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Instrukcja monta żu 

Grilla Gazowego 
 

 

 

 



 1

KOD URZĄDZENIA FH824103,         FH824101   

CAŁKOWITA MOC CIEPLNA 15.5 kW (1106 g/h)   

(WSZYSTKIE KATEGORIE GAZU)     

KATEGORIA GAZU: I3+(28-30/37) I3B/P(30) 

RODZAJE GAZU: BUTAN                      PROPAN MIESZANKI GAZU LPG 

CIŚNIENIE GAZU 28-30 mbar              37 mbar 30 mbar 

ROZMIAR WTRYSKU: 0.89 mm dla grilla 0.89 mm dla grilla 

KOD IDENTYFIKACYJNY: 359BT848   

NUMER SERYJNY    

KOD DATY Urządzenie kod-08-0000000   

DO UŻYTKU NA ZEWNĄTRZ I W DOBRZE WENTYLOWANYCH POMIESZCZENIACH 

UWAGA: CZĘŚCI  MOGĄ BYĆ BARDZO GORĄCE 
TRZYMAJ DZIECI W BEZPIECZNEJ ODLEGLOŚCI OD GRILLA 

  

  

PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ   
 

 

KOD URZĄDZENIA FH824103,   FH824101   

CAŁKOWITA MOC CIEPLNA 15.5 kW (1106g/h)   

(WSZYSTKIE KATEGORIE GAZU)     

KATEGORIA GAZU: I3B/P(36)   

TYP GAZU: MIESZANKI GAZU LPG   

CIŚNIENIE GAZU:                                         36 mbar   

ROZMIAR WTRYSKU: 0.81 mm dla grilla 0.85 mm dla bocznego palnika 

KOD IDENTYFIKACYJNY:                                      359BT848   

NUMER SERYJNY    

KOD DATY Urządzenie kod-08-0000000   

DO UŻYTKU NA ZEWNĄTRZ I W DOBRZE WENTYLOWANYCH POMIESZCZENIACH 

UWAGA: CZEŚCI GRILLA MOGĄ BYĆ BARDZO GORĄCE 
TRZYMAJ DZIECI W BEZPIECZNEJ ODLEGŁOŚCI OD GRILLA 

  

  

PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ   

 

 

 

Zakręć zawór butli z gazem lub zamknij reduktor po użyciu. 

Użycie tego urządzenia w zamkniętych pomieszczeniach może być niebezpieczne i jest 
ZABRONIONE. 

Zapłon: 1.5 Volt bateria jest źródłem wieloiskrowego zapłonu na palniki. 

1. Otwórz pokrywę przed próba zapalenia grilla. 
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2. Przed próba zapalenia bocznego palnika otwórz jego pokrywę. 
3. Garnki/rondle pomiędzy 15cm a 22cm musza być używane wyłącznie na bocznym palniku. 

 

UWAGA:  Ślady na pokrywie to olej zabezpieczający stal nierdzewną, można użyć suchej szmatki, 
aby je wytrzeć. 

 

WAŻNE:  

Przeczytaj uważnie następujące instrukcje i upewnij się że grill jest odpowiednio zmontowany, 
zainstalowany i zadbany. Nie zastosowanie się do tych instrukcji może doprowadzić do 
poważnego uszkodzenia ciała i/lub zniszczenia rzeczy znajdujących się w pobliżu grilla. 

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania odnośnie złożenia lub używania grilla, skontaktuj się z 
sprzedawcą. 

W trakcie użytku grill gazowy oraz butla gazowa musza być postawione na płaskim podłożu. 

Twój grill może być używany z butlami gazowymi od 11kg do 15kg.  Grill przystosowany jest do 
spalania gazu propan/butan w proporcji 50/50. 

 

PODŁĄCZENIE BUTLI GAZOWEJ DO GRILLA 

Butla gazowa musi być umieszczona z tylnej lewej strony urządzenia, nie pod bocznym palnikiem. 
Nie wolno umieszczać butli w szafce urządzenia. Grill przystosowany jest do pracy przy użyciu 
niskiego ciśnienia butanu lub propanu oraz mieszanek LPG, podłączonych przez odpowiedni 
reduktor i giętki wąż. Wąż powinien być zabezpieczony objemkami metalowymi przy grillu i przy 
reduktorze. Ten grill pracuje przy użyciu gazu propan/butan o ciśnieniu 36 mbar.  

