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1 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 

ZVLÁŠTNÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ZAŘÍZENÍ: 

POZOR: 

• Při nedodržení pokynů může dojít k nebezpečným požárům nebo výbuchům! 
• Je na zodpovědnosti uživatele, aby zabezpečil správnou montáž, instalaci a péči o zařízení. 

Nedodržení pokynů uvedených v tomto návodu může mít za následek vážné zranění (nebo smrt) a/nebo 
poškození majetku. 

• Tento plynový gril je určený jen na venkovní použití! 
• VAROVÁNÍ: Některé části mohou být velmi horké. Děti a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými 

nebo duševními schopnostmi udržujte v dostatečné vzdálenosti od zařízení! 

• Během používání přístrojem nehýbejte! 

• Po použití vždy vypněte přívod plynu na plynové lahvi! 

• Zařízení neupravujte! 
• Během používání musí být toto zařízení chráněno před hořlavými a výbušnými materiály. 

• POZOR: Na kontrolu úniku plynu se nesmí používat otevřený oheň! 
• Regulátor a hadice musí být správně připojené k přístroji. Matice musí být našroubovaná na 

připojovací závit vhodným klíčem. 
• Pod přístrojem neskladujte žádné plynové lahve! Dávat pod gril plynové lahve je zakázané. Úložný 

prostor pod grilem je určený na skladování ostatních potřeb na grilování. 

• Děti a neoprávněné osoby udržujte v dostatečné vzdálenosti od zařízení. 

• Plynový gril nikdy nepoužívejte v případě, že existuje netěsný spoj. 
• Nikdy nepoužívejte dřevěné uhlí, brikety nebo lávové kameny! Grilujte jen s povoleným typem grilu! 
• Pokud dojde k požáru z mastnoty, okamžitě vypněte všechna plynová potrubí a kryt neotevírejte, 

dokud plameny neustoupí. NESNAŽTE SE HASIT VODOU! 
• Pokud vzniknou ostré plameny, grilovaný pokrm vezměte z plamenů a počkejte, dokud ostré plameny 

neustoupí. 
• Nikdy nepoužívejte lahve zkapalněného plynu s poškozeným ventilem, místy vykazujícími nedostatky 

a/nebo zrezavělými místy. 
• Regulátor plynu a jiné části přepravující plyn nikdy nerozebírejte, pokud je gril v provozu. 

POKUD UCÍTÍTE PLYN: 

1. Vypněte přívod plynu na plynové lahvi. 
2. Uhaste jakýkoli otevřený oheň v blízkosti; nepoužívejte žádné elektrické přístroje. 
3. Místo vyvětrejte. 
4. Zkontrolujte, zda nedochází k úniku plynu podle pokynů uvedených v této příručce. 
5. Pokud zápach plynu přetrvává, okamžitě se obraťte na svého prodejce nebo dodavatele plynu.  
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DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: 

• Po každém naplnění lahve nebo před každým použitím grilu zkontrolujte těsnost všech spojů. 

• Těsnost spojů nikdy nekontrolujte pomocí zápalky nebo otevřeného ohně! 

• V blízkosti tohoto grilu nebo jiných přístrojů nikdy neskladujte benzín nebo jiné hořlavé výpary a 
tekutiny. 

• V blízkosti tohoto plynového grilu nebo jiných přístrojů se nesmějí skladovat plynové lahve připojené 
na použití! 

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: 

• Změny, které mají sloužit technickému pokroku, může výrobce vykonat bez předcházejícího 
upozornění a nemusí být ještě zohledněny v tomto návodu na obsluhu. 

• Před uvedením zařízení do provozu zkontrolujte jeho kompletnost, funkčnost a těsnost. 

• Nikdy neuvádějte do provozu poškozené nebo nefunkční zařízení! V případě jakýchkoli pochybností 
se obraťte přímo na výrobce nebo zařízení dejte zkontrolovat kvalifikovanému mechanikovi. 

