
LIVE THE BRAAI LIFE 

CITI CHEF 40 
MODEL č: 5610 

28 mbar a 50 mbar 

NÁVOD K POUŽITÍ 
CS 

POZOR! VÝROBEK SE MŮŽE LIŠIT OD VYOBRAZENÍ 503-0676 LEV11 



2 

CS
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Je nutné dostatečné větrání, protože tento plynový spotřebič spotřebovává vzduch (kyslík). Spotřebič používejte pouze ve venkovním prostředí. 

DŮLEŽITÉ 
Před připojením plynové láhve ke spotřebiči si pečlivě přečtěte tento návod, abyste se s ním seznámili. Tyto pokyny si uložte pro pozdější 

použití. 

1. Obecné informace 

• Spotřebič splňuje normy BS EN 498:2012, BS EN 484:1998 a SANS 1539:2012. 
• Tento spotřebič smí být provozován pouze se schválenou hadicí a regulátorem. 
• Hadici a regulátor lze připojit k plynové láhvi, k plynové kartuši, k jednotce CADAC-Power-Pak, která se skládá ze dvou plynových kartuší, 

nebo k vertikální sadě s regulátorem podle normy EN417 vybavené plynovou kartuší se závitem podle EN417. (Není součástí dodávky.) 
• Plynové spotřebiče vyžadují větrání, aby byl zajištěn jejich účinný provoz a bezpečnost uživatelů i ostatních osob v okolí, protože plynové

spotřebiče spotřebovávají kyslík. 
• Pokud se používá hrnec, je doporučená minimální velikost 150 mm a maximální velikost 300 mm. 
• Tento spotřebič musí být během používání v dostatečné vzdálenosti od všech hořlavých materiálů. 
• Používejte ho pouze ve venkovním prostředí.
• POZOR: Přístupné části mohou být velmi horké. Udržujte spotřebič mimo dosah malých dětí.

VÝROBEK č. 5610-20 

Země použití DK, FI, NO, NL, SE, AT, 
DE, SI 

BE, ES, FR, IE, IT, PT, 
GB, CH PL AT, DE 

Kategorie spotřebiče I3B/P (30) I3+ (28-30/37) I3B/P (37) I3B/P (50) 

Povolené plyny a 
provozní tlak 

Butan @ 28-30 mbar 
Propan @ 28-30 mbar 

Směs butanu a propanu 
@ 28-30 mbar (Jižní 

Afrika) 
- LPG @ 2,8 kPa) 

Butan @ 28-30 mbar 
Propan @ 37 mbar 

Butan @ 37 mbar  
Propan @ 37 mbar  

Směs butanu a propanu 
@ 37 mbar 

Butan @ 50 mbar  
Propan @ 50 mbar  

Směs butanu a propanu 
@ 50 mbar 

Jmenovitá spotřeba Butan - 196 gramů za 
hodinu 

Butan - 196 gramů za 
hodinu 

Butan - 196 gramů za 
hodinu 

Butan - 196 gramů za 
hodinu 

Jmenovitý hrubý 
tepelný příkon 2,7 kW 2,7 kW 2,7 kW 2,7 kW 

Číslo trysky 84 79 74 
Zdroje plynu: 

a) Opakovaně plnitelná plynová láhev o hmotnosti do 11 kg, která vyhovuje platným místním předpisům. 

b) CA 445/CA 500 Cadac nebo podobná jednorázová kartuše v souladu s normou EN417. 

Označení země 

AT = Rakousko DK = Dánsko GB = Spojené království NO = Norsko 

BE = Belgie ES = Španělsko IE = Irsko PL = Polsko 

CH = Švýcarsko FI = Finsko IT = Itálie PT = Portugalsko 

DE = Německo FR = Francie NL = Nizozemsko SE = Švédsko 

SI = Slovinsko 

2. Bezpečnostní pokyny
Hadice 

• Před každým použitím a před každým připojením hadice k plynové láhvi je vždy třeba zkontrolovat, zda není
opotřebovaná a poškozená.

• Pokud je hadice poškozená nebo opotřebená, spotřebič nepoužívejte. Vyměňte hadici.
• Nepoužívejte spotřebič, který je netěsný, poškozený nebo nefunguje správně.
• Minimální délka hadice je 1 m a doporučuje se, aby maximální délka nepřesáhla 1,5 m.

