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Vážený zákazníku, 
zakoupil jste si výrobek z naší nové řady 
elektroplynových sporáků. Je naším přáním, aby 
Vám náš výrobek dobře sloužil. Doporučujeme Vám 

prostudovat tento návod a výrobek obsluhovat podle 
pokynů. 
 

DŮLEŢITÉ INFORMACE,  
POKYNY A DOPORUČENÍ 

 

 Tento spotřebič není připojen na zařízení pro 
odvádění spalin. Spotřebič musí být instalován a 
připojen podle platných montážních předpisů. 
Zvláštní pozornost je třeba věnovat příslušným 
požadavkům ustanoveným na větrání místnosti. 

 Zkontrolujte, zda údaje uvedené na typovém 
štítku souhlasí s napětím Vaší rozvodné sítě, 
druhem a tlaku plynu. 

 Výrobek je zkompletován a seřízen na zemní plyn 
G 20 (20 mbar). 

 Instalaci, veškeré opravy, úpravy a zásahy do 
spotřebiče musí provést vždy jen oprávněná 
osoba k této činnosti odborně způsobilá (viz 
Záruční podmínky). 

 Provedení těchto prací musí být potvrzeno v 
záručním listu sporáku. 

 Sporák je určen pouze pro tepelnou úpravu 
pokrmů. Sporák se nesmí používat k vytápění 
místnosti. Sporák je tím přetížen a může dojít 
snadno k jeho poškození. Na závady vzniklé 
nesprávným používáním sporáku se záruka 
nevztahuje. 

 Je-li sporák vybaven příklopem vařidlové desky, 
nezavírejte příklop sporáku, pokud jsou vařidlové 
hořáky  teplé. 

 Není přípustné dávat do blízkosti vařidlových 
hořáků, topných těles pečící trouby a do 
odkládacího prostoru sporáku žádné hořlavé 
látky. 

 Není-li sporák v provozu, dbejte na to, aby byly 
všechny jeho spínače vypnuty. 

 Doporučujeme Vám obrátit se jednou za dva roky 
na odborný servis se žádostí o překontrolování 
funkce sporáku a provedení odborné údržby. Tím 
předejdete případným poruchám a prodloužíte 
životnost sporáku. 

 Při čištění a opravách musí být přívodní šňůra 
vytažena ze zásuvky.  

 Při zjištění zápachu plynu uzavřete kohout 
přívodu plynu před spotřebičem a vyvětrejte 
místnost. Spotřebič je možno používat až po 
zjištění příčiny úniku plynu, jejím odstranění 
(oprávněnou osobu k této činnosti způsobilou). 

 Při používání varného spotřebiče na plynná paliva 
se vytváří teplo a vlhko v místnosti, kde je 
instalován. Zajistěte dostatečné větrání v 
místnosti: udržujte otvory pro přirozené větrání 
otevřené nebo instalujte mechanické odvětrávací 
zařízení (odsavač par s odtahem vyústěným 
mimo místnost). Intenzivní a dlouhodobý provoz 
spotřebiče může vyžadovat dodatečné větrání, 
například otevření okna nebo účinnější větrání, 
například zvýšením výkonu odsávacího 
ventilátoru. 

 Pro spotřebič je nutné zajistit min. přísun vzduchu 
2 m

3
/hod. na každý kW příkonu. 

 Zkoušení těsnosti spotřebiče nebo vyhledávání 
místa úniku plynu otevřeným ohněm je zakázáno. 

 Při zjištění závady na plynové či elektrické části 
spotřebiče neopravujte tuto sami, ale odstavte 
spotřebič mimo provoz a o opravu požádejte 
oprávněnou osobu k této činnosti způsobilou. 

 Při nepřítomnosti obsluhy delší než 3 dny 
uzavřete kohout přívodu plynu před spotřebičem. 
Pokud je spotřebič mimo provoz déle než 3 
měsíce, doporučujeme přezkoušet všechny 
uživatelské funkce spotřebiče. 

 Při změně prostředí, pro které je spotřebič určen, 
kdy by mohlo vzniknout přechodné nebezpečí 
požáru nebo výbuchu (například při lepení linolea, 
PVC, při práci s nátěrovými hmotami a podobně) 
musí být spotřebič, včas před vznikem nebezpečí, 
vyřazen z provozu. 

 Upozorňujeme, že na sporák a do vzdálenosti 
menší než je jeho bezpečná vzdálenost, nesmějí 
být kladeny předměty z hořlavých hmot (nejmenší 
vzdálenost spotřebiče od hořlavých hmot ve 
směru hlavního sálání je 750 mm a v ostatních 
směrech 100 mm). 

 V případě nedodržení závazných pokynů a 
doporučení uvedených v tomto návodu 
neodpovídá výrobce za případnou způsobenou 
škodu a zranění osob. 

 Příslušenství, na kterém se projeví jeho 
opotřebováním nebo manipulací poškození 
povrchové úpravy, případně jiné defekty, 
nepoužívejte. 

 Výrobce nedoporučuje používání jakýchkoli 
doplňkových zařízení pro zabránění uhasnutí 
plamene vařidlových hořáků případně zvýšení 
jejich účinnosti. 

 K čištění sporáku nepoužívejte parní čistič. 

 Tento spotřebič není určen pro pouţívání 
osobami (včetně dětí), jimţ fyzická, smyslová 
nebo mentální neschopnost či nedostatek 
zkušeností a znalostí zabraňuje v bezpečném 
pouţívání spotřebiče, pokud na ně nebude 
dohlíţeno nebo pokud nebyly instruovány 
ohledně pouţití spotřebiče osobou 
zodpovědnou za jejich bezpečnost. Na děti by 
se mělo dohlíţet, aby se zajistilo, ţe si 
nebudou se spotřebičem hrát. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Obsah je uzamčen 
 

Dokončete, prosím, proces objednávky. 

Následně budete mít přístup k celému dokumentu. 

 

Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody: 

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky.  

Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a 

rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit. 
 

*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme. 

 

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj 

prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit. 

 

 

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme! 

 


