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Proszę przeczytać uważnie instrukcję obsługi przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia!

Drogi użytkowniku!
Pragniemy przekazać Ci produkt wyprodukowany w nowoczesnej fabryce oraz poddany 
surowej kontroli jakości. W związku z tym proszę, przeczytaj uważnie instrukcję obsługi 
przed przystąpieniem do obsługi urządzenia oraz zachowaj tę instrukcję na przyszłość. 
Jeśli w przyszłości postanowisz przekazać urządzenie drugiej osobie, dołącz do niej tę 
instrukcję.

Instrukcja obsługi ułatwi Ci szybką i niezawodną obsługę urządzenia.
* Przeczytaj instrukcję obsługi przed podłączeniem i obsługą produktu.
* Bezwzględnie przestrzegaj zasad bezpieczeństwa
* Zachowaj tę instrukcję na przyszłość
* Zapoznaj się również z pozostałymi dokumentami dołączonymi do urządzenia.
Pamiętaj, że ta instrukcja może dotyczyć też innych naszych urządzeń.
Różnice pomiędzy poszczególnymi modelami opisane są w instrukcji obsługi.

Symbole i ich opisy:
Poniższe symbole są wykorzystane w instrukcji obsługi:

1 – Ważna informacja i cenna wskazówka dotycząca użytkowania
2 - Ostrzeżenie przed niebezpieczną sytuacją zagrożenia życia, bądź mienia
3 – Ostrzeżenie przed pożarem
4 – Ostrzeżenie przed oparzeniami 
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1) Opis produktu
Wygląd ogólny

A. 

Duży palnik
B. Średni palnik
C. Mały palnik
D. Ruszt
E. Korpus
F. Pokrętła/panel sterowania

4



Specyfikacja techniczna

Techniczna specyfikacja produktu

Specyfikacja G30 Jeden 
palnik

Dwa 
palniki

Trzy 
palniki

Cztery 
palniki

Cztery 
palniki

Cztery 
palniki

Cztery 
palniki

Cztery 
palniki

Kategoria 
gazowa I3B/P(37)

Duży palnik Ø 0,65 1,85kW

Średni 
palnik

Ø 0,60 1,5kW 2x1,5kW

Mały palnik Ø 0,50 1kW

Kuchenka jest zaprojektowana do działania z gazem G30 37mbar (LPG). Nie jest 
możliwa zmiana na inny rodzaj gazu.

Kuchenkę podłączaj zawsze z reduktorem.

Produkt do użytku zewnętrznego.

Specyfikacje techniczne mogą ulec zmianie w przyszłości podczas modernizacji 
mającej na celu polepszenie jakości produktu.

Rysunki i specyfikacje pokazane w instrukcji są schematyczne i odpowiadają nie tylko 
zakupionemu przez Ciebie produktowi.

Deklarowane wartości na oznakowaniach produktów lub w innych dostarczonych 
dokumentach drukowanych razem z produktem są wartościami uzyskanymi w 

warunkach laboratoryjnych zgodnie z odpowiednimi normami. Te wartości mogą się różnić 
w zależności od zastosowania i środowiska produktu.

2) Ważne instrukcje bezpieczeństwa
Rozdział ten poświęcony jest wskazówkom mającym na celu zapobiec niebezpieczeństwu 
niewłaściwego użytkowania, ochronie użytkownika i uszkodzeniu urządzenia.

Bezpieczeństwo ogólne
• Urządzenie nie może być używane przez osoby niepełnosprawne i nie posiadające 

wiedzy nt. obsługi tego produktu (również dzieci), wyłączając sytuacje w których 
w/w osoby obsługują urządzenie pod nadzorem osoby, która posiada niezbędną 
wiedzę na ten temat i są odpowiedzialne za ich bezpieczeństwo.

• Jeśli otwory przy palniku zostaną zatkane, skontaktuj się z serwisem w celu 
wyczyszczenia.

• Jeśli urządzenie posiada widoczne uszkodzenia, nie korzystaj z niego.
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• Nie naprawiaj, ani nie modyfikuj urządzenia.
• Nie używaj kuchenki będąc pod wpływem alkoholu, bądź środków odurzających.
• Producent i dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z 

niewłaściwej instalacji, modyfikacji urządzenia i obsługi przez osoby nie 
zaznajomione z instrukcją obsługi urządzenia.
Zachowaj ostrożność przy korzystaniu z alkoholu podczas przygotowywania potraw. 
Alkohol w połączeniu z gorącymi powierzchniami może doprowadzić do pożaru.
Nie podgrzewaj zamkniętych puszek i słoików. Ciśnienie w pojemniku może 
doprowadzić do jego pęknięcia.
Nie korzystaj z kuchenki w pobliżu łatwopalnych materiałów. Obudowa kuchenki 
może być gorąca.
Zachowaj ostrożność. Elementy urządzenia mogą być gorące również po 
wyłączeniu. Jeżeli potrzebujesz dotknąć kuchenkę, rób to tylko przy użyciu 
żaroodpornych rękawic.

