
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Návod k obsluze 
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 a uvedením grilu do provozu pečlivě  
pročtěte a uschovejte jej pro případné pozdější osvěžení paměti. 

 
 

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.  
   
   ●  Tento plynový spotřebič je určen pro provoz ve vnitřních a venkovních prostorách při   
        zachování všech bezpečnostních požadavků. 
   ●   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 sestaven, 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. 
   ●   Pro spotřebič při použití ve vnitřních prostorách je nutno zajistit dostatečné větrání  
        prostoru od tepla, vlhka a spalin.  Je doporučena instalace mechanického  
        provětrávacího zařízení ( odsavač par apod. )     
   ●   Nepoužívejte dřevěné uhlí jako náhražku za lávové kameny. 
   ●   Nepoužívejte poškozenou přívodní plynovou hadici. 
   ●   Nezakrývejte dno hliníkovou fólií. 
   ●   Nikdy nepokládejte plech, který nebyl výslovně schválen firmou KASPER KOVO s.r.o.      
        na lávové kameny nebo místo nich. 
 
VEŠKERÉ INFORMACE A NÁVODY JSOU DĚLENY DO TĚCHTO OBLASTÍ 
 
A)  PRO VAŠÍ BEZPEČNOST – POKYNY 
B)  PŘED UVEDENÍM DO PROVOZU 
C) INSTALACE A SEŘÍZENÍ SPOTŘEBIČE 
D)  PŘIPOJENÍ NA ROZVOD ZEMNÍHO PLYNU G20 
E)  PŘIPOJENÍ NA ROZVOD ZEMNÍHO PLYNU G20 – POUŽITÍ FLEXI HADICE 
F)  KONTROLA TĚSNOSTI 
G)  PŘED KAŽDÝM POUŽITÍM  
H)  UMÍSTĚNÍ BĚHEM PROVOZU 
I)   PROVOZ 
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K)    MANUÁLNÍ ZAPÁLENÍ GRILU 
L)   ZHÁŠENÍ GRILU 
M)  ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA 
N)  SKLADOVÁNÍ MIMO PROVOZ 
O)  LÁVOVÉ KAMENY 
P)  MOŽNÉ ZÁVADY 



A)  PRO VAŠI BEZPEČNOST - POKYNY  
Jedná se o plynový spotřebič na Zemní plyn G20 s pracovním přetlakem plynu 20 mbar. 
Gril má dva samostatné hořáky s ovládacím ventilem a samostatným piezozapalovačem. 
Pravý ovládací knoflík ovládá přední hořák a levý knoflík ovládá zadní hořák 
Spotřebič je určen pro provoz ve vnitřních prostorách budov a ve venkovních prostorách 
mimo budovy pouze při dodržení všech bezpečnostních opatření. 
Vnitřní prostor spotřebiče je odvětráván bočními průduchy, které nesmí být nijak 
zakryty.  
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 používání dodržujte všechny zásady obsluhy grilu uvedené ve všech bodech 
návodu k obsluze. 
 
B)  PŘED UVEDENÍM DO PROVOZU 
Před prvním uvedením do provozu si pečlivě přečtěte Návod k obsluze. 
V dalším kroku odstraňte krycí fólii ze všech částí grilu. ( Jedná se především o vnější 
opláštění grilu – ve vnitřních prostorech se používá materiál bez krycí fólie. 
Zkontrolujte taktéž oblast ohniště, aby zde nezůstaly obaly od příbalových dílců. 
 
C) INSTALACE A SEŘÍZENÍ SPOTŘEBIČE 
Instalaci spotřebiče může provádět pouze oprávněná osoba k této činnosti odborně 
způsobilá v souladu s podmínkami danými legislativou země určení. 
 
D)  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. 
 
E)  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. 
 
F)  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! 
9) Uzavřete přívodní ventil na potrubí. Kontrolu těsnosti provádějte nejméně jednou 

ročně. 
 
