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UPOZORNĚNÍ  
Pouze pro venkovní použití! 

Toto zařízení nesmí být používáno na externím uzavřeném balkóně, na verandě nebo v oblasti zábavy!  
 

DŮLEŽITÉ  
Přečtěte si pozorně tento návod, abyste se před použitím dostatečně se spotřebičem seznámili.  

Uschovejte si tyto instrukce pro použití v budoucnu. 
 

 
 

1. Všeobecné pokyny 
 
 

• Toto zařízení odpovídá BS EN 498: 2012 a SANS 1539:2012. 
• Toto zařízení musí být používáno pouze se schválenou hadicí a regulátorem. 
• Plynová láhev může být používána pouze ve vzpřímené poloze. 
• Použití pouze s plynovými láhvemi, které jsou vysoké maximálně 500 mm a široké maximálně 350 mm (včetně regulátoru). 
• Plynová zařízení vyžadují dostatečnou ventilaci, aby byl zajištěn jejich efektivní provoz a pro zajištění bezpečnosti uživatelů a 

ostatních osob v nejbližším okolí. 
• Určeno pouze pro použití ve venkovním prostředí! 
• Varování: Přístupné části grilu mohou být velmi horké. Držte děti z dosahu zařízení. 
• Při použití hrnce je minimální doporučená velikost 150 mm a maximální doporučená velikost 300 mm. 
 

98700-23, 98700-33, 98700-43 

Země použití 
BE, CH, CY, CZ, ES, FR, 
GB, GR, IE, IT, LT, LU, 

LV, PT, SK & SI 
PL 

BE, CY, DK, EE, FR, FI, 
HU, IT, LT, NL, NO, SE, 
SI, SK, RO, HR, TR, BG, 

IS,LU, MT & ZA 

AT, CH, DE & SK 

Kategorie zařízení I3+(28-30/37) I3B/P (37) I3B/P (30) I3B/P (50) 

Schválené plyny Butan Propan Butan, Propan nebo jejich směsi 

Provozní tlaky 28-30mBar 37mBar 37mBar 28-30mBar (2.8kPa Jižní 
Afrika) 50mBar 

Hlavní grilovací plocha - 2 hořáky (98700-23) 

Číslo trysky 0.92 0.81 

Jmenovitá spotřeba (Butan) 255g/h jeden hořák 277g/h jeden hořák 255g/h jeden hořák 255g/h jeden hořák 

Hrubý jmenovitý příkon 3.5kw na jeden hořák 
(3.5kW x 2=7.0kW) 

3.8kw na jeden hořák 
(3.8kW x 2=7.6kW) 

3.5kw na jeden hořák 
(3.5kW x 2=7.0kW) 

3.5kw na jeden hořák 
(3.5kW x 2=7.0kW) 

Hlavní grilovací plocha - 3 hořáky (98700-33) 

Číslo trysky 0.92 0.81 

Jmenovitá spotřeba (Butan) 255g/h jeden hořák 277g/h jeden hořák 255g/h jeden hořák 255g/h jeden hořák 

Hrubý jmenovitý příkon 3.5kw na jeden hořák 
(3.5kW x 3=10.5kW) 

3.8kw na jeden hořák 
(3.8kW x 3=11.4kW) 

3.5kw na jeden hořák 
(3.5kW x 3=10.5kW) 

3.5kw na jeden hořák 
(3.5kW x 3=10.5kW) 

Hlavní grilovací plocha - 4 hořáky (98700-43) 

Číslo trysky 0.92 0.81 

Jmenovitá spotřeba (Butan) 255g/h jeden hořák 277g/h jeden hořák 255g/h jeden hořák 255g/h jeden hořák 

Hrubý jmenovitý příkon 3.5kw na jeden hořák 
(3.5kW x 4=14kW) 

3.8kw na jeden hořák 
(3.8kW x 4=15.2kW) 

3.5kw na jeden hořák 
(3.5kW x 4=14kW) 

3.5kw na jeden hořák 
(3.5kW x 4=14kW) 

Boční hořák (98700-23, 98700-33, 98700-43) 

Číslo trysky 0.88 0.75 

Jmenovitá spotřeba (Butan) 218g/h 255g/h 218g/h 218g/h 

Hrubý jmenovitý příkon 3.0kW 3.5kW 3.0kW 3.0kW 
            

Přívod plynu Schválený typ hadice a regulátoru připojte k plnitelné plynové lahvi nepřesahující hmotnost náplně 9 kg, 
která je v souladu s místními platnými předpisy. 

 

Zkratky názvů zemí 

AE = Spojené arabské emiráty AL = Albánie AT = Rakousko BE = Belgie CH = Švýcarsko 

CZ = Česká republika DE = Německo DK = Dánsko ES = Španělsko FI = Finsko 

FR = Francie GB = Spojené království GR = Řecko HR = Chorvatsko IT = Itálie 

JP = Japonsko KR = Korea NL = Nizozemsko NO = Norsko PL = Polsko 

PT = Portugalsko RO = Rumunsko RU = Rusko RS = Srbsko SI = Slovinsko 

SK = Slovensko SE = Švédsko TR = Turecko     
 
Kategorie I3B/P(30); I3+(28-30/37) a I3B/P(50):    Kategorie I3B/P(37): 
Stratos 2 s bočním hořákem, model 98700-23, celkový příkon: 10kW/Butan 728g/h  Stratos 2 s bočním hořákem, model 98700-23, celkový příkon: 11.1kW/Butan 772g/h 
Stratos 3 s bočním hořákem, model 98700-33, celkový příkon: 13.5kW/Butan 983g/h  Stratos 3 s bočním hořákem, model 98700-33, celkový příkon: 14.9kW/Butan 1086g/h 
Stratos 4 s bočním hořákem, model 98700-43, celkový příkon: 17kW/Butan 1238g/h  Stratos 4 s bočním hořákem, model 98700-43, celkový příkon: 18.7kW/Butan 1363g/h 

 



 
 

2. Bezpečnostní pokyny 
 

 
• Před každým použitím a před připojením zařízení k plynové láhvi 

zkontrolujte hadici a těsnění na regulátoru, zda nejsou opotřebované / 
poškozené (obr.1). 

