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Štítek s technickými údaji je umístěn na boku či zadním panelu přístroje. Před instalací si prostudujte 
schéma zapojení v přiloženém návodu.

Výrobce prohlašuje, že přístroje jsou v souladu s nařízením 2014/30/EU, 2014/35/EU, 1935/2004/
ES, 2016/426/EU, zákonem č.22/1997 Sb., č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, vyhláškou 
MZ č. 38/2001 Sb. a příslušnými nařízeními vlády. Instalace musí být uskutečněna s ohledem na 
platné normy.

Pozor, výrobce se vzdává jakékoli odpovědnosti v případě přímých i nepřímých poškození, které 
se vztahují ke špatné instalaci, nesprávným zásahem nebo úpravami, nedostatečnou údržbou, ne-
správným používáním, a které jsou eventuálně způsobeny jinými příčinami, jež uvádí body uvedené 
v podmínkách prodeje. Tento spotřebič je určen pouze pro odborné používání a musí být obsluho-
ván kvalifi kovanými osobami. Části, které byly po nastavení zajištěny výrobcem nebo pověřeným 
pracovníkem, nesmí uživatel přestavovat.

PROHLÁŠENÍ O SOULADU S NORMAMI 

TECHNICKÁ DATA

MODEL Napětí
(V/HZ)

Celkový příkon 
(kW)

Příkon E - 
trouba 

(kW)

Příkon G 
(kW)

Trouba
(kW)

Rozměry 
(mm)

STP 70/08 G - 19,1 0 19,1 x 800x713x330

STP 70/80 G - 19,1 0 19,1 x 800x713x908

STP 70/012 G - 36,1 0 36,1 x 1200x713x330

STP 70/120 G - 36,1 0 36,1 x 1200x713x908

STPT 70/80 21 G - 25,1 0 25,1 6 (plynová) 800x736x908

STPT 70/80 21 GE 400/3N/50 25,4 6,3 19,1 6,3 (elektrická) 800x736x908

STPT 70/120 21 G - 42,1 0 42,1 6 (plynová) 1200x736x908

STPT 70/120 21 GE 400/3N/50 42,4 6,3 36,1 6,3 (elektrická) 1200x736x908

Doporučené rozměry hrnců

4 kW - min. 14 cm; max. 38 cm
8,5 kW - min. 14 cm; max. 50 cm

Části, které byly nastaveny výrobcem, nebo servisním technikem při instalaci, nesmí být obsluhou 
přenastavovány.

Bod 1 2 3 4 5 6
T (°C) 430 390 360 320 260 360

Teplota tálové desky
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Tabulka trysek
HOŘÁK 8,5kW ; 404000161

jmenovitý příkon 8,5 kW ; snížený příkon 2,5 kW

plyn tryska č.2 ø 
[0,01mm]

kód spotřeba 1 hořák Přepočtená spotře-
ba 1 hořák

"nastavení prim. 
vzduchu 

litinový rošt (na obr 
jako X) [mm]"

G30 30 mbar 145 404547084 0,27 m3/h 0,633 kg/h open

G30 37 mbar 140 404547140 0,278 m3/h 0,66 kg/h open

G30 50 mbar 130 404547083 0,266 m3/h 0,637 kg/h open

G31 37 mbar 145 404547084 0,342 m3/h 0,634 kg/h open

G20 20 mbar 215 404547097 0,928 m3/h 5

G20 25 mbar 205 404547096 0,924 m3/h 5

G25 20 mbar 240 404547240 1,034 m3/h 5

G25 25 mbar 215 404547097 1,006 m3/h 5

G25.1 25 mbar 235 404547254 1,002 m3/h 5

G27 20 mbar 250 404547102 1,119 m3/h 5

PILOT  0,23kW ; 404000310

plyn tryska č.10 
ø [0,01mm]

kód spotřeba 

G30 30 mbar 24 404547024 0,0149 kg/h

G30 37 mbar 24 404547024 0,0168 kg/h

G30 50 mbar 24 404547024 0,0166 kg/h

G31 37 mbar 24 404547024 0,016 kg/h

G20 20 mbar 24 404547024 0,023 m3/h

G20 25 mbar 24 404547024 0,024 m3/h

G25 20 mbar 24 404547024 0,027 m3/h

G25 25 mbar 24 404547024 0,028 m3/h

G25.1 25 mbar 24 404547024 0,029 m3/h

G27 20 mbar 24 404547024 0,03 m3/h

4



5

5

HOŘÁK 4kW ; 404000160
jmenovitý příkon 4 kW ; snížený příkon 2,5 kW

plyn tryska č.2 ø 
[0,01mm]

kód spotřeba 1 hořák přepočtená spotřeba 
na 1 hořák

"nastavení prim. 
Vzduchu 

litinový rošt (na obr 
označeno jako H) 

[mm]"

G30 30 mbar 100 404547101 0,128 m3/h 0,3 kg/h open

G30 37 mbar 95 404547078 0,125 m3/h 0,296 kg/h open

G30 50 mbar 90 404547090 0,13 m3/h 0,312 kg/h open

G31 37 mbar 100 404547101 0,163 m3/h 0,303 kg/h open

G20 20 mbar 145 404547084 0,437 m3/h close

G20 25 mbar 135 404557135 0,417 m3/h close

G25 20 mbar 165 404547088 0,494 m3/h close

G25 25 mbar 145 404547084 0,417 m3/h close

G25.1 25 mbar 150 404547152 0,489 m3/h close

G27 20 mbar 165 404547088 0,491 m3/h close

Tabulka trysek

PILOT  0,23kW ; 404000310

plyn tryska č.10 
ø [0,01mm]

kód spotřeba

G30 30 mbar 24 404547024 0,0149 kg/h

G30 37 mbar 24 404547024 0,0168 kg/h

G30 50 mbar 24 404547024 0,0166 kg/h

G31 37 mbar 24 404547024 0,016 kg/h

G20 20 mbar 24 404547024 0,023 m3/h

G20 25 mbar 24 404547024 0,024 m3/h

G25 20 mbar 24 404547024 0,027 m3/h

G25 25 mbar 24 404547024 0,028 m3/h

G25.1 25 mbar 24 404547024 0,029 m3/h

G27 20 mbar 24 404547024 0,03 m3/h
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Tabulka trysek
HOŘÁK 6,6 kW ; 404000172

Jmenovitý příkon 6,6 kW ; snížený příkon 2,5 kW

plyn tryska č.11 
ø [0,01mm]

kód spotřeba 1 hořák přepočtená spotřeba 
na 1 hořák

G30 30 mbar 125 404000256 0,214 m3/h 0,505 kg/h

G30 37 mbar 120 404547197 0,216 m3/h 0,513 kg/h

G30 50 mbar 110 404000240 0,218 m3/h 0,525 kg/h

G31 37 mbar 125 404000256 0,272 m3/h 0,510 kg/h

G20 20 mbar 190 404000237 0,715 m3/h

G20 25 mbar 175 404000198 0,703 m3/h

G25 20 mbar 210 404000258 0,83 m3/h

G25 25 mbar 190 404000237 0,788 m3/h

G25.1 25 mbar 200 404000199 0,821 m3/h

G27 20 mbar 210 404000258 0,831 m3/h

PILOT 0,13kW 

plyn tryska č.10 
ø [0,01mm]

kód spotřeba přepočtená spotřeba na 1 
hořák

G30 30 mbar 19 404000241 0,004 m3/h 0,0096 kg/h

G30 37 mbar 19 404000241 0,004 m3/h 0,0096 kg/h

G30 50 mbar 19 404000241 0,004 m3/h 0,0098 kg/h

G31 37 mbar 19 404000241 0,004 m3/h 0,0075 kg/h

G20 20 mbar 27 404547031 0,13 m3/h

G20 25 mbar 27 404547031 0,014 m3/h

G25 20 mbar 27 404547031 0,014 m3/h

G25 25 mbar 27 404547031 0,014 m3/h

G25.1 25 mbar 27 404547031 0,014 m3/h

G27 20 mbar 27 404547031 0,016 m3/h

TROUBA HOŘÁK 6kW - 404000169

plyn tryska č.2 ø 
[0,01mm]

kód spotřeba nastavení prim. 
Vzduchu(H)

