
God of flames

VULCANUS®
Vonkajšie dizajnové ohnisko s grilovacou doskou

Blahoželáme vám k nákupu VULCANUS® grilu.
Vybrali ste si unikátny výrobok s luxusným patentovaným dizajnom a certifikáciou EÚ pre potraviny.

Pred jeho prvým použitím si, prosím, starostlivo prečítajte návod na použitie.



Návod na použitie

1) Inštalácia

2) Informácia a príprava pred použitím

VULCANUS® je vyrobený z niekoľkých kusov, ktoré sú k sebe pripevnené, a celok je ukotvený k palete. 
Nebudete teda mať takmer žiadne starosti s montážou. Odporúčame ho na vami vybrané miesto 
prepraviť pomocou paletového vozíka. Vo väčšine prípadov týmto paletovým vozíkom disponuje 
prepravná firma, ktorá vám VULCANUS® dovezie. Vzhľadom k tomu, že sú všetky modely VULCANUS® 
ťažké, odporúčame, aby pri manipulácii boli prítomné minimálne dve fyzicky zdatné osoby.

Platnička vonkajšieho ohniska VULCANUS® funguje najlepšie pri treťom použití, hneď ako sa rozpálený 
olej vsiakne do platničky. Tento postup napomáha príprave jedla a chráni platničku pred koróziou. 
V priebehu výroby sme platničku ošetrili rastlinným olejom, ktorý na nej vytvoril ochrannú vrstvu. 
Preto sa vám povrch môže zdať na dotyk lepkavý.

Na prípravu jedla je najlepšie použiť olej s vyšším bodom dymivosti, ako sú rafinované oleje. Napríklad 
slnečnicový, repkový, kukuričný. Môžete použiť aj olivový olej v kvalite virgin alebo pomace, ale nie je 
vhodný v kvalite extra virgin. Ak chcete, aby platnička získala peknú hnedú až čiernu farbu, odporúčame 
použiť olivový olej hneď pri prvom ošetrení platničky.

Ďalej postupujte podľa uvedených bodov:

Dizajn chránený patentom a certifikáciou EÚ pre potraviny

Telo grilov z patinujúcej ocele COR-TEN je vybavené akumulačným jadrom. Špeciálny tvar a váha 
jadra garantujú špičkovú cirkuláciu horúceho vzduchu, tepelnú stabilitu, zníženie spotreby dreva 
a  funkčnosť grilu aj v zime. Systém odtoku mastnoty zaistí vždy voňavý a zdravý pokrm. Popolník 
zjednoduší údržbu grilu a veľa štandardného príslušenstva rozšíri možnosti varenia.

• Utrite platničku dočista vlhkou handričkou.

• Uprostred ohniska uložte suché drievka do pyramídy, použite podpaľovač a VULCANUS® prvý krát 
rozkúrte. Veľmi dobre horí bukové, dubové alebo jaseňové priemyselne sušené drevo. Je možné 
použiť aj iné tvrdé dreviny.

• Pomocou handričky alebo papierovej utierky potrite platničku olejom na varenie. Tento postup 
niekoľkokrát opakujte až do úplného roztopenia (cca 45 min) a ideálne kúrte a aplikujte olej ešte 
ďalšiu hodinu.

• Nechajte oheň prirodzene dohorieť. Povrch vsiakne rozpálený olej a po jednom alebo dvoch použitiach 
sa platnička zafarbí do tmavohneda alebo čierna. Teraz je VULCANUS® pripravený na použitie.

a)   Vyberte vhodné miesto pre váš nový VULCANUS®. Uistite sa, že ste ho umiestnili do bezpečnej 
vzdialenosti od všetkých horľavých predmetov alebo takých, ktoré neznášajú horko. Pamätajte, že 
svetlý povrch, ako je kameň ap., sa ľahko zašpiní napríklad popolom, mastnotou z varenia a dažďovou 
vodou odtekajúcou z ohniska.