• Zařízení vždy provozujte v bezpečné vzdálenosti od hořlavých materiálů. 
Minimální bezpečná vzdálenost je 1,2 m nad zařízením a 0,6 m od zadní a 
bočních částí zařízení (viz. obr. 2). 

• Nepoužívejte zařízení, pokud je poškozené, pokud vykazuje netěsnosti 
nebo pokud nepracuje řádně. 

• Plynovou láhev udržujte v dostatečné vzdálenosti od tepla a ohně. 
Nepokládejte ji na kamna nebo na jiné horké povrchy. 

• Ujistěte se, že je sestavený gril stabilní a nepohybuje se. 
• Nezakrývejte ani nevyměňujte otvory primárního přísunu vzduchu na 

hořácích, mohlo by dojít k ovlivnění výkonu zařízení a vést k nestabilnímu 
plamenu. 

• V případě zpětného vznícení (kdy se plamen dostane vzad a vznítí se u 
trysky), ihned vypněte přívod plynu uzavřením ovládacího ventilu na 
plynové láhvi a potom i ventilu na zařízení. Poté co plamen vyhasne, 
vyjměte regulátor a zkontrolujte stav jeho těsnění. Při pochybnostech 
těsnění vyměňte. Zařízení znovu zapalte podle postupu popsaného níže 
v sekci 3. Pokud se plamen stále zapaluje vzadu, vraťte zařízení 
autorizovanému servisu CADAC. 

• Pokud u spotřebiče uniká plyn (cítíte zápach plynu), okamžitě uzavřete 
regulační kohoutek na plynové láhvi. 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. 

• Zařízení neupravujte a nepoužívejte k jiným účelům, než ke kterým je 
určeno.  

• Během používání budou určité části zařízení horké, zejména rošty a víko. 
Nedotýkejte se těchto částí holýma rukama. Doporučujeme použití 
kuchyňských žáruvzdorných rukavic. 

• Vždy udržujte děti z dosahu zařízení. 
• Toto zařízení spotřebovává kyslík a pro optimální výkon a bezpečnost 

osob v blízkosti vyžaduje volný přísun vzduchu. 
Pouze pro venkovní použití! 

• Se zařízením během jeho provozu nepohybujte. 
• Výrobcem nebo autorizovaným zástupcem zapečetěné součásti nesmí být 

měněny uživatelem. 
 
• Poznámka! Hadicí nekruťte a neskřípněte ji. Hadici veďte tak, aby 

nepřišla do kontaktu s tělem grilu, mohlo by dojít k poškození hadice 
vlivem horka.  

• Napojte jeden konec nízkotlaké hadice na hubici regulátoru a druhý konec 
na hubici zařízení nasunutím až do nejzazší možné polohy a upevněním 
hadice na obou koncích pomocí svorek. 

• Ujistěte se, že jsou napojení provedena řádně a pevně a že nemůže dojít 
k úniku plynu. 

• Před použitím zařízení zkontrolujte, zda nedochází k úniku plynu.  
• Před použitím je nutné připojit hadici a tlakový regulátor k plnitelné 

plynové lahvi nepřesahující 9kg, která splňuje platná místní nařízení. 
• Neblokujte větrací otvory skříňky. 
• Neupravujte zařízení. Úprava zařízení může být nebezpečná. 
 
• Varování: LP láhev, nepřipojená k použití, nesmí být uložena v okolí 

tohoto nebo jiného zařízení. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

3. Používání zařízení 
 

 
• Plynovou láhev umístěte skrz zadní část skříně na určené místo do skříně grilu. 
• Přístroj používejte pouze na pevném a rovném povrchu. 
• Před použitím dejte pozor, aby byl řádně nainstalován odkapávací plech. 
• Dejte pozor, aby byla plynová láhev řádně připojena k přístroji.  
• Ujistěte se, že je otevřen ovládací ventil na plynové láhvi. 
• Poznámka! Všechny hořáky jsou vybaveny automatickým zapalováním. 

Ujistěte se, že je víko v otevřené pozici, pro zapálení použijte automatický zapalovač. Stiskněte a otáčejte knoflík proti směru 
hodinových ručiček, dokud neuslyšíte cvaknutí. Podržte knoflík v této poloze 3-5 sekund, aby mohl proudit plyn a poté knoflík otočte 
proti směru hodinových ručiček až do krajní polohy na „HIGH“. Automatický zapalovač takto zapálí hořák. Pokud se hořák nezapálí 
napoprvé, otočte knoflíkem zpět do polohy „vypnuto“ (OFF), počkejte 5 minut a výše uvedený postup opakujte, dokud se hořák 
nezapálí. 

• Manuální zapálení: Pro ruční zapálení hořáků nejprve sejměte z hořáků grilovací desku a deflektor pod ní. Hořící zápalku nebo 
zapalovač přiložte k hořáku. Otevřete přívod plynu pouze pro tento hořák stiskem ovládacího ventilu a otočením proti směru 
hodinových ručiček. Tím dojde k zapálení hořáku. Když je hořák zapálen, opatrně nasaďte zpět deflektor a grilovací desku. Nyní je 
možné zapálit i ostatní hořáky – viz. výše. 

• Pro nastavení požadované intenzity plamene jednotlivých hořáků použijte ovládací knoflík. Pro snížení intenzity plamene otočte 
regulační knoflík proti směru hodinových ručiček a pro snížení intenzity plamene otočte regulační knoflík po směru hodinových 
ručiček (viz. obr. 3). 

