
Návod na obsluhu plynových grilov Patton

Bezpečnostné upozornenia
- nedovoľte deťom používať gril
- povrchové diely môžu byť veľmi horúce, držte sa mimo ich dosahu
- akékoľvek úpravy tohto grilu môžu byť nebezpečné
- nehýbte s grilom počas používania
- uzatvárajte prívod plynu a plynovú bombu po použití 
- pred použitím si prečítajte inštrukcie 
- nemanipulujte s dielmi zapečatenými výrobcom (predajcom)
- používajte gril len vonku
- parametre grilu môžete nájsť na štítku umiestenom na bočnom paneli grilu
- neskladujte a nepoužívajte benzín ani iné horľavé látky v blízkosti grilu
- neskladujte prázdne ani náhradné fľaše pod alebo vedľa grilu
- držte hadice a elektrické šnúry mimo horúcich povrchov
- zabráňte nežiaducemu krúteniu hadice 
- pred každým použitím skontrolujte hadicu či nie je prasknutá, prerezaná alebo inak poškodená 
- vymeňte hadicu pokiaľ je poškodená alebo ak to vyžadujú národné podmienky
- nikdy nezapaľujte gril so zavretým poklopom
- nikdy sa neopierajte o platne počas zapaľovania grilu 
- používajte nástroje grilu s drevenými rukoväťami alebo kvalitné ochranné rukavice keď narábate 

s grilom
- nikdy nevymieňajte ani neupravujte plynový regulátor
- ku grilu sa smie výhradne používať len príslušenstvo určené na propán-bután, v žiadnom prípade 

sa nesmú používať prípojky určené pre zemný plyn
- na používanie grilu si treba zabezpečiť LPG-fľašu naplnenú propánom alebo butánom a regulátor 

v závislosti od miestnych predpisov
- plynovú fľašu neumiestňujte na vozík
- rošty ani iné časti grilu neobalujte alobalom, mohlo by to viesť k vážnemu zásahu do správneho 

prúdenia vzduchu a mohlo by viesť k nerovnomernému prehrievaniu jednotlivých častí grilu
- pred prvým použitím odstráňte všetky obalové materiály

Bezpečnostné informácie
- nikdy nepoužívajte gril bez tlakového regulátora 
- pre každý druh plynu je určený predpísaný regulátor, ktorý je súčasťou príslušenstva grilu

je nutné použiť 30mBar  regulátor plynu
- treba použiť výlučne regulátor s danými parametrami 
- v prípade, že gril nie je dodávaný s regulátorom, skontaktujte sa s miestnym dodávateľom plynu a 

zabezpečte si požadovaný regulátor

Tlakový regulátor a hadica
- Musia byť vhodné pre tekutý plyn. 
- Musia zodpovedať uvedenému tlaku. 
- Hadica nesmie byť dlhšia ako 1 m.
- Gril je vybavený napájacou prípojkou vhodnou na priame pripojenie koncovky  hadice.
- Po zapojení otvorte ventil na plynovej fľaši a overte si tesnosť všetkých spojov. Pozri odsek 

´skúška tesnosti´. Skôr ako otvoríte ventil, presvedčte sa, či sa v okolí nenachádza potenciálny 
zdroj otvoreného ohňa.



Všeobecné informácie

Umiestnenie grilu
- Gril nesmie byť počas použitia umiestnený v garáži, uzavretom domovom vchode, záhradnom 

domčeku, kôlni alebo iných uzavretých priestoroch.
- Gril sa nesmie používať v karavanoch.
- Gril musí byť umiestnený tak, aby bol zabezpečený dostatočný prívod vzduchu a nebol 

obmedzený voľný únik spalín. 

Skúška tesnosti
Upozornenie! Nikdy neskúšajte prívod plynu pomocou otvoreného ohňa. Ako 

náhle cítite unikajúci plyn, okamžite uzavrite ventil na fľaši!
Pred prvým použitím, na začiatku každej novej sezóny alebo pri každej výmene fľaše musí byť 
bezpodmienečne preskúšaná tesnosť. 