• S plynovým grilem zacházejte vždy uváženě a s nezbytnou opatrností! 

• V žádném případě nepoužívejte nepřiměřenou sílu! 

• Chraňte části těla před nebezpečnými oblastmi! NEBEZPEČÍ POPÁLENÍ! 

• Při výměně plynových lahví se v blízkosti nesmějí nacházet žádné zápalné zdroje! 

• Obaly (fólie, plastové sáčky, polystyren atd.) uchovávejte jen na místech nedostupných dětem, 
především kojencům. Části obalů často představují nepředvídatelné nebezpečí (např. nebezpečí 
udušení). 

 

1-1 SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU 

• Plynový gril na grilování různých pokrmů výhradně na venkovní použití! 

1-2 VYSVĚTLENÍ PIKTOGRAMŮ 

 
Před prvním použitím si pečlivě přečtěte tento návod na použití! 

 

Varování před horkými povrchy! 

 

Nepoužívat v uzavřených prostorech, jen na venkovní použití! 

 

Zákaz kouření! 

 
Plynový gril udržujte mimo dosahu dětí! 
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2 MONTÁŽ 

• VAROVÁNÍ: I když při výrobě grilu bylo vynaloženo maximální úsilí na odstranění ostrých hran, 
při sestavování byste měli použít ochranné rukavice, abyste zabránili náhodným (řezným) 
poraněním. 

• Potřebné nářadí: Křížový nebo plochý šroubovák a klíč na šrouby a matice nebo kleště. 
• Před tím, než budete pokračovat, si pečlivě přečtěte všechny pokyny. Na sestavení plynového 

grilu vyhledejte velkou a čistou plochu. Postupujte podle montážních obrázků a seznamu 
komponentů uvedených v tomto návodu. Sestavení grilu zahrnuje větší komponenty, proto je 
vhodné, abyste při montáži požádali o pomoc další osobu. 

• UPOZORNĚNÍ: Před montáží je potřebné odstranit všechny ochranné vrstvy! 
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3 DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY (POUŽÍVÁNÍ) 

• Přečtěte si pozorně následující instrukce a ujistěte se, že váš gril je správně nainstalovaný, 
smontovaný a připravený na použití. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek vážné 
zranění a/nebo poškození majetku. 

• Pokud máte jakékoli otázky týkající se montáže nebo provozu, obraťte se na prodejce nebo 
kontaktujte odbornou firmu pro plynová zařízení. 

 • Při použití na zemi vždy umístěte gril i tlakovou lahev na pevnou rovnou plochu.  
Gril nikdy nezapalujte v zavřené poloze. 
• Pro tento gril je možné použít plynové lahve 5 kg až 11 kg. 
• Postupujte podle technických informací uvedených v návodu na obsluhu a obraťte se na místního 

distributora plynových lahví při pořizování vhodné plynové lahve pro Váš gril. 
• UPOZORNĚNÍ: Maximální průměr pánvice je 195 mm, průměr by neměl být menší než 120 mm. 

4 PŘIPOJENÍ A UVEDENÍ DO PROVOZU 

4-1 PŘIPOJENÍ PLYNOVÉ LAHVE KE SPOTŘEBIČI 

• Tento plynový spotřebič je vhodný jen pro použití s nízkotlakovými plynovými lahvemi typu, jaký je 
uvedený na typovém štítku přístroje nebo v kapitole „Technické parametry“ v tomto návodu na 
obsluhu, vybavenými odpovídajícím povoleným regulátorem a hadicí k plynovému spotřebiči. 
• Hadice musí být na regulátoru i na spotřebiči zajištěna hadicovými sponami. Dbejte na to, aby 
pružná hadice nepřišla do kontaktu s horkými povrchy a zabraňte jejímu přetáčení. 