• Po použití nejprve uzavřete ventil na plynové láhvi. Když plamen vyhasne, uzavřete ovládací ventily hořáků na zařízení jejich plným 
otočením po směru hodinových ručiček. 

 
 

4. Připojení a výměna plynové láhve 
 

 
• Před připojením přístroje k plynové láhvi se ujistěte, zda je na správném místě těsnění na regulátoru a zda je v dobrém stavu.  
• Tuto kontrolu proveďte pokaždé, když připojujete k zařízení plynovou láhev (viz. obr. 1). 
• Odstraňte případný prach z otvoru láhve, aby se zabránilo možnému ucpání trysky. 
• Dbejte, aby byla plynová láhev připojována nebo měněna venku a v bezpečné vzdálenosti od ostatních osob a od zdrojů ohně, 

jakými jsou například otevřené plameny. 
• Ujistěte se, že je plynová láhev ve vzpřímené pozici a našroubujte na plynovou láhev regulátor, dokud nebude plně nasazen. 

Utáhněte pouze ručně.  
• Pokud se na Vašem zařízení vyskytnou netěsnosti (cítíte plyn), ihned uhaste zápalné zdroje v okolí. Pokud si přejete přezkoušet 

zařízení na únik, použijte vždy mýdlovou vodu, kterou naneste na spoje. Pokud se vyskytnou bubliny, jedná se o únik plynu. Ujistěte 
se, zda jsou všechna napojení řádně upevněna. Poté znovu proveďte test s mýdlovou vodou. Pokud se Vám únik nepodaří opravit, 
zařízení nepoužívejte a kontaktujte Vašeho prodejce CADAC za účelem přezkoumání/opravy. 

• Při výměně plynové láhve uzavřete nejprve ventil na plynové láhvi a potom uzavřete ventil na zařízení. Ujistěte se, že plamen vyhasl 
a vyšroubujte regulátor. Našroubujte regulátor na plnou plynovou láhev a dodržujte stejná opatření, která jsou uvedena výše. 

• Po smontování sestavy vždy proveďte před použitím přístroje test na únik plynu. 
 
 

5. Všeobecná údržba 
 

 
• Pro toto zařízení nejsou předepsány intervaly pro pravidelnou údržbu. 
• Je nebezpečné používat toto zařízení s prasklým nebo opotřebovaným těsněním a/nebo hadicí. Těsnění i hadici pravidelně 

kontrolujte a vyměňte je před použitím přístroje, pokud nejsou v pořádku. 
• Pokud bylo zařízení v provozu, je horké. Před prováděním jakékoliv údržby ponechte zařízení dostatečně vychladnout. 
• CADAC BBQ grily jsou vybaveny speciálními tryskami CADAC pro regulaci správného množství přivedeného plynu. Pokud je otvor 

v trysce ucpaný, může dojít k tomu, že bude plamen malý nebo že nebude hořet vůbec. Nepokoušejte se čistit trysku pomocí jehly 
nebo jiného podobného nástroje, protože by mohlo dojít k poškození ústí trysky, což by mohlo učinit zařízení nebezpečným. 
Nahlédněte do „Všeobecných pokynů“ (Sekce 1), kde naleznete velikosti trysek. 

 
5.1. Výměna zablokované trysky 
• Ujistěte se, že je ventil plynové láhve uzavřen, poté odpojte zařízení od plynové láhve.  
• Vyjměte grilovací rošty. Vyjměte flavorizéry k obnažení hořáku. Odšroubujte opěrné šrouby postiženého hořáku. 
• Vyjměte postižený hořák vytažením z jeho umístění a dbejte na to, aby během vytahování nedošlo k poškození ovládacího ventilu. 

Nyní je tryska obnažená. 
• Vyšroubujte ucpanou trysku vhodným klíčem a vyměňte ji za novou. Pro demontáž trysky nepoužívejte kleště, mohly by trysku 

poškodit a učinit ji tak nepoužitelnou nebo znemožnit její vytažení. 
• Pro opětovnou montáž postupujte dle výše uvedeného, ale v opačném pořadí. Trysku neutahujte příliš, mohla by se poškodit. 
 
5.2 Výměna hadice 
• Hadice nesmí být kratší než 0,8 m a delší než 1,2 m. Zkontrolujte datum použitelnosti hadice a v případě potřeby nebo na základě 

místních předpisů ji vyměňte. Připojení hadice je popsáno v Sekci 2. S tímto zařízením lze použít pouze LPG hadice, které odpovídají 
SANS 1156-2, BS 3212 nebo DIN4815. 

 
5.3 Výměna regulátoru 
• Použijte typ regulátoru dle místních platných předpisů. 
• Je důležité, aby spojení mezi výstupem regulátoru a nízkotlakou hadicí bylo pevné a bylo zajištěno kovovou svorkou. Před použitím 

vždy zkontrolujte spoje, zda nedochází k úniku plynu dle výše uvedeného popisu v sekci 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

6. Odstraňování závad 
 

 
• Běžný plamen je modrý a může mít oranžovou nebo žlutou špičku. Pokud je plamen celý žlutý, může to znamenat, že tryska není 

řádně usazena. Trysku utáhněte, abyste zajistili, že nebude docházet k úniku plynu. Přeplněná plynová láhev může také způsobit 
velké žluté plameny. V tomto případě je nutné vrátit plynovou láhev do plnící stanice za účelem překontrolování hmotnosti. 

• Ujistěte se, že otvory primárního vstupu vzduchu v hořácích jsou čisté a bez překážek.  
• Pokud se síla plamene sníží nebo plyn nehoří, zkontrolujte, zda plynová láhev stále obsahuje plyn (zatřeste láhví a uslyšíte, zda se 

v ní pohybuje kapalina). Pokud je plyn přítomen, může být ucpaná nebo částečně ucpaná tryska. 
• Při podezření, že je tryska ucpaná, postupujte dle pokynů uvedených výše a trysku vyčistěte nebo vyměňte. 
 
