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503-0167 LEV9 
Poznámka: Výrobek se může mírně lišit od obrázků nacházejících se v této příručce. / 

Výrobok sa môže mierne líšiť od obrázkov nachádzajúcich sa v tejto príručke. 
 



 
UPOZORNĚNÍ 

Zajistěte řádnou ventilaci. Toto plynové zařízení spotřebovává vzduch (kyslík). Zařízení 
nepoužívejte na nevětraných místech, jinak by mohlo dojít k ohrožení vašeho života. Pokud se 

v daném prostoru vyskytuje více plynových zařízení a / nebo více osob, je nutné zajistit 
dodatečnou ventilaci. 

 
DŮLEŽITÉ 

Pozorně si přečtěte tyto pokyny, abyste se se zařízením před použitím dostatečně seznámili. 
Tyto pokyny uschovejte pro případné budoucí použití. 

 
 
 

1. Všeobecné 
 

 
• Tento spotřebič splňuje požadavky normy BS EN 498:2012 a SANS 1539:2012.  
• Tento spotřebič se smí používat pouze se schváleným typem hadice a regulátoru.  
• Plynová láhev smí být používána pouze ve svislé poloze.  
• Pro použití plynových láhví s maximální výškou 500 mm.  
• Plynové spotřebiče potřebují dostatečnou ventilaci k efektivnímu provozu a k zajištění bezpečnosti uživatelů a osob 

pohybujících se v blízkosti.  
• Varování: Přístupné díly mohou být velmi horké. Udržujte děti z dosahu spotřebiče. 
• Po použití nejprve zavřete regulační kohoutek na plynové láhvi a poté kohoutek na spotřebiči otočením po směru hodinových 

ručiček až do konce. 
• Pouze pro venkovní použití! 
 

Země užití  
DK, FI, NO, NL, SE,  BE, ES, FR, IE, IT,  

PL 
AT, DE, CZ, SK PT, GB, CH  

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

  Butan @ 28-30mBar  Butan @ 28-30mBar  Butan @ 37mBar  
Povolené druhy plynu a Propan @ 28-30mBar  Propan @ 37mBar  Propan @ 37mBar  
provozní tlak  Propanbutanové směsi    Propanbutanové směsi  

  @ 28-30mBar    @ 37mBar  
    

Hlavní tělo grilu - 3 hořáky 
(98510-33, 98510-31) 

Číslo trysky  0.92  

Jmenovitá spotřeba  Butan - 233 g/hod Butan - 233 g/hod Butan - 276 g/hod 
jeden hořák  jeden hořák  jeden hořák  

Hrubý jmenovitý příkon  
3,2 kW na jeden hořák 3,2 kW na jeden hořák 3,8 kW na jeden hořák 

(3,2 kW x 3 = 9,6 kW celkem)  (3,2 kW x 3 = 9,6 kW celkem)  (3,8 kW x 3 = 11,4 kW celkem)  

Hlavní tělo grilu - 4 hořáky 
(98512-43, 98512-41) 

Číslo trysky  0.92  

Jmenovitá spotřeba  Butan - 226 g/hod Butan - 226 g/hod Butan - 276 g/hod 
jeden hořák  jeden hořák  jeden hořák  

Hrubý jmenovitý příkon  
3,1 kW na jeden hořák 3,1 kW na jeden hořák 3,8 kW na jeden hořák 

(3,1 kW x 4 = 12,4 kW celkem)  (3,1 kW x 4 = 12,4 kW celkem)  (3,8 kW x 4 = 15,2 kW celkem)  

Postranní hořák (98510-33, 98512-43)  

Číslo trysky  0.84 

Jmenovitá spotřeba  Butan - 211 g/hod  Butan - 211 g/hod  Butan – 226 g/hod  

Hrubý jmenovitý příkon  2,9 kW  2,9 kW  3,1 kW  

    

Přívod plynu Schválený typ hadice a regulátoru připojte k plynové láhvi nepřesahující hmotnost náplně 11 kg v 
souladu s místními platnými předpisy. 

 
Zkratky názvů zemí  

AT = Rakousko  DK = Dánsko  IE = Irsko PT = Portugalsko 

BE = Belgie  ES = Španělsko IT = Itálie SE = Švédsko 

CH = Švýcarsko  FI = Finsko  NL = Nizozemsko SK = Slovensko 

CZ = Česká republika FR = Francie NO = Norsko 

DE = Německo  GB = Spojené Království PL = Polsko 
     Poznámka: Značení 0,92 (nebo 0,84) na trysce znamená, že velikost trysky je 0,92 mm (nebo 0,84 mm) 

 
Kategorie I3B/P(30) & I3+(28-30/37)     Kategorie I3B/P(37) 
Meridian 3 s bočním hořákem, 98510-33, celkový příkon: 12,5kW/Butan 910 g/h  Meridian 3 s bočním hořákem, 98510-33, celkový příkon: 12,5kW/Butan 910 g/h 
Meridian 4 s bočním hořákem, 98512-43, celkový příkon: 15,3kW/Butan 1113 g/h Meridian 3 s bočním hořákem, 98510-33, celkový příkon: 12,5kW/Butan 910 g/h 
Meridian 3 s bočními stolky, 98510-31, celkový příkon: 9,6kW/Butan 699 g/h  Meridian 3 s bočními stolky, 98510-31, celkový příkon: 11,4kW/Butan 830 g/h 
Meridian 4 s bočními stolky, 98512-41, celkový příkon: 12,4kW/Butan 902 g/h  Meridian 4 s bočními stolky, 98512-41, celkový příkon: 15,2kW/Butan 1106 g/h 



 
 

2. Bezpečnostní upozornění 
 
 

• Před každým použitím a před napojením hadice na plynovou láhev vždy 
zkontrolujte, zda hadice nebo těsnění na regulátoru nejsou poškozené či 
opotřebené (viz Obr.1).  

• Spotřebič nepoužívejte v blízkosti hořlavých materiálů. Minimální bezpečnostní 
vzdálenosti: 1,2 m nad spotřebičem a 600 mm po stranách a za spotřebičem (viz 
Obr.2).  

