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Lea con atención este Manual de Instrucciones. 

Por favor leia atentamente as Instruções deste Manual. 

Read the Instruction Manual carefully. 

 

LD-168C 

 



 
 
 
 
 
INSTRUCCIONES PARA EL USUARIO 
 
Lea detenidamente estas instrucciones y familiarícese con su nueva estufa de gas antes de 
utilizarla por primera vez. Guarde estas instrucciones 
 
ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES 
 
• LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES 

• No utilice nunca la ESTUFA si esta sufre algún tipo de daño. 

• Antes de utilizar una nueva bombona de gas, compruebe con el llenador de gas que se ha 
retirado todo el gas antes de proceder a su rellenado con LPG. No utilice una bombona de gas 
que haya sido rellenada previamente con nitrógeno. Cualquier resto de nitrógeno provocará 
que la estufa no se encienda y que la luz piloto no funcione. 

• Nunca utilice la estufa cerca de un baño, ducha, piscina o caravana. 

• Extreme la vigilancia cuando cualquier aparato electrodoméstico esté siendo utilizado por 
niños o cerca de ellos. 

• Tenga especial cuidado cuando utilice este aparato sobre un suelo pulido. La estufa lleva 
ruedas y los niños o los animales podrían golpear accidentalmente este aparato y moverlo. 

• No cambie la bombona en presencia de una llama abierta como cigarrillos, velas, etc. 

• Utilice solamente GAS LICUADO DE PETRÓLEO (GLP) 

• No utilice la estufa para cocinar ni para calentar alimentos o grasas. 

• Utilice siempre la estufa en posición vertical. 

• No utilice la estufa si esta ha sufrido algún daño o si funciona mal. Lleve este aparato al 
vendedor para que lo examine, repare o efectúe los ajustes necesarios. 

• No utilice este aparato para otros fines distintos de su uso previsto. 

• No se admitirán responsabilidades por los daños provocados por el no seguimiento de estas 
instrucciones o por el uso inadecuado de este aparato. 

• Coloque siempre la estufa de cara al centro de la habitación. 

• No cubra la estufa con ningún tipo de tela, ni ropa ni objetos extraños, ni la coloque cerca de 
ningún material con pliegues (cortinas, etc.) 

• No mueva la estufa de una habitación a otra cuando esté encendida; APÁGUELA primero. 

• Cierre inmediatamente la llave de gas de la bombona si detecta olor a gas. NO 
DESCONECTE EL REGULADOR. 

• No cambie nunca el regulador. Este regulador ha sido diseñado especialmente para esta 
estufa. Si se necesita cambiar el regulador, solamente podrá hacerlo un técnico o vendedor 
autorizado. 
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ESPAÑOL 



• Esta estufa emite productos residuales de combustión en la atmósfera; asegúrese de que la 
habitación está adecuadamente ventilada. Para que una habitación donde se utiliza una 
estufa esté bien ventilada, deberá tener 100 cm² de aire como mínimo. Esta ventilación se 
puede conseguir incluso abriendo un poco más la puerta. 

• Está absolutamente prohibido poner la bombona boca abajo para intentar vaciarla del todo. 
Ello provocaría el derrame de los residuos presentes en el fondo de la bombona, lo cual 
dañaría la estufa de manera irreparable. 

• Cuando no esté utilizando la estufa, guárdela tapada con una bolsa de plástico, de manera 
que no se pueda depositar polvo en ninguno de los dispositivos de seguridad. 

• Al comienzo de una nueva temporada, compruebe que todos los tubos y conexiones de gas 
están apretados. Si tiene que cambiar la manguera de gas, utilice únicamente una manguera 
de 400 mm de largo de acuerdo con las normas de seguridad. 

 

CONSEJOS IMPORTANTES: 

Lea detenidamente las instrucciones de este manual. Contiene importante información relativa al 
funcionamiento de la estufa y a su seguridad. 

• No utilice este aparato si estuviera defectuoso. 

• El mantenimiento y las reparaciones deberán ser efectuadas exclusivamente por un Técnico 
Cualificado. 

• La estufa debe ser revisada cada año por un Técnico Cualificado para que funcione de manera 
segura y para detectar cualquier fallo. 

• Guarde estas instrucciones para futuras consultas. 
 
 
INFORMACIÓN DE SEGURIDAD 

• Esta es una estufa sin tiro. Asegúrese de que la habitación está ventilada cuando la estufa 
esté funcionando. No encienda la estufa en un cualquier espacio completamente cerrado. 

• No encienda la estufa cerca de paredes, cortinas o muebles. La estufa funciona siempre de 
cara al centro de la habitación. A continuación se muestra la posición correcta: 

 

 
 
• No mueva la estufa cuando esté encendida. 

• No coloque ningún objeto sobre la estufa ni contra ella. 
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• La protección de este aparato cumple con los requisitos estándar de seguridad. No 
proporciona una protección completa para niños pequeños ni personas poco estables. La 
protección sirve para evitar el riesgo de lesiones. No retire ni modifique ninguna parte. 

• Compruebe si hay fugas en el aparato antes de utilizarlo por primera vez y siempre que 
conecte de nuevo la bombona después de ser rellenada. NUNCA UTILICE UNA LLAMA 
ABIERTA PARA COMPROBAR FUGAS. 

• Cierre siempre la válvula de la bombona de gas cuando no esté utilizando la estufa. 
 
