
CRAMER® 
UŽIVATELSKÝ MANUÁL NA PLYNOVÝ GRIL GRAMER 

 Vážený zákazníku firmy CRAMER! 
 
Blahopřejeme Vám k Vašemu nákupu plynového grilu CRAMER! 
Přečtěte si, prosím, pozorně následující pokyny k montáži a provozu plynového grilu, 
který pak bude po mnoho let sloužit Vaší pohodě. 
 
Všeobecně 
Tento spotřebič je infračervený plynový gril pracující na nízkotlaký, neznečišťující plyn 
butan při 28 mbar a propan při 37 mbar. Informace o výkonu, spotřebě a tlaku plynu 
najdete na štítku nalepeném na grilu. 
Vhodné hmotnosti náplně plynové láhve jsou následující: butan: 4,5kg/7kg/15kg, 
propan: 3,9kg/13,5kg 
Plynovou láhev je nutné opatřit vhodným regulátorem vyhovujícím normě BS 3016. 
 
Upozornění: 
Před uvedením tohoto spotřebiče do provozu odstraňte ochranou fólii z hořáku a 
z odkapávací mísy. Při prvním použitím může dojít k vývinu kouře z ochranného 
olejového filmu. Pře přípravou jídla se proto doporučuje ponechat gril asi 10 minut 
v provozu, čímž dojde k jeho odpaření. 
 
Plotna z nerezavějící oceli 
Plotna se po použití může v důsledku silného tepelného působení modravě zabarvit. 
Tento jev nijak neovlivňuje účinnost grilu. 
 
Pokyny k zapalování 
 
K plynové láhvi připojte regulátor. 
Při podezření na únik plynu hledejte místo účinku čichem nebo s použitím mýdlové vody. 
NIKDY NEPOUŽÍVEJTE ZÁPALKU NEBO OTEVŘENÝ OHEŇ. Otevřete ventil plynové 
láhve otáčením proti směru hodinových ručiček, Poté zapalte hořák nacházející se pod 
plotnou zápalkou nebo jiným vhodným zapalovacím nástrojem u přívodních plynových 
kanálku- Dbejte na to, aby byl hořák zcela zapálen (musí hořet přední i zadní část). 
Jestliže hořák nechytá, zavřete přívod plynu a vyčkejte několik minut před tím, než se 
pokusíte jej zapálit znovu. Při přípravě jídla je důležité pamatovat na to, že místo 
s nejvyšším množstvím tepla se nachází těsně pod hořákem. Používejte nástroje na 
vaření s dlouhou rukojetí. 
 
Po použití Vašeho plynového grilu 
Zavřete přívod plynu na láhvi a odpojte regulátor. 
 
Bezpečnostní pokyny 
 

• Tento spotřebič je určen POUZE PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ. 
• Zajistěte, aby byla plynová láhev umístěna ve vzdálenosti alespoň 
• 50 cm od boční strany spotřebiče  
• Plynovou láhev chraňte před tepelnými vlivy. Výměna plynové láhve nesmí být 

prováděna v blízkosti otevřeného ohně.  
• Pro zajištění stability grilu je nutné umístit spotřebič na pevné a rovné základně. 

Mezi všemi částmi grilu a jakýkoliv okolním materiálem se vznětlivým povrchem 
je nutné udržovat minimální vzdálenost 300 mm .  

• Plynovou hadici chraňte před poškozením a umístěte ji tak, aby se nedotýkala 
žádných horkých částí grilu, ani nebyla vystavena nadměrnému tahovému 
namáhání. 

 



• Dbejte na to, aby byl regulátor správného typu a aby byla hadice  pevně 
připevněna k regulátoru vhodnou hadicovou sponou. 

 
Otevírání a zavírání přívodu plynu 

a) PŘÍVOD PLYNU OTEVŘETE otočením přepínače po směru 
hodinových ručiček tak, aby směřoval vzhůru. Ventil plynové 

               láhve je nyní otevřený a PLYN JE PUŠTĚN.   
      b)     PŘÍVOD PLYNU ZAVŘETE otočením přepínače proti směru 
               hodinových ručiček směrem doleva. NEDOTÝKEJTE SE    
               STŘEDOVÉHO TLAČÍTKA. 
 
Pravidelně kontrolujte veškeré spoje v plynovém systém, abyste získali jistotu o jejich 
bezpečném těsnění. Všechny spoje Kontrolujte s ohledem na možný únik plynu 
s použitím detekčních sprejů nebo jiných vhodných pěnivých kapalin, jako například 
mýdlové vody, spoj dokonali těšní, jestliže nezpůsobuje vývin bublin. 
 
V případě podezření na únik plynu vyhledejte místo úniku čichem nebo s použitím 
mýdlové vody. K hledání místa úniku nikdy nepoužívejte zápalku nebo otevřený oheň. 
 
Gril je během provozu velmi horký, buďte proto opatrní při jeho přemisťování. Gril nikdy 
nepřemisťujte, hoří-li plamen. 
 
Připojení plynové hadice k plotně z nerezavějící oceli 
Nasaďte vstřikovač na trubici hořáku až k zarážce tak, aby pružina slyšitelně zaklapla. 
Tryska, vstřikovač ani hořák se za žádných okolností nesmí upravovat. 
 
Čištění trysky 
Čištění trysky nebo výměnu hadice smí provést pouze oprávněný distributor nízkotlakého 
plynu. Šrouby ani ventily nesmí být mazány vazelínou. Používejte pouze nádobí s rovným 
dnem, nepoužívejte nádobí o průměru pod 10 cm nebo nad 20 cm. 
 
Údržba 
Tento spotřebič lze čistit jemným čisticím prostředkem a teplou vodou. Zajistěte, aby 
byly všechny součásti před uložením do přenosného pouzdry zcela suché. Plynovou láhev 
nikdy neskladujte ve vnitřních prostorách. 
 
Používání standardního příslušenství 
V hliníkové odkapávací míse lze také připravovat omáčky. Umístěte grilovací a v případě 
potřeby též odkapávací mísu do žádné polohy na boční podpěry. Horní boční podpěry 
spotřebiče jsou určeny pro krátké a intenzivní grilování masových plátků. Horká grilovací 
mísa se ovládá kovovou rukojetí. Drůbeží, hovězí, vepřové a  podobné maso je na  rožni 
zajištěno dvěma úchytkami. Jako příslušenství je k ostání pohodlný  grilovací koš. 
Zasuňte rožeň do objímky v žádné poloze. Motor CRAMER upevněte pomocí klíčového 
otvoru v bočnici grilu. Zasuňte montážní kouli motoru do klíčového otvoru: poté zasuňte 
čtvercovou část rožně (nebo grilovacího koše) do otvoru v motoru. 
                 
1 Plastový špunt (4 ks) 
2  Noha (4ks) 
3 Matice (4ks) nebo šroub 

(4ks) 
4 Vstřikovač (1ks) 
5 Plynová hadice (1ks) 
6 Pružina (1ks) 
7 Plotna (1ks) 
8 Matice (2ks) 
9 Rukojeť (1ks) 
10 Montážní destička (1ks) 



11 Šroub (2ks) 
12 Bočnice (2ks) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