G30 30 mbar 125 404547082 0,4487 kg/h 40,30

G30 37 mbar 120 404457121 0,4784 kg/h 40,30

G30 50 mbar 110 404547108 0,4789 kg/h 41,30

G31 37 mbar 120 404457121 0,469 kg/h 32,5

G20 20 mbar 180 404547092 0,618 m3/h 20

G20 25 mbar 175 404547089 0,652 m3/h 20

G25 25 mbar 195 404547195 0,719 m3/h 20

G25.1 25 mbar 260 404547103 0,704 m3/h 20

G27 20 mbar 205 404547096 0,737 m3/h 20
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TROUBA PILOT - 404000003 - 0,23 kW

plyn tryska č.10 
ø [0,01mm]

kód spotřeba nastavení prim. 
vzduchu

G30 30 mbar 19 404000241 0,0123 kg/h

G30 37 mbar 19 404000241 0,0146 kg/h

G30 50 mbar 19 404000241 0,0167 kg/h

G31 37 mbar 19 404000241 0,0157 kg/h

G20 20 mbar 36 404000221 0,024 m3/h

G20 25 mbar 36 404000221 0,021 m3/h

G25 25 mbar 36 404000221 0,025 m3/h

G25.1 25 mbar 36 404000221 0,024 m3/h

G27 20 mbar 36 404000221 0,024 m3/h

Tabulka trysek

Maximální a snížený jmenovitý tepelný příkon v kW je vztažený k Hi použitého plynu.

V případě připojení výrobku na LPG, musí být plynová láhev v dostatečně větraných místnostech.
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Ke správné činnosti a umístění spotřebiče je nutné dodržet následující směrnice dle norem  TPG G 
704 01, ČSN 127040 a ČSN 127010.

Rozbalte přístroj a zkontrolujte, zda se přístroj nepoškodil během přepravy. Umístěte přístroj na 
vodorovnou plochu (maximální nerovnost do 2°). Drobné nerovnosti lze vyrovnat regulovatelnými 
nožičkami.

Jestliže zařízení bude umístněno tak, že bude v kontaktu se stěnami nábytku, tyto musí odolávat 
teplotě až 60°C. Instalaci, seřízení, uvedení do provozu musí provést kvalifi kovaná osoba, která má 
k takovýmto úkonům oprávnění a to dle platných norem.

Přístroj může být instalován samostatně nebo v sérii s přístroji naší výroby. Je nutno dodržovat mi-
nimální vzdálenost 10 cm od hořlavých materiálů. V tomto případě je nutné zabezpečit odpovídající 
úpravy, aby byla zabezpečena tepelná izolace hořlavých částí.

Spotřebič se musí instalovat pouze na nehořlavém povrchu nebo u nehořlavé stěny.

Nejmenší požadovaný průtok vzduchu z venkovního prostoru pro spotřebiče v provedení A 
je v rozmezí 5-20 m3/h, dle typu spotřebiče. Zaleží na instalačních předpisech pro danou zemi 
určení.

Součásti spotřebiče zajištěné výrobcem. nebo jeho zástupcem nesmí pracovník provadějící 
instalaci výrobku přestavovat.

Zařízení musí být instalováno ve vhodně větraném prostředí.

Tabulka plynů, pro které je výrobek určen

Provedení Kategorie 
výrobků

Připojovací 
přetlaky 
[mbar]

Použitý plyn Země určení

A1

I2E 20 G20 DE, NL, PL, RO

I2ELL 20, 20 G20, G25 DE

I2E+ 20/25 G20/G25 BE, FR

I2H 25 G20 HU

I2H 20 G20 AT, BG, CH, CZ, DK, HR, EE, ES, FI, GB, GR, IE, IT, 
LT, LV, NO, PT, RO, SE, SI, SK, TR, LU, CY, FR

I2L 25 G25 FR

I2L 20 G25 RO

I2Lw 20 G27 PL

I3B/P 30 G30 BG, CY, CZ, DK, GB, HR, EE, FI, FR, GR, HU, IT, LT, 
LV, MT,NL, NO, RO, SE, SI, SK, TR

I3B/P 37 G30 PL

I3B/P 50 G30 AT, DE, CZ, CH, FR, SK

I3P 37 G31 BE, CH, CZ, ES, GB, GR, IE, RO, SI, SK, FR, NL, 
PT, HR, IT, LT, PL, TR

I3+ 28-30/37 G30 BE, CH, CY, CZ, EE, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LT, PT, 
SI, SK, TR

II2E3B/P 20, 50 G20, G30 DE, PL, RO

II2ELL-
3B/P

20, 20, 50 G20, G25, G30 DE

II2E+3+ 20/25, 28-
30/37

G20/G25, G30 BE, FR

II2E+3P 20/25, 37 G20/G25, G31 BE, FR

II2H3B/P 20, 30 G20, G30 BG, CZ, GB, DK, HR, EE, FI, GR, IT, LT, LV, NO, 
RO, SE, SI, SK, TR, CY, FR

II2H3B/P 20, 50 G20, G30 AT, CH, CZ, FR, SK

II2H3P 20, 37 G20, G31 CH, CZ, ES, GB, GR, IE, RO, SI, SK

II2H3+ 20, 28-30/37 G20, G30 CH, CY, CZ, EE, ES, GB, GR, IE, IT, LT, PT, SK, SI, 
TR

II2L3B/P 25, 30 G25, G30 NL

II2L3B/P 25, 50 G25, G30 NL

II2L3B/P 20, 30 G25, G30 RO

II2H-
S3B/P

25, 25, 30 G20, G25.1, G30 HU

8
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Ke správné činnosti a umístění spotřebiče je nutné dodržet následující směrnice dle norem  TPG G 
704 01, ČSN 127040 a ČSN 127010.

Rozbalte přístroj a zkontrolujte, zda se přístroj nepoškodil během přepravy. Umístěte přístroj na 
vodorovnou plochu (maximální nerovnost do 2°). Drobné nerovnosti lze vyrovnat regulovatelnými 
nožičkami.

Jestliže zařízení bude umístněno tak, že bude v kontaktu se stěnami nábytku, tyto musí odolávat 
teplotě až 60°C. Instalaci, seřízení, uvedení do provozu musí provést kvalifi kovaná osoba, která má 
k takovýmto úkonům oprávnění a to dle platných norem.

Přístroj může být instalován samostatně nebo v sérii s přístroji naší výroby. Je nutno dodržovat mi-
nimální vzdálenost 10 cm od hořlavých materiálů. V tomto případě je nutné zabezpečit odpovídající 
úpravy, aby byla zabezpečena tepelná izolace hořlavých částí.

Spotřebič se musí instalovat pouze na nehořlavém povrchu nebo u nehořlavé stěny.

Nejmenší požadovaný průtok vzduchu z venkovního prostoru pro spotřebiče v provedení A 
je v rozmezí 5-20 m3/h, dle typu spotřebiče. Zaleží na instalačních předpisech pro danou zemi 
určení.

Součásti spotřebiče zajištěné výrobcem. nebo jeho zástupcem nesmí pracovník provadějící 
instalaci výrobku přestavovat.

Zařízení musí být instalováno ve vhodně větraném prostředí.

