
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Návod k instalaci 
plynového grilu VIGGO II 

( určeno pro vnitřní i vnější použití ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Typové označení:   VIGGO II 
Produktové značení : G-0003ZP 
 
Výkon max:   12,4 kW ( 2x 6,2 kW ) 
Výkon min.                   5,4 kW ( 2x 2,7 kW ) 
Kategorie spotřebiče:   I2H ( 20mbar ) provedení A1 
Trysky (průměr):   1,9mm ( 2x ) 
Palivo:     Zemní plyn G20 
Spotřeba paliva max.:  1,28 m3/hod. ( 2x 0,64 m3/hod. ) 
Spotřeba paliva min.:   0,56 m3/hod. ( 2x 0,28 m3/hod. ) 
 
Výrobce:   KASPER KOVO s.r.o. 
   Žitná 476 
   CZ-541 03 Trutnov 
   Tel.: +420-499 827 111 
   Fax: +420-499 827 112 
   http://www.kasper.cz 



Návod si před instalací grilu do provozu pečlivě pročtěte. 
 
 

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA 
 
TENTO GRIL JE URČEN PRO PROVOZ S PŘIPOJENÍM NA NÍZKOTLAKÝ ROZVOD 
ZEMNÍHO PLYNU OPATŘENÝ SAMOSTANÝM UZÁVĚREM PLYNU INSTALOVANÝM NA 
KONCI PEVNÉHO PALIVOVÉHO ROZVODU PŘED NAPOJENÍM OHEBNÉHO PŘÍVODU. 
NESMÍ BÝT PROVOZOVÁN V JINÉM ROZVODU PLYNU ( S JINÝM PRACOVNÍM 
PŘETLAKEM ) NEŽ JE UVEDENO NA VÝROBNÍM ŠTÍTKU.  
   
   ●   Před instalací spotřebiče v rozvodu zkontrolujte, zda místní podmínky rozvodu paliva 
        ( druh paliva a přetlak paliva v rozvodu ) jsou shodné s nastavením spotřebiče a  
        odpovídají místní legislativě. 
        Informace o druhu paliva a pracovním přetlaku spotřebiče jsou uvedeny na výrobním  
        štítku spotřebiče. 
   ●   Gril je zapojen, seřízen a odzkoušen výrobcem. Nezasahujte samovolně do žádných  
        zapojení a neprovádějte žádné neschválené úpravy na vnitřním rozvodu plynu a  
        konstrukci grilu. 
   ●   Spotřebič musí být instalován a připojen podle platných montážních předpisů. 
   ●   Instalaci, seřízení, úpravy a opravy zařízení smí provádět pouze osoby k této činnosti  
        oprávněné. 
   ●   Pro spotřebič při použití ve vnitřních prostorách je nutno zajistit minimální přísun    
        vzduchu 2m3/hod. na každý kW maximálního příkonu. 
  
Pozor, nedílnou součástí návodu k instalaci je sada výkresové dokumentace 
obsahující: 

a) Sestavní výkres spotřebiče, zástavní rozměry a rozměry ( umístění ) přípojného místa 
spotřebiče.                                                                                                               
Číslo dokumentu je G-0003ZP instalace 

b) Sestavní výkres plynového rozvodu spotřebiče.                                                        
Číslo dokumentu je G-0003ZP instalace 

 
 
 
VEŠKERÉ INFORMACE A NÁVODY JSOU DĚLENY DO TĚCHTO OBLASTÍ 
 
A) INSTALACE A SEŘÍZENÍ SPOTŘEBIČE 
B)  PŘIPOJENÍ NA ROZVOD ZEMNÍHO PLYNU G20 
C)  PŘIPOJENÍ NA ROZVOD ZEMNÍHO PLYNU G20 – POUŽITÍ FLEXI HADICE 
D)  KONTROLA TĚSNOSTI 
E)  ZAPÁLENÍ GRILU-PRVNÍ ZAPÁLENÍ PO INSTALACI 
F)   ZHÁŠENÍ GRILU 
G)  MOŽNÉ ZÁVADY 
 
 
 
 
 
Jedná se o plynový spotřebič na Zemní plyn G20 s pracovním přetlakem plynu 20 mbar. 
Spotřebič nemá vlastní ( interní ) zdroj pracovního plynu ( plynovou lahev ) a je 
napájen pomocí připojení k externímu rozvodu plynu. Z toho důvodu je nutné, aby byl 
použit odpovídající způsob připojení a spotřebič byl na svém místě umístěn správně a 
zabezpečen proti pohybu zajištěním všech pojezdových koleček pomoci brzdy. 
Pamatujte na to během umisťování spotřebiče. 