1. Zarobte si mydlový roztok pozostávajúci z jedného dielu tekutého čistiaceho prostriedku 
a jedného dielu vody

2. Všetky ventily horákov nastavte do polohy OFF a otvorte uzáver plynovej fľaše.
3. Navlhčite všetky plynové spoje mydlovým roztokom. Pri akýchkoľvek netesnostiach sa vytvárajú 

bubliny. Všetky netesnosti treba odstrániť dotiahnutím alebo opraviť. 
4. Ak nie ste schopní netesné miesto opraviť, ihneď uzavrite prívod plynu a vyhľadajte odbornú 

pomoc. 

Uzáver plynu
Používajte výlučne hadicu a regulátor zodpovedajúcu miestnym predpisom.

Bezpečnosť plynových fliaš
- Plynové fľaše nikdy neskladujte v uzavretej miestnosti, ak v takejto miestnosti skladujete gril, je 

potrebné fľašu pre uskladnením odpojiť a uskladniť zvlášť
- Skladujte vždy vo zvislej polohe.
- Mimo prevádzky grilu musí byť ventil plynovej fľaše vždy uzavretý.
- Plynovú fľašu nikdy nevystavujte neprimerane vysokej teplote.
- Plynovú fľašu nikdy nevymieňajte v blízkosti potenciálneho zdroja otvoreného ohňa.

Bután alebo propán?
Gril je vhodný pre oba druhy plynu. Dôležité je používať vhodný tlakový regulátor v závislosti na druhu 
plynu.
Výrobca odporúča plynové fľaše: Butan > 7 kg, Propan > 6 kg.
Výrobca odporúča používať 10 kg fľaše.

Údržba

Spätný náraz
Uzavrite prívod plynu ventilom na plynovej fľaši a všetky ventily horákov uveďte  do polohy OFF. 
Počkajte, kým gril vychladne a vyčistite horáky a trysky. 

Čistenie roštov
Pred každým čistením uzavrite ventil plynovej fľaše. Gril čistíme po vychladnutí bežným prostriedkom 
na umývanie riadu pomocou špongie alebo drôtenky.

Čistenie tlmiča plameňa
Tlmiče plameňa čistite pravidelne vo vlažnom roztoku s bežným prostriedkom na umývanie riadu. Na 
prihorené zvyšky použite drôtenku. Pred opätovným nasedením dôkladne vysušte.

Čistenie nádoby na odtekajúcu mastnotu
Počkajte kým obsah nádoby vychladne a až potom nádobu vyberte. Umyte ju vlažnou vodou s bežným 
prostriedkom na umývanie riadu.



Sezónne čistenie grilu
Po krátkodobom očistnom vypálení roštov po každom grilovaní sú rošty pripravené na opätovné použitie.
Raz do roka sa odporúča gril dôkladne vyčistiť.

Postup
 Ventily horákov nastavte do polohy OFF a uzavrite ventil prívodu plynu na plynovej fľaši. 
 Hadicu s regulátorom odpojte od grilu.
 Vyberte grilovacie rošty, rozdeľovače plameňa a horáky. Vyčistite ich.
 Trysky obaľte alobalom.
 Vnútro grilu vyčistite drôtenkou a umyte bežným prostriedkom na umývanie riadu. Dôkladne 

opláchnite a vysušte.
 Vyčistite nádobu na odtekanie mastnoty
 Z trysiek odstráňte alobal  a skontrolujte či nie sú upchané.
  Vyskúšajte elektronický zapaľovač a v prípade potreby ho nastavte.
 Opätovne pripevnite horáky a nastavte vzdialenosť medzi zapaľovacou elektródou a injektorom.
 Vložte zvyšné diely
 Opätovne zapojte plyn a vyskúšajte všetky horáky
 Rošty, grilovacie platne a rozdeľovače plameňa pred uskladnením dôkladne vysušte, zabaľte do 

novín uložte na suché miesto. Pred opätovným uvedaním grilu do prevádzky ponechajte gril na 10
min.vypáliť, urobte tak so zavretým vekom s dvoma zapálenými horákmi.

 Na zimu je najlepšie uskladniť gril do suchej mistnosti. Ak takúto možnosť nemáte, zakryte ho 
vhodnou zakrývacou plachtou. Počas suchých a teplých dní sa odporúča gril odokryť a odvetrať.