 

7. Čištění 
 

 
• K očištění těla přístroje jej otřete vlhkým hadříkem, v případě potřeby s trochou čistícího prostředku. 
• Nepoužívejte abrazivní čistící prostředky nebo drátěnky, protože mohou trvale poškodit lakovaný povrch grilu. 
• Přestože je nerezová ocel oproti běžné oceli odolná proti skvrnám a korozi, je nutná řádná péče. Proto doporučujeme následující: 
• Po použití omyjte povrchy z nerezové oceli čistou vodou a měkkým hadříkem v případě mírného znečištění a v případě většího 

znečištění použijte běžně dostupné čističe na nerezovou ocel a měkký hadřík. Po vyčištění grilu je nutné odstranit veškerý 
přebytečný čistící prostředek na nerezovou ocel. 

• Malé skvrny a malé korozivní poškození odstraníte měkkou, nekovovou škrabkou. Důležité je, abyste přejížděli po povrchu 
z nerezové oceli po směru vláken, abyste nezanechali viditelné škrábance. 

• Pokud není gril používán, je vhodné jej zakrýt, aby se na nerezovém povrchu neusazoval prach a sůl z ovzduší. 
• S trochou péče chráníte svou investici do kvalitní nerezové oceli, která si po dlouhou dobu zachová svůj krásný povrch a hodnotu.  
 
 

8. Uskladnění 
 
 

• Se zařízením manipulujte opatrně. Nenechte jej spadnout na zem. 
• Po použití vyčkejte, dokud zařízení nevychladne, odpojte jej od plynové láhve a uskladněte jej na chladném a suchém místě mimo 

tepelné zdroje. 
• Pokud zařízení nepoužíváte, nechte víko zavřené, bude sloužit jako ochrana před nečistotami a hmyzem, který by mohl ovlivnit 

proudění plynu. 
• Zejména pokud gril skladujete venku, doporučujeme jej zakrýt CADAC obalem na gril. 
• Před každým použitím se ujistěte, že jsou hořáky a trubice bez hmyzu, prachu a pavučin. 
 
 

9. Náhradní díly a příslušenství 
 

 
• Vždy používejte originální náhradní díly CADAC, které byly navrženy pro optimální výkon. 
 
 

Popis Číslo produktu 

Tryska č. 0.92 (28/37mBar) (2.8kPa - pouze SA) 0.92 

Tryska č. 0.81 (50mBar) 0.81 

Tryska č. 0.88 (boční hořák) (28/37mBar) (2.8kPa - pouze SA) 0.88 

Tryska č. 0.75 (boční hořák) (50mBar) 0.75 

Obal na gril - 2 hořáky 98700-20-CVR 

Obal na gril - 3 hořáky 98700-30-CVR 

Obal na gril - 4 hořáky 98700-40-CVR 

Grilovací pekáč 98700-50 

Oboustranná grilovací deska 98700-51 

Hladká grilovací deska 98700-53 

Grilovací rošt 98700-SP011 

Regulátor tlaku plynu 30mBar 8510 
 
 
 
 
 
 

10. Vrácení zařízení k opravě nebo údržbě 
 

 
• Neprovádějte na zařízení žádné změny, mohlo by to způsobit nebezpečný chod zařízení.  
• Jakékoliv úpravy způsobí ztrátu záruky CADAC. 
• Pokud nelze odstranit závady na základě těchto pokynů, kontaktujte Vašeho místního prodejce CADAC pro detaily ohledně 

přezkoumání a / nebo opravy. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

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  
Len na vonkajšie použitie! 

Toto zariadenie sa nesmie používať na externom uzavretom balkóne, na verande alebo na miestach, kde prebieha zábava!  
 

DÔLEŽITÉ  
Prečítajte  si pozorne tento návod, aby ste sa pred použitím dostatočne so spotrebičom oboznámili.  

Uschovajte si tieto inštrukcie na neskoršie použitie. 
 

 
 

1. Všeobecné pokyny 
 
 

• Toto zariadenie zodpovedá BS EN 498: 2012 a SANS 1539:2012. 
• Toto zariadenie možno používať len so schváleným typom hadice a regulátora. 
• Plynovú fľašu možno používať len vo vzpriamenej polohe. 
• Používať len s plynovými fľašami, ktoré sú vysoké maximálne 500 mm a široké maximálne 350 mm (vrátane regulátora). 
• Plynové zariadenia vyžadujú dostatočnú ventiláciu, aby bola zaistená ich efektívna prevádzka a bola garantovaná bezpečnosť 

užívateľov a ostatných osôb v najbližšom okolí. 
• Určené výlučne na použitie vo vonkajšom prostredí! 
• Varovanie: Prístupné časti grilu môžu byť veľmi horúce. Dbajte na to, aby deti neprišli do kontaktu so zariadením. 
• Pri používaní hrnca je jeho minimálna odporučená veľkosť 150 mm, maximálna 300 mm. 
 

98700-23, 98700-33, 98700-43 

Krajina použitia 
BE, CH, CY, CZ, ES, FR, 
GB, GR, IE, IT, LT, LU, 

LV, PT, SK & SI 
PL 

BE, CY, DK, EE, FR, FI, 
HU, IT, LT, NL, NO, SE, 
SI, SK, RO, HR, TR, BG, 

IS,LU, MT & ZA 

AT, CH, DE & SK 

Kategórie zariadenia I3+(28-30/37) I3B/P (37) I3B/P (30) I3B/P (50) 
Schválené plyny Bután Propán Bután, Propán alebo ich zmesi 

Prevádzkové tlaky 28-30mBar 37mBar 37mBar 28-30mBar (2.8kPa 
Južná Afrika) 50mBar 