 

REDUKTOR I WĄŻ 

Używaj wyłącznie reduktora i węża zatwierdzonego do użycia przy gazie propan/butan i przy 
odpowiednim ciśnieniu. Reduktor nie powinien być używany przez okres dłuższy niż 10 lat od daty 
produkcji. Zaleca się wymianę reduktora do 10 lat od daty produkcji. 

Użycie niewłaściwego reduktora lub węża jest niebezpieczne; zawsze upewnij się że masz 
odpowiednie części przed montażem i użyciem grilla. 

Wąż musi spełniać normy kraju, w którym jest używany. Długość węża powinna wynosić 
maksymalnie 1.5 m.  Uszkodzony lub zużyty wąż należy wymienić. Upewnij się że wąż nie jest w 
żadnym miejscu zagięty i że nie dotyka żadnego elementu grilla z wyjątkiem podłączenia. 

PRZECHOWYWANIE URZĄDZENIA 

Przechowywanie grilla wewnątrz jest dozwolone jedynie, kiedy butla jest odłączona i usunięta z 
urządzenia. Kiedy grill nie będzie używany przez dłuższy okres czasu, powinien być 
przechowywany w oryginalnym opakowaniu w suchym niezakurzonym miejscu. 
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BUTLA GAZOWA 

Z butlą gazowa należy obchodzić się ostrożnie, nie należy jej upuścić! Jeżeli butla nie jest w 
użyciu, powinna być odłączona.  

Butle gazowe powinny być przechowywane na zewnątrz, w stojącej pozycji i poza zasięgiem 
dzieci. Nie wolno przechowywać butli w miejscu, gdzie temperatura może osiągnąć 50C. Nie 
trzymaj butli blisko płomieni lub innych źródeł zapłonu. NIE PAL w pobliżu butli. Ustaw butle jak 
najdalej od grilla po prawej stronie bez naciągania węża. 

Ten grill jest zaprojektowany do użytku na zewnątrz, z dala od łatwopalnych materiałów. Ważne 
jest przestrzeganie powyższych zaleceń. Minimalny dystans pomiędzy tyłem i bokiem grilla a 
innym przedmiotem to 1 m. Wentylacyjne otwory w grillu nie mogą być uszkodzone. Grill powinien 
stać na stabilnym podłożu. Grill nie powinien być wystawiany na bezpośrednie działanie słońca i 
deszczu. 

 

Nie wolno modyfikowa ć żadnych cz ęści grilla, a wszystkie naprawy i serwis powinny by ć 
przeprowadzane przez osob ę posiadaj ącą odpowiednie kwalifikacje. 

 

Podł ączenie do Urz ądzenia 

Przed podłączeniem upewnij się że w butli gazowej, reduktorze, palniku i na częściach palnika nie 
ma żadnych odłamków. Pająki i inne insekty mogą zagnieżdżać się i blokować otwór palnika. 
Zapchanie palnika może doprowadzić do pożaru pod urządzeniem. 

Czyść otwory palnika czyszczącym płynem do rur. 

Podłącz wąż do urządzenia kluczem do nakrętek, aby zacisnąć go wokół przyłącza. Jeżeli wąż jest 
wymieniany, musi być zabezpieczony przy grillu i reduktorze objemkami. Odłącz reduktor od butli 
(zgodnie z wskazówkami załączonymi do reduktora), kiedy grill jest nieużywany. 

Grill musi być używany w dobrze wentylowanym miejscu. Przepływ spalanego powietrza do 
palnika w trakcie użytku grilla musi być bezproblemowy. TEN GRIL JEST WYŁĄCZNIE DO 
UŻYTKU ZEWNĘTRZNEGO. 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
PRZED UŻYCIEM UPEWNIJ SIĘ ŻE NIE MA 

ŻADNYCH WYCIEKÓW 
 

Przy sprawdzaniu nie u żywaj płomienia, zawsze 
używaj roztworu wody z mydłem 
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SPRAWDZENIE WYCIEKÓW 
Aby sprawdzić czy urządzenie nie ma wycieku należy zrobić zawiesinę składającą się z ¼ płynu do 
mycia naczyń i ¾ wody. 
Upewnij się że zawór kontrolny jest w pozycji „WYŁĄCZONY” 
Przyłącz reduktor do butli i zawór ON/OFF do palnika, upewnij się wszystko jest odpowiednio 
podłączone i odkręć gaz. 
Spryskaj mydlinami wąż i wszystkie połączenia. Jeżeli pojawia się banki mydlane, oznacza to że 
jest wyciek, który musi być usunięty przed użyciem grilla. 
Zakręć gaz na butli po przeprowadzeniu testu. 
Jeżeli wykryto wyciek, skontaktuj się z osoba upoważnioną do dokonania naprawy i usunięcia 
wycieku. 
 

