
 
MEVA  a. s.       
Roudnice  n.L.  

Návod  k  obsluze 
 

       Jednoho�ákový va�i� FOCUS   Typ KP06010 
       Jednoho�ákový va�i� FOCUS Piezo Typ KP06010P 
       Jednoho�ákový va�i� CLIO    Typ KP06012 
       Jednoho�ákový va�i� CLIO Piezo  Typ KP06012P 
 
 
D�ležité 

Pe�liv� si p�e�t�te tento návod k obsluze, abyste se dob�e seznámili se spot�ebi�em p�ed jeho 
p�ipojením k butanové kartuši. Tento návod uschovejte pro p�íští použití ! 
 
Použití 

Tyto butanové va�i�e FOCUS Typ KP06010, FOCUS Piezo Typ KP06010P, CLIO Typ KP06012 a 
CLIO Piezo Typ KP06012P (dále jen va�i�) jsou ur�eny pro turistické ú�ely k provozu ve venkovním 
prost�edí, rekrea�ních chatách a zahradním domcích (kde je zaru�eno dostate�né v�trání) k tepelné 
p�íprav� pokrm�. 

Va�i� je spot�ebi� kategorie I3B. 
Va�i� je konstruován ke spalování plynného butanu s p�ímým p�etlakem. 
Va�i� se p�ipojuje k jednorázové propichovací kartuši Typ KP02001 s obsahem 190 g.   
Jednorázová propichovací kartuše je pln�na butanem a spl�uje požadavky �SN EN 417. 
Pro jiné druhy paliv spot�ebi� nelze použít ani provést p�estavbu spot�ebi�e ! 
Snaha o p�ipojení jiných typ� lahví na plyn m�že být nebezpe�ná ! 
 

Popis 
Va�i� je dodáván bez plynové kartuše. Tuto kartuši (Typ KP02001) lze objednat u výrobce (Meva 

a.s., tel.: 00420 416 823 390, 391, 302, fax: 00420 416 823 300, www.meva.cz/shop) nebo u jeho 
obchodních partner�. 
 
Technická data   

Zdroj  .............................................................. 190 g propichovací kartuše pln�ná butanem 
Výkon (va�i�e FOCUS) .................................. 1400 W   
Výkon (va�i�e CLIO) ..................................... 960 W   
Spot�eba (va�i�e FOCUS) .............................. 102 g / h 
Spot�eba (va�i�e CLIO) .................................. 70 g / h 
Pr�m�r trysky (va�i�e FOCUS)  ..................... ∅ 0,24 mm 
Pr�m�r trysky (va�i�e CLIO)  ......................... ∅ 0,22 mm 
Výška va�i�e ................................................... 200 mm 
Maximální zatížení  ........................................ max. 7 kg 
Hmotnost bez kartuše ...................................... 0,5 kg 

 
Podmínky pro provoz va�i�e 

Va�i� je ur�en pro turistické ú�ely k provozu ve venkovním prost�edí, ale i v rekrea�ních chatách a 
zahradních domcích s minimálním objemem místnosti, ve které je va�i� umíst�n, 20 m3 (va�i�e CLIO) 
nebo 28 m3 (va�i�e FOCUS) a je p�ímo v�tratelná (vým�nu vzduchu s venkovním prostorem lze zajistit 
otev�ením oken, balkónových dve�í, v�tracích k�ídel apod.). Va�i� p�i provozu spot�ebovává kyslík a v 
nev�traných uzav�ených místnostech m�že být uživatel vážn� ohrožen na život� z d�vodu nedostatku 
kyslíku a zvýšené koncentrace CO ! 

Va�i� musí být provozován na vodorovném povrchu. 
Minimální odstupová vzdálenost plynové kartuše od zdroje tepla bez otev�eného plamene musí být 

0,5 m a od ostatních zdroj� s otev�eným plamenem ve sm�ru p�ímého sálání 1,5 m. Plynovou kartuši 
nevystavujte teplotám p�esahujícím 50°C ani p�ímému slune�nímu zá�ení.  
 