• Spotřebič nepoužívejte, pokud netěsní, je poškozen nebo nefunguje správně.  
• Plynovou láhev neumísťujte do blízkosti zdroje tepla a ohně. Nepokládejte ji na 

vařič ani na jiné horké povrchy.  
• Ujistěte se, že je složený spotřebič stabilní a nekýve se.  
• Nezakrývejte ani nevyměňujte hlavní otvory pro přívod vzduchu k hořákům, 

protože tím ovlivníte výkon spotřebiče a stabilitu plamene.  
• V případě zpětného vznícení (kdy se plamen dostane vzad a vznítí se u trysky) 

okamžitě vypněte přívod plynu uzavřením regulačního kohoutku na plynové láhvi 
a poté kohoutku na spotřebiči. Po vyhasnutí plamene vyjměte regulátor a 
zkontrolujte stav jeho těsnění. Při pochybnostech těsnění vyměňte. Spotřebič 
znovu zapalte podle pokynů uvedených níže v bodě 3. Pokud stále dochází ke 
zpětnému vznícení, doručte spotřebič do autorizovaného servisu CADAC.  

• Pokud u spotřebiče uniká plyn (cítíte zápach plynu), okamžitě uzavřete přívod 
plynu a to tak, že nejprve zavřete regulační kohoutek na plynové láhvi a poté 
kohoutek na spotřebiči otočením po směru hodinových ručiček až do konce. 
Pokud chcete zkontrolovat, zda spotřebič dobře těsní, udělejte to venku. 
Nezkoušejte nalézt místo úniku plynu pomocí plamene; použijte mýdlovou vodu. 

• Správný způsob je potřít spoje mýdlovou vodou. Pokud se objeví mýdlové 
bubliny, uniká v daném místě plyn. Okamžitě uzavřete přívod plynu a to tak, že 
nejprve zavřete regulační kohoutek na plynové láhvi a poté kohoutek na 
spotřebiči. Zkontrolujte, zda jsou všechny spoje správně napojené. Opakujte 
kontrolu s mýdlovou vodou. Pokud i nadále uniká plyn, doručte spotřebič svému 
CADAC prodejci ke kontrole / opravě. 

• Spotřebič neupravujte a používejte jej pouze k účelu, ke kterému je určen.  
• Při používání se některé části spotřebiče velmi zahřívají, zejména varné plochy a 

víko. Nedotýkejte se horkých dílů holýma rukama. Doporučujeme používat 
ochranné rukavice.  

• Vždy udržujte malé děti z dosahu spotřebiče.  
• Tento spotřebič spotřebovává kyslík a k optimálnímu výkonu a ochraně osob v 

jeho blízkosti je tedy nezbytná dobrá ventilace. 
• Během používání se spotřebičem nehýbejte. 
• Výrobcem či prodejcem zapečetěné části spotřebiče nesmí být opravovány 

uživatelem. 
UPOZORNĚNÍ 

• Hadici nepřekrucujte ani nelámejte. Dejte pozor, aby se hadice nedostala do 
kontaktu s tělem grilu a nepoškodila se horkem.  

• Jeden konec nízkotlaké hadice nasaďte na hubici regulátoru, druhý konec na 
hubici grilu a oba konce zatlačte co možná nejdále. Na obou koncích hadici 
zajistěte pomocí svorky.  

• Ujistěte se, že jsou spoje bezpečné a nebude docházet k úniku plynu.  
• Před použitím spotřebiče ověřte, zda neuniká plyn.  
• K použití se schváleným typem hadice a regulátoru připojeným k plynové láhvi 

nepřesahující hmotnost náplně 11 kg v souladu s místními platnými předpisy. 
• Neblokujte ventilační otvory skříně. 
• Spotřebič neupravujte. Úpravy spotřebiče mohou být nebezpečné. 
• Varování: Jelikož gril nemá žádné omezení emisí nespáleného paliva, musí být 

instalován a / nebo používán venku či v dostatečně větraném prostoru. Ujistěte 
se, že je gril instalován v dostatečně větraném prostoru, jehož plocha je 
nejméně z 25% otevřená (myšleno plocha stěn). (viz. Obr.1) 

• Během používání se spotřebičem nehýbejte. 
• Jakékoliv úpravy spotřebiče mohou být nebezpečné. 
• Varování: Nepřipojená, nepoužíváná plynová láhev nesmí být uskladněna 

v blízkosti tohoto nebo jiného přístroje. 
 

 

3. Použití spotřebiče 
 
 

• Plynovou láhev umístěte do skříně grilu na místo k tomu určené. 
• Spotřebič používejte pouze na pevném a rovném povrchu. 
• Před použitím se ujistěte, že je odkapávací tácek na svém místě. 
• Ujistěte se, že je plynová láhev správně napojena na spotřebič.  
• Ujistěte se, že je regulační kohoutek na láhvi otevřený. 
• Pokud chcete spotřebič zapálit pomocí automatického zapalování, stiskněte 

regulační kohoutek směrem dovnitř a současně jej otočte proti směru 
hodinových ručiček, dokud neucítíte odpor pružinky. Kohoutek v této pozici 
podržte asi 3-5 vteřin, dokud se neuvolní plyn a poté kohoutek otočte plně proti 
směru hodinových ručiček až na pozici HIGH. Tím se spustí automatické 
zapalování a hořák se zapálí. Pokud by se hořák nezapálil, otočte regulační 
kohoutek na pozici OFF, počkejte 5 minut a postup opakujte.  

• Upozornění! Všechny hořáky jsou vybaveny automatickým zapalováním. 
• Křížové zapalování: pokud chcete hořáky zapálit křížově, zapalte nejprve levý 

hořák podle výše uvedených pokynů. 
• Ostatní hořáky zapálíte tak, že jednoduše otočíte regulační kohoutek hořáku, 

který je vedle již hořícího hořáku, do pozice HIGH.  



 
 

3. Použití spotřebiče - pokračování 
 
 

• Ruční zapálení: pokud chcete hořáky zapálit ručně, odstraňte nejprve litinovou grilovací desku a pod ní umístěný deflektor. 
Zapalte zápalku nebo zapalovač a nastavte jej vedle levého hořáku. Zatlačením a otočením regulačního ventilu proti směru 
hodinových ručiček otevřete přívod plynu k hořáku a ten se zapálí. Po zapálení hořáku opatrně vraťte deflektor a litinovou 
grilovací desku na místo. Nyní můžete zapálit ostatní hořáky “křížovým zapalováním” podle výše uvedeného postupu. 

• Pomocí regulačních kohoutků můžete upravit intenzitu hoření u jednotlivých hořáků - otočením proti směru hodinových 
ručiček se plamen zmenší, po směru hodinových ručiček se zvětší (viz Obr.3). 

• Po každém použití nejprve zavřete kohoutek na plynové láhvi. Jakmile plamen zhasne, uzavřete regulační kohoutky hořáků 
na spotřebiči tak, že je otočíte po směru hodinových ručiček až do konce.  

