
Návod k     použití, bezpečnostní pokyny a podmínky použití CZ.  
Děkujeme, že jste zakoupili  výrobek značky Jata S.A.  Zubibitarte, 8 • 48220 Abadino, Španělsko. Před prvním použitím si prosím
pečlivě přečtěte celý návod k použití, abyste se dokonale seznámili se spotřebičem před jeho připojením k láhvi na plyn a pečlivě jej
uschovejte. Výrobce Jata ani importér  Elberry s.r.o. nenese žádnou odpovědnost při používání výrobku v rozporu s návodem.
Bezpečnostní pokyny: 
Při rozbalování ihned znehodnoťte plastové sáčky v kterých je výrobek zabalen. Výrobky Jata jsou určeny pouze pro nekomerční
použití v domácnosti. Přístroj ani tlakovou láhev s plynem nikdy nepoužívejte pokud není v bezvadném stavu a je poškozený. Přístroj
používejte pouze k účelům pro něž je určen. Přístroje zásadně nepoužívejte máte-li vlhké nebo mokré ruce. Veškeré části přístroje,
které  zabezpečují  jeho  provoz  musí  být  sestaveny  a  používány  v souladu  s návodem,  tak,  aby  během provozu  nedošlo  k jejich
rozpojení jsou-li opatřeny krytem, pak i nim. Přístroj ani jeho součásti nikdy    nepokládejte na horký nebo mokrý podklad, neponořujte
do vody pokud není v návodu uvedeno jinak. Nikdy se nedotýkejte částí přístroje u kterých je zřejmé, že jsou během provozu a po
použití  horké  nebo  jejich  emisemi  vznikajícími  při  provozu  přístroje.  Přístroj  a  láhev  s plynem  chraňte  před  teplotními  extrémy.
Nedovolte dětem, aby si s přístrojem hráli. Žádný přístroj Jata nepožívejte pokud se koupete nebo sprchujete. Přístroj nesmí používat
osoby (děti) jejichž fyzické, smyslové nebo duševní rozpoznávací schopnosti jsou nedostatečné, aby uměli přístroj správně a bezpečně
používat nebo osoby bez patřičných zkušeností a znalostí bez dohledu osoby zodpovědné za jejich bezpečnost nebo pokud je takováto
osoba předem nepoučila jak se přístroj používá. Nikdy nemanipulujte nebo neotvírejte přístroj v průběhu provozu pokud k tomu není
určen. Přístroj nepoužívejte je-li poškozen zdroj plynu nebo přívodní hadice. Do přístroje nikdy neodborně nezasahujte! S veškerými
opravami přístroje se vždy obracejte na odborný servis. Tento druh spotřebiče se používá výhradně s plynem typu Propan Butan
G30/31 (LPG) z láhví o objemu 2 a 10 kg. Povrchová teplota LPG láhve nesmí překročit 40°C ! Pokus o připojení jiných typů láhví a
plynu je nebezpečný a může způsobit výbuch. Průtoky a příkony jednotlivých přístrojů jsou uvedeny v tabulce v horní část návodu.
CC305N Plynový dvojplotýnkový vařič na PB. CC303 jednoplotýnkový varič na PB. CC306N trojvařič.
Přístroj slouží pouze k domácímu použití ve venkovním prostředí nebo velmi dobře větraném prostředí,
balkon, terasa, aby se zabránilo nebezpečnému hromadění nespáleného plynu. Pokud si nejste jisti vlastní 
montáží a kompletací s plynovou bombou doporučujeme ji svěřit odborníkovi!  Vařiče je nutno instalovat na rovnou stabilní plochu, která 
snese vystavení teplotě do 80°C. Je zakázáno jej instalovat na plochy hořlavé, nebo do jejich bezprostřední blízkosti. Boční odstup od jakékoliv stěny
musí být nejméně 2 cm, nad vařičem nejméně 75 cm. Postavte ho na vodorovnou, pevnou a stabilní plochu  Připojovací  hadice nesmí být 
delší než 1,5m, překroucena a nesmí se dotýkat předmětů, které by ji mohli poškodit. Při provozu vařiče dbejte na to, aby byla láhev 
vždy níže než hořák. Tím se omezí možnost ucpání trysek. Vizuálně, popřípadě hmatem zkontrolujte stav tlakové hadice. Hadici je 
nutné měnit každé 2 roky. Používejte pouze zdroj plynu Propan Butan (LPG) v 2 nebo 10 litrových láhvích. Nepoužívejte přístroj, který 
je netěsný, poškozený nebo správně nepracuje. Vždy mezi plynovou láhev a přístroj použijte regulátor tlaku plynu. (lze dokoupit jako 
příslušenství). Povolený tlak plynu do přístroje je 28-30mbar. Nikdy při provozu nezavírejte víko vařiče.  Připojení láhve nebo netěsnosti
spojení kontrolujte pouze pěnotvorným roztokem (lze vytvořit za saponátu). Nikdy otevřeným ohněm!!  Budete-li indikovat únik plynu, 
jeho zápach, přístroj ihned odneste na dobře větrané místo bez zdroje otevřeného ohně, kde můžete zjistit místo úniku pěnotvorným 
roztokem a závadu odstranit. Zdroj plynu(láhev)  musí mít samostatný uzávěr (na 2 litrovou láhev nutno dokoupit viz příslušenství).  Na 
redukci, která je součástí přístroje (hadičku) navlečte přiloženou svorku, Vnitřní hranu hadice a vývod z plynového vařiče potřete lehce 
mýdlovým roztokem. Šroubovým pohybem a tlakem v ose redukce a vývodu nasuňte redukci na vývod z přístroje ve tvaru kolene. 
Minimálně 2 cm. Svorku 5mm od okraje (hadičky) dokonale utáhněte. Na opačný konec redukce (mosazný trn) lze připojit hadici 
určenou pro vedení PB s vnitřním průměrem 8mm, která musí být na druhém konci přes regulátor tlaku  připojena přes šroubový ventil 
láhve k zdroji plynu-láhvi. Pozor, matice regulátoru ( s těsněním), který se šroubuje na ventil láhve má opačný závit. Před připojením 
k láhvi zkontrolujte stav těsnění . Nepoužívejte spotřebič, je-li těsnění poškozené nebo opotřebované. Po kompletaci připojení, 
pěnotvorným roztokem zkontrolujte těsnost. Před demontáží plynové láhve musí být zhasnuty hořáky přístroje, zkontrolujte! Pro 
odpojení plynové láhve od reduktoru (odšroubování převlečné matice s protisměrným závitem) postupujte opačným způsobem, než 
byla připojena. Láhev měňte ve venkovním prostředí v místě bez zdroje otevřeného ohně, hořáků nebo zapalovačů a mimo dosah 
ostatních osob.
Zapálení plamene:Na trny ovladače hořáků nasaďte korektně ovladač. Ryska musí směřovat proti kolečku nad ovladačem.

