
  

Počty dielov sa líšia v závislosti od zakúpeného modelu. Špecifikácie sa môžu zmeniť bez 
predchádzajúceho upozornenia. Ďalšie podrobnosti o spojovacích dieloch sú uvedené na príslušnom 
schematickom zobrazení spojovacích dielov.  

A1 

A3 

A2 

A4 

B1 

B2 

B3 B4 

B5 

B6 

B7 

B9 B10 

B11 

B12 

C1 C4 

C5 

C6 C8 

C7 
C9 

C10 C11 

C12 C13 

C14 

C15 

C16 

C20 C21 

C2 

B13 

C17 

C18 

C19 



5 

2.3. Schematické zobrazenie dielov: 6 Horákov (6B) 
  

Počty dielov sa líšia v závislosti od zakúpeného modelu. Špecifikácie sa môžu zmeniť bez 
predchádzajúceho upozornenia. Ďalšie podrobnosti o spojovacích dieloch sú uvedené na príslušnom 
schematickom zobrazení spojovacích dielov.  
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3. Schematické zobrazenie spojovacích dielov 
  

Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. 

KÓD DIEL ZOBRAZENIE POČET 

D4 Skrutka  
M6x40  16 

D5 Matica M6 
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KÓD DIEL ZOBRAZENIE POČET 

D1 Skrutka 
ST4,0x10 

 

35 

D2 Skrutka  
M4x10 
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D3 Skrutka  
M6x15 
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4. Montáž 
  

DÔLEŽITÉ! 

 NÁSTROJE POTREBNÉ NA MONTÁŽ: Plochý alebo krížový skrutkovač strednej veľkosti, francúzsky 

kľúč alebo súprava stranových kľúčov. 

 Na montáž tohto grilu sú potrebné dve osoby. 

 Z telesa grilu vyberte všetky grilovacie komponenty, usmerňovač plameňov a baliaci materiál. 

 Napriek tomu, že pri výrobe tohto výrobku sa podnikli všetky dostupné opatrenia, pri jeho montáži 

dávajte pozor na prípadné ostré hrany.  

 Pred montážou a používaním grilu si dôkladne prečítajte časť Dôležité informácie. 

1 

2 

Podľa obrázka pripevnite nohy (C5, C6, C7, C8) k bočným panelom (C10, C11) pomocou skrutiek 

ST4,0x10 (D1). 

Podľa obrázka pripevnite zmontovaný ľavý/pravý panel skrine k spodnému panelu (C17) 

pomocou skrutiek ST4,0x10 (D1), skrutiek M6x40 (D4) a matíc M6 (D5).  

Montáž ľavého panela skrine Montáž pravého panela skrine 

Skrutka ST4,0x10 

Skrutka M6x40 a matica M6 

       Phoenix 3B       Phoenix 4B       Phoenix 6B 

       Phoenix 3B       Phoenix 4B       Phoenix 6B 
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4 

3 

Zadný panel (C16) pripevnite k zmontovanej časti skrine pomocou skrutiek ST4,0x10 (D1).  

Hornú priečku telesa (C9) pripevnite k predným nohám pomocou skrutiek M6x15 (D3).  

       Phoenix 3B       Phoenix 4B       Phoenix 6B 

       Phoenix 3B       Phoenix 4B       Phoenix 6B 
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Opatrne obráťte skriňu hore dnom. 
  
Kolieska (C18) pripevnite k zadným nohám a uzamykateľné kolieska (C19) k predným nohám. 
  
Zmontovanú skriňu opatrne obráťte na kolieska. 

Podľa obrázka opatrne umiestnite teleso grilu (B1) na konštrukciu skriňe a pripevnite ho pomocou 

skrutiek M6x40 (D4). 

  
VAROVANIE: TELESO GRILU DRŽTE, KÝM GRIL NIE JE SPRÁVNE UMIESTNENÝ A 
PRIPEVNENÝ. MOHLO BY DÔJSŤ K ZRANENIU ALEBO POŠKODENIU GRILU. 
  
POZOR! Dávajte pozor, aby sa kryt alebo veko nečakane neotvorilo alebo nepoškodilo. 

       Phoenix 3B       Phoenix 4B       Phoenix 6B 

       Phoenix 3B       Phoenix 4B       Phoenix 6B 
6 

5 



10 

Podľa obrázka pripevnite pravú bočnú policu (C4) k telesu grilu pomocou skrutiek M4x10 (D2) a 

M6x15 (D3). 

  
Len pri modeli Phoenix 3B zopakujte postup uvedený pre ľavú bočnú policu (C3). 

Ku grilu pripojte plynovú hadicu.  
  
Protiľahlé plochy spojenia musia byť čisté a nesmú byť poškodené. Na spojenie 
nepoužívajte lepiacu pásku, pastu ani kvapalinu. Maticu musíte utiahnuť pomocou kľúča. 
Nepoužívajte silu, ktorá by mohla poškodiť niektorú zo súčastí. 

       Phoenix 3B       Phoenix 4B       Phoenix 6B 

       Phoenix 3B       Phoenix 4B       Phoenix 6B 
8 

7 

D2 

D3 
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Policu s bočným horákom (C1) pripevnite k ľavej strane telesu grilu pomocou skrutiek M4x10 

(D2) a M6x15 (D3).  

       Phoenix 3B       Phoenix 4B       Phoenix 6B 

       Phoenix 3B       Phoenix 4B       Phoenix 6B 
10 

9 
Používatelia modelu Phoenix 3B (trojhorákový): vynechajte tento krok a 

pokračujte od kroku č. 12. 

D2 

D3 

Podľa obrázka pripojte k polici s bočným horákom (C1) plynovú hadicu.  
  