 
 

4. Napojení a výměna plynové láhve 
 
  

• Před každým připojením plynové láhve ke spotřebiči se ujistěte, že je gumové těsnění na regulátoru na svém místě a 
v dobrém stavu (viz Obr.1). 

• Sfoukněte z hrdla láhve jakýkoliv prach, aby nedošlo k ucpání trysky. 
• Napojení či výměnu láhve provádějte pouze na dobře odvětraném místě, nejlépe venku, mimo dosah jakéhokoliv zdroje 

hoření (otevřený oheň, elektrická kamna apod.) a bez přítomnosti dalších osob. 
• Plynovou láhev udržujte neustále ve svislé poloze. Našroubujte na láhev regulátor a ručně dotáhněte. 
• Pokud z Vašeho spotřebiče uniká plyn (cítíte zápach plynu), uhaste v blízkosti spotřebiče všechny zdroje hoření. Pokud chcete 

netěsnost najít, potřete podezřelé místo mýdlovou vodu. V místě úniku se začnou tvořit mýdlové bubliny. Zkontrolujte, zda 
jsou všechny spoje správně napojené a opakujte kontrolu s mýdlovou vodou. Pokud se Vám nepodaří netěsnost odstranit, 
spotřebič dále nepoužívejte. Obraťte se na Vašeho místního prodejce CADAC a požádejte jej o pomoc. 

• Při výměně plynové láhve nejprve uzavřete kohoutek na láhvi a poté na spotřebiči a ujistěte se, že plamen vyhasl. Poté 
odšroubujte regulátor. Regulátor našroubujte na plnou láhev. Dodržujte opět výše uvedené bezpečnostní pokyny.  

• Po sestavení spotřebiče, než jej začnete používat, opět proveďte test úniku plynu s mýdlovou vodou. 
 
 

5. Základní údržba 
 
 

• Tento spotřebič nevyžaduje pravidelnou údržbu. 
• Používání spotřebiče s prasklým nebo rozdroleným těsněním a / nebo hadicí je nebezpečné. Těsnění i hadici pravidelně 

kontrolujte a pokud nejsou v pořádku, vyměňte je ještě před použitím spotřebiče. 
• Pokud jste spotřebič používali, bude horký. Před zahájením jakékoliv údržby počkejte, dokud nevychladne. 
• Zahradní grily CADAC Patio BBQ jsou vybaveny tryskami CADAC,  které regulují správný přítok plynu. Pokud se otvor v trysce 

ucpe, bude plamen menší nebo se vůbec neobjeví. Trysku se nesnažte vyčistit špendlíkem ani žádným podobným nástrojem, 
protože by se mohl otvor v trysce poškodit a tím by se narušilo bezpečné fungování spotřebiče. 

 

5.1.  Výměna ucpané trysky 
• Ujistěte se, že je kohoutek na plynové láhvi zavřený a poté odpojte spotřebič od láhve. 
• Odstraňte grilovací desky, poté i regulátory plamene, tím se obnaží hořáky. Odstraňte jistící šrouby na postiženém hořáku. 
• Postižený hořák opatrně vyjměte, aby se nepoškodil regulační ventil. Tím se obnaží tryska. 
• Vhodným klíčem odšroubujte ucpanou trysku a nahraďte ji novou tryskou. Nepoužívejte kleště, protože by mohly trysky 

poškodit a následně by byly již nepoužitelné nebo by nešly vyjmout. 
• Trysku nepřetahujte, aby nedošlo k jejímu poškození. Opačným postupem poté díly vraťte zpět na místo. 
 

5.2.  Výměna hadice   
• Délka hadice by se měla pohybovat mezi 0,8 m a 1,2 m. Zkontrolujte datum expirace na hadici a vyměňte ji, je-li popraskaná 

či nalomená apod. Postup napojení hadice je popsán na Obr. 1b. S tímto spotřebičem smí být používána pouze LPG hadice, 
která je v souladu s místními platnými předpisy. 

 

5.3.  Výměna regulátoru 
• Použijte 30mbar (pro butan i propan) regulátor se spotřebiči kategorie I3B/P(30). 
• Použijte 30mbar (pro butan) nebo 37mbar (pro propan) regulátor se spotřebiči kategorie I3+(28-30/37). 
• Použijte 37mbar butan (nebo propan) regulátor se spotřebiči kategorie I3B/P(37). 
• Je důležité, aby spoj mezi vývodem regulátoru a nízkotlakou hadicí byl těsný a zajištěný kovovou svorkou. Vždy ověřte 

těsnost spoje podle postupu popsaném v bodě 4.  
 
 

6. Odstraňování poruch 
 
 

• Normální plamen je modrý a může mít oranžovou nebo žlutou špičku. Pokud je plamen celý žlutý, je možné, že tryska není 
správně nasazena. Trysku znovu utáhněte, aby se odstranil možný únik plynu. Velké žluté plameny může také způsobit 
přeplněná plynová láhev. V takovém případě by se měla láhev vrátit na čerpací stanici a zkontrolovat její váha. 

• Zkontrolujte, zda jsou hlavní otvory v hořácích pro přívod vzduchu čisté a volné. 
• Pokud intenzita plamene klesá nebo se plyn vůbec nevznítí, ověřte, zda je v láhvi stále plyn (zatřeste jí a měli byste slyšet 

zvuk tekutiny). Pokud je v láhvi stále plyn, může se jednat o ucpanou nebo částečně ucpanou trysku.  
• Pokud máte podezření, že se ucpala tryska, postupujte podle výše popsaného postupu.  

 
 

7. Čištění 
 
 

• Tělo grilu můžete očistit vlhkou látkou za použití trochy čistícího prostředku, je-li to nutné.  
• Nepoužívejte abrazivní prostředky nebo písky, protože by nenávratně poškodily povrchovou úpravu.  
• Přestože je nerezová ocel, ve srovnání s běžnou ocelí, mimořádně odolná vůči poškození či rzi, vyžaduje vhodnou péči. 

Doporučujeme následující:  
• Po použití očistěte nerezové povrchy čistou vodou a jemnou látkou, zatímco na hrubší povrchy použijte dostupné čističe 

nerezové oceli a jemnou látku. Po vyčistění grilu odstraňte všechny přebytečné zbytky čističe nerezové oceli.  
• Na menší čajové skvrny můžete použít lehký nekovový čistič. Je důležité drhnout po směru přirozeného žilkování 

nerezové oceli, aby po čištění nezůstaly viditelné stopy.  
• Pokud gril nepoužíváte, je dobré ho zakrýt, aby se na nerezovém povrchu neusazoval prach či soli přítomné v okolním 

vzduchu. Tyto částice by po delší době mohly působit rezavění.  
• S trochou péče chráníte svou investici do kvalitní nerezové oceli, která si po dlouhou dobu zachová svůj krásný povrch a 

hodnotu.  