Hlavná grilovacia plocha - 2 horáky (98700-23) 
Číslo trysky 0.92 0.81 
Menovitá spotreba (bután) 255g/h jeden horák 277g/h jeden horák 255g/h jeden horák 255g/h jeden horák 

Hrubý menovitý príkon 3.5kw na jeden horák 
(3.5kW x 2=7.0kW) 

3.8kw na jeden horák 
(3.8kW x 2=7.6kW) 

3.5kw na jeden horák 
(3.5kW x 2=7.0kW) 

3.5kw na jeden horák 
(3.5kW x 2=7.0kW) 

Hlavná grilovacia plocha - 3 horáky (98700-33) 
Číslo trysky 0.92 0.81 
Menovitá spotreba (bután) 255g/h jeden horák 277g/h jeden horák 255g/h jeden horák 255g/h jeden horák 

Hrubý menovitý príkon 3.5kw na jeden horák 
(3.5kW x 3=10.5kW) 

3.8kw na jeden horák 
(3.8kW x 3=11.4kW) 

3.5kw na jeden horák 
(3.5kW x 3=10.5kW) 

3.5kw na jeden horák 
(3.5kW x 3=10.5kW) 

Hlavná grilovacia plocha - 4 horáky (98700-43) 
Číslo trysky 0.92 0.81 
Menovitá spotreba (bután) 255g/h jeden horák 277g/h jeden horák 255g/h jeden horák 255g/h jeden horák 

Hrubý menovitý príkon 3.5kw na jeden horák 
(3.5kW x 4=14kW) 

3.8kw na jeden horák 
(3.8kW x 4=15.2kW) 

3.5kw na jeden horák 
(3.5kW x 4=14kW) 

3.5kw na jeden horák 
(3.5kW x 4=14kW) 

Bočný horák (98700-23, 98700-33, 98700-43) 
Číslo trysky 0.88 0.75 
Menovitá spotreba (Bután) 218g/h 255g/h 218g/h 218g/h 
Hrubý menovitý príkon 3.0kW 3.5kW 3.0kW 3.0kW 
            
Prívod plynu Schválený typ hadice a regulátora pripojte k plniteľnej plynovej fľaši nepresahujúcej hmotnosť náplne 9 

kg, ktorá je v súlade s miestnymi platnými predpismi. 
  

Skratky názvov krajín 

AE = Spojené arabské emiráty AL = Albánsko AT = Rakúsko BE = Belgicko CH = Švajčiarsko 

CZ = Česká republika DE = Nemecko DK = Dánsko ES = Španielsko FI = Fínsko 
FR = Francúzsko GB = Spojené kráľovstvo GR = Grécko HR = Chorvátsko IT = Taliansko 
JP = Japonsko KR = Kórea NL = Holandsko NO = Nórsko PL = Poľsko 
PT = Portugalsko RO = Rumunsko RU = Rusko RS = Srbsko SI = Slovinsko 
SK = Slovensko SE = Švédsko TR = Turecko     

 
Kategórie I3B/P(30); I3+(28-30/37) a I3B/P(50):    Kategória I3B/P(37): 
Stratos 2 s bočným horákom, model 98700-23, celkový príkon: 10kW/Bután 728g/h  Stratos 2 s bočným horákom, model 98700-23, celkový príkon: 11.1kW/Bután 772g/h 
Stratos 3 s bočným horákom, model 98700-33, celkový príkon: 13.5kW/Bután 983g/h  Stratos 3 s bočným horákom, model 98700-33, celkový príkon: 14.9kW/Bután 1086g/h 
Stratos 4 s bočným horákom, model 98700-43, celkový príkon: 17kW/Bután 1238g/h  Stratos 4 s bočným horákom, model 98700-43, celkový príkon: 18.7kW/Bután 1363g/h 

 



 
 

2. Bezpečnostné pokyny 
 

 
• Pred každým použitím a pripojením zariadenia k plynovej fľaši 

skontrolujte hadicu a tesnenie na regulátore, či nie sú opotrebované / 
poškodené (obr.1).Zariadenie vždy prevádzkujte v bezpečnej vzdialenosti 
od horľavých materiálov. Minimálna bezpečná vzdialenosť je 1,2 m nad 
zariadením a 0,6 m od zadnej a bočných častí zariadenia (pozri obr. 2). 

• Nepoužívajte zariadenie, ak je poškodené, ak vykazuje netesnosti alebo 
ak nepracuje správne. 

• Plynovú fľašu udržujte v dostatočnej vzdialenosti od tepla a ohňa. 
Neklaďte ju na sporák alebo na iné horúce povrchy. 

• Uistite sa, či je zostavený gril stabilný a pevne umiestnený. 
• Nezakrývajte ani nevymieňajte otvory primárneho prísunu vzduchu na 

horákoch, mohlo by dôjsť k ovplyvneniu výkonu zariadenia a plameň by 
mohol byť nestabilný. 

• V prípade spätného vznietenia (keď sa plameň dostane vzad a vznieti sa 
pri tryske), ihneď vypnite prívod plynu uzavretím ovládacieho ventilu na 
plynovej fľaši a potom i ventilu na zariadení. Hneď ako plameň vyhasne, 
odmontujte regulátor a skontrolujte stav jeho tesnenia. V prípade 
pochybností tesnenie vymeňte. Zariadenie znova zapáľte podľa postupu 
popísaného nižšie v sekcii 3. Pokiaľ sa plameň stále zapaľuje vzadu, 
vráťte zariadenie autorizovanému servisu CADAC. 

• Pokiaľ na spotrebiči uniká plyn (cítite zápach plynu), okamžite uzavrite 
regulačný kohútik na plynovej fľaši. Ak chcete skontrolovať, či spotrebič 
dobre tesní, urobte tak vonku. Nepokúšajte sa nájsť miesto úniku plynu 
pomocou plameňa; použite mydlovú vodu. 

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

• Zariadenie neupravujte a nepoužívajte na iné účely, než na ktoré je 
určené.  