• Nie przestawiaj urządzenia podczas pracy.
Dopilnuj, aby wszystkie otwory wentylacyjne w kuchence były drożne

• Urządzenie może być używane tylko na prostej i stabilnej powierzchni. Unikaj na 
blatach i stołach nakryć mogących zasłonić otwory wentylacyjne kuchenki.

• Po skończeniu korzystania z kuchenki, upewnij się, że wszystkie zawory zostały 
zamknięte.

• Do czyszczenia urządzenia nie używaj ostrych narzędzi. Mogą one spowodować 
uszkodzenie.

• Gorący olej może wywołać pożar. Zachowaj ostrożność używając oleju podczas 
używania urządzenia.

• W przypadku zapłonu oleju, nie próbuj gasić ognia przy pomocy wody. Odetnij 
natychmiast dopływ gazu, a następnie spróbuj zdusić płomień najlepiej przy użyciu 
mokrego ręcznika

• Nie używaj pary do czyszczenia urządzenia.
• Naczynia używane na kuchence muszą mieć odpowiednie rozmiary.
• Jeśli poczujesz zapach gazu, natychmiast zakręć zawór na butli gazowej.

• Bezpieczeństwo dzieci
• Po zakończeniu używania kuchenki, nie może ona zostać od razu zasłonięta. W tym 

czasie dopilnuj, aby dzieci nie mogły dotknąć rozgrzanego urządzenia.
• Dzieci poniżej 8 roku życia nie mogą przebywać w pobliżu pracującego urządzenia 

bez opieki osób dorosłych.
• Urządzenie może być obsługiwane przez dzieci powyżej 8 roku życia i osoby 

niepełnosprawne po zaznajomieniu się z instrukcją obsługi, sposobem działania i w 
obecności osoby dorosłej.

• Urządzenie jest niewłaściwe do zabawy dla dzieci. Czyszczenie i konserwację 
urządzenia mogą przeprowadzać jedynie osoby dorosłe, które zapoznały się z 
instrukcją obsługi.

• Elementy opakowania produktu mogą być niewłaściwe dla dzieci. Trzymaj je z 
daleka od dzieci i nie pozwalaj im na zabawę nimi.

• Produkt jest zaprojektowany do użytku zewnętrznego.
• Urządzenie zaprojektowane jest jedynie do przygotowywania posiłków. 

Produkt nie może być używany do np. ogrzewania pomieszczeń itp.
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Producent i dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wywołane 
niewłaściwym użytkowaniem produktu. Żywotność urządzenia wynosi 10 lat.
Jest to okres w którym producent udostępni części zamienne, jeśli produkt był 
obsługiwany zgodnie z opisem.
3) Instalacja
Przygotowanie do użycia

• Zainstaluj kuchenkę zgodnie z rysunkiem
• Upewnij się, że wentylacja pod kuchenką nie 

została zaburzona
• Upewnij się, że kuchenka znajduje się z dala od 

materiałów nieodpornych na temperaturę i 
łatwopalnych.

Upewnij się, że instalacja gazowa jest prawidłowa

Przygotowanie instalacji jest niezbędne do rozpoczęcia używania produktu

Należy przestrzegać zasad określonych w lokalnych normach dotyczących gazu

Uszkodzenie produktu może stanowić zagrożenie Twojego bezpieczeństwa

Wszelkie operacje na urządzeniach i instalacjach gazowych powinny być 
wykonywane przez upoważnione i kompetentne osoby.

Kuchenka nie posiada systemu wentylacji zapobiegającemu zbieraniu się 
mieszaniny gazowo – powietrznej, stąd konieczne jest surowe przestrzeganie zasad 
zawartych w tej instrukcji obsługi dotyczących miejsca odpowiedniego do używania 
produktu.
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Podłączenie

Uszkodzenia mienia!
Nie używaj pokrywy, przewodu gazowego, reduktora, ani pokręteł do przemieszczania 
kuchenki

Podłączenie gazu

Wszelkie operacje na urządzeniach gazowych powinny być dokonywane przez 
kompetentne i przeszkolone osoby.

Przed podłączeniem upewnij się, że butla do której chcesz podłączyć kuchenkę jest 
kompatybilna z urządzeniem.

• Upewnij się, że przewód i reduktor z którego będziesz korzystać nie jest 
uszkodzony/zniszczony. Przymocuj wąż doprowadzający gaz do króćca w tylnej 
części kuchenki i dokręć przy pomocy opaski zaciskowej i śrubokręta. Upewnij się, 
że połączenie jest szczelne.

• Długość węża nie powinna być większa, niż 1500mm.
• Ciśnienie zaworu redukującego gaz, który ma być stosowany powinno wynosić 

37mbar.
• Przewody gazowe, które są stare, spękane, stwardniałe, bądź starsze, niż 2 lata, 

powinny być zamienione na nowe.
• Przewody wykorzystywane do połączeń powinny być wykonane z materiałów 

odpornych na gaz.
• Kuchenka została zaprojektowana do pracy z butlą 11kg
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Miejsca podłączenia gazu, jak i sam wąż nie mogą przekraczać temperatury 
90ºC.

