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Návod na montáž, použitie a údržba plynových varičov FOKER 
 
VŠEOBECNÉ INFORMACIE: 
Prečítajte si pozorne tieto pokyny pred pripojením k plynovej fľaši. Ponechajte si návod pre budúce použitie. 
všetky úkony uvedené v tomto návode musia byť vykonané kvalifikovaným personálom na základe súčasných platných 
predpisov krajiny, v ktorej bude zariadenie použité. 

Tieto spotrebiče pracujú iba na kvapalný plyn (propán / bután, tlak 28/37mbar) a nevyžaduje žiadne zvláštne 

nastavenie.Vzduch potrebný pre spaľovanie je 2m ᵌ / h pre každý kW spotrebič.

 
 

UVEDENIE DO PREVÁDZKY - INŠTALÁCIA: 
-zariadenia a plynové fľaše musia byť umiestnené na rovnom povrchu 
- Podstava musí byť odolná proti teplu a to najmenej do 80 ° C pre modely BLUE-IN / D a pre TOP-LINE, a až 100 ° C pre 
modely Q, P a vždy by mala byť nehorľavá. 
-mali by ste dodržať minimálnu vzdialenosť 20 mm medzi hranou spotrebiča a okolitých stien. 
- Pre akýkoľvek nábytok visiací nad spotrebičom platí, že by mala byť minimálne vzdialený vo výške aspoň 75 cm nad 
spotrebičom. 
- Tento prístroj nie je určený k akémukoľvek pripojeniu na ventilačné zariadenia, varné teleso musí byť dostatočne 
vetrané 
- Inštalácia systému musí byť vykonávaná v súlade s existujúcimi štandardmi danej krajiny 
PRIPOJENIE: 
- Zariadenie môže byť inštalované na plynové fľaše pomocou flexibilnej gumové hadice, ktoré sú v súlade s 
medzinárodnými štandardmi 
- Gumová plynová hadica by mala byť pevne upnutá na oboch koncoch (max. 1,5 m) 
- Gumová plynová hadica musí byť vymenená v danom uplynutí času použiteľnosti vyznačenom na nej 
- Závit pre pripojenie plynu môže byť typu 1/4 "alebo 1/2" ISO R7 v závislosti na rôznych modeloch 
- Po inštalácii musí byť vykonaná kontrola pri možnom úniku plynu v okolí armatúry, pre tento účel možno použiť 
roztok mydlovej vody, prechádzajúce cez armatúry, výskyt bublín ukáže pravdepodobnosť úniku 
NIKDY NEPOUŽÍVAJTE OTVORENÝ OHEŇ PRI KONTROLE TESNOSTI. 
- Pred vykonávaním akejkoľvek údržby zariadení, sa uistite, že plynové kohútiky boli uzavreté 
 
NÁVOD PRE POUŽIVATEĽA 
UPOZORNENIE: odporúčame starostlivo skontrolovať, že inštalačné inštrukcie boli dodržané správne. Je tiež nutné 
skontrolovať spotrebič najmenej raz ročne-gumové plynové hadice, armatúry, horáky a pod 
Vo všetkých zariadeniach s liatinovými horákmi je primárny vzduch regulovaný v súlade s normami počas testovania. 
Nemeňte alebo neodstraňujte časti týchto zariadení. 
Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnou inštaláciou a nesprávnym použitím 
spotrebiča. 
Plynový ovládací gombík UMIESTNENIE: gombík je vždy umiestnený vedľa zodpovedajúceho plynového prívodu. 
Používanie: plameň nesmie presahovať spodnú čast nádoby. Použite pokrievku kedykoľvek je to možné: čo umožní 
nemalé úspory energie. 

Doporučené priemery nádob: 

 
Ak chcete zapnúť: otvorte ventil otočením plynového ovládacieho gombíka na ľavej strane, pridržte v otvorenej 
polohe v blízkosti horáka 
- Modely BLUE-IN / D a modely TOP-LINE: stlačte a otočte plynové ovládacie tlačidlo, vo verziách s termočlánkom 
(bezpečnostný ventil), podržte gombík po dobu niekoľkých sekúnd v polohe zapálenia, a potom ho uvoľnite, pozri 
zatvorené off 

pozícia ventilu , maximálna poloha (a)  (veľký plameň) a minimálna poloha (B)  (malý plameň). 
- Model Q.P. produktov 03015-03015f-03025 (s termočlánkom): otočte tlačítko do spodnej polohy najbližšie k ventilu 
na niekoľko sekúnd, potom uvoľnite. 
Nastavte plameň v závislosti na požadovanú teplotu varenia. 
ÚDRŽBA: k udržaniu kvality spotrebiča po dlhú dobu, je nevyhnutná neustála starostlivosť. Čistenie musí byť vykonané 
po vychladnutí spotrebiča a to pomocou mydlovej vody alebo neabrazívnych tekutých prostriedkov. Po čistení vždy 
skontrolujte horák, aby ste sa ubezpečil, že nedošlo k poškodeniu pripojenie a nedochádza k úniku plynu 



UPOZORNENIE: Keď je otáčanie plynového ventilu ťažké, neotáčajte násilím, ale zavolajte servisné stredisko. 
Periodicky Skontrolujte stav hadice a ak je to nutné, vymeňte ju aj pred označeným dátumom exspirácie. Keď 
spotrebič zostane nevyužitý na dlhšiu dobu vypnite hlavný plynový ventil. 
 

ZÁRUČNÝ LIST  
Vážený zákazník, 
Ďakujeme Vám za zakúpenie tohto kvalitného produktu. 
Pre správne použitie a bezproblémovú prevádzku prístroja je dôležité, aby ste si pozorne prečítali návod a riadili sa 
ním. 
Na tento prístroj je záruka 24 mesiacov a 12 mesiacov v prípade nákupu na faktúru (profesionálne, firma, živnostík, 
organizácia). 
1.Záruka zahŕňa bezplatnú výmenu, v stanovenej lehote, všetky kusy, ktoré majú výrobné vady. Vylúčená sú 
mechanické poškodenia, vzniknuté manipuláciou, opotrebením alebo poškodením zariadenia. Záruka sa nevzťahuje na 
škody a poruchy spôsobené nevhodným prostredím, vonkajšími vplyvmi, ktoré neblaho pôsobia na zariadenie a ktoré 
nie sú spôsobené bežnou prevádzkou. 
2. Reklamácia musí byť vybavená do 30 dní. 
3. Akýkoľvek zásah do spotrebiča ruší nárok na záruku. Opravy vykonáva len servisné stredisko. 
 
Záručny list sa považuje priložený daňový doklad o zaplatení  (faktúra, pokladničný doklad). 

 
Dovozca do SR: 
DEFI Trade s.r.o 
Svätopluková 39 
903 01 Senec  
Tel.: +421 948 212 600 
e-mail: info@lacnekotliky.sk 
web: www.lacnekotliky.sk 
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