Protiľahlé plochy spojenia musia byť čisté a nesmú byť poškodené. Na spojenie 
nepoužívajte lepiacu pásku, pastu ani kvapalinu. Maticu musíte utiahnuť pomocou 
kľúča. Nepoužívajte silu, ktorá by mohla poškodiť niektorú zo súčastí. 
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       Phoenix 3B       Phoenix 4B       Phoenix 6B 
12 

11 

Súpravu elektronického zapaľovania (C20) a tepelnoizolačnú podložku (C21) 

pripevnite k ľavej prednej nohe zasunutím dvoch skrutiek ST4,0x10 (D1) do súpravy 

elektronického zapaľovania a tepelnoizolačnej podložky a ich zaskrutkovaním do 

ľavej prednej nohy. 

Mriežku bočného horáka (C2) položte na policu s bočným horákom.  

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

       Phoenix 3B       Phoenix 4B       Phoenix 6B 
14 

13 

Pripojte vodiče k súprave elektronického zapaľovania podľa schémy 

v nasledujúcom kroku.  

  

Batériu na elektronické zapaľovanie (nie je súčasťou dodávky) vložte do priestoru 

na batériu, pričom dbajte na jej správne otočenie podľa značiek (+) a (–). 

Phoenix 4B (štvorhorákový) 
Čierny / Antikor  
Schéma súpravy 

elektronického zapaľovania 

9 V batéria 
(nedodáva sa) 

Čierne káble  
(so širokými vodičmi) 

Vodič 

Spínač 

Čierny 

9 V batéria 
(nedodáva sa) 

Čierne káble  
(so širokými vodičmi) 

Vodič 

Spínač 

9 V batéria 
(nedodáva sa) 

Čierne káble  
(so širokými vodičmi) 

Vodič 

Spínač 

Phoenix 6B (šesťhorákový) 
Čierny / Antikor  
Schéma súpravy 

elektronického zapaľovania 

Phoenix 3B (trojhorákový) 
Čierny / Antikor  
Schéma súpravy 

elektronického zapaľovania 

Čierny Čierny 

Čierny Čierny Čierny 

Čierny 

Čierny 

Čierny Čierny Čierny 

Čierny Čierny 

Čierny Čierny 
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       Phoenix 3B       Phoenix 4B       Phoenix 6B 

       Phoenix 3B       Phoenix 4B       Phoenix 6B 
16 

15 

Phoenix 3B/4B: Dvierka (C12, C13) pripevnite k skrinke zatlačením na pružinové kolíky a 

vložením dvierok do skrinky.  

Phoenix 6B: Z rukovätí dvierok (C14) vyberte pridržiavacie skrutky, pomocou ktorých pripevnite 

rukoväte dvierok k dvierkam (C12, C13). Pripevnite dvierka ku skrinke zatlačením na pružinové 

kolíky a vložením dvierok do skrinky.  

  

Podľa obrázka pripevnite košík (C15) na pravé dvierka. 

Podľa obrázka pripevnite pravý držiak odkvapkávacej tácky (B10) k pravým nohám 

pomocou skrutiek ST4,0x10 (D1). Tento postup zopakujte aj pre ľavý držiak 

odkvapkávacej tácky (B9). 
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       Phoenix 3B       Phoenix 4B       Phoenix 6B 

       Phoenix 3B       Phoenix 4B       Phoenix 6B 
18 

17 

Odkvapkávaciu tácku (B12) vložte zasunutím pod teleso grilu. 

Usmerňovač plameňov (B6) vložte opatrne do telesa grilu tak, aby bol v telese grilu umiestnený 
vodorovne. Rošty (B7) a platňu (B8) položte na svoje miesta. 
  
Konfigurácia modelu 3/4 horáky: vľavo: grilovací rošt, v strede: grilovací rošt, vpravo: grilovací rošt. 
Konfigurácia modelu 6 horákov: vľavo: grilovací rošt, vpravo: grilovacia platňa. 
  
POZNÁMKA.  Usmerňovač plameňov sa musí nachádzať priamo pod roštmi.  

Phoenix 4B Phoenix 3B Phoenix 6B 
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       Phoenix 3B       Phoenix 4B       Phoenix 6B 
19 

Podľa obrázka pripevnite rošt na ohrievanie (A4) k telesu grilu (B1). 

MONTÁŽ JE TERAZ DOKONČENÁ. 
NA NASLEDUJÚCEJ STRANE ZAČÍNAJÚ POKYNY PRE POUŽÍVANIE A ÚDRŽBU 

  
PRED POUŽÍVANÍM GRILU SA TERAZ MUSÍ VYKONAŤ SKÚŠKA TESNOSTI VŠETKÝCH 

SPOJOV A PRIPOJENÍ.  
Skúšku tesnosti vykonajte každý rok a tiež pri každom odstránení alebo výmene plynovej fľaše. 

SKÚŠKA TESNOSTI 
  
Skúšku tesnosti vždy vykonávajte na dobre vetranom mieste.   
  
Krok č. 1 – Skontrolujte, či sú všetky otočné gombíky v polohe OFF (vypnuté). 
Krok č. 2 – Odpojte ovládací panel grilu, ktorý sa nachádza na prednej strane telesa grilu, 
vytiahnutím otočných gombíkov smerom k sebe a odstránením pridržiavacích skrutiek 
ovládacieho panela. 
Krok č. 3 – Pustite plyn otvorením plynového regulačného ventilu na plynovej fľaši alebo 
regulátore. 
Krok č. 4 – Skontrolujte tesnosť nanesením roztoku ½ vody a ½ tekutého saponátu alebo 
mydla pomocou štetca na všetky spoje plynového systému vrátane všetkých pripojení 
ventilov, hadíc a regulátorov. 
Krok č. 5 – Na skúšku tesnosti NIKDY NEPOUŽÍVAJTE OTVORENÝ OHEŇ. 
Krok č. 6 – Ak sa na ktoromkoľvek spoji vytvoria bubliny, spoj nie je tesný. 