 

8. Skladování 
 

 
• Zacházejte se spotřebičem opatrně. Dávejte pozor, abyste jej neupustili.  
• Po použití vyčkejte, až spotřebič vychladne, odpojte plynovou láhev a uložte na suché chladné místo mimo dosah zdrojů 

tepla.  
• Když spotřebič nepoužíváte, zavřete víko, aby do spotřebiče nenapadaly nečistoty či hmyz, což by mohlo blokovat průtok 

plynu.  
• Používejte ochranný obal CADAC, zejména pokud spotřebič skladujete ve venkovních prostorách. 
• Před dalším použitím odtraňte případný hmyz, prach a pavučiny. 

 
 

9. Náhradní díly a příslušenství 
 

 
• Používejte vždy značkové náhradní díly CADAC, jelikož jsou navrženy pro optimální výkon. 

 

Náhradní díly a příslušenství 

Popis  Číslo dílu  Popis  Číslo dílu  Popis  Číslo dílu  
Tryska (tělo grilu)  0,92 Grilovací pekáč 98507 Grilovací rošt 26,3cm 98510-5 

Tryska (postranní hořák)  0,84 Pečící kámen 98394 Grilovací rošt 11cm 98510-6 

Oboustranná grilovací deska  98505 Grilovací rošt Argentina 98396 Grilovací rošt ocelový 26,3cm 98510-1 

Rotisserie 3 hořáky 98354 Grilovací deska Teppanyaki 98506 Grilovací rošt ocelový 11cm 98510-2 

Rotisserie 4 hořáky 98357 Grilovací deska Plancha 98510-100 

  
 
 

10. Vrácení spotřebiče do opravy nebo servisu 
 

 
• Spotřebič neupravujte. Jakékoliv úpravy mohou spotřebič učinit nebezpečným.  
• Jakékoliv úpravy způsobí neplatnost záruky.  
• Pokud se Vám nepodaří odstranit závadu pomocí pokynů v tomto manuálu, obraťte se na Vašeho místního distributora CADAC 

a požádejte o informace, jak zajistit prohlídku a / nebo opravu. 
 

 

11. Záruka 
 

 
• Limitovaná záruka poskytuje PŮVODNÍMU KUPUJÍCÍMU tohoto zahradního plynového grilu CADAC záruku na vady materiálu a 

výrobní vady. 
 

Záruka může být uplatněna pouze za předpokladu, že byl spotřebič sestaven a provozován v souladu s touto příručkou.  
 

Důležité: Pro účely reklamace si uchovejte původní účtenku nebo fakturu, prokazující datum uskutečnění nákupu. 
 

Tato záruka se omezuje na opravy či výměny dílů, které se při běžném provozu a údržbě ukáží jako vadné, a které společnost 
CADAC po vlastním přezkoumání uzná jako vadné. Než jakýkoliv díl vrátíte, obraťte se na Vašeho regionálního zástupce - 
kontaktní údaje naleznete ve své příručce. 

 
Limitovaná záruka se nevztahuje na vady či provozní problémy způsobené nehodou, nesprávným a nevhodným použitím, nepovolenými úpravami, 
vandalismem, špatnou montáží, údržbou či servisem nebo v případě, že nebyla prováděna běžná a pravidelná údržba, včetně ale ne výlučně 
škodami, které způsobil hmyz napadaný do trubic hořáků, jak je uvedeno v této uživatelské příručce.  
Limitovaná záruka se nevztahuje na zhoršení kvality či škodu způsobenou extrémním počasím jako je krupobití, hurikán, zemětřesení či tornádo, 
ani na barevné změny způsobené přímou aplikací chemikálií nebo jejich přítomností v ovzduší.   
 
Společnost neposkytuje žádné výslovné záruky kromě těch uvedených v tomto dokumentu a jakékoliv platné implicitní záruky prodejnosti a 
způsobilosti jsou omezené na dobu uvedenou v této výslovné písemné omezené záruce. Některé země nedovolují omezit dobu platnosti implicitní 
záruky, takže toto omezení se Vás nemusí týkat. 
 
Společnost CADAC nenese odpovědnost za žádné zvláštní, nepřímé nebo vedlejší škody. Některé země nedovolují omezit či vyloučit nepřímé či 
vedlejší škody, takže tato omezení či vyloučení se Vás nemusí týkat. 
 
Společnost CADAC nezmocnila žádnou fyzickou či právnickou osobu k převzetí jakýchkoliv povinností či závazků v souvislosti s prodejem, instalací, 
užíváním, odstraněním, vrácením či výměnou svých spotřebičů; a tak žádná taková prohlášení nejsou pro společnost CADAC závazná. 
 
Tato záruka se vztahuje pouze na výrobky prodané v maloobchodní síti. 
  
Chcete-li užít a zajistit dlouhou životnost Vašeho spotřebiče CADAC, prostudujte si část této příručky uvádějící informace o čištění a údržbě a 
věnujte pozornost zejména péči o nerezové díly. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
UPOZORNENIE 

Zaistite správnu ventiláciu. Toto plynové zariadenie spotrebováva vzduch (kyslík). Zariadenie 
nepoužívajte na nevetraných  miestach.  Pokiaľ sa v danom priestore vyskytuje viac plynových 

zariadení a/alebo viac osôb, je nutné zaistiť dodatočnú ventiláciu. 
 

DÔLEŽITÉ 
Pozorne si prečítajte tieto pokyny, aby ste sa so zariadením pred jeho použitím dostatočne 

zoznámili. Uchovajte tieto pokyny pre prípadné neskoršie použitie. 
 

 
 

1. Všeobecné 
 

 

• Tento spotrebič spĺňa požiadavky normy BS EN 498:2012 a SANS 1539:2012.  
• Tento spotrebič sa smie používať len so schváleným typom hadice a regulátora.  
• Plynová fľaša sa smie používať len vo zvislej polohe.  
• Pre použitie plynových fliaš s maximálnou výškou 500 mm.  
• Plynové spotrebiče potrebujú dostatočnú ventiláciu pre efektívnu prevádzku a na zaistenie bezpečnosti užívateľov a osôb 

pohybujúcich sa v blízkosti.  
• Varovanie: Prístupné diely môžu byť veľmi horúce. Udržujte deti z dosahu spotrebiča. 
• Po použití najprv zavrite regulačný kohútik na plynovej fľaši a potom kohútik na spotrebiči jeho otočením v smere hodinových 

ručičiek až na doraz. 
• Len na vonkajšie použitie! 
 