 

INSTALACIÓN 

La estufa de GLP es una forma segura y eficaz de calentarse si se utiliza siguiendo exactamente 
estas instrucciones. 
 
Lea estas instrucciones y entiéndalas bien antes de poner en funcionamiento esta estufa. Si no 
entiende las instrucciones, pida consejo a la Asistencia Técnica antes de utilizarla. 
La bombona debe ser adecuada a esta estufa. Purgue el aire de la bombona la primera vez que la 
rellene para asegurar el correcto funcionamiento de la estufa. Esto deberán hacerlo en la estación 
de llenado de gas. La bombona deberá ser revisada cada vez que se rellene en una estación de 
llenado de gas autorizada por motivos de seguridad. 
 
INSTALACIÓN DE LA ESTUFA 

1. Después de sacar la estufa de su envase, retire el panel posterior que se encuentra encajado 
en el interior de la cavidad de la estufa. 

2. Coloque 1 bombona de gas llena en la parte posterior de la estufa. 

3. Enrosque el tubo flexible del regulador (tubo flexible y regulador no provenidos) en la 
entrada de gas de la estufa y apriete lo con una abrazadera. Encaje el regulador en la 
bombona de gas. 

4. IMPORTANTE 
COMPROBACIÓN de fugas: Realice esta operación en una zona bien ventilada, lejos de 
llamas abiertas u otras fuentes de ignición. 

Con el regulador conectado a la bombona, abra la espita para abrir el gas. 
 
 

 
Pincele todas las conexiones del tubo flexible a la estufa y al regulador con una solución de 
agua y detergente en una proporción 50:50. La aparición de burbujas indica que existe una 
fuga. Si encuentra una fuga, cierre la espita del regulador de la bombona, desconecte el 
regulador de la bombona de gas y lleve la bombona de gas a un lugar fresco y bien ventilado. 
Póngase en contacto con su vendedor o con su proveedor de gas. 
NO UTILICE LA ESTUFA SI HAY ALGUNA FUGA. 
NO UTILICE UNA LLAMA ABIERTA PARA COMPROBAR FUGAS. 
NO ENCIENDA NINGÚN APARATO ELÉCTRICO SI HAY UNA FUGA DE GAS. 

5. Después de comprobar satisfactoriamente si hay fugas, coloque el panel posterior en la estufa. 
Quizás sea necesario girar ligeramente la bombona para que el regulador y el tubo flexible 
encajen en el panel posterior sin retorcer el tubo flexible. 

 
Nota: La estufa lleva incorporados varios dispositivos de seguridad que apagarán la estufa  en 
condiciones peligrosas.  

El primero de ellos hace que, en caso de que la llama se apague accidentalmente, la estufa de 
gas se apague automáticamente. 
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El segundo dispositivo apagará la estufa si esta se cae; si se activa este dispositivo, levante la 
estufa, compruebe los daños y espere 5-10 minutos antes de intentar encender de nuevo la estufa. 
Este dispositivo también se activará si la estufa sufre algún golpe o sacudida. 
 
 
INSTRUCCIONES DE ENCENDIDO: 

Esta estufa tiene tres intensidades diferentes. 1- BAJA – 2- MEDIA – 3 -ALTA. 
Modo de encendido: Encendido piezo. 
• Abra la espita del regulador de la bombona de gas. 
• Pulse y gire el mando regulador de la temperatura a la posición BAJA y mantenga pulsado por 

10 segundos. 
• Mientras esté pulsando el mando del Regulador de la Temperatura, pulse el mando de 

IGNICIÓN (Mechero), hasta encender la llama piloto, mantenga el mando pulsado hasta 
10-15 segundos. Suelte el mando regulador de la temperatura. Si la llama piloto se apaga, 
vuelva a hacer los pasos encima descritos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Nota: Cuando vaya a encender por la primera vez una estufa nueva, mantenga pulsado el mando 
del regulador de la temperatura durante más tiempo para permitir que el gas fluya al piloto. 
 
Una vez que la estufa esté encendida y el mando en la posición 1 - BAJA, al girar el mando a las 
posiciones 2 - MEDIA o 3 - ALTA, se encenderán el segundo y tercer panel respectivamente. 
 
Para apagar la estufa, gire el mando del regulador de la temperatura a la posición “START” y 
cierre la espita del regulador de la bombona. La estufa solamente se puede apagar cerrando la 
espita del regulador de la bombona. 
 
 

CAPACIDAD ΚW CONSUMO Kg/hora 
POSICIÓN 1 – BAJA: 1,4 Kw 0,104 
POSICIÓN 2 - MEDIA: 2,8 Kw 0,208 
POSICIÓN 3 – ALTA: 4,2 Kw 0,310 

 
 
 
CAMBIO DE LA BOMBONA: 

Cierre la espita del regulador de la bombona y deje que la estufa se enfríe del totalmente antes de 
retirar el regulador y cambiar la bombona. No intente retirar el regulador cuando la estufa esté 
todavía funcionando. 
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MANTENIMIENTO: 

• Antes de realizar operaciones de mantenimiento o limpieza, cierre el suministro de gas y 
asegúrese de que la estufa está fría. No intente limpiar la estufa cuando esté funcionando. 

• La estufa debe ser revisada cada año por un Técnico Cualificado para que funcione de manera 
segura y para detectar cualquier fallo. 

• Si detecta algún fallo en su funcionamiento, apague la estufa y póngase en contacto con la 
Asistencia Técnica. 