Kontrolu těsnosti provádějte po každém novém zapojení spotřebiče ( přesun na jiné 
místo apod. ), každé údržbě a případné opravě, nejméně však jednou ročně. 
Doporučení: V případě každodenního používání spotřebiče doporučujeme častější 
interval kontroly těsnosti – např. jednou za 2-3 měsíce.  
 



G)  PŘED KAŽDÝM POUŽITÍM  
Před použitím si pozorně přečtěte celý návod k použití. Ujistěte se, že: 
- Nedochází k úniku plynu 
- Přívodní hadice není ucpaná, poškozená a nedotýká se částí, jež se při provozu 

zahřívají. 
- Na roštu, hořáku a ostatních částech grilu nejsou viditelné nečistoty a zbytky tuku, které 

by mohly způsobit vznícení spotřebiče. 
- Z grilu odstraňte všechny předměty, které nesouvisí s provozem grilu. 
- Gril je umístěn a zajištěn do odpovídající polohy dle odstavce H. 
 
 
H)  UMÍSTĚNÍ BĚHEM PROVOZU 
Gril smí být používán ve venkovních prostorách mimo budovy. Ve vnitřních prostorách budov 
smí být používán pouze v případě, že je odpovídajícím způsobem zajištěno větrání místností 
od tepla, vodní páry a spalin. Při použití ve vnitřním prostředí nesmí být gril instalován u 
hořlavé stěny či v blízkosti dalších hořlavých materiálů.. Taktéž je nutno při vnitřním použití  
dodržet odpovídající přívod vzduchu pro provoz spotřebiče. Minimální přísun vzduchu 
2m3/hod na každý kW maximálního příkonu. 
- Je-li gril v provozu, musí stát na vodorovném povrchu a musí být zajištěn proti pohybu. 
- S grilem nepohybujte, pokud je v provozu. 
- UPOZORNĚNÍ: Některé části grilu mohou být velmi horké. Gril používejte a umístěte 

mimo dosah dětí. 
- V okruhu min. 60cm kolem grilu neumisťujte žádné hořlavé materiály. 
- V blízkosti grilu nepoužívejte a neskladujte benzín, petrolej či jiné hořlavé kapaliny resp. 

plyny 
 
 
I)  PROVOZ 
- Doporučujeme používat ochranné rukavice, aby nedošlo k popálení při dotyku s horkými 

částmi grilu.  
- Před vlastní grilování nechte gril asi 5 minut prohřát na plný výkon. 
- Když skončíte s přípravou pokrmů nechejte gril hořet asi 5 minut na plný výkon. Tím 

dojde ke spálení zbytků tuku na roštu a na lávových kamenech (samočistící efekt). 
- DŮLEŽITÉ: Pokud plamen hořáku zhasne v průběhu grilování, okamžitě otočte regulační 

knoflík do polohy zavřeno (•) a počkejte 5 minut, aby se rozptýlily nahromaděné zbytky 
plynu. 

- Intenzitu hoření lze regulovat – u knoflíku regulace jsou odstupňovány symboly I, II 
 (od nejnižší do nejvyšší intenzity). 

- Gril je určen pro grilování na lávových kamenech, které je třeba uložit na odjímatelný rošt 
nad hořákem. Lávové kameny na rošt rozložte rovnoměrně po celé ploše tohoto roštu  a 
to s takovými odstupy, aby mohl mezi kameny procházet vzduch. 

- K manipulaci s grilovacím roštem a s roštem na lávové kameny je určena dvojice madel, 
které je třeba ve vyvýšené části grilovacího roštu nasunout mezi profily roštu a popojet 
jimi směrem do středu roštu. Pro vyjmutí roštu na lávové kameny vsuňte výstupky madel 
do rozšířené části otvorů na stranách roštu a vodorovným posunem je vsuňte do zúžené 
části těchto otvorů. 