Krajina používania  
DK, FI, NO, NL, SE,  BE, ES, FR, IE, IT,  

PL 
AT, DE, CZ, SK PT, GB, CH  

Kategórie spotrebiča  I3B/P (30)  I3+ (28-30/37)  I3B/P (37)  
  Bután @ 28-30mBar  Bután @ 28-30mBar  Bután @ 37mBar  

Povolené druhy plynu a Propán @ 28-30mBar  Propán @ 37mBar  Propán @ 37mBar  
prevádzkový tlak  Propán-butánové zmesi    Propán-butánové zmesi  

  @ 28-30mBar    @ 37mBar  
     

Hlavné telo grilu - 3 horáky 
(98510-33, 98510-31) 

Číslo trysky  0.92  
Menovitá spotreba  bután - 233 g/hod bután - 233 g/hod bután - 276 g/hod 

jeden horák  jeden horák  jeden horák  
Hrubý menovitý príkon  3,2 kW na jeden horák 3,2 kW na jeden horák 3,8 kW na jeden horák 

(3,2 kW x 3 = 9,6 kW celkove)  (3,2 kW x 3 = 9,6 kW celkove)  (3,8 kW x 3 = 11,4 kW celkove)  
Hlavné telo grilu - 4 horáky 

(98512-43, 98512-41) 
Číslo trysky  0.92  
Menovitá spotreba  bután - 226 g/hod bután - 226 g/hod bután - 276 g/hod 

jeden horák  jeden horák  jeden horák  
Hrubý menovitý príkon  3,1 kW na jeden horák 3,1 kW na jeden horák 3,8 kW na jeden horák 

(3,1 kW x 4 = 12,4 kW celkove)  (3,1 kW x 4 = 12,4 kW celkove)  (3,8 kW x 4 = 15,2 kW celkove)  
Postranný horák (98510-33, 98512-43)  

Číslo trysky  0.84 
Menovitá spotreba  bután - 211 g/hod  bután - 211 g/hod  bután – 226 g/hod  
Hrubý menovitý príkon  2,9 kW  2,9 kW  3,1 kW  

     
Prívod plynu Schválený typ hadice a regulátora pripojte k plynovej fľaši nepresahujúcej hmotnosť náplne 11 kg 

v súlade s miestnymi platnými predpismi. 
 

Skratky názvov krajín 
AT = Rakúsko  DK = Dánsko  IE = Írsko PT = Portugalsko 
BE = Belgicko  ES = Španielsko IT = Taliansko SE = Švédsko 
CH = Švajčiarsko FI = Fínsko  NL = Holandsko SK = Slovensko 

CZ = Česká republika FR = Francúzsko NO = Nórsko 

DE = Nemecko  GB = Spojené Kráľovstvo PL = Poľsko 
     Poznámka: Onačenie 0,92 (alebo 0,84) na tryske znamená, že veľkosť trysky je 0,92 mm (alebo 0,84 mm) 

 
Kategórie I3B/P(30) & I3+(28-30/37)     Kategória I3B/P(37) 
Meridian 3 s bočným horákom, 98510-33, celkový príkon: 12,5kW/bután 910 g/h  Meridian 3 s bočným horákom, 98510-33, celkový príkon: 12,5kW/bután 910 g/h 
Meridian 4 s bočným horákom, 98512-43, celkový príkon: 15,3kW/bután 1113 g/h Meridian 3 s bočným horákom, 98510-33, celkový príkon: 12,5kW/bután 910 g/h 
Meridian 3 s bočnými stolčekmi, 98510-31, celkový príkon: 9,6kW/bután 699 g/h  Meridian 3 s bočnými stolčekmi, 98510-31, celkový príkon: 11,4kW/bután 830 g/h 
Meridian 4 s bočnými stolčekmi, 98512-41, celkový príkon: 12,4kW/bután 902 g/h Meridian 4 s bočnými stolčekmi, 98512-41, celkový príkon: 15,2kW/bután 1106 g/h 
 



 

2. Bezpečnostné upozornenia 
 

 

• Pred každým použitím a pred napojením hadice na plynovú fľašu vždy 
skontrolujte, či hadica alebo tesnenie na regulátore nie sú poškodené či 
opotrebované (obr.1).  

• Spotrebič nepoužívajte v blízkosti horľavých materiálov. Minimálne 
bezpečnostné vzdialenosti: 1,2 m nad spotrebičom a 600 mm po stranách a za 
spotrebičom (pozri obr.2).  

• Spotrebič nepoužívajte, pokiaľ netesní, je poškodený alebo nefunguje správne.  
• Plynovú fľašu neumiestňujte do blízkosti zdroja tepla a ohňa. Neklaďte ju na 

varič ani na iné horúce povrchy.  
• Uistite sa, či je zložený spotrebič stabilný a nekýve sa.  
• Nezakrývajte ani nevymieňajte hlavné otvory pre prívod vzduchu k horákom, 

pretože tým ovplyvníte výkon spotrebiča a stabilitu plameňa.  
• V prípade spätného vznietenia (kedy sa plameň dostane vzad a vznieti sa u 

trysky) okamžite vypnite prívod plynu uzatvorením regulačného kohútika na 
plynovej fľaši a potom aj kohútika na spotrebiči. Po vyhasnutí plameňa vyberte 
regulátor a skontrolujte stav jeho tesnenie. Pri pochybnostiach tesnenie 
vymeňte. Spotrebič znovu zapáľte podľa pokynov uvedených nižšie v bode 3. 
Pokiaľ naďalej dochádza ku spätnému vznieteniu, doručte spotrebič do 
autorizovaného servisu CADAC. 

• V prípade, že zo spotrebiča uniká plyn (cítite zápach plynu), okamžite uzavrite 
prívod plynu uzatvorením plynového kohútika na plynovej fľaši a potom 
kohútika na spotrebiči otočením v smere hodinových ručičiek až na doraz. Ak 
chcete skontrolovať, či spotrebič dobre tesní, urobte to vonku. Neskúšajte 
nájsť miesto úniku plynu pomocou plameňa; použite mydlovú vodu. 

• Správny spôsob je potrieť spoje mydlovou vodou. Pokiaľ sa objavia mydlové 
bubliny, uniká na tom mieste plyn. Okamžite uzavrite prívod plynu a to tak, že 
najprv zavrite regulačný kohútik na plynovej fľaši a potom regulačný kohútik 
na spotrebiči. Skontrolujte, či sú všetky spoje správne napojené. Opakujte 
kontrolu s mydlovou vodou. Pokiaľ plyn stále uniká, doručte spotrebič svojmu 
CADAC predajcovi ku kontrole / oprave. 