• Limpie periódicamente el exterior de la estufa y la zona donde está colocada para eliminar el 
polvo y las pelusas acumuladas en la superficie de los elementos cerámicos. No golpee estos 
elementos, ya que podrían volverse muy frágiles con el uso. 

• No utilice productos abrasivos para limpiar la estufa. 

• Observe el piloto cuando la estufa esté en funcionamiento. La llama debe ser constante. Si 
parpadea o es amarilla, compruebe si la estufa funciona bien. 

• Si necesita cambiar alguna pieza, debe hacerlo con piezas originales suministradas por la 
Asistencia Técnica únicamente. El uso de piezas de repuesto inadecuadas podría ser 
peligroso y anularía la garantía. 

Cuando no esté utilizando la estufa, recomendamos que la mantenga tapada o guardada en su 
caja para minimizar la acumulación de suciedad. 
 
 
AYUDA ANTES DE LLAMAR AL SERVICIO TÉCNICO 

LA ESTUFA NO SE ENCIENDE: 

• Compruebe si la bombona de gas está llena 
• Compruebe si el regulador está bien colocado y si la espita del regulador de la bombona está 

abierta. 
• Compruebe si ha seguido correctamente las instrucciones. 
 
Si esto ocurre después de haber cambiado la bombona, puede deberse a: 

• Aire en la bombona – mantenga pulsado el mando del regulador de la temperatura durante 
más tiempo hasta que el piloto y el quemador principal se enciendan. Cambie el mando a la 
posición 3-Alta. 

• Quizás la bombona esté demasiado fría. Deje que la bombona alcance la temperatura 
ambiente antes de intentar encender la estufa. 

 
 
LA ESTUFA SE APAGA SOLA: 

• Si la estufa se apaga sola cuando está funcionando, repita la operación siguiendo fielmente las 
instrucciones. 

• Si se apaga inmediatamente después de haberla encendido, compruebe si hay corrientes de 
aire o si se ha acabado el gas de la bombona. 

• Si se apaga a los 30 minutos aproximadamente, indica que está funcionando en una zona mal 
ventilada. Abra una ventana o una puerta para ventilar la zona y vuelva a encender la estufa. 

• Evite que la estufa sufra golpes y sacudidas cuando esté funcionando. No mueva la estufa 
cuando esté encendida. El interruptor de seguridad podría activarse y apagar la estufa. 
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TÉRMINOS DE LA GARANTIA 

1. La garantía es válida sólo a la presentación de la factura de compra del producto. 
2. Esta garantía se limita exclusivamente a las piezas de repuesto ineficaz debido a 

defectos de fabricación. 

3. La eliminación de varias fallas en garantía se realiza para la reparación o el reemplazo 
de piezas defectuosas, de acuerdo a la discreción de nuestros servicios técnicos. Las 
piezas defectuosas son de nuestra propiedad. 

4. No están cubiertos por la garantía los daños causados durante el transporte, 
negligencia o mal uso, montaje o instalación incorrecta, así como las influencias 
externas, tales como: rayos atmosféricos o eléctricos, inundaciones, humedad, etc. 

5. Pierden la garantía todos los aparatos que no están a ser utilizados de acuerdo a las 
instrucciones o conectadas a las REDES DE AEREAS DE ALIMENTACIÓN, que no 
garantizan una tensión constante de 220/240V. 

6. La garantía no cubre lesiones personales o daños causados directa o indirectamente. 
7. Esta garantía termina cuando se descubre que han sido sometidas a reparaciones, 

reformas o intervenciones por cualquier persona no autorizada por JOCEL. 

LA GARANTIA TERMINA: 

1. Con la modificación o desaparecimiento de la placa de identificación del aparato. 
2. Superado el período de 2 años para la línea doméstica e 6 meses para la hostelaria, la 

garantía expira y la asistencia técnica se hará mediante adeudo en los costos de mano 
de obra en función de las tajas vigentes. 

ASISTENCIA TÉCNICA: 

Para pedir asistencia técnica de vuestros aparatos, nuestros servicios están disponibles a 
través de los siguientes contactos: 

 
Telef.  902 099 504 
http://www.jocel.es 
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SEDE: 
Rua Alto do Curro, n.º 280 
4770-569 S. COSME DO VALE 
V.N. de FAMALICÃO 
Telef: 252 910 350/2 
Fax: 252 910 368/9 
email: jocel@jocel.pt 
http://www.jocel.pt 

 
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD 

 
 
 
 
 
 

 
Declaramos bajo nuestra responsabilidad que el aparato abajo  
 
 
Aparato   ESTUFA A GÁS 

Marca   JOCEL 

Modelo   LD-168C 

 

 
Cumple com las siguientes dirctivas europeas y normas de aplicación 
 
 
 
Aparatos a Gas     2009/142/EC         EN 449:2002 + A1:2007 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
País de Origen: R.P.C. 
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INSTRUÇÕES DO UTILIZADOR 
 
Por favor, leia estas instruções cuidadosamente e familiarize-se com o seu novo Aquecedor a Gás 
antes de o utilizar pela primeira vez. Guarde este Manual para futura consulta. 
 
AVISO – SALVAGARDAS IMPORTANTES 
 
• LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES 

• Nunca utilize o AQUECEDOR se estiver danificado. 