P�ipojení va�i�e ke kartuši 
- Otá�ením doleva odšroubujte horní �ást nádoby s ho�ákem od spodní �ásti nádoby. 
- Zkontrolujte pryžové t�sn�ní ventilu (uvnit� horní �ásti nádoby) zda je správn� nasazeno. 
- Zkontrolujte zda nejsou zne�ist�ny otvory primárního vzduchu (na trubce ho�áku). 



- Vložte kartuši do spodní �ásti nádoby tak, aby vypouklá �ást s prolisem na propichovací jehlu 
ventilu sm��ovala vzh�ru. 

- P�esv�d�te se, že je ovládací ventil va�i�e uzav�en. V p�ípad�, že není, jej uzav�ete otá�ením 
knoflíku doprava na doraz. 

- Nasa�te horní �ást nádoby na její spodní �ást s kartuší a pevn� zašroubujte. 
-  �ást, která se p�ipojuje na kartuši, chra�te p�ed zne�išt�ním aby ne�istoty nep�icházely s plynem až 

do trysky a neucpaly ji. 
 
 P�i šroubování spodní �ásti nádoby s kartuší do horní �ásti nádoby dojde k proniknutí propichovací 
jehly ventilu st�nou kartuše, což se projeví sy�ením unikajícího plynu. Tento jev je normální a je proto 
nutné, aby zašroubování, ve fázi kdy dochází k úniku plynu, bylo provád�no co nejrychleji. 
 
Zapalování a zhášení va�i�e 
- va�i� s piezozapalováním (FOCUS Piezo a CLIO Piezo) : 

- oto�te knoflík ovládacího ventilu va�i�e doleva až uslyšíte slabé sy�ení proudícího plynu, 
následn� stisknutím knoflíku piezozapalova�e zapalte plyn.  

- va�i� bez piezozapalování (FOCUS a CLIO) : 
- oto�te knoflík ovládacího ventilu va�i�e doleva až uslyšíte slabé sy�ení proudícího plynu, 

následn� zapalte zápalkou plyn u ho�áku.  
- Intenzitu ho�ení se�i�te uzavíráním (doprava - ) nebo otevíráním (doleva + ) knoflíku ventilu.  
- B�hem doby p�edeh�ívání nebo p�i pohybu spot�ebi�em m�že plyn ho�et t�epotavým plamenem. 

Doba p�edeh�ívání je cca 2 min. 
- Zhášení ho�áku se provede úplným uzav�ením knoflíku ventilu (oto�ením doprava na doraz). 
 
Odpojení va�i�e a vým�na kartuše 

Zav�ete ventil spot�ebi�e a nechte ho vychladnout. P�esv�d�te se, zda je kartuše prázdná (ho�ák již 
nejde zapálit a p�i  zat�epání spot�ebi�em není zjišt�n žádný pohyb tekutého obsahu kartuše). Úpln� 
odšroubujte spodní �ást nádoby, vložte novou kartuši a úpln� zašroubujte do horní �ásti nádoby. 
 
Údržba 

P�ed každým použitím je nutno zkontrolovat dotažení všech spoj� a zkontrolovat zda nejsou 
zne�ist�ny otvory primárního vzduchu na trubce ho�áku. 

Údržbu spot�ebi�e provád�jte vždy v pravidelných intervalech a dále v p�ípadech v�tšího zne�išt�ní.  
Vým�na kartuše na plyn se musí provád�t ve venkovním prost�edí, mimo jakéhokoliv zdroje 

zapálení/vznícení a mimo dosah ostatních osob. 
 
Závady a jejich odstran�ní 
 - P�i odstra�ování závad, u kterých se musí provád�t demontáž a montáž jednotlivých díl� va�i�e, 
je nutné vypnout va�i� a odpojit ho od kartuše (ta musí být prázdná) ! 

- Pokud se necítíte natolik technicky zdatní a n�které �innosti uvedené v tomto návodu 
(odstra�ování závad atd.) by Vám �inily potíže, obra�te se na odborný servis – výrobce (Meva a.s., tel.: 
00420 416 823 390, 391, 302). 
 