 Zatvorte prívod plynu na plynovej fľaši. 

 Opätovne utiahnite všetky spoje. 

 Zopakujte skúšku tesnosti. 

 Ak sa znova vytvárajú bubliny, gril nepoužívajte a požiadajte o pomoc miestneho 
distribútora produktov Outback. 

  
Po vykonaní skúšky tesnosti vždy utrite roztok (½ vody a ½ tekutého saponátu alebo 
mydla) zo všetkých spojov a pripojení. 
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5. Dôležité informácie 
  

Pred montážou a používaním grilu si 
dôkladne prečítajte tento návod. 
  

 Tento návod si odložte na budúce použitie. 

 Tento výrobok je určený iba na vonkajšie 
používanie. Nepoužívajte ho v interiéri.  

 Gril nepoužívajte a plynové fľaše 
neskladujte pod úrovňou terénu. 
Skvapalnený plyn (LPG) je ťažší ako 
vzduch, takže ak plyn uniká, hromadí sa 
nízko pri zemi a za prítomnosti plameňa 
alebo iskry sa môže vznietiť. 

 Používajte len skvapalnený plyn (LPG) vo 
fľašiach. V prípade butánu, propánu alebo 
ich zmesi sa musí použiť vhodný regulátor. 

 Pred zapálením odstráňte zo všetkých častí 
plastové obaly. 

 Nepoužívajte bližšie ako 1 meter od 
akejkoľvek horľavej konštrukcie alebo 
povrchu. Nepoužívajte pod žiadnym 
horľavým povrchom. 

 Plynové fľaše nesmú byť nikdy umiestnené 
priamo pod grilom. 

 Plynové fľaše sa nikdy nesmú skladovať ani 
používať položené na strane, vo vodorovnej 
polohe. Prípadný únik kvapaliny by bol veľmi 
vážny, pričom kvapalina by mohla vniknúť 
do plynového vedenia a mať vážne 
následky. 

 Plynové fľaše nikdy neskladujte v interiéri. 

 Pred zapálením otvorte veko grilu. 

 Gril po zapálení nepremiestňujte. 
Premiestnite ho až keď po použití úplne 
vychladne.  

 Zapálený gril sa nesmie nechať bez dozoru. 

 Rukoväť veka môže byť veľmi horúca. 
Uchopte len stred rukoväte. Pri varení alebo 
akomkoľvek nastavovaní grilu vždy 
používajte kuchárske rukavice. 

 Používajte nástroje určené na grilovanie 
s dlhými ohňovzdornými rukoväťami. 

 Veko otvárajte opatrne, pretože pri jeho 
otvorení sa zvnútra uvoľní horúca para. 

 Niektoré časti grilu sú veľmi horúce. Preto 
treba dávať pozor najmä v prítomnosti detí, 
starších ľudí a zvierat. 

 Po použití zatvorte prívod plynu na plynovej 
fľaši. 

 Gril nikdy nezakrývajte, kým úplne 
nevychladne. 

 Gril používajte iba na stabilnom, rovnom 
povrchu. 

 Pred použitím grilu vykonajte skúšku 
tesnosti.  Je to jediný bezpečný a istý 
spôsob zistenia úniku plynu zo spojov 
a pripojení grilu po jeho montáži. 

 Skúšku tesnosti vykonajte každý rok a tiež 
pri každom odstránení alebo výmene 
plynovej fľaše. 

 Pri grile neskladujte horľavé materiály. 

 Pri grile nepoužívajte aerosóly. 

 Nedodržanie pokynov uvedených v tomto 
návode môže spôsobiť vážne zranenie 
alebo smrť. 

 Nepovolená úprava grilu môže byť 
nebezpečná a spôsobí zánik záruky. 

 Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tohto 
návodu, obráťte sa na miestneho predajcu. 

 
 

6. Plyn, regulátor a hadica 
  

S týmto grilom sa môžu používať fľaše 
s propánom, butánom alebo zmesou propán-
butánu LPG (liquid petroleum gas – 
skvapalnený ropný plyn). Propánové fľaše 
dodávajú plyn po celý rok, dokonca aj počas 
chladných zimných dní. Butánové fľaše 
dodávajú v lete dostatočné množstvo plynu. 
Môžu mať vplyv na výkon grilu a obmedziť 
dostupný tepelný výkon grilu, najmä keď teplota 
plynu klesne pod +10 °C. Na výmenu plynových 
fliaš môže byť potrebný kľúč. Skontrolujte, či 
máte plynovú fľašu a regulátor vhodný pre váš 
gril. 
  
Fľašu nedávajte do skrine na kolieskach. 
  

 Hadica by mala voľne visieť bez 

akýchkoľvek ohybov, skrúcania, napnutia, 
skladania alebo slučiek, ktoré by mohli 
brániť voľnému toku plynu. Pred používaním 
vždy skontrolujte, či nie je hadica prerezaná, 
prasknutá alebo nadmerne opotrebovaná.   

 S výnimkou miesta pripojenia sa žiadna časť 

hadice nesmie dotýkať žiadnej horúcej časti 
grilu. Ak sú na hadici viditeľné akékoľvek 
známky poškodenia, musíte ju vymeniť za 
hadicu vhodnú na používanie so 
skvapalneným plynom, vyhovujúcu normám 
platným v tom štáte, kde sa používa.   

 Hadica by nemala byť dlhšia ako 1,5 metra. 