• Spotrebič neupravujte a používajte ho len na účely, na ktoré je určený.  
• Pri používaní sa niektoré časti spotrebiča veľmi zahrievajú, predovšetkým 

varné plochy a veko. Nedotýkajte sa horúcich dielov holými rukami. 
Odporúčame používať ochranné rukavice.  

• Vždy udržujte malé deti z dosahu spotrebiča.  
• Tento spotrebič spotrebováva kyslík a pre optimálny výkon a ochranu osôb v 

jeho blízkosti je preto nevyhnutná dobrá ventilácia. 
• Počas používania so spotrebičom nehýbte. 
• Výrobcom či predajcom zapečatené časti spotrebiča nesmie užívateľ opravovať. 
UPOZORNENIE 
• Hadicu neprekrúcajte ani nelámte. Dajte pozor, aby sa hadica nedostala do 

kontaktu s telom grilu a nepoškodila sa dotykom s horúcou plochou.  
• Jeden koniec nízkotlakovej hadice nasaďte na hubicu regulátora, druhý koniec 

na hubicu grilu a oba konce zatlačte pokiaľ možno čo najďalej. Na oboch 
koncoch hadicu zaistite pomocou svorky.  

• Ubezpečte sa, či sú spoje bezpečné a nebude dochádzať k úniku plynu.  
• Pred použitím spotrebiča overte, či neuniká plyn.  
• Na použitie so schváleným typom hadice a regulátora pripojeného k plynovej 

fľaši nepresahujúcej hmotnosť náplne 11 kg v súlade s miestnymi platnými 
predpismi. 

• Neblokujte ventilačné otvory skrine. 
• Spotrebič neupravujte. Úpravy spotrebiča môžu byť nebezpečné. 
• Varovanie: Pretože gril nemá žiadne obmedzenie emisií nespáleného paliva, 

musí byť inštalovaný a / alebo používaný vonku či v dostatočne vetranom 
priestore. Uistite sa, či je gril inštalovaný v dostatočne vetranom priestore, 
ktorého plocha je minimálne z 25% otvorená (rozumie sa plocha stien). (obr.1) 

• Počas používania so spotrebičom nehýbte. 
• Akékoľvek úpravy spotrebiča môžu byť nebezpečné. 
• Varovanie: Nepripojená, nepoužívaná plynová fľaša nesmie byť uskladnená 

v blízkosti tohto alebo iného prístroja. 
 
 

3. Použitie spotrebiča 
 
 

• Plynovú fľašu umiestnite do skrine grilu na miesto k tomu určené. 
• Spotrebič používajte len na pevnom a rovnom povrchu. 
• Pred použitím sa uistite, či je odkvapkávacia tácka na svojom mieste. 
• Uistite sa, či je plynová fľaša správne napojená na spotrebič.  
• Uistite sa, či je regulačný kohútik na fľaši otvorený. 
• Pokiaľ chcete spotrebič zapáliť pomocou automatického zapaľovania, stlačte 

regulačný kohútik smerom dovnútra a súčasne ho otočte proti smeru 
hodinových ručičiek, kým neucítite odpor pružinky. Kohútik v tejto pozícii 
podržte asi 3-5 sekúnd, kým sa neuvoľní plyn a potom kohútik otočte naplno 
proti smeru hodinových ručičiek až do polohy HIGH. Tým sa spustí automatické 
zapaľovanie a horák sa zapáli. V prípade, že sa horák nezapálil, otočte 
regulačný kohútik do polohy OFF, počkajte 5 minút a postup opakujte.  

• Upozornenie! Všetky horáky sú vybavené automatickým zapaľovaním. 
• Krížové zapaľovanie: pokiaľ chcete horáky zapáliť krížovo, zapáľte najprv ľavý 

horák podľa vyššie uvedených pokynov. 
• Ostatné horáky zapálite tak, že jednoducho otočíte regulačný kohútik horáka, 

ktorý je vedľa už horiaceho horáka, do polohy HIGH.  



 

3. Použitie spotrebiča - pokračovanie 
 
 

• Ručné zapálenie: pokiaľ chcete horáky zapáliť ručne, odstráňte najprv liatinovú grilovaciu dosku a pod ňou umiestnený 
deflektor. Zapáľte zápalku alebo zapaľovač a nastavte ho vedľa ľavého horáka. Zatlačením a otočením regulačného ventilu 
proti smeru hodinových ručičiek otvorte prívod plynu k horáku a ten sa zapáli. Po zapálení horáka opatrne vráťte deflektor a 
liatinovú grilovaciu dosku na miesto. Teraz môžete zapáliť ostatné horáky “krížovým zapaľovaním” podľa vyššie uvedeného 
postupu. 

• Pomocou regulačných kohútikov môžete upraviť intenzitu horenia na jednotlivých horákoch - otočením proti smeru 
hodinových ručičiek sa plameň zmenší, v smere hodinových ručičiek sa zväčší (pozri obr.3). 

• Po každom použití najprv zavrite kohútik na plynovej fľaši. Hneď ako plameň zhasne, uzavrite regulačné kohútiky horákov na 
spotrebiči tak, že ich otočíte v smere hodinových ručičiek až na doraz.  

 
 

4. Napojenie a výmena plynovej fľaše 
 
 

• Pred každým pripojením plynovej fľaše ku spotrebiču sa uistite, či je gumové tesnenie na regulátore na svojom mieste a 
v dobrom stave (pozri obr.1). 

• Sfúknite z hrdla fľaše akýkoľvek prach, aby nedošlo k upchatiu trysky. 
• Napojenie či výmenu fľaše urobte len na dobre odvetranom mieste, najlepšie vonku, mimo dosah akéhokoľvek zdroja horenia 

(otvorený oheň, elektrická piecka apod.) a bez prítomnosti ďalších osôb. 
• Plynovú fľašu udržujte neustále vo zvislej polohe. Naskrutkujte na fľašu regulátor a ručne ho dotiahnite. 
• Pokiaľ z Vášho spotrebiča uniká plyn (cítite zápach plynu), uhaste v blízkosti spotrebiča všetky zdroje horenia. Ak chcete 

netesnosť nájsť, potrite podozrivé miesto mydlovou vodou. V mieste úniku sa začnú tvoriť mydlové bubliny. Skontrolujte, či 
sú všetky spoje správne napojené a opakujte kontrolu s mydlovou vodou. Pokiaľ sa Vám nepodarí netesnosť odstrániť, 
spotrebič ďalej nepoužívajte. Obráťte sa na Vášho miestneho predajcu CADAC a požiadajte ho o pomoc. 

