
Pokyny k instalaci pro modely Cosidesign Line 

Cosidesign Line je dodáván s regulátorem tlaku (30 mbar) a s plynovou hadicí. Musíte si dokoupit 

pouze plynovou láhev. Ty lze zakoupit u místního prodejce plynu. 

1. Instalace Cosidesign Line 

Opatrně vyjměte Cosidesign Line z obalu a vyberte správné místo. To musí splňovat následující 

podmínky: 

- Ujistěte se, že je Cosidesign Line umístěn na zpevněném a zcela rovném a čistém povrchu (nejlépe 

betonovém). 

- Cosidesign Line by měl být umístěn nejméně dva metry od hořlavých materiálů a kapalin. 

- Po umístění rámu na stabilní povrch můžete nyní na stůl položit desku stolu. Poté můžete hořák 

umístit do otvoru v desce stolu. 

Předtím, než bude Cosidesign Line připraven k použití, musíte vložit AAA baterii pro piezo zapalování. 

Viz „2.5 Výměna baterie pro piezo zapalování“. 

Pokud je hořák Cosidesign Line správně nainstalován, můžete na něj umístit lávové kameny                         

a keramické špalky. 

Začněte vybalením malých lávových kamenů a položte je na dovnitř na dno hořáku. Každý produkt 

Cosidesign Line je dodáván s malými a velkými lávovými kameny. Vezměte malé lávové kameny bez 

štěrku a opatrně je položte na modul hořáku. Opakujte postup s velkými lávovými kameny a ujistěte 

se, že ohniště je pokryto lávovými kameny. Udržujte prostor kolem zapalovací jednotky bez lávových 

kamenů. Po umístění lávových kamenů rozbalte keramické špalky. Cosidesign Line je vždy dodáván se 

třemi kusy. 

Keramické špalky položte do tvaru táboráku nad ohniště. Keramické špalky se doporučuje umístit 

následovně viz. 

 

                 

 



Ujistěte se, že ohniště je špalky zakryto jen minimálně. Pokud špalky zablokují ohniště, mohou nastat 

nebezpečné situace. Blokování ohniště ovlivnuje proudění vzduchu ohništěm a plameny se budou 

lišit.  

Pokud si chcete objednat více lávových kamenů nebo keramických špalků, je to možné vašeho 

prodejce. 

POZOR!!! Pokud budete Cosidesign Line používat poprvé, ujistěte se, že je zařízení po dobu 15 minut 

nastaveno na maximum.  Tímto způsobem jsou lávové kameny zahřívány, což zajišťuje, že z lávových 

kamenů zmizí všechny vzduchové bubliny. Při prvním zapnutí Cosidesign Lineu, nebo když jsou lávové 

kameny mokré (např. po dešti), udržujte vzdálenost po dobu 15 min. alespoň dva metry od hořáku                    

a také zajistěte, aby v tomto prostoru nebo kolem stolu nebyly umístěny žádné hořlavé materiály a to 

v radiusu alespoň 2m. V těchto případech se spalují vzduchové bubliny z lávových kamenů a kameny 

mohou lehce poskakovat.... 

Pokud chcete přesunout nebo vyčistit lávové kameny a keramické špalky, vždy se ujistěte, že jsou 

úplně vychladlé. 

Lávové kameny a špalky se mohou sežehnout do černa. Během hoření se vytváří saze, k tomu 

dochází, když má oheň žlutý plamen. Tyto saze lze odstranit stlačeným vzduchem nebo vysátím 

pomocí vysavače. Saze lze očistit také suchým kartáčem. 

2. Umístění lahve 

Pokud jste zakoupili plynovou láhev, která je předepsána v dodaném seznamu, můžete nyní plynovou 

láhev umístit do Cosidesign Lineu. To však není povinné. Můžete se také rozhodnout umístit 

plynovou láhev mimo jednotku. 

- Vložení plynové láhve dovnitř Cosidesign Lineu.  

Pod Cosidesign Lineem je jednotka palivové nádrže. Otevřete dveře stisknutím levého horního rohu. 

Umístěte plynovou láhev na ocelový rám a připojte regulátor k plynové láhvi. Regulátor utáhněte 

rukou. Hadice musí být vždy ohnutá směrem dolů k plynové láhvi. Dbejte na to, aby hadice nikdy 

nebyla přitlačena na horké povrchy zařízení. Pokud Cosidesign Line nepoužíváte, vždy zavřete ventil 

plynové láhve. 