Zařízení opouští naše sklady v řádném obalu, na kterém jsou odpovídající symboly a označení. 
V obalu se nachází odpovídající návod k obsluze. Jestliže by obal měl vykazovat špatné zacházení, 
známky poškození, musí se okamžitě reklamovat u přepravce a to sepsáním a podepsáním  
protokolu o škodě. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Důležité upozornění

Tento návod musí být řádně a pozorně přečten, protože obsahuje důležité  informace o bezpečnostních 
prvcích, instalaci a použití.

•Výrobek je určen pouze k používání ve vnitřních prostorách.
•Nikdy spotřebič nepoužívejte, pokud má poškozený napájecí přívod nebo vidlici, pokud nepracuje 
správně, upadl na zem a poškodil se nebo spadl do vody. V takových případech zaneste spotřebič 
do odborného servisu k prověření jeho bezpečnosti a správné funkce
•Tato doporučení se vztahují na tento výrobek, nebo produktovou linii.
•Tento návod se musí řádně uschovat pro budoucí použití.
•Zabraňte dětem manipulovat s přístrojem.
•Při prodeji nebo přemístění je nutno se přesvědčit, že obsluha nebo odborný servis se seznámil 
s ovládáním a instalačními pokyny v přiloženém návodu.
•Výrobek smí obsluhovat pouze obsluha, která se seznámila s tímto návodem k použití.
•Nesmí být spuštěn bez dozoru.
•Doporučuje se kontrola odborným servisem minimálně 2x ročně.
•Při eventuální opravě nebo výměně dílů musí být použity originální náhradní díly.
•Výrobek se nesmí čistit proudem vody nebo tlakovou sprchou.
•Při poruše nebo špatném chodu výrobku je nutné odpojit veškeré přívody (voda, elektřina, plyn)    
a zavolat autorizovaný servis.
•Výrobce se vzdává jakékoli zodpovědnosti při poruchách způsobenými chybnou instalací, 
nedodržením shora uvedených doporučení, jiným užíváním apod. 
•Přístroj se smí používat pouze k účelu, ke kterému je určený, jiné použití je zakázané a může vést 
ke vzniku nebezpečí či úrazu
•Musí být zajištěno nejpřísnější dodržování pravidel protipožární ochrany
•Za provozu a krátce po něm jsou některé části spotřebiče horké
•Je zakázáno se během provozu dotýkat jiných částí spotřebiče, než ovládacích prvků k tomu ur-
čených
•Při používání přepáleného oleje hrozí jeho přehřátí a následné překypění, či vzplanutí
•Je zakázáno používat fritézu bez dohledu
•Je zakázáno doplňování oleje, v případě, že je fritéza zahřátá
•Je zakázáno používání hořlavých rozpouštědel a čistících prostředků
•Je zakázáno spouštět spotřebič, pokud je hladina oleje pod ryskou minima, nebo naopak nad rys-
kou maxima varné nádoby
•Je zakázáno vkládání vlhkých potravin nebo nalévání vody do horkého oleje nebo tuku. Hrozí ne-
bezpečí popálení

9
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Důležité:
Výrobce neposkytuje žádnou záruku na závady, vzniklé v důsledku nesprávného používání, 
nedodržování instrukcí obsažených v přiloženém návodu k použití a špatným zacházením se 
spotřebiči.

Instalaci, úpravy a opravy spotřebičů pro velkokuchyně, tak jako i jejich demontáž z důvodu možného 
poškození přívodu plynu, mohou být prováděny pouze na základě smlouvy o údržbě, tato smlouva 
může být uzavřena s autorizovaným prodejcem, přičemž musí být dodržovány technické předpisy a 
normy a předpisy týkající se instalace, elektrického přívodu, plynové přípojky a bezpečnosti práce.

Technické instrukce pro instalaci a seřízení, k použití POUZE pro specializované techniky.

Instrukce, které následují, se obrací k technikovi kvalifi  kovanému pro instalaci, aby provedl všechny 
operace způsobem co nejkorektnějším a podle platných norem.

Jakákoli činnost spojená s regulací apod. musí být vykonána pouze se zařízením odpojeným ze 
sítě. Je - li nutno udržovat spotřebič pod napětím je nutno dbát nejvyšší opatrnosti.

Typ spotřebiče pro provedení odtahu je deklarován na typovém štítku, jedná se o spotřebiče typu 
A1.

INSTALACE

Vyústění digestoře je do samostatného komínového tělesa (A). Odtah spalin zabezpečuje přirozený 
tah komínu.
 
Vyústění digestoře je bez přirozeného odtahu. Odtah spalin je zabezpečován pomocí ventilátoru 
(D), (nucený odtah). V tomto případě je nezbytné zabezpečit propojení s přívodem plynu (B) pro 
vypnutí přívodu plynu při výpadku.

PŘIROZENÝ ODTAH NUCENÝ ODTAH

PROVEDENÍ ODTAHU PLYNU

Plyn musí být připojen trubkou o maximální délce 1,5 metru z pozinkované oceli, mědi nebo 
ohebnou ocelovou hadicí a to v souladu s platnými normami dané země. Každý přístroj musí mít 
uzavíratelný kohout u přívodu, aby se dal snadno zastavit přívod plynu. Po instalaci přístroje musíme 
zkontrolovat případné úniky plynu. Nikdy nekontrolujte úniky otevřeným ohněm. Pro kontrolu úniku 
plynu je nutno použít materiály, které nezpůsobují korozi např. roztok mýdlové vody. Přístroje prošly 
důkladnou kontrolou u výrobce, údaje o druhu plynu, tlaku a typu přístroje jsou uvedeny na štítku s 
charakteristikami. Lahve na LPG musí být vybaveny regulátorem, který odpovídá přetlakům plynu 
na výrobním štítku zařízení v souladu s platnou legislativou dané země určení.
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Důležité:
Výrobce neposkytuje žádnou záruku na závady, vzniklé v důsledku nesprávného používání, 
nedodržování instrukcí obsažených v přiloženém návodu k použití a špatným zacházením se 
spotřebiči.

Instalaci, úpravy a opravy spotřebičů pro velkokuchyně, tak jako i jejich demontáž z důvodu možného 
poškození přívodu plynu, mohou být prováděny pouze na základě smlouvy o údržbě, tato smlouva 
může být uzavřena s autorizovaným prodejcem, přičemž musí být dodržovány technické předpisy a 
normy a předpisy týkající se instalace, elektrického přívodu, plynové přípojky a bezpečnosti práce.

Technické instrukce pro instalaci a seřízení, k použití POUZE pro specializované techniky.

Instrukce, které následují, se obrací k technikovi kvalifi  kovanému pro instalaci, aby provedl všechny 
operace způsobem co nejkorektnějším a podle platných norem.

Jakákoli činnost spojená s regulací apod. musí být vykonána pouze se zařízením odpojeným ze 
sítě. Je - li nutno udržovat spotřebič pod napětím je nutno dbát nejvyšší opatrnosti.

Typ spotřebiče pro provedení odtahu je deklarován na typovém štítku, jedná se o spotřebiče typu 
A1.