• Počas používania budú niektoré časti zariadenia horúce, hlavne rošty a 
veko. Nedotýkajte sa týchto častí holými rukami. Odporúčame použiť 
kuchynské žiaruvzdorné rukavice. 

• Vždy udržujte deti z dosahu zariadenia. 
• Toto zariadenie spotrebováva kyslík a pre optimálny výkon a bezpečnosť 

osôb v jeho blízkosti vyžaduje voľný prísun vzduchu. 
Len na vonkajšie použitie! 

• So zariadením počas jeho prevádzky nepohybujte. 
• Výrobcom alebo autorizovaným zástupcom zapečatené súčasti užívateľ 

nesmie meniť. 
 
• Poznámka! Hadicu nekrúťte a nepriškripnite ju. Hadicu veďte tak, aby 

neprišla do kontaktu s telom grilu, mohlo by dôjsť k poškodeniu hadice 
vysokou teplotou.  

• Napojte jeden koniec nízkotlakovej hadice na hubicu regulátora a druhý 
koniec na hubicu zariadenia jej nasunutím až na doraz a upevnením 
hadice na oboch koncoch pomocou svoriek. 

• Uistite sa, či sú napojenia urobené správnym spôsobom a pevne a či 
nemôže dôjsť k úniku plynu. 

• Pred použitím zariadenia skontrolujte, či nedochádza k úniku plynu.  
• Pred použitím je nutné pripojiť hadicu a tlakový regulátor k plniteľnej fľaši 

nepresahujúcej váhu 9kg, ktorá spĺňa platné miestne nariadenia. 
• Neblokujte vetracie otvory skrinky. 
• Neupravujte zariadenie. Úprava zariadenia môže byť nebezpečná. 
 
• Varovanie: LP fľaša, nepripojená na použitie, nesmie byť uložená v okolí 

tohto alebo iného zariadenia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

3. Používanie zariadenia 
 

 
• Plynovú fľašu umiestnite cez zadnú časť skrine na určené miesto do skrine grilu. 
• Prístroj používajte len na pevnom a rovnom povrchu. 
• Pred použitím dajte pozor, aby bol správne nainštalovaný odkvapkávací plech. 
• Dajte pozor, aby bola plynová fľaša správne pripojená k prístroju.  
• Uistite sa, či je ovládací ventil na plynovej fľaši otvorený.  
• Poznámka! Všetky horáky sú vybavené automatickým zapaľovaním. 
• Uistite sa, či je veko v otvorenej polohe, na zapálenie použite automatický zapaľovač. Stlačte a otáčajte regulátorom proti smeru 

hodinových ručičiek, dokiaľ nebudete počuť zacvaknutie. Podržte regulátor v tejto polohe 3-5 sekúnd, aby mohol prúdiť plyn a potom 
ním otočte proti smeru hodinových ručičiek až do krajnej polohy označenej „HIGH“. Automatický zapaľovač tak zapáli horák. Pokiaľ 
sa horák nezapáli na prvý raz, otočte regulátorom späť do polohy „vypnuté“ (OFF), počkajte 5 minút a vyššie uvedený postup 
opakujte, dokiaľ sa horák nezapáli. 

• Manuálne zapálenie: Pri ručnom zapaľovaní horákov najprv odoberte z horákov grilovaciu dosku a deflektor pod ňou. Priložte 
k horáku horiacu zápalku alebo zapaľovač. Otvorte prívod plynu len pre tento horák stlačením ovládacieho ventilu a jeho otočením 
proti smeru hodinových ručičiek. Tým dôjde k zapáleniu horáka. Keď je horák zapálený, opatrne nasaďte späť deflektor a grilovaciu 
dosku. Teraz už možno zapáliť i ostatné horáky – pozri vyššie. 

• Pre nastavenie požadovanej intenzity plameňa jednotlivých horákov použite ovládací regulátor. Na zvýšenie intenzity plameňa otočte 
regulátorom proti smeru hodinových ručičiek a na zníženie intenzity plameňa otočte regulátorom v smere hodinových ručičiek (pozri 
obr. 3). 

• Po použití najprv uzavrite ventil na plynovej fľaši. Keď plameň zhasne, uzavrite ovládacie ventily horákov na zariadení ich plným 
otočením v smere hodinových ručičiek. 

 
 

4. Pripojenie a výmena plynovej fľaše 
 

 
• Pred pripojením prístroja k plynovej fľaši sa ubezpečte, či je tesnenie na regulátore na správnom mieste a či je v dobrom stave.   
• Túto kontrolu urobte vždy, keď pripájate k zariadeniu plynovú fľašu (pozri obr. 1). 
• Odstráňte prípadný prach z otvoru fľaše, aby sa zabránilo možnému upchatiu trysky. 
• Dbajte na to, aby sa plynová fľaša pripájala alebo menila vonku a v bezpečnej vzdialenosti od ostatných osôb a zdrojov ohňa, akým 

je napríklad otvorený plameň. 
• Uistite sa, či je plynová fľaša vo vzpriamenej polohe a naskrutkujte na plynovú fľašu regulátor otáčaním až na doraz. Utiahnite ho len 

ručne.  
• Pokiaľ sa na Vašom zariadení vyskytnú netesnosti (cítite plyn), ihneď uhaste zápalné zdroje v okolí. Ak chcete preskúšať zariadenie 

na únik plynu, použite na to vždy mydlovú vodu, ktorú naneste na spoje. Pokiaľ sa objavia bubliny, ide o únik plynu. Uistite sa, či sú 
všetky napojenia správne upevnené. Potom znovu urobte test s mydlovou vodou. Pokiaľ sa Vám únik nepodarí opraviť, zariadenie 
nepoužívajte a kontaktujte Vášho predajcu CADAC za účelom jeho preskúmania /opravy. 