Poznámka: dátum na oranžovej hadici (ak je 
súčasťou dodávky) znamená dátum výroby, 
nie dátum trvanlivosti. 

  
NA BEZPEČNÉ A EFEKTÍVNE POUŽÍVANIE 
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GRILU MUSÍTE MAŤ SPRÁVNY REGULÁTOR 
A FĽAŠU. POUŽÍVANIE NESPRÁVNEHO 
ALEBO CHYBNÉHO REGULÁTORA JE 
NEBEZPEČNÉ A SPÔSOBÍ ZÁNIK ZÁRUKY. 
Na najvhodnejšie plynové fľaše a regulátory sa 
opýtajte miestneho predajcu plynu. 
  
  

7. Inštalácia 
  

7.1. Výber miesta 
Tento gril je určený iba na vonkajšie 
používanie a mal by byť umiestnený na dobre 
vetranom mieste a na bezpečnom, rovnom 
povrchu. Gril nikdy neumiestňujte pod úroveň 
terénu. V žiadnom prípade ho neumiestňujte 
POD akýkoľvek horľavý povrch. Bočné strany 
grilu nesmú byť NIKDY bližšie ako 1 meter od 
akéhokoľvek horľavého povrchu vrátane 
stromov a plotov. Do blízkosti grilu 
neumiestňujte žiadne zdroje tepla (cigarety, 
otvorený oheň, iskry atď). Gril držte v bezpečnej 
vzdialenosti od akýchkoľvek horľavých 
materiálov! 
  
7.2. Bezpečnostné opatrenia 
Nezakrývajte žiadne vetracie otvory v telese 
grilu.  
  
Ak potrebujete nainštalovať alebo vymeniť 
plynovú fľašu, najskôr skontrolujte, či je gril 
vypnutý a či nie sú v jeho blízkosti nejaké zdroje 
zapálenia (cigarety, otvorený oheň, iskry atď).  
  
Keď sa gril používa, kolieska by mali byť vždy 
zabrzdené. 
  
7.3. Pripojenie plynovej hadice ku grilu 
Plynovú hadicu pripojte k prívodnému 
plynovému potrubiu na ľavej strane grilu. 
Neuťahujte ju príliš silno. Na spojenie 
nepoužívajte lepiacu pásku, pastu ani 
kvapalinu. 
  
7.4. Pripevnenie regulátora k plynovej fľaši 
Skontrolujte, či sú všetky ovládacie gombíky 
grilu v polohe OFF (vypnuté). Regulátor 
pripevnite k plynovej fľaši podľa pokynov od 
predajcu regulátora a fľaše. 
  
  

8. Používanie 
  

8.1. Upozornenie 

 Skôr než budete pokračovať, uistite sa, že 
rozumiete časti DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE 
tohto návodu. 

 Pri používaní grilu nesmie byť zakrytých viac 
ako 50 % grilovacej plochy vrátane plôch na 
pečenie žiadnymi predmetmi (napr. ďalšími 
plechmi na pečenie). Úplné zakrytie spôsobí 
nadmerné zvyšovanie tepla a poškodenie 
grilu. Na takéto prípady sa záruka 
nevzťahuje. 

  
8.2. Príprava pred varením 
Pred každým grilovaním natrite gril tenkou 
vrstvou stolného alebo rastlinného oleja 
pomocou štetca s dlhou rúčkou, aby ste 
zabránili prilepeniu jedla ku grilovaciemu 
povrchu. (Poznámka: pri prvom grilovaní sa 
môžu mierne zmeniť farby náterov. Je to 
normálne a malo by sa to očakávať.) Pri 
používaní sa môže z grilovacieho povrchu 
odlupovať ochranná vrstva. Je to normálne 
a nie škodlivé. 
  
Odkvapkávaciu tácku vysteľte hliníkovou fóliou 
(alobalom) a potom  do nej nasypte 
centimetrovú vrstvu čistého, suchého piesku. 
Táto vrstva bude pohlcovať nadbytočný tuk, čím 
sa zjednoduší čistenie.  
  
8.3. Zapálenie grilu  

 Pred zapálením otvorte kryt alebo veko grilu 

a bočného horáku. Gril ani bočný horák 
nikdy nezapaľujte, keď sú tam kryt alebo 
veko. 

 Skontrolujte, či sú všetky otočné gombíky 

v polohe OFF (vypnuté). Otvorte plynový 
regulačný ventil na plynovej fľaši alebo na 
regulátore. 

 Zatlačte otočný gombík horáka, ktorý chcete 

zapáliť, a otočte ho do polohy HIGH 
(vysoké). Podržte stlačené tlačidlo 
zapaľovania v strede ovládacieho panela 4 
až 5 sekúnd, aby sa horák zapálil.  

 Podľa potreby zapáľte v akomkoľvek poradí 

ostatné horáky. Pred zapálením ďalšieho 
horáka sa presvedčte, že horák je zapálený.  

 Ak sa horák po vykonaní uvedeného 

postupu nezapáli, otočte všetky otočné 
gombíky do polohy OFF (vypnuté). Zatvorte 
plynový ventil na plynovej fľaši. Počkajte 5 
minút. Znova sa pokúste vykonať všetky 
uvedené kroky. Ak sa gril ani potom 
nezapáli, pozrite si pokyny na ručné 
zapálenie uvedené v ďalšom texte. 

 Po zapálení otočné gombíky horákov otočte 

na 3 – 5 minút do polohy HIGH (vysoké), 
aby sa gril predhrial. Mali by ste to vykonať 
pred každým grilovaním. Počas 
predhrievania musí byť veko otvorené. 
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 Po skončení predhrievania otočte všetky 

otočné gombíky horákov do polohy LOW 
(nízke), aby ste pri grilovaní dosiahli čo 
najlepšie výsledky. 