• Antes de trocar a garrafa de gás, verifique se a mesma se encontra vazia. Não utilize uma 
garrafa de gás que tenha sido anteriormente cheia com nitrogénio. Se existirem quaisquer 
resíduos de nitrogénio o aquecedor não funciona nem a luz piloto acende. 

• Nunca utilize o aquecedor próximo de uma casa-de-banho, chuveiro, piscina ou caravana. 

• É necessária vigilância quando o aparelho é utilizado próximo de crianças ou por elas 
próprias. 

• Tenha especial cuidado quando utilizar o aquecedor numa superfície mole. O aquecedor está 
equipado com rodas e as crianças ou os animais pode tocar acidentalmente e movimentar o 
aparelho. 

• Não mude a garrafa quando existirem chamas nas proximidades, tais como, cigarros, velas, 
etc. 

• Utilize só GÁS DE PETRÓLEO LÍQUIDO (GPL). 

• Não utilize o aquecedor para cozinhar alimentos nem gorduras. 

• Utilize sempre o aquecedor na vertical. 

• Não utilize o aquecedor se estiver danificado ou após um funcionamento incorrecto do 
aparelho. Leve o aparelho ao vendedor para verificação, reparação ou afinação. 

• Não utilize o aquecedor para outro fim a não ser para o qual foi concebido. 

• Não será aceite nenhuma responsabilidade por qualquer dano provocado pelo não 
seguimento destas instruções ou qualquer outro uso incorrecto ou negligente. 

• Vire sempre o aquecedor para o centro da divisão. 

• Não tape o aquecedor com nenhum tipo de tecido, roupa ou objectos estranhos nem encoste 
a tecidos (cortinas, etc.). 

• Não desloque o aquecedor de uma divisão para outra enquanto está em funcionamento. 
DESLIGUE-O primeiro. 

• Se cheirar a gás, desligue imediatamente a patilha do redutor. NÃO RETIRE O REDUTOR. 

• Nunca mude o redutor. Se for necessária a substituição do redutor, esta só pode ser feita por 
representantes ou Técnicos Qualificados. 
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• Como o aquecedor liberta os produtos de combustão residuais para o ambiente, certifique-se 
que a divisão está adequadamente ventilada. Para uma boa ventilação, qualquer divisão onde 
é utilizado um aquecedor deve ter pelo menos 100 cm² de ar. Esta ventilação pode ser obtida 
aumentando a abertura da porta. 

• É totalmente proibido virar a garrafa ao contrário para que ela despeje totalmente. Isto poderia 
deitar qualquer resíduo e danificar irreparavelmente o aquecedor. 

• Quando o aquecedor não está a ser utilizado deve ser guardado num local fresco e tapado 
com um saco de plástico para que não caia pó em nenhum dos aparelhos de segurança. 

• No início de cada estação, verifique todas as tubagens de gás e se as ligações estão bem 
feitas. Se a mangueira precisar de ser substituída, substitua-a por uma que respeite os 
padrões de segurança, 400 mm de comprimento. 

 

CONSELHOS IMPORTANTES 
Leia cuidadosamente as instruções deste manual. Tem informações importantes tanto para o 
funcionamento como para a segurança. 

• Não utilize o aparelho avariado. 

• A manutenção e as reparações só podem ser realizadas por um Técnico Qualificado. 

• O seu aquecedor deve ser verificado anualmente por um Técnico Qualificado para um 
funcionamento seguro e para detectar quaisquer falhas. 

• Guarde estas instruções para consulta futura. 
 
 
INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA 

• A utilização de aquecedores a gás só deverá ser efectuada em locais com ventilação. 
Assegure-se que a divisão está ventilada enquanto o aquecedor está em funcionamento. Não 
coloque o aquecedor a funcionar numa divisão completamente fechada. 

• Não coloque o aquecedor próximo de paredes, cortinas ou mobílias enquanto está em 
funcionamento. O aquecedor deve sempre trabalhar virado para o centro da divisão. A posição 
correcta está indicada abaixo: 

 

 
 
• O aquecedor não pode ser movido enquanto está a funcionar. 

• Não coloque objectos em cima ou próximo do aquecedor. 
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• A protecção deste aparelho está de acordo com os requisitos legais, porém não dá total 
protecção contra as crianças ou pessoas doentes. A protecção é para evitar o risco de 
ferimentos e não deve ser removida nem alterada. 

• Este aparelho necessita de um teste de fugas antes da primeira utilização e sempre que a 
garrafa seja ligada depois de abastecida. NUNCA UTILIZE UMA CHAMA PARA EFECTUAR O 
TESTE DE FUGAS. 

• Feche sempre a patilha do redutor de gás quando o aquecedor não está a ser utilizado. 
 
 
INSTALAÇÃO 
O seu aquecedor a gás é uma forma segura e eficiente de aquecimento quando utilizado 
exactamente de acordo com estas instruções. 
 
Leia e compreenda totalmente estas instruções antes de colocar o seu aquecedor em 
funcionamento. Se não compreender estas instruções, por favor contacte a Assistência Téncnica 
para se aconselhar antes de utilizar o aquecedor. 
A garrada de gás deve estar de acordo com este aquecedor. A garrafa requer a purga do ar antes 
da primeira utilização e após ser abastecida, para garantir um correcto funcionamento do 
aquecedor. Isto deve ser efectuado na estação de abastecimento. A sua garrafa de gás deve ser 
verificada para um funcionamento seguro cada vez que é trocada, numa estação de 
abastecimento autorizada. 
 