• Pri výmene plynovej fľaše uzavrite najprv ventil na plynovej fľaši a potom ventil na zariadení. Uistite sa, či plameň zhasol a 
vyskrutkujte regulátor. Naskrutkujte regulátor na plnú plynovú fľašu a dodržujte tie isté opatrenia uvedené vyššie. 

• Po zmontovaní zostavy vždy urobte pred použitím prístroja test na únik plynu. 
 
 

5. Všeobecná údržba 
 

 
• Pro toto zariadenie nie sú predpísané intervaly pre pravidelnú údržbu. 
• Je nebezpečné používať toto zariadenie s prasknutým alebo opotrebovaným tesnením a/alebo hadicou. Tesnenie i hadicu pravidelne 

kontrolujte a vymeňte ich pred použitím prístroja, pokiaľ nie sú v poriadku. 
• Pokiaľ bolo zariadenie v prevádzke, je horúce. Pred vykonaním akejkoľvek údržby nechajte zariadenie dostatočne vychladnúť. 
• CADAC BBQ grily sú vybavené špeciálnymi tryskami CADAC na reguláciu správneho množstva privedeného plynu. Pokiaľ je otvor 

v tryske upchatý, môže dôjsť k tomu, že bude plameň malý alebo že nebude horieť vôbec. Nepokúšajte sa čistiť trysku pomocou ihly 
alebo iného podobného nástroja, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu ústia trysky, čo by mohlo urobiť zariadenie nebezpečným. 
Nahliadnite do „Všeobecných pokynov“ (Sekcia 1), kde sú uvedené veľkosti trysiek. 

 
5.1. Výmena zablokovanej trysky 
• Uistite sa, či je ventil plynovej fľaše uzavretý, potom odpojte zariadenie od plynovej fľaše.  
• Vyberte grilovacie rošty. Vyberte flavorizéry, aby sa obnažil horák. Odskrutkujte operné skrutky postihnutého horáka. 
• Vytiahnite postihnutý horák z jeho umiestnenia a dbajte na to, aby počas jeho odoberania nedošlo k poškodeniu ovládacieho ventilu. 

Teraz je tryska obnažená. 
• Vyskrutkujte upchatú trysku vhodným kľúčom a vymeňte ju za novú. Na demontáž trysky nepoužívajte kliešte, mohli by trysku 

poškodiť a urobiť ju tak nepoužiteľnou alebo znemožniť jej vytiahnutie. 
• Pri opätovnej montáži postupujte podľa vyššie uvedeného postupu, ale v opačnom poradí. Trysku neuťahujte príliš, mohla by sa 

poškodiť. 
 
5.2 Výmena hadice 
• Hadica nesmie byť kratšia než 0,8 m a dlhšia než 1,2 m. Skontrolujte dátum použiteľnosti hadice a v prípade potreby alebo v súlade 

s miestnymi predpismi ju vymeňte. Pripojenie hadice je popísané v sekcii 2. S týmto zariadením možno použiť len LPG hadice, ktoré 
zodpovedajú SANS 1156-2, BS 3212 alebo DIN4815. 

 
5.3 Výmena regulátora 
• Použite typ regulátora podľa miestnych platných predpisov. 
• Je dôležité, aby spojenie medzi výstupom regulátora a nízkotlakovou hadicou bolo pevné a bolo zabezpečené kovovou svorkou. Pred 

použitím vždy skontrolujte spoje, či nedochádza k úniku plynu. Postupujte podľa vyššie uvedeného popisu v sekcii 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

6. Odstraňovanie porúch 
 

 
• Bežný plameň je modrý a môže mať oranžovú alebo žltú špičku. Pokiaľ je plameň celý žltý, môže to znamenať, že tryska nie je 

správne usadená. Trysku utiahnite, aby ste zaistili, že nebude dochádzať k úniku plynu. Preplnená plynová fľaša môže tiež spôsobiť 
veľké žlté plamene. V takom prípade je nutné vrátiť plynovú fľašu do plniacej stanice za účelom prekontrolovania jej hmotnosti. 

• Uistite sa, či otvory primárneho vstupu vzduchu v horákoch sú čisté a bez prekážok.  
• Pokiaľ sa sila plameňa zníži alebo plyn nehorí, skontrolujte, či plynová fľaša stále obsahuje plyn (zatraste fľašou a budete počuť, či sa 

v nej pohybuje kvapalina). Ak je vo fľaši plyn, môže byť upchatá alebo čiastočne upchatá tryska. 
• Ak máte podozrenie, že je tryska upchatá, postupujte podľa pokynov uvedených vyššie a trysku vyčistite alebo vymeňte. 
 
 

7. Čistenie 
 

 
• Telo prístroja čistite vlhkou handričkou, v prípade potreby s trochou čistiaceho prostriedku. 
• Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky alebo drôtenky, pretože môžu trvale poškodiť lakovaný povrch grilu. 
• Aj keď je nerezová oceľ oproti bežnej oceli odolná proti škvrnám a korózii, primeraná starostlivosť je nutná. Preto odporúčame 

nasledujúce postupy: 
• Po použití omyte povrchy z nerezovej ocele v prípade mierneho znečistenia čistou vodou a mäkkou handričkou a v prípade väčšieho 

znečistenia použite bežne dostupné čistiace prostriedky na nerezovú oceľ a mäkkú handričku. Po vyčistení grilu je nutné odstrániť 
všetok prebytočný čistiaci prostriedok na nerezovú oceľ. 

• Malé škvrny a malé korozívne poškodenie odstráňte mäkkou, nekovovou škrabkou. Dôležité je, aby ste prechádzali po povrchu 
z nerezovej ocele v smere vlákien, aby ste nezanechali viditeľné škrabance. 

• Pokiaľ nie je gril používaný, je vhodné ho zakryť, aby sa na nerezovom povrchu neusadzoval prach a soľ z ovzdušia. 
• S trochou starostlivosti chránite svoju investíciu do kvalitnej nerezovej ocele, ktorá si po dlhú dobu zachová svoj krásny povrch a 

hodnotu.  
 
