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NÁVOD K POUŽITÍ
PLYNOVÉHO GRILU

 Profi gril GRID MINI GP25100
 Profi gril SMART MINI GP25110
 Profi-Ohřívač párků GP25150
 Profi gril GRID GP26100
 Profi gril SMART GP26110
 Kombinace GRID/SMART GP26115
 Kombinace GRID/OHŘÍVAČ GP26125

PŘEČTĚTE POZORNĚ POKYNY PŘED POUŽITÍM
TOHOTO SPOTŘEBIČE!

Použití :
Stali jste se majiteli profesionálního plynového grilu. Výrobek je určený pro
přípravu masa a masných výrobků, zeleniny, k tepelné přípravě pokrmů.
Dodává MEVA a.s.., Roudnice n.L.
www.meva.cz

www.meva.cz
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Instalace
Součástí výrobku je hadice a regulační ventil.
Namontujte tlakovou hadici s koncovkou d=8mm na trubici přívodu plynu na
spodní straně grilu a dotáhněte pomocí klíče 17mm a 14mm. Druhou stranu
hadice s koncovkou G1/4“L namontujte na redukční ventil pomocí klíče 17mm.
Regulátor tlaku namontujte na tlakovou láhev s propan-butanem.
POZOR LEVÝ ZÁVIT!!
Použijte mýdlový roztok na kontrolu těsnosti spojů.

Použití
Zkontrolujte zda ovládací knoflíky jsou otočeny na pozici „0“.
Otevřete ventil na tlakové láhvi s propan-butanem.
Vždy zapalujte nejdříve levou stranu grilu. Otočte levým ovládacím knoflíkem
na pozici „max“ a stlačte. Držte stlačený ovládací knoflík a opakovaně stiskněte
tlačítko piezoelektrického zapalování. Po zapálení plamene držte stisknutý
ovládací knoflík minimálně 10 sekund.
Gril vypněte  otočením ovládacího knoflíku do polohy „0“.
Pro zapálení pravé strany hořáku postupujte stejně bez piezozapalování.
Pokud nedošlo k zapálení zkontrolujte spojení u piezozapalování.
Při nepoužívání grilu déle než ½ roku zkontrolujte těsnost spojení!

Údržba a opravy závad
Spotřebič udržujte v suchu a čistotě. Veškeré opravy musí provádět odborníci.

Spotřebič nikdy nerozebírejte sami na jednotlivé části. Opravy zajišťuje
distributor a smluvní servisní střediska.

POZOR !

• Nepřemisťujte spotřebič z místa na místo a neprovádějte jakékoliv
pracovní postupy je-li v provozu.

• Nikdy nepoužívejte poškozený spotřebič.
• Přístroj spotřebovává při provozu kyslík a v nevětraných nebo

uzavřených prostorech může být uživatel pro nedostatek kyslíku
ohrožen. Zajistěte dostatečný přívod vzduchu. Větrací otvor musí být o
průřezu 5 000mm2 na kilowatt rovnoměrně rozdělený mezi horní a spodní
větrací otvor.

• Tabulka uvádí nejmenší velikosti místnosti, které jsou vhodné pro osazení
topidly bez kouřovodu. Místnost rovnoměrně rozdělte do spodní a horní
části.

Příkon Objem obytné místnosti Minimální větrací otvor
2,4 kW 50 m3 58 cm2
4,2 kW 90 m3 100 cm2

• Chraňte před dětmi.
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• Spotřebič nesmí být používán v obytných místnostech výškových budov,
v suterénech, koupelnách nebo ložnicích.

• Při provozu dodržujte bezpečnou vzdálenost od hořlavých předmětů
stupně hořlavosti B, C1, C2, C3, 1m ve směru sálání a 0,5m nad
spotřebičem.
B - hmoty nesnadno hořlavé
C1 - hmoty těžce hořlavé
C2 - hmoty středně hořlavé
C3 - hmoty lehce hořlavé

• Udržujte spotřebič v čistotě.
• Věnujte zvláštní pozornost při použití na kluzkých podlahách, aby děti

nebo zvířata nezpůsobily nehodu.
• Nikdy nevyměňujte tlakovou nádobu v přítomnosti otevřeného ohně.
• Zabraňte zkroucení hadice. Používejte hadice pro propan-butan

odpovídající EN 559 a optimální délce 1m. Stav hadice je nutné
pravidelně kontrolovat a v případě potřeby vyměnit.

• Dbejte aby spotřebič byl v suchém a čistém prostředí.
• Při dlouhodobém vypnutí topidla vždy odpojte tlakovou láhev.
• Jestliže ucítíte unikat plyn, řiďte se instrukcemi níže.

Únik plynu :
Cítíte li unikat plyn zavřete ventil tlakové lahve. Uhaste veškerý otevřený oheň a
vypněte elektrické spotřebiče. Místnost řádně vyvětrejte. Zkontrolujte hadici a
připojení přívodu plynu.Pomalu pootevřete ventil a mýdlovou pěnou ověřte
těsnost. V místě úniku pěna bublá.Po nalezení místa úniku plynu zavolejte
servisního technika. Nikdy závadu sami neodstraňujte.

UPOZORNĚNÍ :
• Čištění panelů spotřebiče provádějte vlhkou utěrkou bez použití

abrazívního prostředku. Ostatní části topidla vyžadují pouze příležitostné
oprášení.

• Čištění se smí provádět pouze tehdy, je-li zcela vychladlé.
• Pokud nebudete topidlo delší dobu používat, doporučujeme ho zakrýt a

uložit na suchém, bezpečném místě.
• Pro bezporuchový a bezpečný chod doporučujeme na topidle provést

údržbu v servise každé dva roky. Zároveň je třeba vykonávat občasný
dozor během provozu spotřebiče.

• Používejte pouze v dobře větraných prostorech.
• Spotřebič smí být používán s tlakovými lahvemi s propan-butanem 2 a

10kg.
• Spotře bič je možné snadno a bezpečně přemisťovat pouze po

vychladnutí.
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ZÁRUČNÍ  LIST
Záruční podmínky :

Záruční doba je 36 měsíců ode dne prodeje (prodlužuje se o dobu po níž je
výrobek v opravě).

1. Záruka se vztahuje na výrobek jen za předpokladu, že výrobek je užíván
v souladu s přiloženým návodem k obsluze.

2 . Vyskytne-li se závada výrobku v záruční době, má kupující nárok na
bezplatnou opravu v určených servisních střediscích za předpokladu, že se
jedná prokazatelně o výrobní nebo materiálovou vadu výrobku.

3 . Podmínkou pro uplatnění nároků ze záruky je předložení správně a čitelně
vyplněného záručního listu, jenž musí být opatřen adresou a razítkem
prodejce, podpisem prodávajícího a datem prodeje.

4 . Nároky ze záruky zanikají : nebyla-li záruka uplatněna v záruční době nebo
při svévolných změnách původních zápisů v záručním listě, při neodborných
zásazích nebo opravách výrobku jiným než určeným servisním střediskem
nebo v případě, že byl  výrobek uživatelem či jinou osobou mechanicky či
jinak poškozen.

Adresa prodejny :  ..………………………………………………………..

…………………………………………………………

…………………………………………………………

Datum zakoupení výrobku : ………………………………

…..………………………….. ……………………………
Razítko prodejny                                             Podpis prodávajícího