MONTAGEM DO AQUECEDOR 
 
1. Depois do aquecedor ter sido desembalado, retire o painel traseiro que se encontra encaixado 

no interior da cavidade do aquecedor. 

2. Coloque 1 garrafa de gas cheia dentro do aquecedor (parte de trás). 

3. Introduza a mangueira do redutor (mangueira e redutor não fornecidos), na entrada de gás 
do aquecedor, e aperte-a com uma braçadeira. Encaixe agora o redutor na garrafa de gás. 

4. IMPORTANTE: 
Teste de fugas: Este teste tem que ser feito num local bem ventilado, sem chamas ou outras 
fontes de ignição. 
Com o redutor ligado à garrafa de gás, abra a patilha para ligar o gás. 
Pincele todas as ligações da mangueira ao aquecedor e ao redutor de gás com uma mistura 
de água e detergente (50/50). O aparecimento de bolas de sabão indica uma fuga. Se 
encontrar uma fuga, feche a patilha do redutor, retire o redutor da garrafa do gás e coloque a 
garrafa do gás para um local frio, no exterior e bem ventilado. Contacte o vendedor ou o 
fornecedor de gás para assitência. 
NÃO UTILIZE O AQUECEDOR SE ENCONTRAR UMA FUGA 
NÃO UTILIZE UMA CHAMA PARA VERIFICAR A EXISTÊNCIA DE FUGAS 
NÃO COLOQUE NENHUM EQUIPAMENTO ELÉCTRICO EM FUNCIONAMENTO SE 
EXISTIR UMA FUGA DE GÁS. 

5. Depois do teste de fugas ser efectuado satisfatoriamente, volte a colocar o painel traseiro no 
aquecedor. Pode ser necessário rodar ligeiramente a garrafa de gás para permitir que o 
redutor e a mangueira fiquem colocados dentro do painel traseiro, sem dobrar a mangueira. 

 
Nota: O aquecedor tem vários dispositivos de segurança que desligarão o aquecedor no caso de 
condições não seguras. 
O primeiro é no caso de falha acidental da chama. O aquecedor desliga-se automaticamente. 
O segundo dispositivo desliga o aquecedor se este cair. Se isto acontecer, levante o aquecedor, 
verifique eventuais estragos e espere entre 5 a 10 minutos antes de o voltar a acender. Este 
dispositivo também pode ser activado se o aquecedor sofrer uma pancada ou encontrão. 
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INSTRUÇÕES PARA ACENDER 

O aquecedor pode ser regulado para três diferentes níveis de aquecimento: 1 - MÍNIMO – 2 - 
MÉDIO – 3 - MÁXIMO 
Modo de ignição: Ignição piezo-eléctrica. 

• Abra a patilha do redutor da garrafa do gás. 
• Pressione e rode o Regulador da Temperatura para a posição 1 - MÍNIMO e mantenha 

pressionado por 10 segundos. 
• Enquanto está a pressionar o Regulador da Temperatura, pressione uma ou duas vezes o 

botão de IGNIÇÃO (Isqueiro), até a chama piloto (situada na parte de baixo do queimador) 
ficar acesa. Mantenha o botão pressionado durante 10-15 segundos. Liberte agora o 
Regulador da Temperatura. No caso de a chama piloto se apagar, repita os passos acima 
descritos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: A primeira vez que acender o aquecedor, pode ser necessário manter o Regulador da 
Temperatura pressionado durante mais tempo para que o gás possa chegar à chama piloto. 

Quando o aquecedor estiver aceso na posição 1-MÍNIMO, rode o Regulador da Temperatura para 
a posição 2 - MÉDIO ou 3 - MÀXIMO e acender-se-á o segundo e terceiro painéis, 
respectivamente. 

Para desligar o aquecedor, coloque o Regulador da Temperatura na posição “START” e feche a 
patilha do redutor de gás. O aquecedor só estará efectivamente desligado quando fechar a 
patilha do redutor da garrafa. 
 

CAPACIDADE ΚW CONSUMO Kg/hora 
POSIÇÃO 1 – MÍNIMO: 1,4 Kw 0,104 
POSIÇÃO 2 - MÉDIO: 2,8 Kw 0,208 

POSIÇÃO 3 – MÁXIMO: 4,2 Kw 0,310 
 
 
MUDANÇA DA GARRAFA 

Feche a patilha do redutor e deixe o aquecedor arrefecer totalmente antes de retirar o redutor e 
substituir a garrafa. Não tente retirar o redutor enquanto o aquecedor ainda está em 
funcionamento. 
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MANUTENÇÃO 

• Antes da manutenção e limpeza, o fornecimento de gás tem que ser desligado e o aquecedor 
deve estar frio. Não tente limpar o aquecedor enquanto está a ser utilizado. 

• O seu aquecedor deve ser verificado anualmente por um Técnico Qualificado para segurança 
de funcionamento e para detectar alguma falha. 

• Se forem detectadas algumas falhas durante o funcionamento, páre de utilizar o aquecedor e 
contacte a Assistência Técnica para se aconselhar. 

• Limpe periodicamente o exterior e a área onde guarda o aquecedor para retirar o pó e os pêlos 
que se acumulam nas superfícies dos elementos cerâmicos. Não toque nesses elementos 
porque podem tornar-se muito frágeis com a utilização. 

