
 

 

 

 

Návod k použití topení 

1. Před zahájením používání topení a před připojením k plynové láhvi se náležitě seznamte s 
návodem k použití, montáží a uchováváním. 
2. Topení je možno používat pouze s kartuší butanu typu Alpen camping. 
3. Chraňte před dětmi 
4. Topení je možné používat pouze mimo dosah hořlavých látek v dobře větratelných 
prostorách 
 
Model: lk-1100   Tlakové připojení: tlak páry butanu 
Výkon: 1,7 KW   Spotřeba plynu: 108g/h 

 

Využití: topení 

 

 

Využití: ohřívač pokrmů 

 

UPOZORNĚNÍ! 
Nepoužívejte topení, jestliže je poškozené nebo opotřebované těsnění pro PB láhev. 

Bezpečnostní pokyny: 
Topení je vybaveno pojistkou, která uzavírá přívod plynu, pokud tlak v kartuši stoupá příliš 
rychle např. v případě přehřátí. Kartuši není možno zapnout, není-li regulátor plamene 
nastaven do polohy OFF. 
 
 



Uvedení do provozu: 
Je třeba věnovat pozornost štítku s upozorněním. 

1. Sejměte víko kartuše a hlavu kartuše položte směrem dopředu tak, že se 
ponoří do vrcholu vedení ventilu. 

2. stiskněte pojistný ventil uzavírající kartuš směrem dolů 
3. otočte regulátor plamene doleva do pozice ON až do zapálení plamene. 
4. následovně regulujte sílu plamene. Jestliže uslyšíte sykot, 

znamená to, že kartuš nebyla řádně zapojena- pak je potřeba založení kartuše 
zopakovat.  

5. Topení 2v1 pracuje na plynové kartuše nebo standardní PB láhev, na kterou je nutné 
přišroubovat koncovku (je součástí balení). Při použití PB láhve je nutný regulátor 
tlaku. 

 
Vypnutí: 

1. Otočte regulátor plamene do polohy OFF a zdvihněte páčku uzavíracího ventilu do 
polohy Unlock 

2. V případě nebezpečí posuňte páčku do pozice Unlock, tím dojde k přerušení dodávky 
plynu.  

3. pro vlastní bezpečnost po každém použití vyjměte kartuš. 
4. Vyjmutou kartuš zabezpečte červenou zátkou a uchovávejte na dobře větratelném a 

chladném místě. 
 

Bezpečnostní pokyny: 
1. Používejte výhradně kartuše s butanem typu Alpen camping označených k použití do 

přenosných topení. 
2. Použití jiné kartuše může způsobit vážné poškození. 
5. Není povoleno zakrývat topení (může dojít ke vznícení). 
6. Topení musí být postaveno na rovné ploše. 
7. Není povoleno topení používat v blízkosti hořlavých látek. 
8. Kartuše musí být uchovávané na bezpečném a dobře větratelném místě 
9. Není povoleno zapalovat plamen v případě netěsnosti, lze použít mýdlovou vodu. 
10. Není povoleno na topení provádět jakékoliv vlastní úpravy. 
11. V případě poruchy se obraťte na svého prodejce. 

 
Možné příčiny nefunkčnosti: 

• Nedostatek plynu - ověřte zda kartuš či PB láhev je správně nainstalována 
- ověřte, zda kartuš či PB láhev je dostatečně naplněna 
- nelze použít při teplotě nižší než 4 stupně Celsia 

• Chyba při zapalování – vyčistěte hořák 