• obsluhu spotřebiče smí provádět pouze dospělé osoby
• spotřebič smí být bezpečně používán v souladu s normami:
ČSN 33 2000-4-482: Ochrana proti požáru v prostorách se zvláštním rizikem nebo nebezpečím
ČSN 33 2000-4-42: Ochrana před účinky tepla

• spotřebič je nutné umístit tak, aby stál nebo visel pevně na nehořlavém podkladu             

Na spotřebič a do vzdálenosti menší než bezpečná vzdálenost od něho nesmějí být kladeny 
předměty z hořlavých hmot (nejmenší vzdálenost spotřebiče od hořlavých hmot je 10  cm).
                                                                                                                                         
Tabulka: stupeň hořlavosti stavební hmoty zařazené do st. hořlavosti (ČSN 730823) hmot a výrobků

Stupeň hořlavosti Stavební hmoty
A - nehořlavé žula, pískovec, betony, cihly, keramické obkladačky, omítky
B - nesnadno hořlavé akumin, heraklit, lihnos, itaver
C1 - těžce hořlavé dřevo, listnaté, překližky sirkoklit, tvrzený papír, umakart
C2 - středně hořlavé dřevotřískové desky, solodur, korkové desky, pryž, podlahoviny
C3 - lehce hořlavé dřevovláknité desky, polystyrén, polyureten, PVC

•informace o stupni hořlavosti běžných stavebních hmot uvádí tabulka výše. Spotřebiče musí 
být instalovány bezpečným způsobem. Při instalaci musí být dále respektovány příslušné 
projektové, bezpečnostní a hygienické předpisy dle:

• ČSN 06 1008 požární bezpečnost lokálních spotřebičů a zdrojů tepla

• ČSN 33 2000-4-482 ochrana proti požáru v prostorách se zvláštním rizikem nebo nebezpe-
čím

• ČSN 33 2000-4-42 ochrana před účinky tepla

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Z HLEDISKA POŽÁRNÍ OCHRANY PODLE 

ČSN 061008 ČL. 21
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Plyn musí být připojen trubkou o maximální délce 1,5 metru z pozinkované oceli, mědi nebo 
ohebnou ocelovou hadicí a to v souladu s platnými normami dané země. Každý přístroj musí mít 
uzavíratelný kohout u přívodu, aby se dal snadno zastavit přívod plynu. Po instalaci přístroje musíme 
zkontrolovat případné úniky plynu. Nikdy nekontrolujte úniky otevřeným ohněm. Pro kontrolu úniku 
plynu je nutno použít materiály, které nezpůsobují korozi např. roztok mýdlové vody. Přístroje prošly 
důkladnou kontrolou u výrobce, údaje o druhu plynu, tlaku a typu přístroje jsou uvedeny na štítku s 
charakteristikami. Lahve na LPG musí být vybaveny regulátorem, který odpovídá přetlakům plynu 
na výrobním štítku zařízení v souladu s platnou legislativou dané země určení.

TRUBKA PRO PŘIPOJENÍ PLYNU
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Naše spotřebiče jsou certifi kovány a regulovány pro zemní plyn (viz. typový štítek). Přestavba nebo 
přizpůsobení na jiný typ plynu musí být provedena pouze oprávněným technikem. Trysky na různé 
typy plynu jsou v sáčku, přibaleném ke sporáku a jsou označeny v setinách mm.

Výměna trysek halvního hořáku (viz. obr. níže):

Je třeba postupovat následujícím způsobem: 
1) Sejměte rošt (obr.1, poz. 1)
2) rozprašovač plamene (obr. 1, poz. 2) 
3) tělo hořáku (obr. 1, poz. 3)
4) gastronádobu (obr. 1, poz. 4)
5) Odšroubujte trysku klíčem a vyměňte za požadovanou dle typu plynu. Montáž proveďte v opač-
ném pořadí. Dbejte na to, aby jednotlivé dílce na sebe důkladně zapadly (obr. 2, poz. 5)
6) Regulace vzduchu je vždy otevřena dle tabulky „TABULKA TRYSEK“ (obr. 3, poz. 8)

Výměna a regulace pilotního hořáku (viz. obr. níže):

1) Pilotní hořák seřídíme tak, že povolíme pojistnou matici klíčem (obr. 3, poz. 6)
2) Poté klíčem buď povolíme nebo utáhneme trysku (obr. 3, poz. 7)

Důležité:

Poté, co bylo provedeno seřízení spotřebiče na jiný typ plynu, je nutné změnu plynu vyznačit na
štítku spotřebiče a provést následující kroky:
- Zkontrolovat případné úniky plynu
- Zkontrolovat zažehnutí  a plamen hlavního hořáku
- Zkontrolovat plamen hlavního hořáku na min. výkon „SPORO“

Plamen při nastavení kohoutu na snížený výkon „SPORO“ seřídíme šroubkem v těle kohoutu (poz. 
1, obr. 5) vedle hřídele kohoutu.
Pro seřízení postupujte takto:
- Sejměte regulační knofl ík (poz. 1, obr. 4) tahem k sobě
- Vedle hřídele kohoutu je otvor pro seřízení, pomocí plochého šroubováku seřiďte plamen

SEŘÍZENÍ PLAMENE PŘI SNÍŽENÉM VÝKONU „SPORO“

 Otvor pro 
seřízení 

 

1 

 1 

Obr. 4 
Obr. 5

KONTROLA NASTAVENÍ PŘÍSTROJE NA DRUH PLYNU
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Naše spotřebiče jsou certifi kovány a regulovány pro zemní plyn (viz. typový štítek). Přestavba nebo 
přizpůsobení na jiný typ plynu musí být provedena pouze oprávněným technikem. Trysky na různé 
typy plynu jsou v sáčku, přibaleném ke sporáku a jsou označeny v setinách mm.

Výměna trysek halvního hořáku (viz. obr. níže):

Je třeba postupovat následujícím způsobem: 
1) Sejměte rošt (obr.1, poz. 1)
2) rozprašovač plamene (obr. 1, poz. 2) 
3) tělo hořáku (obr. 1, poz. 3)
4) gastronádobu (obr. 1, poz. 4)
5) Odšroubujte trysku klíčem a vyměňte za požadovanou dle typu plynu. Montáž proveďte v opač-
ném pořadí. Dbejte na to, aby jednotlivé dílce na sebe důkladně zapadly (obr. 2, poz. 5)
6) Regulace vzduchu je vždy otevřena dle tabulky „TABULKA TRYSEK“ (obr. 3, poz. 8)

Výměna a regulace pilotního hořáku (viz. obr. níže):

1) Pilotní hořák seřídíme tak, že povolíme pojistnou matici klíčem (obr. 3, poz. 6)
2) Poté klíčem buď povolíme nebo utáhneme trysku (obr. 3, poz. 7)

Důležité:

Poté, co bylo provedeno seřízení spotřebiče na jiný typ plynu, je nutné změnu plynu vyznačit na
štítku spotřebiče a provést následující kroky:
- Zkontrolovat případné úniky plynu
- Zkontrolovat zažehnutí  a plamen hlavního hořáku
- Zkontrolovat plamen hlavního hořáku na min. výkon „SPORO“

Plamen při nastavení kohoutu na snížený výkon „SPORO“ seřídíme šroubkem v těle kohoutu (poz. 
1, obr. 5) vedle hřídele kohoutu.
Pro seřízení postupujte takto:
- Sejměte regulační knofl ík (poz. 1, obr. 4) tahem k sobě
- Vedle hřídele kohoutu je otvor pro seřízení, pomocí plochého šroubováku seřiďte plamen

SEŘÍZENÍ PLAMENE PŘI SNÍŽENÉM VÝKONU „SPORO“

 Otvor pro 
seřízení 
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 1 

Obr. 4 
Obr. 5

Výměna trysek a seřízení pilotního hořáku tálu:

Je třeba postupovat následujícím způsobem:

pilotní hořák:
1) Vyšroubujte matici dle obr. 6 poz.4.
2) Demontujte přívodní měděnou trubku z pilotního hořáku (obr. 6, poz. 5)
3) vyšroubujeme trysku z pilotního hořáku a nahradíme požadovanou tryskou dle tabulky „TABULKA 
TRYSEK“. 
4) Namontujeme zpět měděnou trubku pilotního hořáku a dotáhneme jí matkou obr. 6 pozn. 4.

tryska hlavního hořáku:
1) vyšroubujte trysku (obr. 6, poz. 3)
2) nahraďte požadovanou tryskou dle „TABULKA TRYSEK“

Důležité:

Poté, co bylo provedeno seřízení spotřebiče na jiný typ plynu, je nutné změnu plynu vyznačit na
štítku spotřebiče a provést následující kroky:
- Zkontrolovat případné úniky plynu
- Zkontrolovat zažehnutí  a plamen hlavního hořáku
- Zkontrolovat plamen hlavního hořáku na min. výkon „SPORO“