• Não utilize produtos abrasivos para limpar o aquecedor. 

• Verifique a chama piloto enquanto está em funcionamento. Deve queimar de modo regular. Se 
tremer ou estiver amarela, o aquecedor deve ser verificado, para um funcionamento correcto. 

• Se alguma peça precisar de ser substituída, tem que ser substituída por uma igual fornecida 
pela Assistência Ténica do fabricante. A utilização ou substituição de peças não originais pode 
ser perigoso e anula a garantia. 

Quando o aquecedor não está a ser utilizado, recomendamos que seja mantido tapado ou 
colocado na sua caixa para minimizar a acumulação de pó que possa ocorrer. 
 
 
ANTES DE CONTACTAR MAIS ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

O AQUECEDOR NÃO ACENDE: 

• Verifique se a garrafa de gás está cheia 

• Verifique o redutor, se está bem colocado e se a patilha do redutor está aberta. 

• Verifique se as instruções foram correctamente seguidas. 
 
Se isto acontecer depois da garrafa ser mudada pode ser devido a: 

• Ar na garrafa – segure o regulador da tempertura durante um maior periodo de tempo até a 
chama piloto e o queimador principal se acenderem. Coloque no nível 3 – ALTO. 

• A garrafa pode estar excessivamente fria. Deixe que a garrafa atinja a temperatura ambiente 
antes de tentar acender o aquecedor. 

 
O AQUECEDOR DESLIGA-SE: 

• Se o aquecedor se desliga durante o funcionamento normal, siga cuidadosamente as 
instruções. 

• Se se desliga logo após ser ligado, verifique a existência de correntes de ar ou se a garrafa 
tem gás. 

• Se o aquecedor se desligar após 30 minutos é sinal que o aquecedor está a funcionar num 
local mal ventilado. Abra uma janela ou a porta para ventilar a área e volte a acender. 

Evite bater no aquecedor quando está em funcionamento. Não movimente o aquecedor quando 
está em funcionamento. O dispositivo de segurança contra quedas pode ser activado e desligar o 
aquecedor. 
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CONDIÇÕES GERAIS DE GARANTIA 

1. A Garantia só é válida mediante apresentação da factura de compra do produto. 
2. Esta GARANTIA limita-se exclusivamente à subsituição de peças ineficazes por defeito de fabrico. 
3. A eliminação das várias avarias do âmbito da garantia é feita por reparação ou substituição de peças 

defeituosas, conforme critério dos nossos serviços técnicos. As peças defeituosas são da nossa 
propriedade. 

4. Não são abrangidos pela garantia danos causados por transporte, negligência ou deficiente utilização, 
montagem ou instalações impróprias, bem como influências exteriores como sejam: descargas 
atmosféricas ou eléctricas, inundações, humidades, etc. 

5. Perdem garantia, todos os aparelhos que não estejam a ser utilizados de acordo com as instruções, ou 
ligadas a REDES DE ALIMENTAÇÃO, que não garantem uma tensão constante de 220/240V. 

6. A Garantia não abrange indemnizações por danos pessoais ou materiais causados directa ou 
indirectamente, seja a que título for. 

7. Esta garantia cessa no momento em que se constate terem sido efectuadas reparações, alterações ou 
quaisquer intervenções por pessoa não autorizada pela JOCEL. 

 
A GARANTIA CADUCA 
1. Com a modificação ou desaparecimento da chapa de identificação do aparelho. 
2. Excedido o prazo de 2 anos para a Linha Doméstica e 6 meses Linha Hotelaria, a Garantia caduca e a 

Assistência será efectuada debitando as despesas inerentes à mão-de-obra, consoante as tarifas 
vigentes. 

 
ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
Para solicitar a assistência técnica, os nossos serviços estão disponiveis através dos seguintes contactos: 
 
Telef.  00 351 252 910351 
Fax:   00 351 252 910367 
E-mail: assistencia@jocel.pt 
http://www.jocel.pt 
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SEDE: 
Rua Alto do Curro, n.º 280 

4770-569 S. COSME DO VALE 

V.N. de FAMALICÃO 

Telef: 252 910 350/2 

Fax: 252 910 368/9 

email: jocel@jocel.pt 

http://www.jocel.pt   
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE 

 
 
 
 
 
 

 
 

Declaramos sobre nossa própria responsabilidade que o aparelho abaixo indicado 
 
 
Aparelho    AQUECEDOR A GÁS 
 
Marca    JOCEL 
 
Modelo    LD-168C 
 

 
Está em conformidade com as seguintes directivas europeias e normas de aplicação 
 
 
 
Aparelhos a Gás    2009/142/EC        EN 449:2002 + A1:2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
País de Proveniência: R.P.C. 
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USER INSTRUCTIONS 
Please read these instructions carefully and familiarize yourself with you new Gas Heater before 
using it for the first time. Please keep these instructions 
 
WARNING- IMPORTANT SAFEGUARDS 
 
• READ ALL INSTRUCTIONS  

• Never use the HEATER if it is damaged in any way. 

• Before using a brand new gas bottle, check with the gas filler that all the gas has been 
removed before filling with LPG. Do not use a gas bottle which was previously filled with 
Nitrogen. Any traces of Nitrogen gas will cause the heater not to start or the pilot light will not 
operate.  

• Never use the hater close to a bath, shower, swimming pool or caravan. 

• Close supervisions is necessary when any appliance is used by or near children. 