 

8. Uskladnenie 
 

 
• So zariadením manipulujte opatrne. Dajte pozor, aby zariadenie nespadlo na zem. 
• Po použití vyčkajte, dokiaľ zariadenie nevychladne, odpojte ho od plynovej fľaše a uskladnite ho na chladnom a suchom mieste mimo 

tepelné zdroje. 
• Pokiaľ zariadenie nepoužívate, nechajte veko zavreté, bude slúžiť ako ochrana pred nečistotami a hmyzom, ktorý by mohol ovplyvniť 

prúdenie plynu. 
• Hlavne pokiaľ gril skladujete vonku, odporúčame ho zakryť CADAC obalom na gril. 
• Pred každým použitím sa uistite, či v horákoch a trubiciach nie je hmyz, prach alebo pavučiny. 
 
 

9. Náhradne diely a príslušenstvo 
 
 

• Vždy používajte originálne náhradné diely CADAC, ktoré boli navrhnuté pre optimálny výkon. 
 
 

Popis Číslo produktu 

Tryska č. 0.92 (28/37mBar) (2.8kPa - len SA) 0.92 

Tryska č. 0.81 (50mBar) 0.81 

Tryska č. 0.88 (bočný horák) (28/37mBar) (2.8kPa - len SA) 0.88 

Tryska č. 0.75 (bočný horák) (50mBar) 0.75 

Obal na gril - 2 horáky 98700-20-CVR 

Obal na gril - 3 horáky 98700-30-CVR 

Obal na gril - 4 horáky 98700-40-CVR 

Grilovací pekáč 98700-50 

Obojstranná grilovacia doska 98700-51 

Hladká grilovacia doska 98700-53 

Grilovací rošt 98700-SP011 

Regulátor tlaku plynu 30mBar 8510 
 
 
 
 
 
 

10. Vrátenie zariadenia na opravu alebo údržbu 
 

 
• Nerobte  na zariadení žiadne zmeny, prevádzkovanie zariadenia by sa mohlo stať nebezpečným.  
• Akékoľvek úpravy budú mať za následok stratu záruky CADAC. 
• Pokiaľ nemožno odstrániť poruchy na základe týchto pokynov, kontaktujte Vášho miestneho predajcu CADAC aby Vás informoval o 

detailoch ohľadne preskúmania / alebo opravy. 
 
 
 
 
 

 



 
 

11. Záruka 
 

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

výrobné chyby. 
 
Záruku možno uplatniť len za predpokladu, že bol spotrebič zostavený a prevádzkovaný v súlade s touto príručkou.  
 
Dôležité: Z dôvodu prípadnej reklamácie si uchovajte pôvodnú účtenku alebo faktúru, preukazujúce dátum uskutočnenia nákupu. 
 
Tato záruka sa obmedzuje na opravy či výmenu dielov, ktoré sa pri bežnej prevádzke a údržbe ukážu ako chybné, a ktoré spoločnosť 
CADAC po vlastnom preskúmaní uzná ako chybné. Než akýkoľvek diel vrátite, obráťte sa na Vášho regionálneho zástupcu – kontaktné 
údaje nájdete vo svojej príručke. 
 
Limitovaná záruka sa nevzťahuje na chyby či prevádzkové problémy spôsobené nehodou, nesprávnym a nevhodným použitím, nepovolenými úpravami, 
vandalizmom, nesprávnou montážou, údržbou či servisom alebo v prípade, že nebola vykonaná bežná a pravidelná údržba, vrátane ale nie výlučne 
škodami, 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 písomne 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 či 
vedľajšie škody, takže tieto obmedzenia či vylúčenia sa Vás nemusia týkať. 
 
Spoločnosť CADAC nesplnomocnila žiadnu fyzickú či právnickú osobu na prevzatie akýchkoľvek povinností či záväzkov v súvislosti s predajom, inštaláciou, 
užívaním, odstránením, vrátením či výmenou svojich spotrebičov; a tak žiadne takéto prehlásenia nie sú pre spoločnosť CADAC záväzné. 
Táto záruka sa vzťahuje len na výrobky predané v maloobchodnej sieti. 
  
Ak si chcete užiť a zaistiť dlhú životnosť Vášho spotrebiča CADAC, preštudujte si časť tejto príručky uvádzajúcu informácie o čistení a údržbe a venujte 
pozornosť hlavne starostlivosti o nerezové diely. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
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 
 

 
 
 

 


	UPOZORNĚNÍ  Pouze pro venkovní použití!
	Toto zařízení nesmí být používáno na externím uzavřeném balkóně, na verandě nebo v oblasti zábavy!   DŮLEŽITÉ  Přečtěte si pozorně tento návod, abyste se před použitím dostatečně se spotřebičem seznámili.  Uschovejte si tyto instrukce pro použití v b...
	1. Všeobecné pokyny
	 Toto zařízení odpovídá BS EN 498: 2012 a SANS 1539:2012.
	 Toto zařízení musí být používáno pouze se schválenou hadicí a regulátorem.
	 Plynová láhev může být používána pouze ve vzpřímené poloze.
	 Použití pouze s plynovými láhvemi, které jsou vysoké maximálně 500 mm a široké maximálně 350 mm (včetně regulátoru).
	 Plynová zařízení vyžadují dostatečnou ventilaci, aby byl zajištěn jejich efektivní provoz a pro zajištění bezpečnosti uživatelů a ostatních osob v nejbližším okolí.
	 Určeno pouze pro použití ve venkovním prostředí!
	 Varování: Přístupné části grilu mohou být velmi horké. Držte děti z dosahu zařízení.
	 Při použití hrnce je minimální doporučená velikost 150 mm a maximální doporučená velikost 300 mm.