Plamen při nastavení kohoutu na snížený výkon „SPORO“ seřídíme šroubkem v těle kohoutu (poz. 
1, obr. 5) vedle hřídele kohoutu.
Pro seřízení postupujte takto:
- Sejměte regulační knofl ík (poz. 1, obr. 4) tahem k sobě
- Vedle hřídele kohoutu je otvor pro seřízení, pomocí plochého šroubováku seřiďte plamen

 Otvor pro 
seřízení 
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Obr. 4 

Obr. 5

SEŘÍZENÍ PLAMENE PŘI SNÍŽENÉM VÝKONU „SPORO“
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Výměna trysek a seřízení pilotního hořáku tálu:

Je třeba postupovat následujícím způsobem:

pilotní hořák:
1) Vyšroubujte matici dle obr. 6 poz.4.
2) Demontujte přívodní měděnou trubku z pilotního hořáku (obr. 6, poz. 5)
3) vyšroubujeme trysku z pilotního hořáku a nahradíme požadovanou tryskou dle tabulky „TABULKA 
TRYSEK“. 
4) Namontujeme zpět měděnou trubku pilotního hořáku a dotáhneme jí matkou obr. 6 pozn. 4.

tryska hlavního hořáku:
1) vyšroubujte trysku (obr. 6, poz. 3)
2) nahraďte požadovanou tryskou dle „TABULKA TRYSEK“

Důležité:

Poté, co bylo provedeno seřízení spotřebiče na jiný typ plynu, je nutné změnu plynu vyznačit na
štítku spotřebiče a provést následující kroky:
- Zkontrolovat případné úniky plynu
- Zkontrolovat zažehnutí  a plamen hlavního hořáku
- Zkontrolovat plamen hlavního hořáku na min. výkon „SPORO“

Plamen při nastavení kohoutu na snížený výkon „SPORO“ seřídíme šroubkem v těle kohoutu (poz. 
1, obr. 5) vedle hřídele kohoutu.
Pro seřízení postupujte takto:
- Sejměte regulační knofl ík (poz. 1, obr. 4) tahem k sobě
- Vedle hřídele kohoutu je otvor pro seřízení, pomocí plochého šroubováku seřiďte plamen

 Otvor pro 
seřízení 
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Obr. 4 

Obr. 5

SEŘÍZENÍ PLAMENE PŘI SNÍŽENÉM VÝKONU „SPORO“
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KONTROLA NASTAVENÍ PŘÍSTROJE NA DRUH PLYNU

obr. 6

Výměna trysek a seřízení pilotního hořáku tálu:

Je třeba postupovat následujícím způsobem:

pilotní hořák:
1) Vyšroubujte matici dle obr. 6 poz.4.
2) Demontujte přívodní měděnou trubku z pilotního hořáku (obr. 6, poz. 5)
3) vyšroubujeme trysku z pilotního hořáku a nahradíme požadovanou tryskou dle tabulky „TABULKA 
TRYSEK“. 
4) Namontujeme zpět měděnou trubku pilotního hořáku a dotáhneme jí matkou obr. 6 pozn. 4.

tryska hlavního hořáku:
1) vyšroubujte trysku (obr. 6, poz. 3)
2) nahraďte požadovanou tryskou dle „TABULKA TRYSEK“

Důležité:

Poté, co bylo provedeno seřízení spotřebiče na jiný typ plynu, je nutné změnu plynu vyznačit na
štítku spotřebiče a provést následující kroky:
- Zkontrolovat případné úniky plynu
- Zkontrolovat zažehnutí  a plamen hlavního hořáku
- Zkontrolovat plamen hlavního hořáku na min. výkon „SPORO“

Plamen při nastavení kohoutu na snížený výkon „SPORO“ seřídíme šroubkem v těle kohoutu (poz. 
1, obr. 5) vedle hřídele kohoutu.
Pro seřízení postupujte takto:
- Sejměte regulační knofl ík (poz. 1, obr. 4) tahem k sobě
- Vedle hřídele kohoutu je otvor pro seřízení, pomocí plochého šroubováku seřiďte plamen

 Otvor pro 
seřízení 
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Obr. 4 

Obr. 5

SEŘÍZENÍ PLAMENE PŘI SNÍŽENÉM VÝKONU „SPORO“
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Naše spotřebiče jsou certifi kovány a regulovány pro zemní plyn (viz. typový štítek). Přestavba nebo 
přizpůsobení na jiný typ plynu musí být provedena pouze oprávněným technikem. Trysky na různé 
typy plynu jsou v sáčku, přibaleném ke sporáku a jsou označeny v setinách mm.

VÝMĚNA TRYSEK A SEŘÍZENÍ HOŘÁKU PLYNOVÉ TROUBY (viz. obr. níže):

Při výměně trysky hořáku trouby je třeba postupovat následujícím způsobem: 

1) Otevřete dvířka trouby a vyjměte krycí plech trouby (poz. 1).
2) Demontujte kryt přívodu hořáku (poz. 2)
3) Dle obrázku (detail 3) vyšroubujeme trysku z hlavního hořáku a nahradíme tryskami dle tabulky 
„TABULKA TRYSEK“ 
4) Nastavíme přívod vzduchu pro příslušný plyn (poz. 4) dle tabulky „TABULKA TRYSEK“

VÝMĚNA TRYSEK A SEŘÍZENÍ PILOTNÍHO HOŘÁKU PLYNOVÉ TROUBY
Při výměně trysky hořáku trouby je třeba postupovat následujícím způsobem: 

1) Vyšroubujte matici dle (detail. 5 poz.1).
2) Demontujte přívodní měděnou trubku z pilotního hořáku.
3) Dle (detail. 5. poz. 2) vyšroubujeme trysku z pilotního hořáku a nahradíme tryskami dle tabulky. 
„TABILKA TRYSEK“. 
4) Namontujeme zpět měděnou trubku pilotního hořáku a dotáhneme jí matkou dle 
(detail. 5 pozn. 1).

poz. 1

detail. 3

poz. 2

poz. 4

TRYSKA

detail. 5

poz. 1

poz. 2
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Naše spotřebiče jsou certifi kovány a regulovány pro zemní plyn (viz. typový štítek). Přestavba nebo 
přizpůsobení na jiný typ plynu musí být provedena pouze oprávněným technikem. Trysky na různé 
typy plynu jsou v sáčku, přibaleném ke sporáku a jsou označeny v setinách mm.

VÝMĚNA TRYSEK A SEŘÍZENÍ HOŘÁKU PLYNOVÉ TROUBY (viz. obr. níže):

Při výměně trysky hořáku trouby je třeba postupovat následujícím způsobem: 

1) Otevřete dvířka trouby a vyjměte krycí plech trouby (poz. 1).
2) Demontujte kryt přívodu hořáku (poz. 2)
3) Dle obrázku (detail 3) vyšroubujeme trysku z hlavního hořáku a nahradíme tryskami dle tabulky 
„TABULKA TRYSEK“ 
4) Nastavíme přívod vzduchu pro příslušný plyn (poz. 4) dle tabulky „TABULKA TRYSEK“

VÝMĚNA TRYSEK A SEŘÍZENÍ PILOTNÍHO HOŘÁKU PLYNOVÉ TROUBY
Při výměně trysky hořáku trouby je třeba postupovat následujícím způsobem: 

1) Vyšroubujte matici dle (detail. 5 poz.1).
2) Demontujte přívodní měděnou trubku z pilotního hořáku.
3) Dle (detail. 5. poz. 2) vyšroubujeme trysku z pilotního hořáku a nahradíme tryskami dle tabulky. 
„TABILKA TRYSEK“. 
4) Namontujeme zpět měděnou trubku pilotního hořáku a dotáhneme jí matkou dle 
(detail. 5 pozn. 1).

poz. 1

detail. 3

poz. 2

poz. 4

TRYSKA

detail. 5

poz. 1

poz. 2
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Pozor! Než-li začnete přístroj používat, je nutné z celého povrchu sejmout ochranné fólie, a pak jej 
dobře omýt vodou se saponátem na nádobí, a poté otřít vlhkým hadrem.