Plynové láhve
• Dbejte na to, aby se plynová láhev používala nebo vyměňovala na dobře větraném místě, nejlépe ve venkovním

prostoru a mimo zdroje vznícení, jako je otevřený oheň, věčný plamínek, elektrický oheň, a ne v blízkosti jiných osob.
• Plynovou láhev neumisťujte do blízkosti zdrojů tepla nebo plamene. Nepokládejte ji na kamna ani na horký povrch.
• Plnitelné plynové láhve se smí používat pouze ve svislé poloze, aby byl zajištěn řádný přívod plynu. Nedodržení tohoto

pokynu může vést k úniku kapaliny z plynové láhve a k nebezpečným provozním podmínkám.
• Nepokoušejte se vyjmout plynovou láhev, pokud je spotřebič v provozu.
• Po použití nebo během skladování musí být plynová láhev od spotřebiče odpojena.
• Není vhodné pro použití s dálkovým přívodem plynu. 
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Montáž a obsluha 

• Používejte pouze na pevném, rovném povrchu.
• Spotřebič se nesmí během používání přemisťovat. 
• Dbejte na to, aby byl spotřebič používán mimo dosah všech hořlavých materiálů. Minimální bezpečnostní vzdálenosti jsou: Nad

spotřebičem: 1,2 m. Vzadu a po stranách: 600 mm.
• VÝSTRAHA: Přístupné části mohou být velmi horké, proto doporučujeme používat ochranné rukavice. Udržujte malé děti mimo

dosah.
• Používejte pouze ve venkovním prostoru!

Zpětné šlehnutí plamene
• V případě zpětného šlehnutí plamene (pokud plamen šlehne nazpět a vznítí se uvnitř hořáku nebo Venturiho skříně) okamžitě

uzavřete přívod plynu tak, že nejprve uzavřete regulační ventil na plynové láhvi a poté ventil spotřebiče. Po zhasnutí plamene
vyjměte regulátor a zkontrolujte stav těsnění; v případě pochybností těsnění vyměňte. Spotřebič znovu zapalte. 

• Pokud plamen stále šlehá nazpět, předejte spotřebič ke kontrole prodejci výrobků CADAC.
Netěsnosti

• Pokud došlo k úniku plynu ze spotřebiče (je z něj cítit plyn), uzavřete ventil plynové láhve a spotřebič okamžitě přeneste na
dobře větrané místo bez plamenů, kde můžete únik vyhledat a zastavit. Pokud chcete zkontrolovat těsnost Vašeho spotřebiče,
proveďte to prosím ve venkovním prostoru. Nikdy se nepokoušejte najít netěsnost pomocí plamene; použijte mýdlovou vodu.

• Správný způsob je potřít spojovací díly mýdlovou vodou. Pokud se objeví jedna nebo více bublinek, našli jste netěsnost.
Okamžitě vypněte přívod plynu tak, že nejprve uzavřete regulační ventil na plynové láhvi a poté ventil spotřebiče. Zkontrolujte,
zda jsou všechny spoje správně upevněny. Znovu zkontrolujte tato místa mýdlovou vodou.

• Pokud únik plynu přetrvává, předejte spotřebič prodejci výrobků CADAC ke kontrole/opravě.

SEZNAM SOUČÁSTÍ: 
A. Víko
B. Pánev Chef Pan 36
C. Kamenná deska na pizzu
D. Oboustranná grilovací deska
E. Grilovací rošt
F. Stojan na hrnce
G. Pánev na tuk
H. Hlava hořáku Obsah dodávky 

Následující položky nejsou součástí dodávky a prodávají 
se samostatně: Pánev Chef Pan 36 (B), kamenná deska na 
pizzu (C), oboustranná grilovací deska (D). 

3. Provoz spotřebiče
• Při uvedení spotřebiče do provozu se ujistěte, že jsou všechny díly v 

bezvadném stavu a že jste před zapálením spotřebiče zkontrolovali, 
zda nedochází k úniku plynu. 

• Pokud používáte oboustrannou grilovací desku (D), měli byste na 
tuto varnou plochu použít rozptylovač plamene, abyste ji ochránili
před přílišným žárem. Prohlédněte si obrázek níže. 
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4. Připojení a výměna plynové láhve 
• Po použití otočte ovládací knoflík do polohy vypnuto ("•" - otočte úplně ve směru 

hodinových ručiček) a poté uzavřete ventil plynové láhve. 
• Dbejte na to, aby se plynová láhev používala nebo vyměňovala na dobře větraném 

místě, mimo dosah všech zdrojů vznícení, jako je otevřený oheň, a v bezpečné 
vzdálenosti od dalších osob. 