• Take special care when using on a smooth floor. The heater is fitted with castors and children 
or animals could accidentally knock and remove the appliance.  

• Do not change cylinders in the presence of naked flames such as cigarettes, candles etc. 

• Use only LIQUID PETROLEUM GAS (LPG). 

• Do not use the heater to cook or heat food or fats. 

• Always use the heater in an upright position. 

• Do not use the heater if it is damaged or after the appliance malfunctions. Return the 
appliance to your dealer for examination, repair or adjustment.  

• Do not use the heater for other than intended use. 

• No liability can be accepted for any damage caused by non compliance with these instructions 
or any other improper use or mishandling. 

• Always face the heater towards the centre of the room.   

• Do not cover the heater with any type of cloth, clothing, and foreign objects or close to draped 
material (curtains etc.) 

• Do not move heater from room to room while it’s operating-SWITCH OFF first. 

• If you smell leaking gas, turn the gas OFF at the cylinder immediately. DO NOT 
DISCONNECT THE REGULATOR. 

• Never change the regulator. The fitted regulator is specially designed for this heater. If 
replacement of the regulator is necessary, this is only to be done by the authorized approved 
dealers or technicians.  

• As this heater is exhausting its residual combustion products into the ambient, make sure that 
the room is adequately ventilated. For good ventilation, any room where a heater is used 
should have air at least 100 cm². This vent could even be obtained by enlarging he gap 
between a door and door. 
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• It is absolutely forbidden to turn the gas bottle upside down in order to try to empty it 
completely. This would cause the spilling of any residue at bottom of the gas bottle, which 
could irreparably damage to the heater.  

• When the heater is not in use, it should be stored in a place and covered with a plastic bag so 
that no dust can deposit on any of the safety devices.  

• At the start of each new season check that all the gas tubing and connections hold tight. If the 
hose should need to be changed, replace it only with hose in compliance with safety standards, 
400mm long. 

 

IMPORTANT ADVICES 

Read the instructions in this manual carefully. It has important information both for operation and 
your safety. 

• Do not use faulty appliances. 

• Maintenance and repairs must be carried out by a Qualified Technician only. 

• Your heater should be checked annually by a Qualified Technician for safe operation and to 
detect any faults. 

• Retain these instructions for future reference. 
 
 
SAFETY INFORMATION 

• Gas heaters must be placed in ventilated rooms. Make sure the room is ventilated while the 
heater is in operation. Do not operate in closes areas. 

• Do not place the heater near walls, curtains of furniture while in operation. The heater works 
always facing towards the center of the room. Correct position indicated as below: 

 

 
 
• The heater must not be moved while operating. 

• Do not place objects on or against the heater. 

• The dress guard on this appliance conforms to standard requirements. It does not give full 
protection for young children or the infirm. The guard is to prevent risk of injury and no part of it 
should be removed or altered. 
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• This appliance need testing for leak before initial use and whenever the cylinder has been 
reconnected after filled. NEVER USE A NAKED FLAME TO TEST FOR LEAKS. 

• Always close the gas cylinder valve whenever the heater is not in use. 

 
 

INSTALLATION 

Your gas heater is a safe and efficient form of heating when used exactly according to these 
instructions 
 
Read and fully understand these instructions before operating your heater. If you do not 
understand the instructions, please contact your Dealer for advice before using the heater. 
The gas cylinder must be suitable for this heater. The cylinder will require purging of air the first 
time it is filled, to ensure correct operation of the heater. This should the carried out by the gas 
filling station. Your cylinder should be checked for safe operation each time when it is filled by an 
authorized filling station. 
 
 
HEATER SET-UP 

1. After the heater has been removed from its packaging, remove the back panel from inside of 
the back cavity. 

2. Place the filled gas cylinder into the back of the heater. 

3. Insert the hose of the regulator (hose and regulator not supplied), into gas inlet of the heater, 
crew the nut until the nut is fully home. 

4. IMPORTANT: 

TEST for leaks: This must be carried out in well-sentilated areas, free from any open flames 
or other sources of ignition. 

With the regulator connected to the cylinder, turn on the gas clip of the regulator. 

Brush all the hose connections, to the regulator and heater with a 50:50 solution of detergent 
and water. A stream of bubbles forming is an indication of a leak. If a leak is found, turn off the 
regulator clip, disconnect the regulator from the gas cylinder and remove the gas cylinder to a 
cool, outdoor well-ventilated area. Contact your Dealer or gas supplier for assistance. 

DO NOT USE THE HEATER IF A LEAK IS FOUND. 

DO NOT USE A NAKED FLAMED FOR LEAK TESTING. 

DO NOT OPERATE ANY ELECTRICAL EQUIPMENT IN THE PRESENCE OF A GAS LEAK. 

5. After leak-testing is satisfactorily carried out, fit the rear panel onto the heater. It may be 
necessary to twist the cylinder slightly to allow the regulator and hose to fit inside the back 
panel without kinking the hose. 

 
Note: the heater incorporates several safety devices that will shut down the heater in unsafe 
conditions.  

The first is that in case of accidental flame failure, the gas heater will shut down automatically. 