   Zapnutí přístroje: Ze spodu přístroje zkontrolujte průchodnost otvoru primárního vzduch. Na láhvi otevřete uzávěr pro průchod plynu do
přístroje, připravte si zdroj ohně, vybraný ovladač plotýnky, kterou chcete použít na čele přístroje lehce zatlačte a otočte ryskou do

polohy většího plamene  . Přiložte zdroj plamene a zažehněte unikající plyn. Výkon plamene můžete snížit otáčením proti směru
hodinových ručiček do piktogramu menšího plamene. Intenzitu hoření seřizujte po 2 minutách provozu, po nahřátí hořáků. Do té doby
se může objevovat třepotavý plamen. Při optimálním spalovaní je plamen zbarven do modrozlená.  Nikdy spuštěný  hořící přístroj
nenechte bez dozoru. Na zapálený hořák vložte nádobu s potravinou, kterou chcete ohřívat. Průměr dna nádoby by měl být minimálně



8 cm maximálně 24 cm. Při manipulaci s horkým nádobím vždy použijte ochranné pomůcky, které zabrání vašemu popálení.  Nikdy na
něj nevkládejte uzavřené nádoby nebo hořlavé předměty! Není dovoleno přístroj používat jako zdroj tepla! Vypnutí přístroje provedete
otočením ovladače na čele přístroje proti zapálenému hořáku do polohy . Plamen tím uhasíte, nedojde-li k jeho zhasnutí, uzavřete
ihned ventil na láhvi s plynem, přistroj odpojte a dejte prozkoumat servisnímu technikovi. Při vypnutí vařiče na delší dobu (např. přes
noc atp.) uzavřete nejprve jednocestný ventil u LPG láhve a nechte dohořet zbytek plynu z přívodní hadice. Potom teprve uzavřete
jehlový ventil na vařiči. Jinak je hadice vystavena přímému přetlaku plynu z tlakové LPG láhve.U vařiče s víkem po zhasnutí hořáku
nechte horké části pozvolna vychladnout a až poté uzavřete víko vařiče.
UPOZORNĚNÍ : 
Při připojování a odpojování vařiče dochází k malému úniku plynu před dotažením jednocestného ventilu do hrdla láhve, nebo po
povolení z hrdla láhve. Tento jev je normální a je proto nutné, aby zašroubování či vyšroubování ventilu z láhve, ve fázi kdy dochází k
úniku plynu, bylo prováděno co nejrychleji. Je zakázáno provádět jakékoliv technické úpravy přístroje, příslušenství i láhví na plyn,
mohou být životu nebezpečné.
Přestanete-li přístroj používat, demontujte jej ze zdroje plynu a uložte. Zjistíte-li na přístroji závadu, která znemožňuje jeho použití 
přístroj odešlete do servisu na adresu Reklamace, Elberry s.r.o. Bořice 100, 538 62 Hrochův Týnec.
Údržba a čištění. Plamen uhaste nejprve uzavřením uzávěru na láhvi a zbytek plynu nechte vyhořet, teprve potom na přístroji otočením
ovladačů do polohy . Nikdy nepoužívejte k čištění přístroje chemická rozpouštědla, která by mohla přístroj nevratně poškodit nebo
abrazivní a drsné prostředky, které by měli na přístroj stejný vliv.Nevylévejte do hořáku jakoukoliv tekutinu.  Tělo přístroje můžete otřít
vlhkým hadříkem je-li to nutné. 
Skladování přístroje:
Spotřebič musí být skladován v uzavřených, dobře větraných místnostech neobsahujících agresivní látky, při teplotě nejméně 10°C a
relativní vlhkosti vzduchu nejvýše 80%. Pokud je vařič připojen k tlakové LPG láhvi nesmí být uložen v prostoru pod úrovní terénu.
 
          

Pokud přístroj přestanete používat postarejte se o jeho ekologickou likvidaci. Zajistíte tak recyklaci a zdravé životní prostředí.

Příslušenství/príslušenstvo:
Sada pro připojení plynové láhve od 2 kg. / Sada pre pripojenie pre plynovu láhev od 2kg. Obsahuje: Tlakový ventil, regulátor tlaku, 
propojovací hadici, jistící svorku.
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Sada pro připojení plynové láhve od 10 kg. / Sada pre pripojenie pro plynovou láhev od 10kg. Obsahuje: Regulátor tlaku, propojovací 
hadici, jistící svorku.

55708 môžete objednať na www.eberry.cz
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