Závada Odstran�ní závady 
• Ho�ák va�i�e nelze zapálit. • Zkontrolujte stav napln�ní kartuše. Upozor�ujeme, že 

se snižující se povrchovou teplotou kartuše 
a ubývajícím množstvím plynu klesá i tlak a úm�rn� 
tomu klesá i výkon va�i�e.  

• Dále zkontrolujte stav trysky. Vyšroubujte ho�ák 
(otá�ením doleva), vyšroubujte trysku a pro�ist�te ji 
propichovací jehlou (Typ 4570 - není sou�ástí balení) a 
vyperte ji v technickém benzinu. Nelze-li takto trysku 
pro�istit, nahra�te ji novou. Tryska musí mít ozna�ení �. 
24 (va�i�e FOCUS) nebo �. 22 (va�i�e CLIO).  

• P�i zapalování ho�áku va�i�e nastavte pro snazší 
zapálení pouze slabý pr�tok plynu a po zaho�ení plynu 
doregulujte pr�tok na požadovaný výkon plamene. 

 
• Zne�ist�ní ho�áku p�ekyp�ným 

jídlem 
 

• Spot�ebi� odpojte od kartuše (je-li zcela prázdná) omyjte 
vodou a nechte vysušit. 

 
 
 



Skladování 
 Spot�ebi� musí být skladován v uzav�ených, dob�e v�traných místnostech neobsahujících agresivní 
látky, p�i teplot� nejmén� 10°C a relativní vlhkostí vzduchu nejvýše 80%.  

Novou (nep�ipojenou) kartuši skladujte na chladném, suchém míst�.  
 
Likvidace 
 Pokud se rozhodnete pro likvidaci starého spot�ebi�e, a� už proto, že jste si zakoupili nový nebo 
proto, že se na starém vyskytla neopravitelná závada, odneste jej na místo k tomu ur�ené (nap�. Sb�r 
druhotných surovin, Sb�rný dv�r apod.). 

Kartuši neotvírejte násilím a nevhazujte do ohn�. Vyhazujte na bezpe�ném míst�. 
 
Likvidace obalu 
 Obal odložte na místo ur�ené obcí k ukládání odpadu. 
 
Bezpe�nostní požadavky 

- Va�i� smí obsluhovat pouze dosp�lá osoba nad 18 let podle tohoto návodu ! P�i provozu va�i�e 
musí obsluha dále respektovat všeobecné požárn� bezpe�nostní p�edpisy ! 

- Obsluha va�i�e nesmí být v žádném p�ípad� sv��ována d�tem ! 
- Va�i� musí být uložen mimo dosah d�tí ! 
- Nepoužívejte va�i�, pokud je net�sný, poškozený nebo pokud pracuje nesprávn� ! 
- Jestliže Váš spot�ebi� není t�sný (zápach plynu), okamžit� jej p�eneste do venkovního prost�edí, 

do místa bez otev�eného ohn� s dobrým v�tráním, kde lze zjistit a zastavit tento únik. Chcete-li 
provést kontrolu únik� (t�snosti) Vašeho spot�ebi�e, provád�jte to ve venkovním prost�edí. 
Nezjiš�ujte úniky otev�eným ohn�m, použijte p�notvorný roztok ! 

- P�ístupné �ásti va�i�e v blízkosti ho�áku jsou p�i provozu a bezprost�edn� po n�m velmi  horké ! 
Zamezte p�ístupu malých d�tí ke spot�ebi�i ! 

- P�i provozu je nutno va�i� umístit na neho�lavou podložku a mít ho pod dohledem ! 
- Z hlediska požární bezpe�nosti musí být va�i� umíst�n nejmén� 500mm od ho�lavých   materiál� 