Během instalace dodržujte všechny zásady instalace grilu uvedené ve všech bodech 
návodu k obsluze. 
 
A) INSTALACE A SEŘÍZENÍ SPOTŘEBIČE 
Instalaci spotřebiče může provádět pouze oprávněná osoba k této činnosti odborně 
způsobilá v souladu s podmínkami danými legislativou země určení. 
 
Před připojením spotřebiče k plynovému rozvodu si přečtěte všechny body tohoto odstavce. 
 
Gril je konstrukčně určen pro připojení na nízkotlaký rozvod Zemního plynu s pracovním 
přetlakem plynu 20mbar.   
 
V případě, že v rozvodu není zajištěn požadovaný pracovní přetlak, musí být na 
přívodu plynu zařazen odpovídající regulátor tlaku plynu. 
Na konci pevného přívodu plynu ke spotřebiči musí být instalován uzavírací ventil 
plynu. 
 

- Spotřebič musí být připojen v souladu s platnými národními normami a předpisy. 
- Instalaci spotřebiče může provádět pouze oprávněná osoba k této činnosti odborně 

způsobilá. 
- Oprávněná osoba je povinna ustanovit spotřebič na místo, připojit jej k rozvodu plynu 

a překontrolovat jeho funkce. 
- Během instalace je nutno z hlediska funkce spotřebiče  provést všechny tyto úkony: 

a) zkouška těsnosti spojů 
b) kontrola funkce čidel hořáků 
c) kontrola funkce hořáků, ovládacích ventilů a minimální intenzity hoření 

 
B)  PŘIPOJENÍ NA ROZVOD ZEMNÍHO PLYNU G20 
Instalaci spotřebiče může provádět pouze oprávněná osoba k této činnosti odborně 
způsobilá v souladu s podmínkami danými legislativou země určení. 
 
Před připojením spotřebiče k plynovému rozvodu si přečtěte všechny body tohoto odstavce. 
 
Připojení musí být provedeno v souladu s podmínkami danými legislativou země určení. 
 
Spotřebič se k rozvodu připojuje odpovídajícím pevným propojením. Rozměr přípojného 
místa je G ½“ ISO 228  
 
1)  Ujistěte se, umístění grilu odpovídá platné legislativě dané země, gril je umístěn  
      v odpovídající vzdálenosti od hořlavých materiálů a je zajištěn proti pohybu    
      odpovídajícím způsobem ( zajištění koleček pomocí brzdy ). 

2)  Ujistěte se, že regulační knoflíky jsou v poloze zavřeno (•). 
3)  Zkontrolujte, že ventil na přívodu plynu ke spotřebiči je plně funkční a je uzavřený.  
4)  Zkontrolujte, stav všech těsnění a těsnicích ploch. 
5)  Proveďte připojení  odpovídajícím způsobem dle platné legislativy dané země určení.  
6)  Ujistěte se, všechny spoje byly provedeny dle všech požadavků a byly použity  
     odpovídající těsnící prvky pro všechny spoje. 
7)  Pomalu otevřete ventil na přívodním plynovém rozvodu k spotřebiči.. 
8)  Proveďte kontrolu těsnosti dle odstavce D. 
 
V případě ,že je cítit a nebo uniká plyn: 
- Zavřete plyn samostatným uzávěrem plynu instalovaným na konci pevného palivového 

rozvodu. 
- Odstraňte všechny zdroje otevřeného plamene z blízkosti grilu 
- Překontrolujte a případně dotáhněte všechny spoje. 
- Pokud stále cítíte unikající plyn řiďte se pokyny odstavce D nebo se okamžitě obraťte na 

firmu KASPER KOVO s.r.o. 



- C)  PŘIPOJENÍ NA ROZVOD ZEMNÍHO PLYNU G20 – POUŽITÍ FLEXI HADICE 
Instalaci spotřebiče může provádět pouze oprávněná osoba k této činnosti odborně 
způsobilá v souladu s podmínkami danými legislativou země určení. 
 
Před připojením spotřebiče k plynovému rozvodu si přečtěte všechny body tohoto odstavce. 
 
Připojení musí být provedeno v souladu s podmínkami danými legislativou země určení. 
 