ZAPALANIE GŁÓWNYCH PALNIKÓW 
1. Otwórz pokrywę grilla przed zapaleniem palnika. 
2. Upewnij się że wszystkie pokrętła są w pozycji „WYŁĄCZONY” 
3. Wybierz palnik, który chcesz zapalić. Przyciśnij i przekręć pokrętło tego palnika na pozycje 

„MAX” 
4. Przyciśnij i przekręć pokrętło na pozycje „MAX” żeby zapalić palnik. 
5. Jeżeli palnik się nie zapali w ciągu 5 sekund, przekręć pokrętło na pozycje „WYŁĄCZONY”, 

poczekaj 5 minut i powtórz procedurę. 
6. Powtórz kroki 3-5 żeby zapalić każdy palnik. Zawsze używaj pokręteł na panelu kontrolnym do 

zapalania palników. 
7. Aby wyłączyć palnik, przekręć każde pokrętło zgodnie z ruchem wskazówek zegara na pozycje 

„WYŁĄCZONY”. Ta czynność nie wyłącza dopływu gazu z butli. 

UWAGA : Jeżeli palnik nie zapali się, lub płomień jest za niski, przyczyną może być pająk lub inny 
insekt blokujący palnik, lub uruchomienie urządzenia ograniczającego przepływ gazu. Zobacz 
„Składanie/Serwis palnika” w rozdziale Odpowiednia Obsługa i serwis urządzenia, lub „Procedura 
ustawiania regulatora” w rozdziale Podłączanie butli, węża i reduktora do grilla. 

ZAPALANIE GLÓWNYCH PALNIKÓW ZAPAŁK Ą 
1. Otwórz pokrywę przed zapaleniem. 
2. Przekręć pokrętła palnika na pozycje „WYŁĄCZONY” 
3. Zapal zapałkę i umieść około 1-2 cm nad zapalającym otworem znajdującym się po prawej i 

lewej stronie grilla. 
4. Przekręć prawe lub lewe pokrętło palnika na pozycje „MAX”. Palnik powinien się zapalić w ciągu 

5 sekund 
5. Jeżeli palnik się nie zapali, przekręć pokrętło na pozycje „WYŁĄCZONY” i poczekaj 5 minut. 

Powtórz kroki od 1-5 aż palniki się  zapalą. 
6. Po zapaleniu, włącz sąsiednie palniki w kolejności przyciskając i przekręcając pokrętła na 

pozycje „MAX” 
7. Jeżeli palnik nie zapali się przy kilku pierwszych próbach, będzie to oznaczało że jest problem z 

dopływem gazu. Zakręć gaz przy palniku i butli. Nie używaj grilla aż problem nie zostanie 
usunięty. Zobacz rozdział „Rozwiązywanie Problemów” w instrukcji. 

 
ZAPALANIE BOCZNEGO PALNIKA 
1. Otwórz pokrywę przed zapaleniem palnika. 
2. Upewnij się że pokrętło jest w pozycji „WYŁĄCZONY” 
3. Pchnij i przekręć pokrętło bocznego palnika na pozycje „MAX” 
4. Przyciśnij i przekręć pokrętło na „MAX”, aby podpalić palnik. 
5. Jeżeli palnik się nie zapali w ciągu 5 sekund, przekręć pokrętło na pozycje „WYŁĄCZONY”, 

poczekaj 5 minut i powtórz procedurę. 
6. Aby wyłączyć palnik, przekręć pokrętło zgodnie z ruchem wskazówek zegara na pozycje 

„WYŁĄCZONY” 
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ZAUWAŻ: Jeżeli palnik nie zapali się, lub płomień jest za niski, przyczyną może być pająk lub inny 
insekt blokujący palnik, lub uruchomienie urządzenia ograniczającego przepływ gazu. Zobacz 
„Składanie/Serwis palnika” w rozdziale Odpowiednia Obsługa i serwis urządzenia, lub „Procedura 
ustawiania regulatora” w rozdziale Podłączanie butli, węża i reduktora do grilla. 