The second device will turn off the heater if it is tipped over, if this activate, set the heater upright, 
check for obvious damage and again wait 5-10 minutes before attempting to re-light the heater. 
This device may also operate if the heater is knocked against or bumped. 
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LIGHTING INSTRUCTION:
The heater can be regulated to three different heat intensities: 1 - LOW – 2 - MEDIUM – 3 - HIGH.
Ignition mode: Piezoelectric ignition
• Open the clip of the gas regulator.
• Press down and turn the Control Knob to the 1 - LOW position and keep it pressed for 10-15

seconds more. Release the button, if the pilot flame goes out, repeat the above operation.

Note: On first lighting a new heater, it may be necessary to hold the control knob down for a longer 
time in order to allow gas to flow to the pilot.

Once the heater is light at the 1 - LOW setting, turning the control knob to 2 - MEDIUM or 3 - HIGH 
position will light the second and third panel respectively.

To turn off the heater, return the control knob to the “START” position and close the clip of the gas 
regulator. The heater can only be turned off by closing the gas regulator clip.

CAPACITY ΚW CONSUMPTION Kg/hour
POSITION 1 – LOW: 1,4 Kw 0,104

POSITION 2 - MEDIUM: 2,8 Kw 0,208
POSITION  3 – HIGH: 4,2 Kw 0,310

CHANGING THE CYLINDER

Turn off the cylinder gas regulator clip and allow the heater to cool fully before removing and 
replacing the cylinder. Do not attempt to remove the regulator while the heater is still running.
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MAINTENANCE: 

• Before maintenance and cleaning, gas supply must be turned off, the heater should be cold. Do 
not attempt to clean the heater while it is in use. 

• Your heater should be checked annually by a Qualified Technician for safe operation and to 
detect any faults. 

• If any faults are detected in use, stop using the heater and contact your Technical Assistance 
for advice.  

• Periodically clean the exterior and storage area of your heater to remove dust and lint build-up 
on the surfaces of the ceramic elements. Do not knock these elements as they may become 
very fragile in use. 

• Do not use abrasive products to clean the heater. 
• Watch the pilot light while it is in operation. It should burn steadily. If it flickers or is in yellow 

flame, the heater should be checked if in correct operation. 
• If any parts need replacement, they must be replaced only with correct parts supplied by the 

Technical Assistance. The use of incorrect or substitute parts may be dangerous and will void 
any warranty. 

When the heater is not in use, we recommend that it is kept covered or replaced in its carton to 
minimize the accumulation of dirt that may occur. 
 
 
TECHNICAL ASSISTANCE BEFORE CALLING FOR FURTHER HELP 

THE HEATER DOESN’T LIGHT: 

• Check the gas cylinder if it is full 
• Check the regulator if it is properly attached and if the regulator clip is turned on. 
• Check that if the instructions have been followed correctly. 
 
If this happens after the cylinder has been changed it could be due to: 

• Air in the cylinder – hold the control knob down for a longer period of time until the pilot and 
main burner light. Switch to the 3-HIGH setting. 

• The cylinder may have been excessively cold. Allow the cylinder to reach room temperature 
before attempting to start the heater. 

 
THE HEATER TURNS OFF BY ITSELF: 

• If the heater goes out on continuous working, repeat the operation, following the instructions 
faithfully. 

• If it goes out soon after lighting, check for drafts or for the gas cylinder running out of gas. 

• If it goes out after 30 minutes or so, it is signaling that it is operating in a badly ventilated area. 
Open a window or door to ventilate the area and re-ignite. 

• Avoid bumping the heater in operation. Don’t move the heater while in operation. The tip-over 
switch may be activated and turn the heater off. 
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WARRANTY CONDITIONS 

 
1. The warranty is valid only on presentation of invoice of purchase.  

2. This WARRANTY is limited exclusively to parts substitution ineffective due to faulty manufacture, made 
in our workshops.  

3. The elimination of several faults of the scope of the guarantee is made for repair or replacement of 
defective parts, according to the discretion of our technical services. Defective parts are our property.  

4. Are not covered under warranty damage caused by transportation, neglect or poor use, improper 
assembly or installation, as well as external influences such as: lightning strikes or power, flooding, 
humidity, etc..  

5. Lose warranty, all appliances that are not being used according to the instructions, or connected to 
FEEDING NETWORKS not guarantee a constant voltage of 220/240V.  

6. The warranty does not cover damages for personal injury or damage caused directly or indirectly in any 
capacity whatsoever. 

7. This warranty terminates when it is found to have been undergoing repairs, alterations or interventions 
by any person not authorized by Jocel.  

 

THE WARRANTY EXPIRES 

1. With the modification or disappearance of the nameplate of the appliance.  
2. Exceeded the period of 2 years for home appliances and 06 months for industrial appliances, warranty 

expires and assistance will be made by charging the costs of manpower, according to current fees.  

 

TECHNICAL ASSISTANCE  

For technical assistance request, our services are available through the following contacts:  

 

Telef.  00 351 252 910351 
Fax:   00 351 252 910367 
E-mail: assistencia@jocel.pt 
http://www.jocel.pt 
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HEADQUARTERS:
Rua Alto do Curro, n.º 280

4770-569 S. COSME DO VALE

V.N. de FAMALICÃO

Telef: 252 910 350/2

Fax: 252 910 368/9

email: jocel@jocel.pt

http://www.jocel.pt

DECLARATION OF CONFORMITY

We declare on our own responsibility that the machine indicated below

Product GAS HEATER 

Brand JOCEL

Model LD-168C

Complies with the following European directives and standards implementation

Gas Appliances 2009/142/EC    EN 449:2002 + A1:2007

Country of Origin: P.R .C.
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