
INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA KUCHENEK NAKRĘCANYCH NA BUTLE
TURYSTYCZNE

• WAŻNE! Przeczytać uważnie instrukcję użytkowania w celu zaznajomienia się z
urządzeniem przed podłączeniem go do pojemnika na gaz. Zachować tę instrukcję na
przyszłość.

• Producentem urządzeń jest Arhan Grup Turkey
• Usuń wszelkie źródła ognia znajdujące się w pobliżu przed podłączeniem urządzenia do
pojemnika z gazem.

• Nie modyfikować urządzenia.
• Trzymać z dala od dzieci!
• Używaj urządzenia z dala od materiałów łatwopalnych oraz od materiałów, które mogą reagować
na ciepło oddawane przez urządzenie.
• Nie używać urządzenia, jeśli ma ono uszkodzone lub zużyte uszczelnienia.
• Nie używać urządzenia, które jest nieszczelne, uszkodzone lub które nie działa prawidłowo.
• Celem wymiany uszczelnień należy skontaktować się ze sprzedawcą.

INSTALACJA
• Sprawdź stan gumowego uszczelnienia kuchenki (rys.2)
• Upewnij się, że pokrętło zamknięcia dopływu gazu jest w pozycji zamkniętej (patrz zawór butli
gazowej) Jeśli nie, przekręć je na pozcję 0.

• Zamocuj pojemnik z gazem do kuchenki, kręcąc kuchenką zodnie ze strzałką (rys.1)
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

• Odkręć pokrętło do pozycji otwartej.
• Umieść źródło ognia na końcu palnika. Zachowaj ostrożność!
• Do odpalenia palnika najlepiej korzystać z długich zapałek, bądź zapalniczki z przedłużką. W
przypadku kuchenek z zapalnikiem piezo, wystarczy nacisnąć czerwony przycisk.

• Wyreguluj płomień przy pomocy pokrętła
• Celem wyłączenia przekręć pokrętło na pozycję 0.
• W przypadku problemów z użytkowaniem, skontaktuj się ze sprzedawcą.
• Narzędzie zabezpieczające uszczelkę powinno być na swoim miejscu (nie powinno być pęknięte
ani podarte).

• Przed odłączeniem pojemnika na gaz sprawdź, czy płomień jest wygaszony.
• Odczekaj do całkowitego ostygnięcia urządzenia.
• Nie dotykaj końca palnika. Może być rozgrzany.

W PRZYPADKU WYKRYCIA PRZECIEKU GAZU
Jeżeli w Twoim urządzeniu jest wyciek gazu :
• Natychmiast zakręć zawór gazu, zabierz urządzenie na otwartą przestrzeń lub do
przewietrzonego pomieszczenia.

• Zachowaj ostrożność i usuń pojemnik z gazem.
• W ŻADNYM wypadku nie zapalaj płomienia w celu sprawdzenia przecieku gazu, w zamian
użyj mydlanej piany. Jeżeli wytwarzają się pęcherzyki w miejscu użycia mydlanej piany,
występuje wyciek gazu.

CZYSZCZENIE, KONSERWACJA ORAZ PRZECHOWYWANIE
• Czyść urządzenie za pomocą mokrej ściereczki. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie, ani nie
wylewaj na nie wody.
Absolutnie nie czyść urządzenia chemikaliami lub materiałami palnymi.
• W razie naprawy odesłać urządzenie do dystrybutora. W celu uzyskania dalszych
informacji, skontaktuj się ze sprzedawcą.
• Po użytkowaniu urządzenie przechowywać w suchym, czystym i dobrze przewietrzonym
pomieszczeniu.

2 Lata Gwarancji

Rys.1 (kierunek nakręcania kuchenki na butlę)

Rys.2 (umiejscowienie gumowego uszczelnienia)
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