! 
- Kontrolu t�snosti provád�jte v dob�e v�trané místnosti, pop�. ve venkovním prost�edí, mimo 

zdroje zapálení/vznícení a mimo dosah ostatních osob ! 
- Vým�nu kartuše provád�jte ve venkovním prost�edí, mimo zdroje zapálení/vznícení a mimo 

dosah ostatních osob ! 
-  Kartuši nevystavujte teplotám p�esahujícím 50°C !  
- Chra�te kartuši p�ed p�ímým slune�ním zá�ením ! 
- V prostoru, kde je va�i� v použití, je nutné zajistit dostate�né v�trání ! 
- Je zakázáno používat spot�ebi� v místnostech a prostorách pod úrovní terénu ! 
- Z bezpe�nostních d�vod� neupravujte žádné díly va�i�e ! 
- Je zakázáno p�estavovat spot�ebi� na jiný druh plynu ! 
- Nepoužívejte va�i� p�i silném v�tru ! 
- Nepohybujte va�i�em pokud je v provozu ! 
- Spot�ebi� nepoužívejte v prost�edí, kde se pracuje s éterickými, nát�rovými hmotami, lepidly 

apod. ! 
 

POZOR ! 
Va�i� spot�ebovává p�i provozu kyslík a v nev�trané místnosti, zejména v obytných p�ív�sech, 

rekrea�ních chatách nebo na obytných lodích, m�že být uživatel vážn� ohrožen na život� z d�vodu 
nedostatku kyslíku a zvýšené koncentrace CO ! Proto je nutné aby minimální objem místnosti, ve které 
je spot�ebi� používán, byl 20 m3 (va�i�e CLIO) nebo 28 m3 (va�i�e FOCUS) a bylo zajišt�no dostate�né 
v�trání. Je nutné zajistit dostate�ný p�ívod spalovacího vzduchu a zárove� je nutné zabránit 
p�ípadnému nebezpe�nému hromad�ní nespáleného paliva u va�i�e ! Butan je z fyzikálního hlediska 
t�žší než vzduch a v p�ípad� samovolného úniku v d�sledku net�snosti klesá a hromadí se u zem�.  
 
Poznámka 
 Zm�ny v technických údajích jsou vyhrazeny. Vyobrazení díky neustálému inova�nímu postupu 
jsou nezávazná. Tiskové chyby vyhrazeny. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Záru�ní podmínky 

Spot�ebiteli se poskytuje záruka na správnou funkci za�ízení a má nárok na bezplatnou opravu 
nebo vým�nu sou�ástí, které by se ukázali v záru�ní dob� vadnými pro chybnou výrobu nebo skrytou 
vadu materiálu. Záruka se nevztahuje na b�žné provozní opot�ebení, závady vzniklé úmyslným 
poškozením, hrubou nedbalostí p�i používání nebo pokud provede kupující na výrobku úpravy nebo 
zm�ny. Výrobce neodpovídá za škody zp�sobené neodborným zacházením �i údržbou mimo rámec 
p�íslušného návodu k obsluze. Na zm�ny níže vyjmenované jako b�žné opot�ebení se nevztahují 
záru�ní podmínky, protože je nelze považovat za vadu výrobku.  

Pokud se vyskytne n�jaká nejasnost ohledn� provozu �i údržby spot�ebi�e, obra�te se na odborný 
servis – výrobce (Meva a.s., tel.: 00420 416 823 390, 391, 302, 292) 

Výrobce ru�í za výrobky 24 m�síc� ode dne prodeje. 
 

B�žné provozní opot�ebení 
 Za b�žné provozní opot�ebení se považuje vzhledem k povaze a funkci výrobku nap�. : 
  - zabarvení horního nerezového dílu ho�áku 
  - zabarvení �ástí v blízkosti ho�áku 
 

N�které výše uvedené zm�ny na výrobku se mohou projevit již po n�kolika málo použitích, p�i�emž 
se tím nijak nesníží užitná hodnota výrobku. 
 
Opravy a servis 

Záru�ní i mimozáru�ní opravy tohoto výrobku provádí a náhradní díly dodává výrobní podnik: 
 

 MEVA a.s.                   Tel.: 00420 - 416 823 111*     
 Na Urbance 632                 Fax.: 00420 - 416 823 300 
 413 13  Roudnice nad Labem               E-mail : prodej.urbanka@meva.cz 
              Internet: www.meva.cz 
 
 Datum technické kontroly :     Datum prodeje : 
  
 Podpis :           Podpis : 
  
 Razítko :           Razítko : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