4-2 REGULÁTOR TLAKU A PLYNOVÁ HADICE 

• Používejte jen vhodný regulátor tlaku, který je certifikovaný podle EN 16129. Ujistěte se, že 
regulátor a flexibilní hadice zodpovídají místním předpisům. 
• Používejte jen regulátory a hadice schválené pro kapalný plyn (LPG) s tlakem uvedeným na 
typovém štítku! 
• Odhadovaná životnost regulátoru je 2 roky. 
• Použití nesprávného regulátoru tlaku nebo hadice je VELMI NEBEZPEČNÉ. Před použitím grilu si 
proto vždy zkontrolujte, zda máte správné díly. 
• Použitá hadice musí splňovat příslušné normy pro zemi použití. Opotřebované nebo poškozené 
hadice musí být vyměněny. 
• Dbejte na to, aby hadice nebyla ucpaná, zalomená nebo aby nepřišla do styku s jinou částí grilu, 

stejně jako s přípojkou. 

4-3 PLYNOVÁ LAHEV 

• Plynová lahev nesmí spadnout a musí se s ní zacházet velmi opatrně! Pokud se spotřebič nepoužívá, 
lahev se musí odpojit. Po odpojení od spotřebiče vždy umístěte ochranný kryt na plynovou lahev. 

• Plynové lahve musí být skladovány ve venkovním, dobře větraném prostoru a daleko od každého 
zápalného zdroje, ohně, jiskry nebo tepelného zdroje. Při výměně lahví je potřebné dodržovat stejná 
bezpečnostní opatření jako při jejich připojování!  
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• Plynová lahev musí být uložena ve svislé poloze, ve venkovním prostoru a mimo dosah dětí. 
• Plynová lahev se nikdy nesmí skladovat na místech, kde teplota může překročit 50°C. Plynová lahev se 

nesmí skladovat v blízkosti plamenů, zapalovacích plamenů nebo jiných zápalných zdrojů. 
NEKOUŘIT! 

• Tento gril je určen na venkovní použití, mimo dosah hořlavých materiálů. 
• Je důležité, aby nad plynovým grilem nebyly žádné překážky a aby minimální vzdálenost od boční a 

zadní strany přístroje byla 122 cm. 
• Je důležité, aby větrací otvory přístroje nebyly ucpané. 
• Gril se smí používat jen na rovném, ohnivzdorném povrchu. 
• Zařízení by mělo být chráněno před přímým průvanem a přímým proniknutím kapající vody (například 

dešťové). 
• Ubezpečte se, že místnost s plynovou lahví (pokud existuje) není zablokovaná, udržujte ji větranou a 

čistou. 
• Výrobcem nebo jeho zástupcem zapečetěné díly nesmí uživatel měnit. 
• Na grile se nesmějí vykonávat žádné úpravy. Opravu a údržbu by měl vykonávat jen odborník. 

4-4 INSTALACE & TEST TĚSNOSTI 

4-5 INSTALACE 

• Před připojením se ubezpečte, že v hlavě plynové lahve, regulátoru, hořáku a otvorech hořáků se 
nenacházejí žádné nečistoty. 

• Při otvoru hořáku/ventilu se mohou usadit pavouci a jiný hmyz a ucpat ho. Zanesený hořák může způsobit 
požár pod přístrojem. NEBEZPEČÍ VÁŽNÉHO ÚRAZU! 

• Gril se musí používat v dobře větraném prostoru. Když je gril v provozu, nebraňte proudění spalovacího 
vzduchu do hořáku. TENTO GRIL POUŽÍVEJTE JEN VE VENKOVNÍM PROSTORU! 

• PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE ZKONTROLUJTE TĚSNOST! Těsnost nikdy nekontrolujte otevřeným 
ohněm, ale vždy používejte mýdlový roztok vody. 

4-6 KONTROLA TĚSNOSTI: 

• Připravte roztok na detekci úniku smícháním jednoho dílu čisticího mýdla s 3 díly vody (nebo si kupte 
hotový roztok). 