  
8.4. Pokyny na ručné zapálenie 

 Pred zapálením otvorte kryt alebo veko grilu  

a bočného horáku. Gril ani bočný horák 
nikdy nezapaľujte, keď sú kryt alebo veko 
zatvorené. 

 Skontrolujte, či sú všetky otočné gombíky 

v polohe OFF (vypnuté). Otvorte plynový 
regulačný ventil na plynovej fľaši alebo na 
regulátore. 

 Vložte zapálenú zápalku do otvoru na 

zapaľovanie zápalkou na pravej strane 
telesa grilu a umiestnite ju do blízkosti 
otvoru pravého krajného horáka. 

 Zatlačte a otočte pravý krajný otočný gombík 

proti smeru hodinových ručičiek do polohy 
HIGH (vysoké), pričom sa chráňte pred 
plameňmi. 

 Po zapálení pravého horáka zapáľte ostatné 

horáky sprava doľava. 

 Pred zapálením ďalšieho horáka sa 

presvedčte, že horák je zapálený. 

 Ak chcete zapáliť bočný horák, umiestnite 

zapálený koniec dlhej zápalky vedľa 
bočného horáka. Zatlačte a otočte bočný 
otočný gombík proti smeru hodinových 
ručičiek do polohy HIGH (vysoké), pričom sa 
chráňte pred plameňmi. 

 Ak sa horák nezapáli, požiadajte o pomoc 

miestneho predajcu. 

 Po zapálení otočné gombíky horákov otočte 

na 3 – 5 minút do polohy HIGH (vysoké), 
aby sa gril predhrial. Mali by ste to vykonať 
pred každým grilovaním. Počas 
predhrievania by mal byť kryt alebo veko 
otvorené.  

 Po skončení predhrievania otočte všetky 

otočné gombíky horákov do polohy LOW 
(nízke), aby ste pri grilovaní dosiahli čo 
najlepšie výsledky. 

  
8.5. Grilovanie na rošte 
Horáky zohrievajú usmerňovač plameňov pod 
grilom, ktorý zohrieva jedlo na grile. Prírodné 
šťavy z jedla, ktoré sa tvoria pri grilovaní, 
padajú na usmerňovač plameňov pod jedlom 
a vyparujú sa. Stúpajúci dym preniká do jedla, 
čím mu dodáva jedinečnú grilovanú chuť.  
  
8.6. Grilovanie na platničke (ak je súčasťou 
dodávky) 
Horáky priamo zohrievajú platničku, ktorá 

potom griluje jedlo, ktoré sa jej dotýka. Platničky 
umožňujú grilovanie menších kusov, napríklad 
morských plodov, ktoré by mohli prepadnúť cez 
medzery v rošte. Sú vhodné aj na grilovanie 
jedál, ktoré vyžadujú krátke grilovanie pri 
vysokej teplote, napríklad zeleniny a menších 
kúskov rýb. Možno ich tiež používať presne 
rovnakým spôsobom ako platne v kuchyni – na 
vyprážanie rezňov, na smaženie vajíčok atď. 
Prípadne ich možno používať ako ohrievacie 
panvice alebo udržiavanie teploty jedla. 
 
8.7. Veko na pečenie  
Grily vybavené vekom na pečenie umožňujú 
vytvoriť rúru na pečenie alebo opekanie jedla, 
napríklad kusov mäsa, celých kurčiat a pod. Pri 
zatvorenom veku grilu sa dokonca dosiahne 
rovnomernejšie upečenie jedla. Mali by ste to 
však robiť len pri horákoch nastavených na 
úroveň LOW (nízke).   
  
Ak chcete dosiahnuť čo najlepšie výsledky, 
jedlo, ktoré chcete piecť alebo opekať, položte 
na kovový plech na pečenie, ktorý umiestnite na 
jednu stranu grilovacieho roštu.  
  
Otočný gombík horáka , ktorý je priamo pod 
jedlom otočte do polohy OFF (vypnuté) 
a otočné gombíky všetkých ostatných horákov 
otočte do polohy LOW (nízke) až MEDIUM 
(stredné). 
  
Veko zatvorte, aby sa jedlo pieklo nepriamo. 
Veko zbytočne nedvíhajte, pretože pri každom 
otvorení sa stráca teplo. Ak sa veko počas 
pečenia otvorí, grilu poskytnite viac času, aby 
znovu získal pôvodnú teplotu a dokončil 
pečenie. Pomocou vnútorného teplomera (ak je 
k dispozícii) sledujte teplotu grilu. 
  
Ak vnútorná teplota príliš stúpne, otočné 
gombíky horákov otočte do polohy LOW 
(nízke). Pri zatvorenom veku nie je potrebné 
a ani sa neodporúča nastaviť všetky horáky do 
polohy HIGH (vysoké). 
  
NEDOVOĽTE, ABY SA GRIL PREHRIAL. Veko 
otvárajte opatrne, pretože pri jeho otvorení sa 
môže uvoľniť horúca para. 
  
8.8. Rošt na ohrievanie (ak je súčasťou 
dodávky) 
Rošty na ohrievanie predstavujú pohodlný 
spôsob udržiavania teploty ugrilovaného jedla 
alebo zohrievania pečiva a podobných jedál. 
Jedlo (najmä mastné) sa odporúča umiestniť do 
prednej časti roštu na ohrievanie, aby sa 
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zabránilo stekaniu štiav a tuku po zadnej stene 
grilu. Pred použitím roštu na ohrievanie vždy 
skontrolujte, či je správne umiestnený. 
  