 Správnou údržbou zabezpečíte dobrý technický stav grilu a predĺžite jeho životnosť.

Upozornenie
Môže sa stať, že pavúky alebo iný hmyz svojimi pavučinami alebo hniezdami zablokujú prívody plynu 
a môžu spôsobiť požiar. Toto je označované ako spätný náraz plameňa, ktorý môže vážne poškodiť gril 
a predstavuje vážne nebezpečenstvo pre okolie. Preto sa odporúča pravidelná kontrola a čistenie prívodov
plynu.

Obsluha horákov a skúška zapaľovania
 Nastavte všetky ventily horákov do polohy OFF a otvorte prívod plynu.
 Pred prvým použitím sú všetky prívody plynu a horáky zavzdušnené. Prívody plynu sa musia 

najskôr naplniť plynom. Je možné, že bude potrebných niekoľko pokusov na zapálenie horákov.
 Stlačte gombík zapaľovača a vyskúšajte, či na injektore z ušľachtilej ocele vzniká iskra.
  Ak nie je žiadna zapaľovacia iskra viditeľná, preverte či je zapaľovacie vedenie pevne spojené so 

zapaľovacou sviečkou – pod prednou časťou grilu.
 Po úspešnom teste zapaľovania stlačte a otočte ventily horákov do polohy HIGH za súčasného 

stlačenia gombíka zapaľovača. 

1. Nastavte všetky ventily horákov do polohy OFF a otvorte prívod plynu.
2. Pred prvým použitím sú všetky prívody plynu a horáky zavzdušnené. Prívody plynu sa musia 

najskôr naplniť plynom. Je možné, že bude potrebných niekoľko pokusov na zapálenie horákov.
3. Stlačte gombík zapaľovača a vyskúšajte, či na injektore z ušľachtilej ocele vzniká iskra. Po 

zapálení horáka pustite gombík zapaľovača. 
4. Ak sa horák nezapáli zavrite prívod plynu na fľaši a opakujte postup po bod 3, dva alebo tri krát.



5. Ak sa horák opäť nezapáli, vypnite prívod plynu a počkajte 5 min.pred opätovným pokusom alebo
zapáľte zápalkami. 

6. POZOR: pred každou kontrolou vypnite prívod plynu tak, že ventil na fľaši dáte do plohu OFF
7. Aka sa horáky nezapália, vypnite prívod plynu na fľaši a skontrolujte prívod plynu k horákom.

Upozornenie: Pred testovaním zapaľovania sa vždy uistite, či sú všetky ventily 
horákov v polohe OFF

Ak sa horáky nedajú zapáliť ihneď zastavte prívod plynu a preverte, či nie sú niektoré časti upchané.

Prvé použitie
Pred prvým použitím a vždy na začiatku sezóny:

 Pozorne si prečítajte bezpečnostné pokyny, pokyny na uvedenie do prevádzky a návod na obsluhu.
 Preverte priechodnosť všetkých prívodov plynu, ventilov a horákov.
 Preverte či je hadica prívodu plynu správne zapojená.
 Preverte, či je plynová fľaša naplnená.
 Preverte tesnosť všetkých spojov mydlovým roztokom.
 Všetky ventily horákov nastavte do polohy OFF a otvorte prívod plynu.

Obsluha hlavných horákov

Upozornenie: Pred použitím preverte tesnosť všetkých spojov mydlovým 
roztokom. 

 Pred zapálením horákov treba vždy otvoriť príklop.
 Všetky ventily horákov nastavte do polohy OFF a otvorte prívod plynu.
 Stlačte ventil vybraného horáku, ktorý chcete zapáliť, otočte do polohy HI a zároveň stlačte 

gombík elektronického zapaľovania. 

Upozornenie: ak sa horák nezapáli otočte ho späť do polohy OFF a do ďalšieho 
pokusu počkajte 5 min.