Zapálení a regulace hořáku 
Po stisknutí a otočení regulačního knofl íku příslušného hořáku do polohy 1       , zapalte pilotní 
hořák.Po zapálení pilotního hořáku držte ještě knofl ík stisknutý po dobu cca. 30 vteřin, aby se ohřála 
termopojistka. Pokud plamen zhasne, celý postup opakujte. 

Pro zapálení hořáku na plný výkon otočte knofl íkem do polohy 2.            

Úsporný režim „SPORO“, nastavíme tak, že lehce zmáčkneme knofl ík a otočíme do polohy 3. 

Do pohotovostního režimu se přepneme otáčením kohoutu vpravo do polohy 1. 

Pokud chceme hořák vypnout, lehce zmáčkneme knofl ík a otočíme do polohy „0“.

Návod na odtah spalin plynu
Přístroje typu A (viz štítek s charakteristikami) Spotřebič provedení A (t.j. spotřebič, který není 
určen ke spojení s kouřovodem, nebo jiným zařízením pro odvádění spalin mimo prostor, v němž 
je umístěn) musí být instalován v prostorech s dostatečným větráním, které je provedené dle ČSN 
12 7010:1986 a ČSN 12 7040:1986 tak, aby se v těchto prostorech zabránilo hromadění zdraví 
škodlivých látek v nepřípustné koncentraci (zabezpečení požadavku hygienického předpisu na 
pracovní prostředí sv.39/78 směrnice 46.

Regulační knofl ík1

POPIS OVLÁDÁNÍ

Vypnuto

Zapálení hlavního hořáku 

Plný výkon

Sporo(snížený výkon)

1

NÁVOD K POUŽITÍ
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NÁVOD K POUŽITÍ

Pozor! Než-li začnete přístroj používat, je nutné z celého povrchu sejmout ochranné fólie, a pak jej 
dobře omýt vodou se saponátem na nádobí, a poté otřít vlhkým hadrem.

Zapálení hořáku a regulace výkonu:                                                               

Dejte reg.knofl ík kohoutu příslušného hořáku (1) do polohy “ zapálení hlavního hořáku ” a poté jej 
stiskněte a držte jej, několikrát stiskněte knofl ík piezo zapalovače (1) dokud se nezapálí hořák. Po 
zapálení hořáku držte knofl ík číslo (1) stisknutý ještě několik sekund, než se zahřeje termopojistka, 
poté knofl ík uvolněte. Pokud plamen zhasne, celý postup opakujte.

REGULAČNÍ KNOFLÍK HOŘÁKU
PIEZZO ZAPALOVAČ

1

1

2

2

Pro možnost vizuální kontroly pilotního hořáku, sejměte střed plotny „hákem“, který je souičástí balení.

Tálová deska slouží k vaření s hrnci, se kterými se pohybuje po její ploše. Tálová deska neslouží například 
ke smažení vajíček, grilování masa, smažení placek atd...

POZOR - tálová deska je extrémě horká při nahřátí a provozu.

Vypnuto

Zapálení hlavního hořáku 

Plný výkon

Sporo(snížený výkon)

OVLÁDÁNÍ STACIONÁRNÍ TROUBY
Přepínačem stacionární trouby si zvolíme zda-li budeme péct horními a dolními tělesy (poloha 1), 
nebo jen spodními (poloha 3) a nebo horními (poloha 2). Toto je signalizováno zelenými kontrolka-
mi. Regulačním knofl íkem stacionární trouby nastavíme požadovanou teplotu. Chod topných těles 
je signalizován bílými kontrolkami. Po jejich zhasnutí je trouba vyhřátá na požadovanou teplotu. 
Troubu vypneme otočením obou knofl íků do polohy „0“.
 

OVLÁDÁNÍ PLYNOVÉ TROUBY
Zapálení a seřízení hořáku trouby:
Při zapálení trouby otevřete dvířka trouby, otočte knofl íkem na značku zapálení, držte knofl ík stisk-
nutý a poté opakovaně stiskněte tlačítko piezzo zapalování, dokud se plyn nezapálí. Otvorem ve 
dně trouby je možno zkontrolovat plamen, po přibližně 10 vteřinách pusťte knofl ík. Jestliže pilotní 
plamen zhasne, je třeba opakovat celou operaci. Při otočení knofl íku do polohy pro zapálení pilot-
ního plamene zhasne hlavní hořák a zůstane hořet pilotní plamen. Pro zapálení hlavního hořáku 
otočte knofl íkem vlevo a nastavte požadovanou teplotu. Chceme-li troubu zcela vypnout, otočíme
ovládacím kolečkem na pozici „0”.

OVLÁDÁNÍ HORKOVZDUŠNÉ TROUBY
Otočením regulačního knofl íku doprava, dojde k zapnutí ventilátoru. Toto je signalizováno zelenou 
kontrolkou. Po dalším otočení vpravo, nastavíme požadovanou teplotu. Chod topného tělesa je 
signalizován oranžovou kontrolkou. Po jejím zhasnutí je trouba vyhřátá na požadovanou teplotu. 
Troubu vypneme otočením knofl  íku vlevo do polohy „0“.

UPOZORNĚNÍ
Záruka se nevztahuje na všechny spotřební díly podléhající běžnému opotřebení (gumová těsnění,
žárovky, skleněné a plastové díly atd.). Záruka se též nevztahuje na zařízení pokud není provedena
instalace v souladu s návodem – oprávněným pracovníkem dle odpovídajících norem a pokud bylo 
se zařízením neodborně manipulováno (zásahy do vnitřního zařízení) nebo bylo obsluhováno neza-
školeným personálem a v rozporu s návodem k použití, dále se nevztahuje na poškození přírodními 
vlivy či jiným vnějším zásahem. Přepravní obaly a zařízení po ukončení životnosti odevzdejte do 

ZAPÁLENÍ HOŘÁKU A REGULACE VÝKONU
Po stisknutí a otočení regulačního knofl íku příslušného hořáku do polohy 1, zapalte pilotní hořák. 
Po zapálení pilotního hořáku držte ještě knofl ík stisknutý po dobu cca. 30 vteřin, aby se ohřála ter-
mopojistka. Pokud plamen zhasne, celý postup opakujte. Pro zapálení hořáku na plný výkon otočte 
knofl íkem do polohy 2. Úsporný režim „SPORO“, nastavíme tak, že lehce zmáčkneme knofl ík a 
otočíme do polohy 3. Do pohotovostního režimu se přepneme otáčením kohoutu vpravo do polohy 
1. Pokud chceme hořák vypnout, lehce zmáčkneme knofl ík a otočíme do polohy „0“.



19

OVLÁDÁNÍ STACIONÁRNÍ TROUBY
Přepínačem stacionární trouby si zvolíme zda-li budeme péct horními a dolními tělesy (poloha 1), 
nebo jen spodními (poloha 3) a nebo horními (poloha 2). Toto je signalizováno zelenými kontrolka-
mi. Regulačním knofl íkem stacionární trouby nastavíme požadovanou teplotu. Chod topných těles 
je signalizován bílými kontrolkami. Po jejich zhasnutí je trouba vyhřátá na požadovanou teplotu. 
Troubu vypneme otočením obou knofl íků do polohy „0“.
 