ZAPALANIE BOCZNEGO PALNIKA ZAPAŁK Ą 
1. Otwórz pokrywę bocznego palnika przed zapaleniem. 
2. Upewnij się że pokrętło jest w pozycji „WYŁĄCZONY”. 
3. Zapal i ostrożnie umieść zapałkę około 1-2 cm od palnika. 
4. Przekręć pokrętło bocznego palnika na pozycje „MAX”. Palnik powinien zapalić się natychmiast. 
5. Jeżeli palnik się nie zapali, przekręć pokrętło na pozycje „WYŁĄCZONY” i poczekaj 5 minut i 

powtórz procedurę. 
6. Jeżeli palnik nie zapali się podczas kilku pierwszych prób zapalenia zapałką, jest problem z 

dopływem gazu. Wyłącz gaz przy palniku i butli. NIE używaj grilla aż problem nie zostanie 
rozwiązany. Zobacz rozdział „Usuwanie problemów” w instrukcji. 

OSTRZEŻENIE: Jeżeli palnik się nie zapali, przekręć pokrętło zgodnie z ruchem wskazówek 
zegara na „WYŁĄCZONY”, zakręć zawór butli. Poczekaj 5 minut przed ponowieniem próby 
zapalania. 

CZYSZCZENIE I WŁAŚCIWE OBCHODZENIE SIĘ Z GRILLEM 
UWAGA: Otwórz pokrywę. Wszystkie czynności czyszczące powinny być przeprowadzane, kiedy 
grill jest chłodny i kiedy dopływ gazu jest odcięty przy butli. Nigdy nie wyjmuj z grilla tacy na 
ściekający tłuszcz, kiedy jest gorąca lub kiedy grill jest włączony, poczekaj aż taca ostygnie. 
Usuwanie tacy, kiedy grill jest włączony jest niebezpieczne dla użytkownika i może spowodować 
zapalenie tłuszczu. 
 
CZYSZCZENIE 
„Wypalanie” grilla po każdym użyciu przez około 15 minut usunie większość resztek jedzenia z 
grilla. 
 
POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA 
Używaj delikatnego detergentu lub sody oczyszczonej i ciepłej wody. Jeżeli powierzchnia 
wewnątrz grilla ma wygląd schodzącej farby oznacza to ze tłuszcz się zwęglił i schodzi z 
powierzchni. Należy wyczyścić to wodą i mydłem, spłukać i poczekać aż wszystko wyschnie. 
NIGDY NIE UŻYWAJ PREPARATU DO CZYSZCZENIA PIEKARNIKA. 
 
WEWNĘTRZNA STRONA DOŁU GRILLA 
Usuń resztki szczotką i myjka, następnie przemyj wodą z detergentem. Spłucz wodą i poczekaj aż 
grill wyschnie. 
 
POWIERZCHNIE DREWNIANE 
Można przemywać delikatnie szmatką i gorącą wodą z detergentem. Spłukiwać wodą. Nie używaj 
żrących, skoncentrowanych preparatów na drewnianą części grilla. 
 
RUSZT DO GOTOWANIA 
Do czyszczenia rusztu używaj wody z detergentem. Spłucz wodą. 
 
CZYSZCZENIE PALNIKA 
Wyłącz dopływ gazu i odłącz butle. Usuń chłodny ruszt. Przeczyść palnik miękka szczotką lub 
przeczyść skompresowanym powietrzem i wytrzyj szmatką. Wszystkie zatkane, zablokowane 
otwory czyść preparatem do czyszczenia rur lub sztywnym kawałkiem druta (np. Rozprostowanym 
spinaczem do papieru). Sprawdź czy palnik nie ma pęknięć, dziur czy innych uszkodzeń. Jeżeli 
jakieś uszkodzenie jest znalezione należy wymienić palnik. 
OBSŁUGA   
Grill powinien być poddany przeglądowi, co roku przez kompetentna osobę. 
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INSTRUKCJA MONTA ŻU 

PRZED MONTAŻEM I UŻYCIEM GRILLA 

PRZECZYTAJ WSZYSTKIE OSTRZEŻENIA I INSTRUKCJĘ DOKŁADNIE 

 

 

 

Szacowany czas zło żenia grilla to około 45 minut. 

• Śrubokr ęt  Krzy żakowy 
• Śrubokr ęt Płaski 

 

 

 

LISTA CZĘŚCI: 
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Sprawdź zawartość pudełka aby upewnić się że znajdują się w 
nim wszystkie części potrzebne do montażu. 
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OPAKOWANIE Z WKR ĘTAMI 
 
 
 
 

   

 

   

 

 

 

 


