
POKYNY K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ 

 

DŮLEŽITÉ: Přečtěte si pozorně návod k použití, abyste se seznámili se zařízením před instalací a užitím. 

Ponechte pro případné budoucí použití. 

 

POZOR: Přístroj lze používat v dobře větraných prostorách nebo venku. 

Typ Spotřeba 

(g/h)             (KW) 

Průměr trysky 

(mm) 

Poznáky 

FAVORITA 58                0,8 0,20 s/ bez piezo 
 

 

Zajistěte, aby těsnění umístěné na přístroji bylo ve správné poloze a v dobrém stavu. 

Pokud musí být těsnění vyměněno, použijte katalogový kód GR 0002, žádejte u prodejce. 

Ujistěte se, že je spotřebič používán v dobře větraném prostoru. 

Přístroj musí být vždy umístěn na pevných, rovných plochách. 

Spotřebič musí být používán mimo hořlavé materiály nebo látky. 

Vyměňte plynovou láhev venku nebo v dobře větraných prostorách, daleko od nebezpečných zdrojů, jako jsou otevřený oheň, 

elektrické desky a daleko od jiných osob nebo zvířat. 

Kontrolu těsnosti spojů provádějte venku a nepoužívejte  otevřený plamen, ale mýdlový roztok. 

Nepoužívejte spotřebič, pokud je opotřebeno těsnění nebo vykazuje jiné známky poškození či disfunkčnosti. Nepoužívejte 

netěsné, poškozené nebo vadné spotřebiče. 

Přístroj umístěte nejméně 100 mm od hořlavých povrchů. 

Během normálního provozu dosahuje spotřebič v blízkosti hořáku vysokých teplot. 

Nedotýkejte se spotřebiče, pokud je horký. 

Po vypnutí spotřebiče vyčkejte několik minut, abyste při pohybu nepoškodili. 

Pokud přístroj nepoužíváte, uložte jej tak abyste zabránili usazování prachu a působení vlhkosti. Doporučujeme zabalit do 

ochranného krytu nebo použít prodejní balení. 

 

MONTÁŽ SPOTŘEBIČE K PLYNOVÉ LAHVI 

1) Připevněte přístroj k lahvi našroubováním ve směru hodinových ručiček 

2) Ujistěte se, že plynový kohout je uzavřen 

3) Proveďte zkoušku těsnosti (používejte vždy jen mýdlovou vodu). 

 

NÁVOD K POUŽITÍ 

 

Při prvním zapnutí spotřebiče nespouštějte v uzavřených místnostech, protože při této operaci vzniká kouř. Chcete-li rozsvítit 

lamičku, umístěte zápalku do horní části a otevřete kohoutek otáčením proti směru hodinových ručiček (+), pomalu. U spotřebiče 

s piezoelektrickým zapalováním pomalu otáčejte kohoutkem proti směru hodinových ručiček a současně stiskněte knoflík pod 

plynovým kohoutkem. Světlo by mělo být umístěno nejméně 100 mm od hořlavých stěn a nemělo by být zavěšeno. 

 

VÝMĚNA PB LAHVE 

Tento přístroj lze používat pouze s 2kg lahví s francouzským konektorem M16X1,5. 

Před odšroubováním nádoby zkontrolujte, zda je láhev prázdná. 

Před demontáží láhve zkontrolujte, zda je zavřen plynový kohout. 

Před vložením nové plynové láhve vždy zkontrolujte gumové těsnění. 

PB lahve  musí být vždy vyměňovány venku a mimo osoby a zvířata. 

 

ÚDRŽBA 

 

Výměna punčošky: pokud je poškozena nebo rozbitá, musí být ihned vyměněna. 

1. Sejměte horní kryt, sundejte rukojeť a ochranné sklo. 

2. Odstraňte poškozené části punčošky a vyčistěte hořák 

3. Vložte novou punčošku zelenou částí nahoru 

Pozor! Pokud je model vybaven piezoelektrickým zapalováním, dbejte na to, aby zapalovací svíčka byla umístěna ve středu 

punčošky s kontaktní elektrodou 6 až 10 mm od hořáku.  

Výměna trysky: pokud je tryska ucpaná, vyměňte ji vyjmutím hořáku a vyšroubováním upevňovací matice základny. Otočením 

spojky proti směru hodinových ručiček odšroubujte a vyjměte trysku pomocí imbusového klíče. Pozor: otvor trysky musí 

odpovídat uvedené tabulce. 

 

Dodavatel: PAC INTERNATIONAL SRL, VIA GALVANI 34/36, 250 20 FLERO (BS), IT 

 

Dovozce ČR: Da-So Group s.r.o., 739 36 Bruzovice 141, IČ: 28579534, Tel.: 558435851, e-mail: da-so@da-so.cz 