Spotřebič se k rozvodu připojuje odpovídajícím pružným propojením. Rozměr přípojného 
místa je G ½“ ISO 228 
 
V případě připojení spotřebiče pomocí flexibilní plynové hadice je nutné zajistit: 

- Hadice musí odpovídat tlaku a druhu plynu, způsobu použití ( použití 
spotřebiče ve vnějším nebo vnitřním prostředí ) a tepelnému namáhání. Hadice 
nesmí být delší než 1,5m a musí být od dodavatele opatřena návodem, který 
definuje způsob použití, připojení, životnost a způsob kontroly této hadice. Je 
nutno řídit se tímto návodem a legislativou dané země. 

      
1)  Ujistěte se, umístění grilu odpovídá platné legislativě dané země, gril je umístěn  
      v odpovídající vzdálenosti od hořlavých materiálů a je zajištěn proti pohybu    
      odpovídajícím způsobem ( zajištění koleček pomocí brzdy ). 

2)  Ujistěte se, že regulační knoflíky jsou v poloze zavřeno (•).  
3)  Ujistěte se, že propojovací hadice odpovídá všem bezpečnostním požadavkům .   
4)  Ujistěte se, že propojovací hadice není nijak poškozena a obsahuje všechna potřebná  
      těsnění. 
5)  Zkontrolujte, že ventil na přívodu plynu ke spotřebiči je plně funkční a je uzavřený.  
6)  Zkontrolujte, stav všech těsnění a těsnicích ploch. 
7)  Proveďte připojení  odpovídajícím způsobem dle platné legislativy..  
8)  Ujistěte se, všechny spoje byly provedeny dle všech požadavků a byly použity  
     odpovídající těsnící prvky pro všechny spoje. 
9)  Pomalu otevřete ventil na přívodním plynovém rozvodu k spotřebiči.. 
10)  Proveďte kontrolu těsnosti dle odstavce D. 
 
V případě ,že je cítit a nebo uniká plyn: 
- Zavřete plyn samostatným uzávěrem plynu instalovaným na konci pevného palivového 

rozvodu. 
- Odstraňte všechny zdroje otevřeného plamene z blízkosti grilu 
- Překontrolujte a případně dotáhněte všechny spoje. 
- Pokud stále cítíte unikající plyn řiďte se pokyny odstavce D nebo se okamžitě obraťte na 

firmu KASPER KOVO s.r.o. 
 
D)  KONTROLA TĚSNOSTI 
       

1) Pracujte v dostatečné vzdálenosti od všech zdrojů vznícení (otevřený plamen, jiskry, 
sálavé teplo). Nekuřte. 

2) Ujistěte se, že regulační knoflíky jsou v poloze zavřeno (•). 
3) Ujistěte se, všechny spoje jsou vizuálně správné a bez zjevných poškození. 
4) Pro kontrolu použijte detektor plynu nebo pěnivý roztok. 
5) Pěnivý roztok pro kontrolu těsnosti získáte smícháním 50% vody a 50% saponátu 

(např. na mytí nádobí). 
Důležité: Nikdy nehledejte místo úniku plynu otevřeným plamenem! 

6) Pěnivý roztok naneste na všechny spoje - přívodní ventil / vnější spoje mezi 
spotřebičem a přívodním ventilem / vnitřní spoje grilu (regulační knoflík je stále 
v poloze zavřeno). Otevřete přívodní ventil na potrubí. 

7) V místě úniku plynu se tvoří bublinky. 
8) Únik plynu můžete odstranit dotažením spoje, případně výměnou vadného dílu. Gril, 

ze kterého uniká plyn, nikdy nepoužívejte! 



E)  ZAPÁLENÍ GRILU – PRVNÍ ZAPÁLENÍ PO INSTALACI 
Před zapálením grilu si přečtěte všechny body tohoto odstavce. 
Gril má dva samostatné hořáky s ovládacím ventilem a samostatným piezozapalovačem 
Pravý ovládací knoflík ovládá přední hořák a levý knoflík ovládá zadní hořák. 
Postup je shodný pro oba hořáky 
Nikdy nespouštějte hořák bez nasazeného roštu s lávovými kameny nebo bez grilovacího 
roštu. Během zapálení plynu by mohlo dojít k prošlehnutí plamene a poranění či popálení. 
 