Upewnij się, że połączenia gazu są szczelne przed przystąpieniem do odpalenia 
urządzenia.
 

Sprawdzanie szczelności połączeń
Otwórz zawór butli gazowej i spryskaj połączenia pianą mydlaną. Wydobywający się gaz 
zasygnalizują wydobywające się z połączeń pęcherzyki.

Nigdy nie sprawdzaj połączeń przy pomocy płomienia

Końcowe sprawdzenie
1- Upewnij się, że instalacja jest przeprowadzona prawidłowo
2- Sprawdź funkcje urządzeniach

Utylizacja produktu
Zniszczenie opakowania
Materiały opakowaniowe są niebezpieczne dla dzieci. Przechowuj materiały opakowaniowe 
w miejscu poza zasięgiem dzieci.
Opakowanie produktu jest wytwarzane z materiałów nadających się do recyklingu. 
Posortuj je zgodnie z odpadami. Nie wyrzucaj ich wraz z odpadami komunalnymi.
Przyszłe operacje obsługi – wysyłka do serwisu

• Zatrzymaj oryginalne opakowanie wraz z instrukcją obsługi. Jeśli nie posiadasz 
oryginalnego opakowania, spakuj urządzenie w folię bąbelkową
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Nie kładź żadnych przedmiotów na urządzeniu. Kuchenkę przechowuj palnikami do 
góry

Sprawdź, czy urządzenie nie posiada uszkodzeń

Likwidacja starego produktu
Stary produkt należy utylizować w taki sposób, aby nie zaszkodzić środowisku. Produkt ma
symbol (WEEE), wskazując, że należy zbierać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
osobno.
Powinieneś przestrzegać Dyrektywy 2002/96 / WE w celu recyklingu lub rozbiórki
minimalizując jego możliwy wpływ na środowisko. W celu uzyskania dalszych szczegółów 
prosimy o kontakt z lokalnym punktem zbiórki odpadów..
Produkty elektroniczne niepodlegające kontrolowanemu gromadzeniu stanowią 
potencjalne ryzyko zarówno dla środowiska, jak i dla zdrowia ludzkiego ze względu na 
szkodliwe materiały, które zawierają. Możesz skontaktować się ze sprzedawcą lub z 
działem zbierania śmieci w gminie.
.
4) Wstępne przygotowanie
Pierwsze użycie
Upewnij się, że wymagania określone w instrukcji zostały spełnione.
Pierwsze czyszczenie

Niektóre detergenty lub środki czyszczące mogą uszkodzić powierzchnię.

1. Usuń wszystkie materiały opakowaniowe.
2. Wytrzyj powierzchnię produktu wilgotną ściereczką lub gąbką, a następnie wytrzyj ją do 
sucha za pomocą szmatki.
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Oznaczenia na kuchence

1. Wciśnij i przekręć przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby ustawić duży płomień
2. Odpal płomień zapalniczką z przedłużką, bądź długimi zapałkami
3. Ustaw płomień do żądanej wielkości
4. W celu zgaszenia płomienia, przekręć pokrętło zaworu na górę (godzina 12)
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Symbole na kuchence odpowiadają 
pozycji palnika na płycie

Odcięty dopływ gazu

Wysoki płomień

Niski płomień

Rozmiar pojemnika i wielkość płomienia gazowego powinny 
dokładnie odpowiadać sobie nawzajem.

Dostosuj płomień gazu w taki sposób, aby nie przekraczał on 
podstawy pojemnika.

Umieść pojemnik na środku wsporników.



5) Konserwacja i czyszczenie
Informacje ogólne

Jeśli produkt będzie regularnie czyszczony, jego czas obsługi zostanie wydłużony i 
często napotykane problemy zostaną zmniejszone. Gorące powierzchnie mogą powodować 
poparzenia! Przed czyszczeniem produktu pozwól mu ostygnąć.

Produkt należy dokładnie czyścić po każdym użyciu. W ten sposób zabrudzenia 
żywnościowe są łatwe do usunięcia.

Do czyszczenia produktu nie jest wymagany żaden specjalny środek czyszczący. 
Oczyść produkt za pomocą płynu do mysia naczyń, letnią wodę i miękką szmatkę lub 
gąbkę i wytrzeć do sucha.

Upewnij się, że po procesie czyszczenia nie pozostały żadne płyny i natychmiast je 
wyczyść

Nie używaj żadnych środków czyszczących zawierających kwas lub chlor do 
czyszczenia stali nierdzewnej lub inox. Czyść, wycierając w jednym kierunku za pomocą 
miękkiej szmatki.

Do czyszczenia nie używaj produktów do czyszczenia parą.

Czyszczenie przedniego panelu z pokrętłami
Wyczyść panel i pokrętła wilgotną szmatką i wytrzyj je suchą szmatką.
Panel nie może być uszkodzony! Nie należy usuwać pokrętła sterującego, aby wyczyścić 
panel sterowania. 
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Niektóre detergenty lub środki czyszczące mogą uszkodzić 
powierzchnię. Nie używać
agresywnych detergentów, proszków do czyszczenia itp.


