
Alpen Camping,  

2 funkční plynový vařič.  

Návod k obsluze. 

1. Před použitím vařiče, nebo před napojením na plynovou láhev je nutné se seznámit 

s návodem na jeho obsluhu, montáž a ošetření. 

2. Je nutné dodržet návody na obsluhu zařízení 

3. Vařič se smí používat pouze s originálními kartušemi/ náplněmi s butenem, které odpovídají 

typu Alpen Camping. 

4. Uchovávejte mimo dosah dětí 

5. Vařič používejte pouze venku. Není dovoleno používat například ve stanu, v kabině auta atp. 

 

 

Model lk002, lk 001 

Výkon:2,3KW/h 

Rok výroby: 2016 

Těsnění spojení: těsnění na použitý plyn/butan 

Spotřeba plynu. 166g/h 

 

Popis 

 

1. Vařič 

2. Rámeček vařiče 

3. Místo spoje s kartuší, nebo s propan-butanovou lahví 

4. Kryt proti větru, průvanu 

5. Rošt 

6. Hořák 

7. Lock/zapnuto, unlock/vypnuto  

8. Regulátor plamene s piezo zapalovačem(poloha regulátoru na max) 

Upozornění 

Po rozbalení, před použitím vařiče, se musí obrátit rošt do správné polohy. Dbejte na uložení vařiče 

na rovné a pevné podložce. Pokud je hořák vařiče rezavý či ucpaný nečistotou, očistěte jen. Vařič 

se nesmí používat, pokud je těsnění poškozené, nebo ve špatném stavu.  

Vařič je dodatečně ochráněn. Západkou, která zabezpečuje spoj kartuše s přístrojem. Kartuš nelze 

připojit, když je regulátor plamene v pozici OFF, nebo v případě, že je varný rošt obrácen do 

transportní pozice. 

Uvedení do provozu: 

1. Po vyjmutí z přepravního obalu obraťte rošt z transportní pozice do pozice pracovní. 2. 

Otevřete otvor na kartuš (3) a našroubujte samostatnou převlečnou matici na závit vařiče. 

Položte kartuš směrem k ústí vařiče. Na ústí kartuše se nachází lem, s výřezem.  Vloženou 

kartuš zajistěte západkou v místě výřezu. 3. Páku (7) přesuňte do pozice lock. Dojde tak ke 



spojení a uzamčení kartuše k přístroji vařiče.  4. Regulátor plamene otočte naplno do pozice 

ON, než se ozve cvaknutí piezo-elektrického zapalovače. 5. Plamen vařiče poté dle potřeby 

zregulujte. 6. Pokud by se ze spoje ozývalo syčení, nedošlo ke správnému spojení kartuše 

s přístrojem vařiče. Opakujte postup vložení kartuše. Přesvědčte se, že je v pořádku těsnění 

v přístroji. 7. Vařič pracuje jak s kartušemi, tak s obyčejnou propan-butanovou lahví dále jen 

PBL(2kg). Na připojení k PBL je nutné požívat regulátor tlaku a plynovou gumovou hadici.  

Přístroj používejte v dobře větraném okolí, okolní teplota pro použití vařiče by neměla 

klesnou pod 4°C. 

 

Vypnutí vařiče 

Regulátor tlaku na OFF, páku zabezpečení kartuše na UNLOCK. Po každém použití vyjměte 

kartuš z přístroje a přepravujte ji odděleně. Kartuš zajistěte originálním červeným vrškem. 

Vařičn očistěte od zbytků jídla.  

Bezpečnostní opatření 

Do vařiče Alpen Camping používejte výhradně k tomu určené kartuše, určených pro použití 

přenosných vařičů typu lk001 a lk002. Používání jiných kartuší může zapříčinit poškození 

vařiče, může vést k požáru. Nepoužívejte 2 vařiče těsně vedle sebe. Nepoužívejte velké 

nádoby k vaření, nesmí přesahovat rozměry vařiče. Nepoužívejte vařič bez roštu. Není 

dovoleno používat vařič v blízkosti hořlavin. Není dovoleno jakéhokoliv neodborného zásahu. 

Případné netěsnosti můžete odhalit pomocí mýdlové vody, je zakázáno používat otevřeného 

ohně.  Při použití PBL používejte výhradně certifikovanou hadici, nejméně 1m dlouhou.  

V případě poruchy vařiče se obraťte na prodejce. 

Možné příčiny, proč vařič nefunguje: prázdná kartuš (PBL), kontrola připojení kartuše, nízká 

okolní teplota (musí být vyšší jak 4°C). Nezapaluje – očistěte opatrně hlavičku piezo 

zapalovače, může být mastná, nedává jiskru. 

Dodavatel pro ČR 

BORG-HICO CZ, s.r.o.  

TOPRA TRADE, s.r.o. 

Blanenská 355/117, 664 34  Kuřim 

www.atolautomotive.cz 

 

 

 