Pozor, první zapálení grilu může být problematické, protože v přívodním rozvodu 
plynu se během montáže nachází vzduch a vzduchové kapsy. Je potřeba před prvním 
zapálením podržet ovládací knoflíky o něco déle než je uvedeno v dalším postupu tak, 
aby se celý rozvod plynu ve spotřebiči naplnil plynem a odvzdušnil. 

1) Zkontrolujte, že regulační knoflík ( levý nebo pravý ) je v poloze zavřeno (•). 
2) Zkontrolujte otevření nebo otevřete ventil na přívodním potrubí ke spotřebiči.  
3) Zatlačte lehce na knoflík ( pravý nebo levý ) a otočte jím doprava do polohy II. 

( poloha pro maximální průtok plynu )  
4)  Zatlačte ovládací knoflík ( pravý nebo levý ) nadoraz a cca. 5 sekund počkejte, než se 

příslušná hořáková trubice naplní plynem. Potom stlačte příslušný piezozapalovač ( levý 
knoflík – levý zapalovač a obráceně). Poté držte knoflík stlačený asi 5 sekund, dokud 
nedojde k zahřátí termopojistky ovládající ventil. Otočením ventilu do polohy I a zpět do 
polohy II podpoříte rozšíření plamene po celé délce hořáku. Pomocí kontrolního 
průhledu ( 2x ) v pravé části grilovacího roštu zkontrolujte, zda trubice hoří po celé délce.  

V případě že trubice nehoří po celé délce, otočte knoflíkem do polohy zavřeno (•), 
nechte vychladnout pojistku cca 15 sekund a pokus opakujte . Pokud nedojde k zapálení 
hořáku na první pokus, postup opakujte 3 až 4 krát. 

5) Pokud hořák nelze zapálit, otočte regulační knoflík do polohy zavřeno (•). Vyčkejte 5 
minut a postup opakujte. 

 
DŮLEŽITÉ: Pokud nedojde k zapálení hořáku ani ve druhé sérii pokusů otočte regulační 

knoflík do polohy zavřeno (•) a zkontrolujte, zda hořák nebo přívodní hadice nejsou 
zablokovány. Taktéž zkontrolujte otevření samostatného uzávěru plynu instalovaného na 
konci pevného palivového rozvodu. 

 
 
 



F) ZHÁŠENÍ GRILU 

Otočte regulační knoflíky do polohy vypnuto (•) a zavřete plyn samostatným uzávěrem plynu 
instalovaným na konci pevného palivového rozvodu. 
 

 
G)  MOŽNÉ ZÁVADY 
závada Příčina závada  Příčina 
Hořák nelze zapálit 

 
nedostatečný přívod plynu Nadměrně se tvoří 

žluté plameny 
lávové kameny jsou příliš 
znečištěny tukem: vyměňte je uzavřený přívodní ventil 

přívodní hadice, tryska nebo 
hořák jsou ucpány 

grilovací teplota je příliš 
vysoká: snižte ji 

Nepravidelný vysoký 
plamen se žluto-
oranžovými konci. 

nedostatek přisávaného 
vzduchu – znečištěné nebo 
ucpané hrdlo hořáku  

Nízká teplota ucpaná tryska  

 Hořák lze zapálit 
zápalkou, ale nikoliv 
piezozapalováním 

vadný piezokrystal, kabel nebo 
elektroda 

Plamen v jakémkoliv 
spoji 

unikající plyn ve spojení  zkontrolujte kontakt kabelu 
zapalování 

okamžitě zavřete přívodní 
ventil 

zkontrolujte stav kabelu a 
elektrody 

dotáhněte spoje a 
přezkoušejte těsnost 

Plameny kolem 
regulačního knoflíku 

vadný ventil 

Hořák hoří neklidně 
nebo samovolně 
zhasíná 

zkontrolujte přívod plynu okamžitě zavřete přívodní 
ventil  

zkontrolujte spoje Plameny kolem 
ovládacího panelu 

okamžitě zavřete přívodní 
ventil 

Hořák nehoří kolem 
dokola rovnoměrně 

vadný nebo ucpaný hořák   
ucpaná tryska   

 
 
 
 

SCHÉMA POLOH REGULACE PLYNU 
 
 
 

 
Levý ovládací knoflík                                                     Pravý ovládací knoflík 
Zadní hořák                                                                     Přední hořák 
 
 
 
 
O – zavřeno 
I   – minimální intenzita hoření 
II  – poloha pro zapalování hořáku, maximální intenzita hoření 



 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 



 


