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Návod k montáži, použití a údržbě plynové vařiče FOKER 

VŠEOBECNÉ INFORMACE: 
Přečtěte si pečlivě tyto pokyny před připojením k plynové lahvi. Ponechte si návod pro budoucí použití. 
veškeré úkony uvedené v tomto návodu musí být provedeny kvalifikovaným personálem na základě současných 
platných předpisů země, v níž bude zařízení použito. 

Tyto spotřebiče pracují pouze na kapalný plyn (propan / butan, tlak 28/37mbar) a nevyžaduje žádné zvláštní 
nastavení.Vzduch potřebný pro spalování je 2mᵌ/h pro každý kW spotřebiče.

 
 

UVEDENÍ DO PROVOZU – INSTALACE: 
-zařízení a plynové láhve musí být umístěny na rovném povrchu 
- podstava musí být odolná proti teplu a to nejméně do 80 ° C pro modely BLUE-IN / D a pro TOP-LINE, a až  100 ° C pro 
modely  Q,P a vždy by měla být nehořlavá. 
-měli byste dodržet  minimální vzdálenost 20 mm mezi hranou spotřebiče a okolních stěn. 
- pro jakýkoli nábytek visící nad spotřebičem platí, že by měla být udržována minimální vzdálenosti ve výšce nad 
spotřebičem alespoň 75 cm. 
- tento přístroj není určen k jakémukoli připojení na ventilační  zařízení, varné těleso musí být dostatečně větráno 
- instalace systému musí být prováděny v souladu se stávajícími standardy dané země 
 
PŘIPOJENÍ: 
- zařízení může být instalováno na plynové láhve pomocí flexibilní gumové hadice, které jsou v souladu s 
mezinárodními standardy  
- gumová plynová hadice by  měla být pevně upnuta na obou koncích (max. 1,5 m) 
- gumová plynová hadice musí být vyměněna v daném uplynutí doby použitelnosti vyznačené na ní 
- Závit pro připojení plynu může být typu 1/4 "nebo 1/2" ISO R7 v závislosti na různých modelech 
- Po instalaci musí být provedena kontrola možných úniku plynu v okolí armatury, pro tento účel lze použít roztok 
mýdlové vody, procházející přes armatury, výskyt bublin ukáže pravděpodobné úniky 
NIKDY NEPOUŽÍVEJTE OTEVŘENÉHO OHNĚ PŘI KONTROLE TĚSNOSTI. 
- Před prováděním jakékoliv údržby zařízení, se ujistěte, že plynové kohoutky byly uzavřeny 
 
NÁVOD PRO UŽIVATELE 
UPOZORNĚNÍ: doporučujeme pečlivě zkontrolovat, že instalační instrukce byly dodrženy správně. Je také nutné 
zkontrolovat spotřebič nejméně jednou ročně- gumové plynové hadice, armatury, hořáky apod. 
Ve všech zařízeních s litinovými hořáky je primární vzduch regulován v souladu s normami během testování. Neměňte 
nebo neodstraňujte části těchto zařízení. 
Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost, za škody způsobené nesprávnou instalací a nesprávným použitím spotřebiče.  
Plynový ovládací knoflík UMÍSTĚNÍ: knoflík je vždy umístěn vedle odpovídajícího plynového přívodu. 
Používání: plamen nesmí přesahovat spodní části nádoby. Použijte poklici kdykoliv je to možné: což umožní nemalé 
úspory energie. 
Doporučené  průměry nádob: 

 
Chcete-li zapnout: otevřete ventil otočením plynového ovládacího knoflíku na levé straně, přidržte  v otevřené poloze 
v blízkosti hořáku 
- Modely BLUE-IN / D a modely TOP-LINE: stiskněte a otočte plynové ovládací tlačítko, ve verzích s termočlánkem 
(bezpečnostní ventil), podržte knoflík po dobu několika sekund v poloze zapálení, a pak jej uvolněte, viz zavřeno off 

pozici ventilu , maximální polohy (a)  (velký plamen) a minimální polohy (B)  (malý plamen). 
- Model Q.P. produktů 03015-03015f-03025 (s termočlánkem): otočte tlačítko do spodní polohy nejblíže k ventilu na 
několik sekund, poté uvolněte. 
Nastavte plamen v závislosti na požadované teplotě vaření. 
ÚDRŽBA: k udržení kvality spotřebiče po dlouhou dobu, je nezbytná neustálá péče. Čištění musí být provedeno po 
zchladnutí spotřebiče a to pomocí mýdlové vody nebo neabrazivních tekutých prostředků. Po čištění vždy zkontrolujte 
hořák, aby jste se ujistil, že nedošlo k poškození připojení a nedochází k úniku plynu 
UPOZORNĚNÍ: Když je otáčení plynového ventilu obtížné,  neotáčejte násilím, ale zavolejte servisní středisko. 
Periodicky Zkontrolujte stav  hadice a je-li to nutné, vyměňte ji i před označeným uplynutím doby použitelnosti. Když 
spotřebič zůstane nevyužitý na delší dobu vypněte hlavní plynový ventil. 



 

ZÁRUČNÍ LIST  
Vážený zákazníku, 
Děkujeme Vám za zakoupení tohoto kvalitního produktu. 
Pro správné použití a bezproblémový provoz přístroje je důležité, abyste si pečlivě přečetli návod  a řídili se 
jím. 
Na tento přístroj je záruka 24 měsíců a 12 měsíců v případě nákupu na fakturu (profesionální). 
1.Záruka zahrnuje bezplatnou výměnu, ve stanovené lhůtě, všechny kusy, které mají výrobní vady. 
Vyloučena jsou poškození mechanická, vzniklá manipulací, opotřebení nebo poškození zařízení.  Záruka se 
nevztahuje na škody  a poruchy způsobené nevhodným prostředím,vnějšími vlivy,  které neblaze působí na 
zařízení a které nejsou způsobeny  běžným provozem. 
2. Reklamace musí být vyřízena do 30 dnů. 
3. Jakýkoliv zásah do spotřebiče ruší nárok na záruku.Opravy provádí pouze servisní středisko.  
 
Záruční doklad: Záruční list se považuje přiložen daňový doklad o zaplacení (faktura, pokladní 

doklad). 
 
Enet corp s.r.o 
Priekopnícka 24 
821 06 Bratislava, Slovakia  
Tel.: +421 910 265 773 
e-mail: info@kotlikykotlr.cz 
web: www.kotlikykotle.cz 

 
 

mailto:info@kotlikykotlr.cz