• Pri výmene plynovej fľaše najprv uzavrite kohútik na fľaši a potom na spotrebiči a uistite sa, či plameň zhasol. Potom 
odskrutkujte regulátor. Regulátor naskrutkujte na plnú fľašu. Dodržujte opäť vyššie uvedené bezpečnostné pokyny.  

• Po zostavení spotrebiča, než ho začnete používať, opäť urobte test na únik plynu mydlovou vodou. 
 
 

5. Základná údržba 
 
 

• Tento spotrebič nevyžaduje pravidelnú údržbu. 
• Používanie spotrebiča s prasknutým alebo nekompaktným tesnením a / alebo hadicou je nebezpečné. Tesnenie i hadicu 

pravidelne kontrolujte a pokiaľ nie sú v poriadku, vymeňte ich ešte pred použitím spotrebiča. 
• Pokiaľ ste spotrebič používali, bude horúci. Pred zahájením akejkoľvek údržby počkajte, dokiaľ nevychladne. 
• Záhradné grily CADAC Patio BBQ sú vybavené tryskami CADAC, ktoré regulujú správny prítok plynu. Pokiaľ sa otvor v tryske 

upchá, bude plameň menší alebo sa vôbec neobjaví. Trysku sa nesnažte vyčistiť špendlíkom ani žiadnym podobným 
nástrojom, pretože by sa mohol otvor v tryske poškodiť a tým by sa narušilo bezpečné fungovanie spotrebiča. 

 

5.1.  Výmena upchatej trysky 
• Uistite sa, či je kohútik na plynovej fľaši zavretý a potom odpojte spotrebič od fľaše. 
• Odstráňte grilovacie dosky. Odstráňte regulátory plameňa, tým sa obnažia horáky. Odstráňte istiace skrutky na postihnutom 

horáku. 
• Postihnutý horák opatrne vyberte, aby sa nepoškodil regulačný ventil. Tým sa obnaží tryska. 
• Vhodným kľúčom odskrutkujte upchatú trysku a nahraďte ju novou tryskou. Nepoužívajte kliešte, pretože by mohli trysky 

poškodiť a následne by boli už nepoužiteľné alebo by nešli vybrať. 
• Trysku nepreťahujte, aby nedošlo k jej poškodeniu. Opačným postupom potom diely vráťte späť na miesto. 
 

5.2.  Výmena hadice   
• Dĺžka hadice by sa mala pohybovať medzi 0,8 m a 1,2 m. Skontrolujte dátum expirácie na hadici a vymeňte ju, ak je 

popraskaná či nalomená apod. Postup napojenia hadice je popísaný na obr. 1b. S týmto spotrebičom sa smie používať iba 
LPG hadica, ktorá je v súlade s miestnymi platnými predpismi. 

 

5.3.  Výmena regulátora 
• Použite 30mbar (pre bután i propán) regulátor so spotrebičmi kategórie I3B/P(30). 
• Použite 30mbar (pre bután) alebo 37mbar (pre propán) regulátor so spotrebičmi kategórie I3+(28-30/37). 
• Použite 37mbar bután (alebo propán) regulátor so spotrebičmi kategórie I3B/P(37). 
• Je dôležité, aby spoj medzi vývodom regulátora a nízkotlakovou hadicou bol tesný a zaistený kovovou svorkou. Vždy 

overte tesnosť spoja podľa postupu popísanom v bode 4.  
 
 

6. Odstraňovanie porúch 
 
 

• Normálny plameň je modrý a môže mať oranžovú alebo žltú špičku. Pokiaľ je plameň celý žltý, je možné, že tryska nie 
je správne nasadená. Trysku znovu utiahnite, aby sa odstránil možný únik plynu. Veľké žlté plamene môže tiež spôsobiť 
preplnená plynová fľaša. V takom prípade by sa mala fľaša vrátiť na čerpaciu stanicu a skontrolovať jej váha. 

• Skontrolujte, či sú hlavné otvory v horákoch pre prívod vzduchu čisté a voľné. 
• Pokiaľ intenzita plameňa klesá alebo sa plyn vôbec nevznieti, overte, či je vo fľaši stále plyn (zatraste ňou, mali by ste 

počuť zvuk tekutiny). Pokiaľ je vo fľaši stále plyn, môže sa jednať o upchatú alebo čiastočne upchatú trysku.  
• Ak máte podozrenie, že sa upchala tryska, postupujte podľa vyššie popísaného postupu.  

 
 

7. Čistenie 
 
 

• Telo grilu môžete očistiť vlhkou látkou za použitia malého množstva čistiaceho prostriedku, ak je to nutné.  
• Nepoužívajte abrazívne prostriedky alebo čistiace piesky, pretože by nenávratne poškodili povrchovú úpravu.  
• Aj keď je nerezová oceľ v porovnaní s bežnou oceľou mimoriadne odolná voči poškodeniu či hrdze, vyžaduje primeranú 

starostlivosť. Odporúčame nasledujúci postup:  
• Po použití očistite nerezové povrchy čistou vodou a jemnou látkou, zatiaľ čo na hrubšie povrchy použite dostupné čističe 

nerezovej ocele a jemnú látku. Po vyčistení grilu odstráňte všetky prebytočné zvyšky čističa nerezovej ocele.  
• Na menšie čajové škvrny môžete použiť ľahký nekovový čistič. Je dôležité drhnúť po smere prirodzeného žilkovania 

nerezovej ocele, aby po čistení nezostali viditeľné stopy.  
• Pokiaľ gril nepoužívate, je dobré ho zakryť, aby sa na nerezovom povrchu neusadzoval prach či soli prítomné v okolitom 

vzduchu. Tieto častice by po dlhšej dobe mohli spôsobiť hrdzavenie.  
• S trochou starostlivosti chránite svoju investíciu do kvalitnej nerezovej oceli, ktorá si po dlhú dobu zachová svoj krásny 

povrch a hodnotu.  



 

8. Skladovanie 
 

 
• Zachádzajte so spotrebičom opatrne. Dávajte pozor, aby vám nespadol na zem.  
• Po použití vyčkajte, až spotrebič vychladne, odpojte plynovú fľašu a uložte ho na suché chladné miesto mimo dosah zdrojov 

tepla.  
• Keď spotrebič nepoužívate, zavrite veko, aby do spotrebiča nenapadali nečistoty či hmyz, čo by mohlo blokovať prietok plynu.  
• Používajte ochranný obal CADAC, hlavne ak spotrebič skladujete vo vonkajších priestoroch. 

