
Uživatelská příručka 

 Vždy se ujistěte, že jsou přesně dodržovány pokyny v této uživatelské příručce. Pokud nebudete tyto 

pokyny dodržovat správně, může to mít za následek požár nebo výbuch, který by mohl způsobit 

ohrožení osob, majetku nebo ztráty na životech. Nikdy nepoužívejte hořlavé kapaliny nebo páry v 

blízkosti hořícího zařízení. 

Nesprávná instalace, nastavení nebo úpravy zařízení mohou mít za následek zranění nebo poškození 

majetku. Pečlivě si přečtěte instalační pokyny, bezpečnostní opatření a provozní pokyny. 

Nenechávejte Cosidesign Line bez dozoru, je-li používán nebo je-li připojen k plynové lahvi. 

Co dělat, když ze zařízení vychází zápach plynu: okamžitě uzavřete plynovou láhev a kontaktujte 

technického specialistu na plyn. Nepoužívejte zařízení, dokud není schváleno pro opětovné použití. 

Instalaci, údržbu a servis musí v těchto případech provádět kvalifikovaný plynový technik. 

Cosidesign Line používejte pouze venku nebo na dobře větraném místě. Nikdy nepoužívejte  

Cosidesign Line uvnitř budovy, domu, garáže nebo jiného uzavřeného prostoru. 

Plynové lahve musí být skladovány venku a na dobře větraných místech. Ujistěte se, že plynové lahve 

jsou mimo dosah dětí. Cosidesign Line se nejlépe skladuje v garáži nebo na dobře větraném místě. 

Uchovávejte Cosidesign Line pouze s odpojenou plynovou lahvi. 

 Cosidesign Line není certifikován jako kuchyňský spotřebič, a proto se nesmí používat jako kuchyňský 

spotřebič. 

 Zkontrolujte únik plynu alespoň jednou za měsíc a pokaždé, když dojde ke změně na jednotce. 

Udržujte oblast kolem Cosidesign Lineu čistou od hořlavých kapalin, materiálů a par. Nikdy neházejte 

nic do plamenů Cosidesign Lineu. Nikdy nepoužívejte jiné palivo než propan nebo směs  

propan/butan. 

Co dělat, když se něco pokazí? 

Samozřejmě děláme vše, co je v našich silách, abychom vytvořili bezpečný produkt. Proto vždy 

dodržujte všechny pokyny a pokyny v této uživatelské příručce: 

Pokyny k hašení Cosi ohniště 

Pokud se něco pokazí, je důležité co nejdříve zastavit přívod plynu. Okamžitě otočte ovládací tlačítko 

do polohy „vypnuto“, aby se zastavil přívod plynu. Ve většině případů plamen okamžitě zhasne. 

Pokud v plynové hadici uniká plyn, který brání hašení plamene, lze plamen uhasit pomocí hasicí 

přikrývky nebo práškového hasicího přístroje. Pomocí protipožární přikrývky můžete oheň uhasit v 

rané fázi. Kromě toho je pro hašení požáru plynného propanu / butanu vhodný práškový hasicí 

přístroj. Nikdy nehaste jiným typem hasicího přístroje. 

Zapnutí Cosidesign Line 

Ujistěte se, že je Cosidesign Line stabilní a kompletní. Sejměte ochranný kryt. Stiskněte ovládací 

tlačítko úplně, dokud neuslyšíte mírný tikající zvuk (jedná se o piezo zapalování). 



Pokud při stisknutí tlačítka zapalování nic neslyšíte, pravděpodobně budete muset vyměnit baterii. 

Když otevřete přívod plynu, podržte stisknuté ovládací tlačítko a pro přívod plynu otočte ovládací 

tlačítko do polohy „HIGH“. Hořák by se nyní měl zapálit do 15 sekund. Když hořák vytvoří úplný 

plamen, podržte ovládací tlačítko po dobu dalších 15 sekund. Plamen by teď měl dál hořet. V případě, 

že plamen zhasne, měli byste zkusit stejný postup znovu a podržet tlačítko přívodu plynu o něco déle. 

Vypnutí Cosidesign Line 

 Otočením ovládacího tlačítka směrem k „LOW“ uhasíte plamen. Když plamen úplně zhasne, uzavřete 

plynový ventil na plynové láhvi. Nechte lávové kameny a keramické špalky úplně vychladnout a na 

Cosidesign Line nasaďte ochranný kryt. 