• Ujistěte se, že řídící ventil je v poloze "OFF" (vypnutý). 
• Připojte regulátor k válci a ventil na hořácích dejte do polohy ON/OFF (zapněte/vypněte). Ujistěte se, že 

přípojky jsou pevné a potom zapněte plyn. 
• Naneste roztok vody a mýdla na všechny spoje plynového potrubí. V místě, kde se objeví bublinky, je 

netěsnost potrubí, která musí být okamžitě odstraněna! 
• DŮLEŽITÉ: Po opravě úniku vykonejte kontrolu znovu! 
• Po kontrole vypněte přívod plynu na lahvi. 
• POZOR: Netěsnost se nepokoušejte ucpat nebo opravit jinak! Poškozený díl vyměňte nebo se obraťte 

na vašeho distributora plynových lahví! 

5 OBSLUHA 

POZNÁMKY K OZNAČENÍ NA ŘÍDÍCÍM PANELU: 

ON = zapnutý 
OFF = vypnutý 
HIGH = vysoká teplota (silný přívod plynu) 
LOW = nízká teplota (slabý přívod plynu) 
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5-1 ZAPÁLENÍ PLYNOVÉHO GRILU 

1. Otevřete víko grilu předtím, než se pokusíte zapálit hořáky. 
2. Otočte všechna ovládací tlačítka ve směru otáčení hodinových ručiček do polohy "OFF". 
3. Regulátor připojte k plynové lahvi. Přívod plynu na regulátoru zapněte (zapojte do polohy "ON"). 

Pomocí roztoku mýdlové vody zkontrolujte, zda mezi lahví a regulátorem neuniká plyn. 
4. Stlačte a podržte levé ovládací tlačítko, zatímco ho otáčíte proti směru hodinových ručiček do polohy 

"HIGH" (je přitom slyšet kliknutí); takto dojde k zapálení levého hořáku. Zkontrolujte, zda se hořák 
zapálil. Pokud se tak nestalo, postup zopakujte. 

5. Pokud se hořák nezapálil ani po opakovaném pokusu, počkejte 5 minut a zopakujte krok 4. 
6. Nastavte požadovanou teplotu tím, že tlačítkem otáčíte do požadované polohy HIGH/LOW 

(min/max). 
7. Pokud se hořák nezapálí: Přístroj zapalte zápalkou tak, že použijete zapalovací otvor na straně grilu. 
8. Zapalte zbývající hořáky v pořadí zleva doprava (nejdříve levý hořák, až potom pravý) a zopakujte 

krok 4. Příčný kanál zapalování mezi hořáky zapálí hořák nacházející se vedle. 
9. Pokud chcete gril vypnout, ventil na lahvi nebo spínač regulátoru otočte do polohy "OFF" a potom 

ovládač grilu otočte ve směru pohybu hodinových ručiček do polohy "OFF". 

• VAROVÁNÍ: Pokud se hořák nezapálí, vypněte ovládací tlačítko (ve směru pohybu hodinových ručiček) 
a vypněte i ventil válce. Počkejte 5 minut, než se pokusíte hořák znovu zapálit pomocí sekvence 
zapalování. 

• Před prvním grilováním gril použijte aspoň 15 minut se zavřeným víkem a na nejnižším stupni (LOW). 
Takto budou vnitřní části "tepelně očištěné" nebo vypálené a uvolní zápach z laku. 

• Po každém použití gril vyčistěte. Nepoužívejte abrazivní nebo hořlavé čisticí prostředky, protože mohou 
poškodit povrch produktu a zbytky čisticích prostředků by mohly způsobit požár. Gril čistěte teplou 
mýdlovou vodou. 

• VAROVÁNÍ: Dostupné části mohou být velmi horké. Malé děti vždy držte daleko od horkého přístroje (i 
během chladnutí!). 