OVLÁDÁNÍ PLYNOVÉ TROUBY
Zapálení a seřízení hořáku trouby:
Při zapálení trouby otevřete dvířka trouby, otočte knofl íkem na značku zapálení, držte knofl ík stisk-
nutý a poté opakovaně stiskněte tlačítko piezzo zapalování, dokud se plyn nezapálí. Otvorem ve 
dně trouby je možno zkontrolovat plamen, po přibližně 10 vteřinách pusťte knofl ík. Jestliže pilotní 
plamen zhasne, je třeba opakovat celou operaci. Při otočení knofl íku do polohy pro zapálení pilot-
ního plamene zhasne hlavní hořák a zůstane hořet pilotní plamen. Pro zapálení hlavního hořáku 
otočte knofl íkem vlevo a nastavte požadovanou teplotu. Chceme-li troubu zcela vypnout, otočíme
ovládacím kolečkem na pozici „0”.

OVLÁDÁNÍ HORKOVZDUŠNÉ TROUBY
Otočením regulačního knofl íku doprava, dojde k zapnutí ventilátoru. Toto je signalizováno zelenou 
kontrolkou. Po dalším otočení vpravo, nastavíme požadovanou teplotu. Chod topného tělesa je 
signalizován oranžovou kontrolkou. Po jejím zhasnutí je trouba vyhřátá na požadovanou teplotu. 
Troubu vypneme otočením knofl  íku vlevo do polohy „0“.

UPOZORNĚNÍ
Záruka se nevztahuje na všechny spotřební díly podléhající běžnému opotřebení (gumová těsnění,
žárovky, skleněné a plastové díly atd.). Záruka se též nevztahuje na zařízení pokud není provedena
instalace v souladu s návodem – oprávněným pracovníkem dle odpovídajících norem a pokud bylo 
se zařízením neodborně manipulováno (zásahy do vnitřního zařízení) nebo bylo obsluhováno neza-
školeným personálem a v rozporu s návodem k použití, dále se nevztahuje na poškození přírodními 
vlivy či jiným vnějším zásahem. Přepravní obaly a zařízení po ukončení životnosti odevzdejte do 

ZAPÁLENÍ HOŘÁKU A REGULACE VÝKONU
Po stisknutí a otočení regulačního knofl íku příslušného hořáku do polohy 1, zapalte pilotní hořák. 
Po zapálení pilotního hořáku držte ještě knofl ík stisknutý po dobu cca. 30 vteřin, aby se ohřála ter-
mopojistka. Pokud plamen zhasne, celý postup opakujte. Pro zapálení hořáku na plný výkon otočte 
knofl íkem do polohy 2. Úsporný režim „SPORO“, nastavíme tak, že lehce zmáčkneme knofl ík a 
otočíme do polohy 3. Do pohotovostního režimu se přepneme otáčením kohoutu vpravo do polohy 
1. Pokud chceme hořák vypnout, lehce zmáčkneme knofl ík a otočíme do polohy „0“.

Regulační knoflík trploty horkovzdušné 
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Vypnuto
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Nastavení teploty
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OVLÁDÁNÍ STACIONÁRNÍ TROUBY
Přepínačem stacionární trouby si zvolíme zda-li budeme péct horními a dolními tělesy (poloha 1), 
nebo jen spodními (poloha 3) a nebo horními (poloha 2). Toto je signalizováno zelenými kontrolka-
mi. Regulačním knofl íkem stacionární trouby nastavíme požadovanou teplotu. Chod topných těles 
je signalizován bílými kontrolkami. Po jejich zhasnutí je trouba vyhřátá na požadovanou teplotu. 
Troubu vypneme otočením obou knofl íků do polohy „0“.
 

OVLÁDÁNÍ PLYNOVÉ TROUBY
Zapálení a seřízení hořáku trouby:
Při zapálení trouby otevřete dvířka trouby, otočte knofl íkem na značku zapálení, držte knofl ík stisk-
nutý a poté opakovaně stiskněte tlačítko piezzo zapalování, dokud se plyn nezapálí. Otvorem ve 
dně trouby je možno zkontrolovat plamen, po přibližně 10 vteřinách pusťte knofl ík. Jestliže pilotní 
plamen zhasne, je třeba opakovat celou operaci. Při otočení knofl íku do polohy pro zapálení pilot-
ního plamene zhasne hlavní hořák a zůstane hořet pilotní plamen. Pro zapálení hlavního hořáku 
otočte knofl íkem vlevo a nastavte požadovanou teplotu. Chceme-li troubu zcela vypnout, otočíme
ovládacím kolečkem na pozici „0”.

OVLÁDÁNÍ HORKOVZDUŠNÉ TROUBY
Otočením regulačního knofl íku doprava, dojde k zapnutí ventilátoru. Toto je signalizováno zelenou 
kontrolkou. Po dalším otočení vpravo, nastavíme požadovanou teplotu. Chod topného tělesa je 
signalizován oranžovou kontrolkou. Po jejím zhasnutí je trouba vyhřátá na požadovanou teplotu. 
Troubu vypneme otočením knofl  íku vlevo do polohy „0“.

UPOZORNĚNÍ
Záruka se nevztahuje na všechny spotřební díly podléhající běžnému opotřebení (gumová těsnění,
žárovky, skleněné a plastové díly atd.). Záruka se též nevztahuje na zařízení pokud není provedena
instalace v souladu s návodem – oprávněným pracovníkem dle odpovídajících norem a pokud bylo 
se zařízením neodborně manipulováno (zásahy do vnitřního zařízení) nebo bylo obsluhováno neza-
školeným personálem a v rozporu s návodem k použití, dále se nevztahuje na poškození přírodními 
vlivy či jiným vnějším zásahem. Přepravní obaly a zařízení po ukončení životnosti odevzdejte do 

ZAPÁLENÍ HOŘÁKU A REGULACE VÝKONU
Po stisknutí a otočení regulačního knofl íku příslušného hořáku do polohy 1, zapalte pilotní hořák. 
Po zapálení pilotního hořáku držte ještě knofl ík stisknutý po dobu cca. 30 vteřin, aby se ohřála ter-
mopojistka. Pokud plamen zhasne, celý postup opakujte. Pro zapálení hořáku na plný výkon otočte 
knofl íkem do polohy 2. Úsporný režim „SPORO“, nastavíme tak, že lehce zmáčkneme knofl ík a 
otočíme do polohy 3. Do pohotovostního režimu se přepneme otáčením kohoutu vpravo do polohy 
1. Pokud chceme hořák vypnout, lehce zmáčkneme knofl ík a otočíme do polohy „0“.
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POZOR! Zařízení se nesmí čistit přímou nebo tlakovou vodou. Čistěte zařízení denně. Denní údržba 
prodlužuje životnost a účinnost zařízení. Sejměte rošt, který můžete mýt v myčce nádobí nebo ve 
dřezu. Nerezové části čistěte vlhkým hadrem se saponátem bez hrubých částeček, poté vše otřete 
vlkým hadrem a vytřete do sucha. 

RADY PRO ČIŠTĚNÍ URČITÝCH ČÁSTÍ

Hořáky:
Sundejte vrchní díl hořáku a rozprašovač plamene, dejte je odmočit do teplé vody a pečlivě je 
omýjte, dávejte pozor, aby se dovnitř hořáku nedostala nečistota nebo voda, protože by se mohla 
zacpat tryska.

Pozor! Než-li začnete přístroj používat, je nutné z celého povrchu sejmout ochranné fólie, a pak jej 
dobře omýt vodou se saponátem na nádobí, a poté otřít vlhkým hadrem. 

Jak postupovat v případě poruchy? 
Vypněte elektrický a plynový přívod a zavolejte servisní organizaci prodejce.
UPOZORNĚNÍ

Záruka se navztahuje na všechny spotřební díly podléhající běžnému opotřebení ( gumová těsnění, 
žárovky, skleněné a plastové díly atd.). Záruka se též nevztahuje na  zařízení pokud není provedena 
instalace v souladu s návodem –  oprávněným pracovníkem  dle odpovídajících norem a pokud bylo 
se zařízením neodborně manipulováno ( zásahy do vnitřního zařízení atd. ) nebo bylo obsluhováno 
nezaškoleným personálem a v rozporu s návodem k použití, dále se záruka nevztahuje  na poškození 
přírodními vlivy či jiným vnějším zásahem.