b)   Tesne vedľa vybraného miesta začnite rozbaľovať váš nový VULCANUS®. Odstráňte viazací materiál 
a kartónový obal. Keramické akumulačné vložky sú už na svojom mieste a stačí ich po uvoľnení iba 
skontrolovať, či sú v správnej polohe. Teraz s pomocou niekoľkých fyzicky zdatných osôb skĺznite 
s grilom z palety smerom k vybranému miestu. Môžete použiť aj dve tyče, dva drevené trámy alebo 
viazacie pásy, ktoré prevlečiete cez podstavec grilu (pozrite obrázok).

c)   Pomocou vodováhy vyrovnajte polohu ohniska. 
Je to dôležité najmä preto, aby vám tuk a šťava 
z  grilovaných potravín nestekala nadmerne do 
jednej strany. Je možné použiť aj nastaviteľné 
skrutkovacie nožičky (príslušenstvo). Hneď ako 
gril vyrovnáte, môžete ho upevniť materiálom na 
ukotvenie do podkladu pod grilom (príslušenstvo). 
Originálna súprava na ukotvenie je vybavená 
zámkom a VULCANUS® je tak možné kedykoľvek 
premiestiť. Toto riešenie je vhodné napríklad pre 
verejné miesta aj z dôvodu bezpečnosti.



3) V priebehu používania 4) Uhasenie ohňa

5) Čistenie ohniska po grilovaní

Hneď ako ohnisko VULCANUS® zapálite, počkajte 30-45 minút, kým sa platnička rozpáli na 250-300 °C,
čo je maximálna teplota vhodná na varenie. Najteplejšia oblasť platničky je uprostred každej strany. 
Rohové oblasti sú vhodné pre šetrnejšie grilovanie rýb, zeleniny, syrov a podobne, alebo na udržiavanie 
jedla v teple, zretie steakov alebo pre hrniec s omáčkou. Slabý vietor a rozloženia dreva v ohnisku 
môže ovplyvniť mieru rozpálenia jednotlivých častí platničky. Hneď ako sa platnička začne zahrievať, 
očistite ju špachtľou, čím odstránite mastnotu, ktorá zostala na povrchu po predchádzajúcom použití. 
Potom nalejte nový olej na miesto, kde chcete variť, a očistite ju handričkou alebo papierovou utierkou. 
V priebehu varenia pridávajte olej na platničku podľa potreby. Ak chcete spomaliť proces varenia 
a dodať pokrmom dymový nádych, dajte ingrediencie na dosky z tvrdého prírodného dreva a položte 
na platničku.

Najjednoduchší spôsob ako oheň uhasiť je nechať ho dohorieť alebo na platničku položiť príslušný 
vrchnák. Nelejte do ohňa vodu, mohlo by dôjsť k popraskaniu akumulačného jadra. Tiež pamätajte, že 
vonkajšie ohnisko VULCANUS® môže byť veľmi horúce aj niekoľko hodín po použití.

Hneď ako platnička vychladne na vlažnú teplotu, očistite platničku špachtľou, prípadne handričkou 
alebo papierovou utierkou a následne ju znovu potrite olejom. Tým ochránite platničku pred koróziou 
a pripravíte ju na ďalšie použitie. Popol z ohniska odstránite jednoducho. Odstráňte nerezovú misku pre 
zber mastnoty. Nerezovú misku je možné umývať aj v umývačke riadu. Zdvihnite vnútornú keramickú
kupolu zo stredu ohniska a do police pod ňou umiestnite oceľovú nádobu na popol. Pomocou metličky
vymeťte popol stredovým otvorom do pripravenej oceľovej nádoby. Predtým, než popol vyhodíte, sa 
presvedčte, že úplne vychladol.