• Při manipulaci s obzvlášť horkými komponenty se doporučuje používat ochranné rukavice (například 
chňapku).
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6 ÚDRŽBA / ČIŠTĚNÍ 

POZOR: 

Všechny čisticí a údržbářské práce mohou být vykonávané jen tehdy, když je gril vychladnutý a 
přívod plynu je odpojený od plynové lahve! 

• "Vypálením" grilu po každém použití (nechat přibližně 15 minut v provozu bez grilovaného 
pokrmu) jsou nadměrné zbytky potravy redukované na minimum. 

VENKOVNÍ PLOCHY: 

• Čistěte použitím jemného čisticího prostředku nebo jedlé sody a teplé vody. Na přetrvávající 
skvrny můžete použít neabrazivní čisticí prášek, který potom opláchnete čistou vodou. 

• Pokud vnitřní strana víka grilu vypadá jako odlupující se barva, tukem spálený povrch se změnil 
na uhlík a odlupuje se. Důkladně ho očistěte silným, horkým mýdlovým vodním roztokem. 
Opláchněte vodou a nechte úplně vyschnout. NIKDY NEPOUŽÍVEJTE ČISTIČ NA TROUBY. 

VNITŘEK: 

• Zbytky odstraňte kartáčkem, škrabkou a/nebo čisticí houbičkou a potom umyjte mýdlovou vodou. 
Opláchněte vodou a nechte vyschnout. 

GRILOVACÍ MŘÍŽKA: 

• Použijte mýdlovou vodu. Na přetrvávající skvrny můžete použít neabrazivní čisticí prášek, který 
potom opláchnete čistou vodou. 

 

RÁM A TĚLO GRILU: 

• Vypněte plyn pomocí ovládacího tlačítka a odpojte plynovou lahev. 
• Vyberte chladící mřížku. 
• Vyčistěte hořák měkkým kartáčkem nebo ho ofoukněte stlačeným vzduchem a utřete hadříkem. 
• Ucpané spoje očistěte tenkým kartáčkem na lahve nebo neohybným drátem (například otevřenou 

kancelářskou spínkou). 
• Zkontrolujte hořák, zda není poškozený (zda nemá praskliny nebo díry). Pokud zjistíte, že došlo k 

jeho poškození, vyměňte ho za nový. Hořák znovu nainstalujte a zkontrolujte, zda otvory 
plynového ventilu jsou správně umístěné a upevněné při hořákovém vstupu. 

KONTROLA PO ÚNIKU PLYNU: 

• Dodržujte pokyny uvedené v kapitole 4.  
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7 ODSTANĚNÍ PŘÍPADNÝCH PROBLÉMŮ 

PROBLÉM PRAVDĚPODOBNÁ PŘÍČINA MOŽNÉ ŘEŠENÍ 

Hořáky se nezapálí se 
zapalovacím 
systémem. 

Plynový válec je prázdný. Vyměňte plynovou lahev. 

Regulátor tlaku plynu je chybný! Regulátor tlaku dejte zkontrolovat nebo 
vyměnit odborníkovi. 

Ucpání/cizí tělesa v hořáku. 
Vyčistěte hořák. 

Ucpání/cizí tělesa v tryskách nebo v 
hadici. Vyčistěte trysky nebo vyměňte hadici. 

Uvolněný nebo přerušený drát 
elektrody nebo zapalovací jednotky. 

Pokud je to potřebné, připojte uvolněné 
dráty nebo kontaktujte odborníka. 

Chybná elektroda, drát elektrody 
nebo hlava zapalování. Vyměňte příslušný poškozený díl. 

Hořák se nezapálí se 
zápalkou. 

Plynový válec je prázdný. Vyměňte plynovou lahev. 

Regulátor tlaku plynu je chybný! Regulátor tlaku dejte zkontrolovat nebo 
vyměnit odborníkovi. 

Ucpání/cizí tělesa v hořáku. 
Vyčistěte hořák. 

Ucpání/cizí tělesa v tryskách nebo v 
hadici. Vyčistěte trysky nebo vyměňte hadici. 