Přepravní obaly a zařízení po ukončení životnosti odevzdejte do sběru, dle předpisů o 
nakládání s odpadem a nebezpečným odpadem.

ČIŠTENÍ A ÚDRŽBA
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SEZNAM DÍLŮ PRO VÝMĚNU
Zkratka 1 Název zboží

404547084 Tryska č.2 vel. 145

404547097 Tryska č.2 vel. 215

404547031 Tryska č.10 vel. 27

404000237 Tryska č.11 vel. 190

404547092 Tryska č.2 vel. 180

404000221 Tryska č.10 vel. 36

402590709 Regulační knoflík RF-900 mat G

402590708 Regulační knoflík RF-900 mat E

402590710 Podložka regulačního knoflíku RF-900 mat

402594045 Samolepící značka - sporák REDFOX

402594046 Samolepící značka - šipka REDFOX

402594256 Samolep. etiketa se stupnicí SP-G L900 REDFOX

402594078 Samolep. etiketa plyn. trouba L700 REDFOX

404510000 Ventil plynový 630 EUROSIT BR 8,90

404000160 Hořák SF 65 L 700 4.0 kW

404000310 Hořák CF-RM - pilotní hořák + tryska 24

404000318 Hořák CF-RM - regulace vzduchu

404000161 Hořák SF 85 L 700 8.5 kW

404000003 Hořáček pilotní L 700

404000172 Hořák pro STP-700

404000169 Hořák pro troubu 2/1 L 700

404000170 Hořák pro troubu L 700 - difusor

404547031 Tryska č.10 vel. 27

404520210 Držák trysky přímý CF

404000415 Držák trysky ST, STP

404520067 Soudek 6mm pro trysku č. 10

404520065 Soudek 12 mm

404520200 Kolínko trysky FT-G

404520100 Matice M14x1 kolínka trysky FT-G Zn DIN 439B/
Zn 04

404500120 Kohout plynový - se svorkou + pilot

404520000 Matka převlečná kohoutu FT-G  prům. 10 mm

407503000 Těsnící šňůra BR

404525100 Těsnící kroužek kohoutu FT-G  prům.10 mm

21
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404520062 Šroubení k soudku BR 120

404520060 Šroubení svíčka BR 120

404520050 Šroubení 6 mm  BR-G

404520064 Šroubení k soudku 10 mm

404520055 Šroubení k soudku 12 mm

404520061 Šroubení na termočlánek BR 120

404050311 Termočlánek 1500mm M9x1

404050312 Termočlánek 600mm M9x1 (L700)

404530301 Svíčka zapalovací L 700

404500144 Záslepka pro přívod plynu

404526000 Záslepka 3/8'' EUROSIT

401540000 Piezozapalovač

401540001 Krytka piezozapalovače

402008351 Kabel zapalovací vysokonapěťový R2,2-L500-R2,2

402008350 Kabel zapalovací vysokonapěťový R2,2-L1400-R2,2

402007103 Vnitřní kabeláž Z103

408713220 Flexi trubka pr.12, L300

517261466 polotovar SP61401 trubka měděná pilot trouby

408713201 Flexi trubka pr.10, L1200

517261450 Polotovar SP71450 Trubka - Hořák tál - 10mm

517261451 Polotovar SP71451 Trubka - Hořák 8kW přední - 
10mm

517261452 Polotovar SP71452 Trubka - Hořák 3,5kW - 10mm

517261460 Polotovar SP71460 Trubka - Hořák 8kW zadní - 
10mm

402594254 Samolep. etiketa se stupnicí FT-E L900 REDFOX

402594260 Samolep. etiketa trouba - E L900 REDFOX

401515151 Kontrolka kulatá zelená LED L700

401515152 Kontrolka kulatá bílá LED L700

401002543 Topné těleso trouby L700 - 900 W

401002542 Topné těleso trouby L700 - 1500 W

402503150 Termostat pracovní 50-300°C 1 fáz. PT

402511200 Termostat pojistný 360°C 1 fáz. PT,BR-G

401531021 Stykač 20A AC-1, 11BG09T4A240 LOVATO

401505111 Přepínač otočný CF - 4 polohy

402005053 Vnitřní kabeláž H53

SEZNAM DÍLŮ PRO VÝMĚNU
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402005062 Vnitřní kabeláž H62

402005097 Vnitřní kabeláž H97

402005101 Vnitřní kabeláž H101

402005110 Vnitřní kabeláž H110

402005122 Vnitřní kabeláž H122

402005130 Vnitřní kabeláž H130

402005131 Vnitřní kabeláž H131

402006082 Vnitřní kabeláž M82

402006100 Vnitřní kabeláž M100

402006101 Vnitřní kabeláž M101

402006135 Vnitřní kabeláž M135

402007102 Vnitřní kabeláž Z102

402007103 Vnitřní kabeláž Z103

402007114 Vnitřní kabeláž Z114

517260221 polotovar SP70221 těsnění trouby SPT-780-21

SEZNAM DÍLŮ PRO VÝMĚNU
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ROZMĚROVÉ OBRÁZKY   

STP 70/08 G

STP 70/012 G

STP 70/80 G



25

STP 70/120 G

STPT 70/80 21 GE
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STPT 70/80 21 G

STPT 70/120 21 G
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STPT 70/120 21 GE
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SCHÉMA ZAPOJENÍ TROUBY:

1- SVORKOVNICE 17- TOPNÉ TĚLESO

2- VYPÍNAČ  O/I 18- PLOTÝNKA

3- VYPÍNAČ PROSVĚTLENÝ  O/I 19- TRANSFORMÁTOR

4- PŘEPÍNAČ OTOČNÝ 20- POJISTKA

5- TLAČÍTKOVÝ SPÍNAČ 21- RHEOSTAT

6- KONCOVÝ SPÍNAČ 22- TERMOČLÁNEK

7- MIKROSPÍNAČ 23- ČIDLO 

8- RELÉ  24- MOTOR ZDVIHU

9- KONTAKTY RELÉ 25- MOTOR VENTILÁTROU

10- ČASOVÝ SPÍNAČ 26- KONDENZÁTOR ROZBĚHOVÝ 

11- TERMOSTAT PRACOVNÍ 27- ZAPALOVACÍ SVÍČKA

12- TERMOSTAT POJISTNÝ 28- PLYNOVÝ VENTIL (SIT)

13- KONTROLKA ORANŽOVÁ 29- ZÁSUVKA

14- KONTROLKA ZELENÁ 30- DIGITÁLNÍ TEPLOMĚR

15- DIODA 31- ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA

16- VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ
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seznam servisních organizací: 
usługa organizacji:
 
CZ: RM GAGTRO CZ s.r.o., Náchodská 818/16, Praha 9
tel. +420 281 926 604, info@rmgastro.cz, www.rmgastro.cz
 
SK:  RM GASTRO - JAZ s.r.o., Rybárska 1, Nové Město nad Váhom
tel. +421 32 7717061, obchod@rmgastro.sk, www.rmgastro.sk
 
PL: RM GASTRO Polska Sp. z o. o., ul. Sportowa 15a, 43-450 Ustroń 
tel. +48 33 333 64 27, info@rmgastro.pl, www.rmgastro.pl

RM Gastro, s.r.o.
tř. ČSA 816
391 81 Veselí nad Lužnicí
Czech Republic
IČ: 49825062
DIČ: CZ49825062
tel:              + 420 381 582 284
fax:             + 420 381 582 982
e-mail:      rmgastro@rmgastro.com

web:          www.rmgastro.com