8.9. Pokyny na používanie grilovacieho 
ražňa (voliteľné príslušenstvo, len modely 
s vekom) 
1. Opatrne vyberte z grilu grilovacie povrchy 

a rošt na ohrievanie (ak je súčasťou 
dodávky). 

2. Ak používate lávové kamene v košíkoch 

posuňte ich do stredu telesa grilu. Mäso sa 
bude grilovať nad touto časťou. 

3. Na ražeň nasuňte jednu z vidlíc a upevnite 

ju utiahnutím skrutky s krídlovou hlavou. 
Špicatý koniec ražňa zapichnite do mäsa, 
ktoré chcete grilovať, a mäso posuňte do 
stredu ražňa. Vidlica musí byť úplne 
zapichnutá do mäsa. Na ražeň nasuňte 
druhú vidlicu, zapichnite ju do mäsa 
a upevnite ju utiahnutím skrutky s krídlovou 
hlavou. Na dosiahnutie optimálneho 
grilovania na ražni musí byť jedlo pevne 
pripevnené v strede ražňa a vyvážené tak, 
aby sa ražeň mohol voľne otáčať bez toho, 
aby mu prekážal niektorý z povrchov grilu. 
Všetky voľné časti mäsa by ste mali zaistiť, 
aby neviseli a nebránili otáčaniu ražňa. 
Ražeň nepreťažujte. Kurča alebo kus mäsa 
by mal mať maximálnu hmotnosť približne 
2 kg.  

4. Zasuňte špicatý koniec ražňa do motorčeka. 

Druhý koniec ražňa vložte do držiaka na 
opačnej strane. 

5. Zapáľte gril podľa návodu ku grilu. 

6. Zapnite motorček na začatie grilovania na 
ražni. Veko je skonštruované tak, aby ho 
počas grilovania na ražni bolo možné 
zatvoriť. 

7. Jedlá grilujte vždy pri najnižšom nastavení 
plameňa, aby ste predišli jeho spáleniu 
alebo spečeniu. 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.10. Obmedzenie plameňov              
*** Veľmi dôležité upozornenie *** 
  

Plamene vznikajú pri grilovaní mäsa, keď tuk a 
šťava steká na horúci usmerňovač plameňov. 
Dym samozrejme dodáva jedlu grilovanú chuť, 
avšak najdôležitejšie je zabrániť nadmerným 
plameňom, aby sa jedlo nespálilo. Ak chcete 
obmedziť plamene, je ABSOLÚTNE 
NEVYHNUTNÉ pred grilovaním odstrániť 
z mäsa a hydiny nadbytočný tuk, omáčky 
a marinády na grilovanie používať len striedmo 
a vyhýbať sa veľmi lacným mäsám a mäsovým 
výrobkom, pretože zvyčajne majú vysoký obsah 
tuku a vody. Okrem toho by sa pri grilovaní mali 
horáky vždy nastaviť na úroveň LOW (nízke).  
  
Ak sa vyskytujú plamene, zvyčajne ich možno 
zahasiť nasypaním jedlej sódy alebo soli priamo 
na usmerňovač plameňov. Pri manipulácii 
v blízkosti grilovacieho povrchu grilu si vždy 
chráňte ruky a tiež sa chráňte pred plameňmi.  
  
Ak horí tuk, pozrite si pokyny uvedené v ďalšom 
texte. 
  
8.11. Horiaci tuk 
Po každom grilovaní vyprázdnite a očistite 
odkvapkávaciu tácku (a aj alobalovú výstelku, 
ak ju používate) od zvyškov jedla. Ak sa gril 
bude používať na veľkej akcii (s veľkým počtom 
ľudí), každé dve hodiny ho treba vypnúť 
a schladiť, aby bolo možné vybrať 
z odkvapkávacej tácky (a aj z alobalovej 
výstelky, ak ju používate) zvyšky jedla a očistiť 
ju. Ak sa grilujú veľmi mastné jedlá alebo lacné 
mäsové výrobky, čas medzi čisteniami treba 
skrátiť. V opačnom prípade by mohlo dôjsť 
k zapáleniu tukov, čo môže spôsobiť zranenie 
a môže vážne poškodiť gril. 
  
V prípade horiaceho tuku: 

 Ak je to bezpečné, otočte všetky otočné 

gombíky do polohy OFF (vypnuté). 

 Zatvorte prívod plynu na plynovej fľaši. 

 Držte všetky osoby aj zvieratá v bezpečnej 

vzdialenosti od grilu a počkajte, kým oheň 
vyhasne. 

 Nezatvárajte veko grilu.   

 GRIL NIKDY NEHASTE VODOU. AK 

POUŽÍVATE HASIACI PRÍSTROJ, MAL BY 
BYŤ PRÁŠKOVÝ. 

 NEODSTRAŇUJTE ODKVAPKÁVACIU 

TÁCKU. 

 Ak oheň neslabne alebo sa ešte zosilňuje, 

požiadajte o pomoc miestny hasičský zbor. 
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8.12. Koniec grilovania 
Po každom grilovaní otočné gombíky horákov 
otočte do polohy HIGH (vysoké) a nechajte ich 
horieť 5 minút. Tým sa spália zvyšky po 
grilovaní a uľahčí sa čistenie. Veko musí byť 
otvorené.  
  
8.13. Vypnutie grilu 
Po použití grilu otočte všetky otočné gombíky 
v smere hodinových ručičiek do polohy OFF 
(vypnuté) až na doraz a potom zatvorte prívod 
plynu na fľaši.   
  
Skôr než zatvoríte kryt alebo veko, počkajte, 
kým gril dostatočne nevychladne. 
  