 Tento postup opakujte aj pri ostatných horákoch.
 Ak zapaľovanie správne nefunguje pozrite kapitolu: Ak gril nefunguje správne

Obsluha bočného horáku
Skontrolujte hadicu prívodu plynu. Ak je akýmkoľvek spôsobom poškodená alebo opotrebovaná, tre ju 
vymeniť. Nepoužívajte bočný horák ak cítite zápach plynu. Príklop musí byť pred zapálením otvorený. 
Tesnosť preverte mydlovým roztokom.Pred zapálením otvorte veko bočného horáka.
Stlačte a otočte ventil horáku do pozície HI a súčasne stlačte gombík elektronického zapaľovania kým sa 
neozve cvaknutie, ktoré signalizuje zápalnú iskru. 
Ak zápalný mechanizmus nevydáva iskru, zapáľte horák zápalkami.
Používajte WOK alebo panvicu s priemerom min.120 mm, max. 200 mm do priemeru 300 mm, pri 
širšom priemere môže prísť k poškodeniu povrchovej úpravy.

Používanie grilu

Upozornenie: Vzhľadom na polohu horákov gril citlivo reaguje na veterné pomery 
počas grilovania, ktoré ovplyvňujú výkon grilu. Gril by nemal byť používaný 
za veterného počasia. 

Na dosiahnutie lepších výsledkov grilovania sa odporúča grilovať pri zatvorenom príklope



Vypaľovanie
Pred prvým použitím grilu by mali byť prípadné zvyšky oleja alebo cudzorodých látok  z grilu, 
grilovacích platní a panvíc vypálené.

 Pri úplne otvorenom kryte nechajte horáky v polohe HI 10 až 15 min horieť.
 Po vychladnutí gril vyčistite bežným prostriedkom na umývanie riadu a vysušte utierkou.

Varenie pri zavretom príklope

Upozornenie: Pri zavretom príklope nesmú byť nikdy pustené všetky horáky 
v polohe ´HI´.

Ak varíte so zatvoreným krytom, používajte len horáky označené v diagrame.
Vždy pred zapálením grilu kryt otvorte.
Tlmič plameňa a grilovacie rošty umiestnite nad stredné horáky. 
Zavrite kryt a horáky nastavte do polohy ´LO´.
Teplotu udržiavajte na max.200 Cº
Pravidelne kontrolujte priebeh varenia.

Ak gril nefunguje správne
 Nefajčite!
 Ihneď uzavrite prívod plynu a ventily horákov otočte do polohy OFF.
 Počkajte 5 minút do opätovného vyskúšania grilu. 
 Preverte prívod plynu a všetky spoje.
 Vyskúšajte celý postup zapálenia grilu ešte raz a ak gril správne nefunguje ihneď uzavrite prívod

plynu a ventily horákov otočte do polohy ´OFF´, počkajte kým gril vychladne a preverte:
a) Horáky nesedia správne na tryskách. 
      POMOC: Nasuňte horáky správne a trysky
b) Upchaný prívod plynu

POMOC: Odpojte hadicu prívodu plynu od grilu. Na sekundu otvorte ventil plynu aby ste vyfúkli 
prípadné nečistoty. Plyn ihneď vypnite a opäť zapojte.

c) Upchané trysky
POMOC: Vyberte všetky nezabudované časti z vnútorného priestoru grilu. Vyberte horáky, tým 
spôsobom, že skrutky, ktorými je horách prichytený odskrutkujete. Odpojte každý horák od 
plynovej trysky a jemným drôtom uvoľnite prípadné nečistoty z trysky. Horáky nasaďte opäť na 
trysky a zaistite skrutkami. Všetky komponenty dajte na pôvodné miesto. 

d) Zapaľovač a horák v nesprávnej pozícii
POMOC: Hrot elektródy by mal byť nasmerovaný na injektor. Vzdialenosť medzi elektródou 
a hrotom injektora by mala byť 3 až 5 mm. Túto vzdialenosť môžete meniť opatrným ohýbaním 
elektródy. Pre opätovné zapálenie horúceho grilu je treba počkať 5 min.

Ak po prevedení všetkých popísaných pokynoch a opatrení gril nefunguje správne treba 
bezpodmienečne vyhľadať odbornú pomoc. 

Distribútor:
Home & Garden s.r.o.
Rožňavská 1
83104 Bratislava

tel.: 0903 704 012, info  @teakandgarden.sk, 
www.teakandgarden.sk
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