Nízký plamen nebo 
zpětný odraz (oheň v 
těle hořáku - je možné 
slyšet syčící nebo 
dunící zvuk) 

Plynový válec je velmi malý. 
Použijte větší plynový válec. 

Ucpání/cizí tělesa v hořáku. 
Vyčistěte hořák. 

Ucpání/cizí tělesa v tryskách nebo v 
hadici. Vyčistěte trysky nebo vyměňte hadici. 

Větrné prostředí. 
Gril umístěte na místo chráněné před 
větrem. 

 

8 TECHNICKÉ PARAMETRY 

Spotřeba plynu (v hodinách): 
4x 3 kW (873 g/h) / butan 

4x 3 kW (856 g/h) / propan 

Povolený plyn: Butan, propan (G30/G31) 

Schválený pro: CZ, DE, ES, NL 

Skupina plynu: I3 B/P (50) 

Velikost injektoru: 0,72 mm 

Celkové rozměry: 118 x 50 x 101cm 

Hmotnost: přibližně 23 kg 
 

9 LIKVIDACE 

V případě likvidace výrobku se obraťte na DEMA Vertriebs-GmbH, na vašeho lokálního dodavatele nebo na 
místního zpracovatele odpadů. Tento výrobek v žádném případě nelikvidujte jako komunální odpad! 
Tento výrobek v žádném případě nelikvidujte jako běžný domovní odpad! 
Výrazně tím přispějete k ochraně životního prostředí.  
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10 VÝKRES ROZLOŽENÉHO VÝROBKU 

 

8. 15. 9. 10. 11  
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11 SEZNAM KOMPONENTŮ 
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Tímto prohlašujeme, 

We herewith declare 

12 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ CE 
Prohlášení o shodě EU 

EU Declaration of Conformity 

DEMA-Vertriebs GmbH 
Im Tobel 4, 74547 Übrigshausen, Germany 

že níže uvedený výrobek vzhledem na svůj design a konstrukci, stejně jako i provedení, v jakém jsme ho 
uvedli na trh, je v souladu s příslušnými základními požadavky týkajícími se bezpečnosti a ochrany zdraví 
podle nařízení EU. 

That the following Appliance complies with the appropriate basic safety and health 
requirements of 
the EU Directive based on its design and type, as brought into circulation by us. 

Toto prohlášení ztrácí platnost v případě jakýchkoli změn vykonaných na výrobku, které jsme 
neodsouhlasili. 

In case of alteration of the machine, not agreed upon by us, this declaration will cease to be 
valid.

 

Název výrobku: 

Machine Description: 

Číslo modelu: 

Model-number: 

Výrobce/Držitel CE: 

Manufacturer / CE-Holder: 

Dovozce: 

Importer: 

DEMA číslo výrobku: 

DEMA-Article-No.: 

Příslušné normy EU: 

EU-Directives: 

Použité harmonizující normy: 

Applicable harmonized Standards: 

Číslo certifikátu: 

Certificate number.: 

Identifikační číslo/PIN:.: 

IdentificationNo / PIN: 

Zkušební institut: 

Testing institut: 

Zodpovědný za dokumenty: 

Responsable for Documents: 

Datum: 

Date: 

Podpis oprávněné osoby: 

Authorised Signature: 

Identifikace podepsané osoby: 

Title of Signatory: 

 

Plynový gril Texas 4X 

GB-P400 

Guangdong Sunbo Industry Co.,Ltd 
Shunde, Foshan, Guangdong, China 

DEMA-Vertriebs GmbH 
Im Tobel 4, 74547 Übrigshausen 

17573 

2016/426/EU (GAR) 

EN 498:2012 
EN 484:2019 

18GR0721/01 

0063CS7947 

KIWA /NB# 0063 

R. Gut 
Birkichstrasse 8 
74549 Wolpertshausen 

 

09.04.2020 

 

 
 
p. Abendschein, jednatel společnosti 