  

9. Starostlivosť a údržba 
  

Gril medzi použitiami pravidelne čistite, najmä 
po dlhšom skladovaní. Pred čistením 
skontrolujte, či sú gril a jeho súčasti dostatočne 
chladné. Gril nenechávajte vystavený 
vonkajším poveternostným vplyvom 
a neskladujte ho na vlhkých miestach. 
  

 Horúce časti nikdy nechytajte holými/
nechránenými rukami. 

 Gril nikdy nehaste vodou, keď sú jeho 
povrchy horúce. 

  
Na predĺženie životnosti a zachovanie dobrého 
stavu grilu odporúčame zakryť gril vždy, keď ho 
na akýkoľvek čas nechávate vonku, najmä 
v zimných mesiacoch. Od miestneho 
dodávateľa produktov Outback® sú k dispozícii 
odolné ochranné kryty a ďalšie príslušenstvo 
pre grily Outback®.  
  
Aj keď je gril zakrytý ochranným krytom, 
pravidelne sa musí kontrolovať, pretože sa na 
ňom môže tvoriť vlhkosť alebo kondenzácia, 
ktoré môžu spôsobiť poškodenie grilu. Môže byť 
potrebné vysušiť gril a vnútornú stranu 
ochranného krytu. Na tuku, ktorý zostal na 
častiach grilu, môže rásť pleseň.  Z hladkých 
povrchov by ste ju mali očistiť pomocou teplej 
mydlovej vody.  
  
Akúkoľvek hrdzu, ktorú nájdete a ktorá 
neprichádza do styku s jedlom, by ste mali 
ošetriť pomocou odhrdzovača a natrieť farbou 
na grily alebo ohňovzdornou farbou. 
  
V prípade potreby možno na chrómovaných 
častiach použiť čistiaci prostriedok na chróm. 

Ak chcete zabrániť hrdzaveniu, pochrómované 
rošty na ohrievanie atď. po opláchnutí 
a vysušení natrite stolným olejom. 
  
9.1. Grilovacie povrchy a rošt na ohrievanie  
Gril po vychladnutí umyte teplou mydlovou 
vodou. Zvyšky jedla odstráňte pomocou 
jemného penového čistiaceho prostriedku alebo 
neodierajúcej podušky.  Nepoužívajte brúsne 
podušky ani prášky, pretože by mohli natrvalo 
poškodiť povrchovú vrstvu. Gril dôkladne 
opláchnite a vysušte. Grilovacie povrchy 
neodporúčame umývať v umývačke riadu z 
dôvodu ich hmotnosti. 
  
Výskyt povrchovej hrdze na grilovacom  
povrchu je normálny. Ak sa hrdza objaví medzi 
použitiami alebo počas skladovania, očistite ju 
mosadznou drôtenou kefou. Dávajte pozor, aby 
ste grilovací povrch nepoškodili. Potom ho 
znova naolejujte a ošetrite. 
  
9.2. Horák  
Ak horáky fungujú správne, pri bežnom 
používaní spálenie zvyškov po grilovaní ich 
udržiava v čistom stave.  
  
Raz za rok a tiež pri silnom výskyte usadenín 
by ste mali horáky vybrať a očistiť, pričom 
skontrolujte, či otvory horákov alebo ich hlavné 
prívody vzduchu nie sú blokované nečistotami 
alebo hmyzom. Na odstránenie nečistôt použite 
čistič rúrok.  
  
Pri opätovnej inštalácii horákov sa uistite, či 
hrdlo horáka prilieha k vývodu ventilu.  
  
Výskyt povrchovej hrdze na horákoch je vcelku 
normálny. Ak sa hrdza objaví medzi použitiami 
alebo počas skladovania, očistite ju mosadznou 
drôtenou kefou. 
  
9.3. Usmerňovač plameňov (ak je súčasťou 
dodávky) 
Z povrchu usmerňovača plameňov odstráňte 
všetky zvyšky jedla pomocou plastovej alebo 
drevenej škrabky alebo mosadznej drôtenej 
kefy. Nepoužívajte oceľovú škrabku ani oceľovú 
drôtenú kefu. Usmerňovač plameňov umyte 
teplou mydlovou vodou a dôkladne ho 
opláchnite. 
  
9.4. Odkvapkávacia tácka 
Odkvapkávaciu tácku (a aj alobalovú výstelku, 
ak ju používate) po každom použití podľa 
potreby vyprázdnite a očistite od tuku a zvyškov 
jedla pomocou plastovej alebo drevenej 
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škrabky.  
  
Ak odkvapkávaciu tácku nebudete udržiavať 
v čistote, nadmerné usadeniny môžu spôsobiť 
horenie tuku. To môže byť nebezpečné a môže 
to vážne poškodiť gril. Nie je to chyba grilu 
a preto sa na to nevzťahujú podmienky 
záruky. V prípade potreby možno tácku umyť 
v teplej mydlovej vode. 
  
9.5. Teleso grilu 
Z telesa grilu pravidelne odstraňujte nadbytočnú 
mastnotu alebo tuk pomocou handričky 
vyžmýkanej v teplej mydlovej vode. Gril potom 
dôkladne vysušte. Nadbytočný tuk a zvyšky 
jedla zvnútra telesa grilu možno odstrániť 
pomocou mäkkej plastovej alebo drevenej 
škrabky. Z telesa grilu nie je potrebné odstrániť 
všetku mastnotu. Ak ho chcete úplne očistiť, 
použite len teplú mydlovú vodu a handričku 
alebo kefu s nylonovými štetinami. Nepoužívajte 
brúsne prostriedky. Pred úplným čistením 
odstráňte grilovacie povrchy a horáky. Ovládače 
plynu ani plynové potrubie neponárajte do vody. 
Po starostlivej opätovnej inštalácii horákov do 
telesa grilu skontrolujte ich funkčnosť. 
  