6) Údržba ohniska a podstavca 7) Údržba platničky

Ohnisko aj podstavec sú vyrobené z materiálu COR-TEN, ktorý je veľmi nenáročný na údržbu. Tento 
špeciálny materiál bol vyvinutý na stavbu lodí a povrchová hrdza vlastne pomáha chrániť oceľ 
pred hĺbkovou koróziou. VULCANUS® teda môžete nechať celoročne vonku a v priebehu doby získa 
podstavec a ohnisko prirodzenú rubínovú patinu. Stačí iba odstraňovať popol, najmä ak sa chystáte 
VULCANUS® odstaviť na dlhšiu dobu. Odporúčame tiež použiť vrchnák (príslušenstvo), ktorý spoľahlivo 
ochráni gril pred dažďom, snehom a padaním lístia do kúreniska.

Ak ste dlhšiu dobu negrilovali alebo ste grilovaciu platničku neošetrili správne podľa návodu opísaného v bode 
2) a 5), môže sa na platničke vytvoriť hrdza, ktorá vzniká vplyvom malého používania alebo nedostatočného 
natierania olejom. Použitie vrchnáku (príslušenstvo) toto eliminuje. Hrdzu ľahko odstránite jemným brúsením 
a opakovaním postupu podľa bodov 2) a 5). Vždy teda platí, že čím častejšie sa VULCANUS® používa, tým viac 
chránite platničku pred koróziou, pretože sa do nej vsakuje rozpálená vrstva oleja. Nemusíte sa báť ani 
neviditeľných nečistôt, všetko nežiaduce bude spoľahlivo zničené teplom, čo sme deklarovali aj laboratórnymi 
skúškami a certifikátom.



• VULCANUS® je veľmi horúci!

• Nepoužívajte VULCANUS® vo vnútorných priestoroch!

• Nepoužívajte alkohol alebo benzín ako podpaľovač! Používajte iba podpaľovače vyhovujúce 
norme EN 1860-3!

• Pre ďalšie informácie sa, prosím, obráťte na niektorého z našich oficiálnych distribútorov.

Rovnako ako akékoľvek iné zariadenie na varenie na otvorenom ohni, aj VULCANUS® sa rozpáli a môže 
byť horúci aj dlhú dobu potom, čo prestanete prikladať. Všetky časti VULCANUSU® (platnička, ohnisko 
a v menšej miere aj podstavec) sa môžu v priebehu použitia rozpáliť. Urobte preto také opatrenia, aby 
ste sa uistili, že sa ho nikto z vašich priateľov a blízkych nedotkne, kým je rozpálený. VULCANUS® je 
navrhnutý iba na spaľovanie suchého dreva a dreveného uhlia. Neodporúčame spaľovať iné materiály 
alebo palivá. Po použití sa uistite, že popol z VULCANUSU® úplne vychladol, než ho vyhodíte.

8) Odmietnutie zodpovednosti – bezpečnostné varovanie

9) Vylúčenie zodpovednosti

10) Varovanie

Za správne a bezpečné používanie tohto výrobku zodpovedá kupujúci a používateľ. Kupujúci a používateľ 
grilu súhlasí, že ani výrobca VULCANUS® design s.r.o., ani jeho distribútori (vrátane dodávateľov 
a subjektov pracujúcich na neurčitú dobu alebo jednorazovo) nie sú zodpovední za akékoľvek osobné 
zranenia alebo škodu spôsobenú používaním tohto výrobku. Kupujúci prijíma zodpovednosť za dohľad 
nad ostatnými vrátane tretích strán, detí a domácich maznáčikov, aby sa nezranili dotykom s rozpáleným 
grilom, a prijíma rizika spojené s ponechaním horúceho VULCANUS® bez dozoru. Táto príručka by mala 
byť uložená na bezpečnom mieste a každý používateľ by si ju mal pred použitím prečítať.
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PATENTED

Želáme vám veľa príjemných zážitkov a pestrých chutí pri varení 
na našom vonkajšom ohnisku VULCANUS®. Dali sme si pri výrobe 
záležať, aby vám prinášal radosť a gurmánske zážitky.

Ondřej Kovář
VULCANUS design s.r.o.