• Během výměny plynové láhve nekuřte. 
• Pokud potřebujete vyměnit prázdnou plynovou láhev, ujistěte se, že byl plyn vypnut 

ventilem na plynové láhvi. 
• Sejměte regulátor z prázdné plynové láhve 
• Při připojování regulátoru k nové plynové láhvi dbejte na to, abyste nezkroutili hadici. 
• Vyfoukněte prach z otvoru plynové láhve, abyste zabránili možnému ucpání trysek. 
• Umístěte plnou plynovou láhev do vyhrazeného prostoru a připojte k ní přípojku 

regulátoru. 
• Ujistěte se, že je zajištěno úplné utěsnění plynu (zkontrolujte, zda je ze spojů cítit plyn). Ke kontrole těsnosti 

nepoužívejte otevřený plamen. Na spoje spotřebiče použijte teplou mýdlovou vodu. Případná netěsnost se projeví  
v místě úniku tvorbou bublinek. V případě pochybností se obraťte na nejbližšího specializovaného prodejce. 

5. Péče 
• Před čištěním nechte spotřebič vychladnout. 
• K čištění vnějšího povrchu a prostoru, kde je postavena plynová láhev, použijte vlhký hadřík namočený v mýdlové 

vodě. 
• Grilovací deska je opatřena keramickým nepřilnavým povrchem s dlouhou životností, který s úspěchem používají 

někteří nejlepší světový výrobci kuchyňského nádobí. Pokud o ně budete pečovat, můžete si užívat mnoho let 
zdravého a snadného vaření bez přichycování. 

• Ačkoli je nepřilnavý povrch velmi odolný, lze jej velmi snadno poškodit kovovým kuchyňským náčiním. Proto 
doporučujeme používat k vaření pouze plastové nebo dřevěné náčiní. 

• Před ponořením grilovací desky do vody ji vždy nechte vychladnout. 
• Dbejte na to, aby se do prostoru hořáku nebo věčného plamínku nedostala voda. Před použitím spotřebič zcela vytřete 

do sucha. 
• Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, protože by mohly poškodit povrch. 
• Po každém použití spotřebič vyčistěte. Po vyčištění povrch lehce potřete trochou oleje. 
• K čištění spotřebiče nepoužívejte vysokotlaký parní čistič ani proud vody. 
• Odstraňte tuk ze žlábku pánve na tuk. 
• Poznámka: odolné skvrny lze odstranit čisticím prostředkem CADAC. 

6. Údržba 
• Pravidelná údržba a čištění Vašeho spotřebiče prodlouží jeho životnost a sníží možnost vzniku problémů. 
V případě nepravidelného plamene nebo ucpání trysky: 
• Vyčistěte otvory hořáku, pokud se do nich něco vylilo. 
• Společnost CADAC doporučuje čistit nebo vyměňovat trysky každých šest (6) měsíců, aby byl zajištěn trvalý efektivní 

provoz spotřebiče. 
• Toho lze dosáhnout vyjmutím trysek pomocí standardního nářadí a vyfoukáním všech nečistot. Na druhou stranu si 

můžete koupit nové trysky u místního prodejce výrobků CADAC. Nepokoušejte se čistit trysky mechanicky. 
Intervaly údržby a údržba: 
• Společnost CADAC doporučuje, aby servisní agentura prováděla servis Vašeho spotřebiče každých dvanáct (12) 

měsíců, aby byl zajištěn jeho trvalý efektivní provoz. 
• Upozornění: Veškeré technické práce na spotřebiči smí provádět pouze kvalifikovaní technici. 
• Pravidelně a po každém naplnění plynové láhve kontrolujte, zda jsou plynová hadice a přípojky těsné. 
• Pokud spotřebič po delším skladování nefunguje normálně a nepodařilo se zjistit příčinu, může být ucpaná Venturiho 

trubice. Ucpaná Venturiho trubice se projevuje slabým, žlutým plamenem nebo v extrémních případech vůbec žádným 
plamenem. Za těchto okolností je nutné hořák vyjmout. Vše se musí dobře zkontrolovat a důkladně vyčistit a z 
Venturiho trubice musí být odstraněna všechna cizí tělesa. 

7. Skladování 
• Před uskladněním vždy nechte spotřebič vychladnout. 
• Při vyjímání plynové láhve uzavřete ventil plynové láhve, který přivádí plyn do spotřebiče, a poté plynovou láhev 

vyjměte. 
• Plynovou láhev skladujte na dobře větraném místě, ne v blízkosti hořlavých materiálů. Plynové láhve by se měly 

skladovat přednostně ve venkovním prostoru, nikoli ve sklepě. 
   