 
 
 
J)  ZAPÁLENÍ GRILU 
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 by mohlo dojí k prošlehnutí plamene do prostoru roštů a případnému 
popálení pokud by rošty nebyly nasazeny. 



1) Zkontrolujte, že regulační knoflík ( levý nebo pravý ) je v poloze zavřeno (•). 
2) Zkontrolujte otevření nebo otevřete samostatný uzávěr plynu instalovaný na konci 

pevného palivového rozvodu před přívodním potrubím 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 trubice. Pomocí kontrolních průhledů 
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 přívodního ventilu. 
 

 
 
K) MANUÁLNÍ  ZAPÁLENÍ GRILU 

Nelze-li gril zapálit pomocí piezozapalování, otočte regulační knoflík do polohy vypnuto (•) a 
vyčkejte 5 minut. Pro manuální zapálení používejte pouze ca 15cm dlouhé krbové 
zápalky a nebo dlouhý plynový zapalovač. Není tak potřeba odstraňovat rošt 
s lávovými kameny a nehrozí riziko popálení. Hořící zápalku přibližte zboku k hořákové 
trubici skrze kontrolní průhled z pravé strany grilovacího roštu, stlačte knoflík a otočte jím 
doleva. Poté držte knoflík stlačený asi 10 sekund, dokud nedojde k naplnění hořáku plynem 
a zapálení hořáku. 
 
 
 
 



L) ZHÁŠENÍ GRILU 

Otočte regulační knoflíky do polohy vypnuto (•) a zavřete plyn samostatným uzávěrem plynu 
instalovaným na konci pevného palivového rozvodu. 
 
 
M)  ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA 
- Gril žádným způsobem neupravujte. případná úprava může být nebezpečná. 
- Abyste uschovali gril v perfektním stavu, doporučujeme jej čistit po každých 4 až 5 

použitích. 
- Před čištěním počkejte až gril zcela vychladne. 
- Uzavřete plyn samostatným uzávěrem plynu instalovaným na konci pevného palivového 

rozvodu 
- Hořák je třeba zkontrolovat a vyčistit každé 3 měsíce. Případná nečistota může být 

příčinou nižšího výkonu grilu a může dokonce způsobit vznícení plynu mimo hořák nebo 
nedovolí hoření hořáku po celé jeho délce . 

- Hořák celý omyjte roztokem na mytí nádobí. Je-li to nezbytné použijte pro čištění otvorů 
hořáku namočený kartáček. Používejte pouze kartáček s měkkými štětinami nap. 
mosazné a nebo plastové štětiny.   

- Před opětovným použitím zkontrolujte, zda jsou všechny otvory hořáku čisté a suché. 
- Zkontrolujte, zda během čištění nedošlo ke změně vzdálenosti mezi zapalovací 

elektrodou a hořákem. Mezera pro správnou činnost elektrody je 3,5 – 4mm.  
- PAMATUJTE: Časté čištění hořáku jej udržuje v čistém stavu a snižuje nebezpečí 

oxidace vyvolané působením kyselin, které vznikají ze zbytků potravin. Nicméně 
přiměřená oxidace hořáku je normální. 

 
N) SKLADOVÁNÍ MIMO PROVOZ 
- Po použití zavřete přívodní ventil. 
- Pokud skladujete gril ve vnitřním prostoru, zamezte vnikání prachu do spotřebiče.  
- Pokud skladujete gril venku, doporučujeme používat izolační poklop na grilovací plochu, 

který gril uzavře vůči vlhkosti. 
- Není-li gril z nějakého důvodu používán delší dobu doporučujeme jej odpojit od 

přívodního plynového potrubí a skladovat na suchém, krytém místě (např. v garáži). 
Lávové kameny skladujte v suchu. 

 
O)  LÁVOVÉ KAMENY 

Lávové kameny je třeba vyměnit, pokud jsou příliš znečištěné nebo pokud začnou 
propadávat mřížkou. K tomu dochází až po mnohonásobném použití. 