• Pred ďalším použitím odstráňte prípadný hmyz, prach a pavučiny. 
 
 

9. Náhradné diely a príslušenstvo 
 

 
• Používajte vždy značkové náhradné diely CADAC, pretože sú navrhnuté na optimálny výkon. 

 

Náhradné diely a príslušenstvo 
Popis  Číslo dielu  Popis  Číslo dielu  Popis  Číslo dielu  

Tryska (telo grilu)  0,92 Grilovací pekáč 98507 Grilovací rošt 26,3cm 98510-5 
Tryska (postranní horák)  0,84 Kameň na pečenie 98394 Grilovací rošt 11cm 98510-6 
Obojstranná grilovacia doska  98505 Grilovací rošt Argentina 98396 Grilovací rošt oceľový 26,3cm 98510-1 
Rotisserie 3 horáky 98354 Grilovacia doska Teppanyaki 98506 Grilovací rošt oceľový 11cm 98510-2 
Rotisserie 4 horáky 98357 Grilovacia doska Plancha 98510-100 

   
 
 

10. Vrátenie spotrebiča do opravy alebo servisu 
 

 
• Spotrebič neupravujte. Akékoľvek úpravy môžu spotrebič urobiť nebezpečným.  
• Akékoľvek úpravy majú za následok neplatnosť záruky.  
• Pokiaľ sa Vám nepodarí odstrániť chybu pomocou pokynov v tomto manuáli, obráťte sa na Vášho miestneho distribútora 

CADAC a požiadajte ho o informácie, ako zaistiť prehliadku a / alebo opravu zariadenia. 
 
 

11. Záruka 
 

 
• Limitovaná záruka poskytuje PÔVODNÉMU KUPUJÚCEMU tohto záhradného plynového grilu CADAC záruku na chyby materiálu 

a výrobné chyby.  
 

Záruka môže byť uplatnená len za predpokladu, že bol spotrebič zostavený a prevádzkovaný v súlade s touto príručkou. 
 

Dôležité: Pre účely reklamácie si uchovajte pôvodnú účtenku alebo faktúru, preukazujúce dátum uskutočnenia nákupu. 
 
Táto záruka sa obmedzuje na opravy či výmeny dielov, ktoré sa pri bežnej prevádzke a údržbe ukážu ako chybné, a ktoré 
spoločnosť CADAC po vlastnom preskúmaní uzná ako chybné. Skôr než akýkoľvek diel vrátite, obráťte sa na Vášho regionálneho 
zástupcu - kontaktné údaje nájdete vo svojej príručke.  
 
Limitovaná záruka sa nevzťahuje na poruchy či prevádzkové problémy spôsobené nehodou, nesprávnym a nevhodným použitím, nepovolenými 
úpravami, vandalizmom, nesprávnou montážou, údržbou či servisom alebo v prípade, že nebola prevádzaná bežná a pravidelná údržba, vrátane ale 
nie výlučne sa nevzťahuje na škody, ktoré spôsobil hmyz napadaný do trubíc horákov, ako je uvedené v tejto užívateľskej príručke.  
Limitovaná záruka sa nevzťahuje na zhoršenie kvality či škodu spôsobenú extrémnym počasím ako je krupobitie, hurikán, zemetrasenie či tornádo, 
ani na zmeny farby spôsobené priamou aplikáciou chemikálií alebo ich prítomnosťou v ovzduší.   
 
Spoločnosť neposkytuje žiadne výslovné záruky okrem tých, ktoré sú uvedené v tomto dokumente a akékoľvek platné implicitné záruky predajnosti 
a spôsobilosti sú obmedzené na dobu uvedenú v tejto výslovnej písomnej obmedzenej záruke. Niektoré krajiny nedovoľujú obmedziť dobu platnosti 
implicitnej záruky, takže toto obmedzenie sa Vás nemusí týkať. 
 
Spoločnosť CADAC nenesie zodpovednosť za žiadne zvláštne, nepriame alebo vedľajšie škody. Niektoré krajiny nedovoľujú obmedziť či vylúčiť 
nepriame alebo vedľajšie škody, takže tieto obmedzenia či vylúčenia sa Vás nemusia týkať. 
 
Spoločnosť CADAC nezmocnila žiadnu fyzickú či právnickú osobu k prevzatiu akýchkoľvek povinností či záväzkov v súvislosti s predajom, 
inštaláciou, užívaním, odstránením, vrátením či výmenou svojich spotrebičov; a tak žiadne také prehlásenia nie sú pre spoločnosť CADAC záväzné. 
 
Táto záruka sa vzťahuje len na výrobky predané v maloobchodnej sieti. 
  
Ak si chcete spotrebič CADAC užiť a zaistiť jeho dlhú životnosť, preštudujte si tú časť príručky, ktorá uvádza informácie o čistení a údržbe a venujte 
pozornosť hlavne starostlivosti o nerezové diely. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

12. Příslušenství k zakoupení / Príslušenstvo, ktoré možno prikúpiť 
 

 
Oboustranná grilovací deska / Obojstranná grilovacia doska 

 
 

                            
 
 
 
 

 
        Grilovací deska Teppanyaki / Grilovacia doska Teppanyaki  Grilovací pekáč 

 

              
 
 
 
 

 
      Pečící kámen / Kameň na pečenie       Grilovací rošt Argentina 

 

   
 
 
 
 
 

Grilovací rošt 98510-5     Grilovací rošt 98510-6 

   
 
 
 
 

Všechno příslušenství zakoupíte na www.gril.cz / Všetko príslušenstvo zakúpite na www.gril.cz 
 

 



 

12. Příslušenství k zakoupení / Príslušenstvo, ktoré možno prikúpiť 
 

 
 
 
 

Grilovací rošt 98510-1      Grilovací rošt 98510-2 

   
 
 
 

Rotisserie 3 / 4 hořáky / Rotisserie 3 / 4 horáky 

 
Ochranný obal na gril se 3 / 4 hořáky / Ochranný obal na gril s 3 / 4 horákmi 

 

 
 
 
 
 
 

Všechno příslušenství zakoupíte na www.gril.cz / Všetko príslušenstvo zakúpite na www.gril.cz 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Výhradní zastoupení pro Českou republiku a Slovenskou republiku: 
Výhradné zastúpenie pre Českú republiku a Slovenskú republiku: 

 
 

RÖSLER Praha, s.r.o. 
Elišky Junkové 1394/8, 102 00 Praha 10 
Česká republika 
Tel.: +420 267 188 011 
Fax: +420 272 651 046 
E-mail: obchod@rosler.cz 
www.rosler.cz 

 

 
 
 