V prípade potreby možno na častiach z antikoru 
použiť čistiaci prostriedok na antikor. 
  
9.6. Veko grilu 
Použite neodierajúcu handričku alebo podušku 
a umyte ho teplou mydlovou vodou. 
Nepoužívajte brúsne podušky ani prášky, 
pretože by mohli natrvalo poškodiť povrchovú 
vrstvu. 
  
9.7. Spojovacie diely 
Všetky skrutky, matice a podobne by sa mali 
pravidelne kontrolovať a doťahovať. 
  
9.8. Skladovanie 
Gril nechajte pred zakrytím alebo uskladnením 
dostatočne vychladnúť. Skladujte ho na 
chladnom a suchom mieste.  
  
Horáky zakryte hliníkovou fóliou (alobalom), aby 
sa v ich otvoroch nehromadil hmyz ani iné 
nečistoty.  
  
Ak budete gril skladovať v interiéri, plynovú 
fľašu musíte odpojiť a nechať ju vonku.  
Plynová fľaša by sa mala vždy skladovať vonku, 
na suchom a dobre vetranom mieste, 
v dostatočnej vzdialenosti od akýchkoľvek 
zdrojov tepla alebo zapálenia. Deťom nedovoľte 
manipulovať s fľašou. 

  
Ak gril budete používať po dlhšom skladovaní, 
vyčistite ho. 



23 

10. Technické údaje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. 

 
Schválenie 

CE 
Tepelný 
príkon Horáky Veľkosť 

dýzy Plyn/tlak 

Outback®   
Phoenix  
3 Burner 0359 

359BR665  

11,8 
kW  

3  

1,02mm 
 

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

 
Bután 28 – 30 mbar alebo 

propán 37 mbar 
Zmes LPG 30 mbar 
Zmes LPG 37 mbar 
Zmes 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   

Bután 28 – 30 mbar alebo 
propán 37 mbar 

Zmes LPG 30 mbar 
Zmes LPG 37 mbar 
Zmes 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   

 
Bután 28 – 30 mbar alebo 

propán 37 mbar 
Zmes LPG 30 mbar 
Zmes LPG 37 mbar 
Zmes LPG 50 mbar 

  
PX-H5660 
PX-H5661 

Bočný 
horák  

0359 
359BR665 

2,8 
kW 

1 

0,84mm 
 

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

Bután 28 – 30 mbar alebo 
propán 37 mbar 

Zmes LPG 30 mbar 
Zmes LPG 37 mbar 
Zmes LPG 50 mbar 

Spotreba plynu: 
Phoenix 3 Burner Black / Stainless Steel: 861g/hr        
Phoenix 4 Burner Black / Stainless Steel: 880g/hr    
Phoenix 6 Burner Black / Stainless Steel: 1363g/hr           
Bočný horák: 210g/hr 

Krajiny používania: 
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. Riešenie problémov 

Problém   Možná príčina   Riešenie  

Horák sa nedá zapáliť 
pomocou zapaľovacieho 
systému  

 Prázdna plynová fľaša   Vymeňte fľašu za plnú. 

 Chybný regulátor   Regulátor dajte skontrolovať alebo 
vymeniť. 

 Nečistoty v horáku   Vyčistite horák. 

  Nečistoty v plynových dýzach alebo 
plynovej hadici 

  Vyčistite dýzy a plynovú hadicu. 

  Uvoľnený alebo odpojený vodič 
elektródy alebo tlačidla zapaľovania 
na elektróde alebo súprave 
zapaľovania 

  Znova pripojte vodič. 

  Poškodená elektróda alebo vodič   Vymeňte elektródu a vodič. 

  Nesprávna medzera medzi 
elektródami alebo ohnutá zberná 
schránka 

  Zberná schránka plynu okolo elektródy 
musí byť zarovno s horákom, pričom 
medzi koncom elektródy a značkou na 
konci zbernej schránky musí byť 
medzera 3 až 4 mm. Podľa potreby 
znova zarovnajte zbernú schránku. 

  Slabé pripojenie batérie v súprave 
zapaľovania 

  Batériu pevne zasuňte do konektorov. 

Horák sa nedá zapáliť 
pomocou zápalky  

 Prázdna plynová fľaša   Vymeňte fľašu za plnú. 

 Chybný regulátor   Regulátor dajte skontrolovať alebo 
vymeniť. 

  Nečistoty v horáku   Vyčistite horák. 

  Nečistoty v plynových dýzach alebo 
plynovej hadici 

  Vyčistite dýzy a plynovú hadicu. 

 Príliš malá plynová fľaša   Použite väčšiu fľašu. Slabý plameň alebo spätné 
vzplanutie (oheň v rúrke 
horáka – môže sa ozývať 
syčanie alebo hučanie)  

 Nečistoty v horáku   Vyčistite horák. 

 Nečistoty v plynových dýzach alebo 
plynovej hadici 

  Vyčistite dýzy a plynovú hadicu. 

 Veterné počasie   Gril používajte na mieste viac 
chránenom pred vetrom. 

Otočným gombíkom 
plynového ventilu sa ťažko 
otáča  

 Zaseknutý plynový ventil.   Vymeňte plynový ventil. 

Na účely budúceho použitia a korešpondencie zapíšte sériové číslo. 
(Nájdete ho na štítku na bočnej strane telesa grilu.) 

Sériové číslo: __________________ 
Toto číslo môže byť potrebné pri objednávaní náhradných dielov alebo 
príslušenstva. V niektorých prípadoch môže byť potrebné aj referenčné 
číslo dielu. 

Publikované v  
novembri 2011  