Obr. 5 
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8. Předání spotřebiče kvůli opravě, údržbě nebo záručnímu servisu 

• Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy. To může způsobit, že spotřebič nebude bezpečný. Jakákoli úprava způsobí, 
že záruka společnosti CADAC bude neplatná. 

• Pokud se vám nepodaří závadu odstranit podle těchto pokynů, obraťte se na místního prodejce výrobků CADAC, který 
vám poradí s kontrolou nebo opravou. 

• Všechny doklady o zaplacení a montážní certifikáty prosím dobře uschovejte pro účely záruky; pokud tyto doklady 
nejsou k dispozici, jsou všechny záruky považovány za neplatné. 

• Na tento spotřebič CADAC se vztahuje záruka společnosti CADAC na výrobní vady po dobu dvou (5) let. 

9. Náhradní díly a příslušenství 

Vždy používejte pouze originální náhradní díly CADAC, protože jsou navrženy tak, aby vždy poskytovaly optimální výkon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5610-100 
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10. Záruka 
Společnost CADAC (Pty) Ltd tímto zaručuje PŮVODNÍMU ZÁKAZNÍKOVI tohoto spotřebiče CADAC, že bude bez vad 
materiálu a výrobních vad fungovat po následující dobu od data nákupu: 
 
Ventily: 5 let 
Plastové díly: bez záruky 
Smaltované díly: 5 let 
Hořák: 1 rok 
 
Tato záruka platí pouze v případě, že je spotřebič sestaven a provozován v souladu s tištěným návodem. 
 
Společnost CADAC může požadovat přiměřený doklad o datu nákupu. PROTO BYSTE SI MĚLI ÚČTENKU NEBO 
FAKTURU DOBŘE USCHOVAT. 
 
Tato omezená záruka se vztahuje pouze na opravu nebo výměnu těch dílů, které se při běžném používání a provozu 
ukáží jako vadné a u kterých společnost CADAC po přezkoumání potvrdí, že jsou vadné. Před vrácením jakýchkoli dílů 
se obraťte na zákaznický servis ve svém regionu podle informací uvedených v příručce. Pokud společnost CADAC 
závadu potvrdí a reklamaci schválí, vymění tyto díly bezplatně. Společnost CADAC zašle díly zákazníkovi a předem 
uhradí dopravu nebo poštovné. 
 
Tato omezená záruka se nevztahuje na chybné zacházení nebo provozní potíže způsobené nehodou, nesprávným 
použitím, zneužitím, úpravami, vandalismem, neodbornou instalací nebo nevhodnou údržbou či servisem nebo 
neprovedením běžné a rutinní údržby, mimo jiné včetně poškození způsobených hmyzem v potrubí hořáku, jak je 
popsáno v návodu. Opotřebení nebo poškození způsobené nepříznivými povětrnostními podmínkami, jako je krupobití, 
hurikán, zemětřesení nebo tornádo, změna barvy způsobená chemickými látkami v atmosféře nebo přímo aplikovanými, 
jsou z této omezené záruky vyloučeny. 
 
Neexistují žádné jiné výslovné záruky než ty, které jsou uvedeny v tomto dokumentu, a všechny platné nebo zahrnuté 
záruky konkurenceschopnosti a vhodnosti jsou omezeny na dobu platnosti této podrobně popsané omezené záruky. 
Některé regiony nepovolují omezení doby trvání zahrnuté záruky, takže se na Vás toto omezení nemusí vztahovat. 
 
Společnost CADAC nenese odpovědnost za žádné zvláštní, nepřímé nebo následné škody. Některé státy zakazují 
vyloučení nebo omezení nepřímých nebo následných škod, takže se na Vás výše uvedená omezení nemusí vztahovat. 
 
Společnost CADAC nepověřila žádnou osobu ani společnost, aby jejím jménem převzala jakýkoli závazek nebo 
odpovědnost v souvislosti s prodejem, instalací, používáním, odstraněním, vrácením nebo výměnou jejích přístrojů; 
taková prohlášení nejsou pro společnost CADAC závazná. 
 
Tato záruka se vztahuje pouze na výrobky prodávané v maloobchodě. 
 
Chcete-li, aby Váš výrobek CADAC vydržel dlouho, dodržujte pokyny pro čištění a údržbu uvedené v příslušných částech 
návodu k obsluze a věnujte zvláštní pozornost péči o nerezovou ocel. 

 