- Instalace plynové láhve mimo Cosidesign Line 

Pokud chcete umístit plynovou láhev mimo Cosidesign Line, například proto, že používáte plynovou 

láhev s větší kapacitou, než je uvedeno v seznamu, můžete plynovou láhev umístit mimo Cosidesign 

Line. To lze provést následujícím způsobem: 

1. Veďte plynovou hadici mimo Cosidesign Line umístěním plynové hadice pod model. 

2. Dodaná hadice má délku 1,5 m. Proto by měla být plynová láhev umístěna ve vzdálenosti nejvýše 1 

metr od Cosidesign Lineu. Děti a domácí zvířata mohou o hadici zakopnout, proto hadici umístěte 

mimo dosah, kde na ni děti a domácí zvířata nedosáhnou. 



3. Připojte plynovou láhev k dodanému regulátoru tlaku a otevřete plynovou láhev, pokud chcete 

Cosidesign Line používat. Pokud Cosidesign Line nebudete používat, ujistěte se, že je ventil na 

plynové lahvi uzavřený. 

3. Výměna plynové lahve 

Potřebujete vyměnit plynovou láhev, pokud je prázdná? Ujistěte se, že zařízení, keramické špalky a 

lávové kameny už zcela vychladly a ventil na plynové láhvi je uzavřen! Dále postupujte stejně jako v 

bodě 2. „Umístění plynové láhve“ a vyjměte prázdnou láhev. Prázdnou láhev můžete nechat naplnit 

nebo vyměnit u vašeho dodavatele plynu. 

4. Výměna hadice a regulátoru tlaku 

Plynovou hadici doporučujeme vyměnit každé čtyři roky a tlakový regulátor každých 5 let. Po výměně 

regulátoru tlaku a plynové hadice musí být jednotka vždy zkontrolována, zda nedochází k úniku 

plynu. 

Jak zkontrolovat únik plynu v Cosidesign Lineu: 

- Otevřete plynovou láhev, ale nezapínejte Cosidesign Line! 

- Připravte roztok s 50% vodou a 50% saponátu a tento roztok nastříkejte na každou přípojku a hadici. 

Dojde-li k úniku plynu ve spoji nebo v hadici, uvidíte vzduchové bubliny. 

- Pokud jsou viditelné bubliny, okamžitě vypněte plyn. Kupte si novou hadici nebo regulátor. 

- Dochází k problému stále? Kontaktujte prosím kvalifikovaného plynárenského technika. 

Vyměňte hadici nebo regulátor tlaku a ujistěte se, že jsou nainstalovány přesně stejným způsobem. 

V České republice by měl být použit regulátor o tlaku 30 mbar. Hadice nesmí být delší než 2,5 metru. 

V případě pochybností se vždy obraťte na kvalifikovaného plynárenského technika. 

5. Výměna baterie pro piezo zapalování 

Cosidesign Line je vybaven piezo zapalováním, kde je umístěna jedna AA baterie. Tato baterie se 

časem díky používání vybije. Akumulátor lze vyměnit následujícím způsobem: 

- Ujistěte se, že zařízení, keramické špalky a lávové kameny už zcela vychladly a ventil na plynové 

láhvi je uzavřen! 

- Ujistěte se, že Cosidesign Line již není připojen k plynové láhvi. 

- Na ovládacím panelu najdete kromě ovládacího tlačítka i menší černé tlačítko. Toto je zapalování, 

kde najdete baterii. 

- Nyní můžete podle pokynů otočit černým zapalováním, následně otevřít a umístit baterii na 

zapalování. Nezapomeňte na správné vložení +/- strany baterie. 

- Stará baterie by měla být odnesena na sběrné místo. 

 



6. Přesouvání jednotky 

Doporučujeme s Cosidesign Lineem pohybovat co nejméně. Při každém pohybu riskujete poškození 

Cosidesign Lineu. Pokud stále chcete jednotku přesunout, ujistěte se, že je Cosidesign Line odpojen 

od plynové láhve. Nové umístění Cosidesign Lineu musí být čisté, rovné a zpevněné. 

7. Instalace krytu 

Ke každému Cosidesign Lineu lze zakoupit PVC ochrannou plachtu. Ta chrání váš Cosidesign Line před 

povětrnostními vlivy. Kryt umístěte pouze tehdy, když je Cosidesign Line zcela vychladlý. Pokud kryt 

umístíte ihned po použití zařízení, kryt se poškodí a případně se dokonce vznítí. 