- Lávové kameny vkládejte do děrovaného koše nad hořák. 
 

Lávové kameny rozložte rovnoměrně pouze v jedné vrstvě. Nenavršujte je na sebe a 
nechte mezi jednotlivými kameny několik milimetrů mezeru, aby mezi nimi mohl 
proudit vzduch. 
Nikdy nepoužívejte dřevěné uhlí místo lávových kamenů ani s nimi. 

 
- Lávové kameny uchovávejte v suchu. Pokud jsou lávové kameny vlhké, před použitím je 

osušte. 
 

 
 
 
 
 
 
 



P)  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 

 
 
 
 
 
 



 
 

Umístění ovládacích prvků pro jednotlivé hořáky 
 
 

 

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

 
 

 



                                                             ! Upozornění ! 
Přístupné části grilu však mohou být velmi horké.  
 
Používejte jen v určeném prostředí a během provozu spotřebičem nepohybujte. 
 
Zamezte přístupu dětem a domácím zvířatům ke spotřebiči. 
 
Před započetím prací, které mohou mít za následek změnu prostředí v prostoru, v němž je 
tepelné zařízení instalováno (např. při práci s nátěrovými hmotami, lepidly apod.) je nutné 
odstavit spotřebič z provozu. 
 
Na tepelné zařízení a do okruhu 60cm kolem něj neumisťujte žádné hořlavé materiály.  
 
Dodržujte bezpečnou vzdálenost od povrchů hmot jednotlivých stupňů hořlavosti dle ČSN 
730823. (Stupeň hořlavosti stavebních hmot výrobků, stavební hmoty zařazené do stupně 
hořlavosti (dle ČSN 73 0823 – A-nehořlavé – žula, pískovec, betony těžké pórovité, cihly, 
keramické obkladačky, speciální omítkoviny, B- nesnadno hořlavé – akumin, heraklit, lihnos, 
itaver, C1- těžce hořlavé – dřevo, listnaté, překližka, sirkoklit, tvrzený papír, umakart, C2- 
střadně hořlavé – dřevotřískové desky, solodur, korkové desky, pryž, podlahoviny, C3- lehce 
hořlavé – dřevovlákninové desky, polystyrén, polyureten, PVC, lehčeny). 
 

Likvidace – papírový obal výrobku prodejte sběrným surovinám a ochrannou fólii laskavě 
uložte do sběrných kontejnerů tříděného odpadu. Spotřebič po definitivním skončení jeho 
užívání prodejte do sběrných surovin. 
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Z Á R U Č N Í  L I S T  

 
 
Záruční doba, kterou na Váš výrobek firma KASPER KOVO s.r.o. poskytuje, je 24 
měsíců od data prodeje. 
 
 
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 v záruční době, má kupující nárok na bezplatnou opravu 

výrobku v případě, že jde prokazatelně o výrobní nebo materiálovou vadu. Za 
výrobní či materiálovou vadu se nepovažuje zežloutnutí materiálu ve vnitřní části 
výrobku (je to přirozená vlastnost nerezového materiálu při styku s velkou 
teplotou). Tyto závady budou v době garance bezplatně opraveny výrobcem. 

 
3. Podmínkou pro uplatnění nároků ze záruky je předložení správně, úplně a čitelně 

vyplněného záručního listu, jenž musí být opatřen razítkem prodejce, podpisem 
prodávajícího a datem prodeje. 

 
4. Nároky ze záruky mimo jiných případů zanikají: nebyla-li záruka uplatněna 

v záruční době nebo při svévolných změnách původních zápisů v záručním listě, 
při neodborných zásazích nebo opravách výrobku, nebo v případě, že výrobek byl 
uživatelem či jinou osobou mechanicky či jinak poškozen. 

 
 

Datum zakoupení:   Razítko 
prodávajícího:   

Identifikační číslo:       

Typ:   Podpis 
prodávajícího:   
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