
TABORET ŻELIWNY PALNIK GAZOWY
MODEL: AG423A

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Informacje ogólne

Palnik żeliwny - taboret gazowy idealny do zastosowania w kuchniach gastronomicznych, polowych, 
stołówkach, barach, w gospodarstwach rolnych, przy organizacji imprez plenerowych.

Cechy i specyfikacja produktu:

• Produkt fabrycznie nowy, wysokiej jakości. 
• Palnik gazowy wykonany jest z żeliwa i z tłoczonej blachy - będzie służył przez lata. 
• Wykorzystywany jest do przygotowywania potraw w garnkach i patelniach. 
• Można na nim stawiać garnki o średnicy od 11,5 cm do nawet 32 cm co sprawia że możemy 

używać garnków nawet 20 litrowych. 
• Przystosowany do gazu propan-butan (LPG) w butlach. 
• Regulacja mocy płomienia odbywa się za pomocą pokrętła - zaworu. 
• Taboret jest bardzo łatwy w montażu, wygodny w użytkowaniu i czyszczeniu. 
• Moc palnika: 2,5kW 
• Ciśnienie pracy: 28-30mbar 
• Średnica króćca: 9mm 
• Wymiary: szer. 225 x gł. 230 x wys. 100 mm 
• Waga: 1,3kg 
• Kolor: czarny 
• Opakowanie: karton 

UWAGA: Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby 
o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości 
sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w 
bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się
sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.

2. Zastosowanie i obsługa

Obsługa / instalacja / rozmontowanie / regulacja płomienia:

• Należy odpowiednio mocno zamontować palnik gazowy do spodu żeliwnego taboretu, 
używając do tego znajdujących się w zestawie śrub i innych elementów montażowych.

• Należy bardzo dokładnie zamontować zawór gazu do żeliwnego palnika gazowego! Wszelkie
rozszczelnienia mogą być bardzo niebezpieczne dla użytkownika i jego otoczenia

• Koniecznie trzeba mieć na uwadze sprawdzanie szczelności użytkowanych wraz z palnikiem
butli gazowych LPG i przestrzegać wszelkich zaleceń ich dostawców / producentów!

• Regulacja siły dopływu gazu następuje poprzez przekręcenie kurka na zaworze gazowym w 
odpowiednią stronę. 
- Przeciwnie do ruchu wskazówek zegara – zwiększenie dopływu gazu
- Zgodnie z ruchem wskazówek zegara – zmniejszenie dopływu gazu

• Nigdy nie używaj palnika gazowego z maksymalną mocą jeżeli nie ma takiej potrzeby. 
Wynika to oczywiście ze względów bezpieczeństwa!

* Pamiętaj, że palnik można rozłożyć i spakować tylko po jego ostygnięciu!
* Pamiętaj, że z gazem nigdy nie ma żartów! Należy stosować się do poniższych środków ostrożności

3. Uwagi i środki ostrożności

• Nie narażaj urządzenia na ekstremalnie niskie i wysokie temperatury.
• Po użyciu pozwól końcówce palnika wystygnąć zanim go schowasz. 
• Nigdy nie modyfikuj zaworu gazowego! Stwarza to ogromne niebezpieczeństwo rozszczelnienia 

konstrukcji i ulatniania się gazu!
• Palnik nie powinien być przechowywany w pobliżu materiałów łatwo palnych.
• Powierzchnia łączonych metali przed spawaniem należy całkowicie oczyszczona i odtłuszczona, a

ewentualną rdzę, resztki farby lub tłuszcz musisz bezwzględnie usunąć. 
• Nie umieszczaj blisko materiałów wybuchowych
• Nie używaj w miejscach słabo wentylowanych
• Nie rzucaj palnikiem!
• Nie kieruj ognia w kierunku ludzi i blisko materiałów łatwopalnych.
• Nie dotykaj końcówki i dyszy palnika  gdy jest gorąca. 
• Nie użytkuj panika bez przerwy przez dłużej niż 1 godzinę . 
• Unikaj bezpośredniego kontaktu płomienia ze skórą
• Nie należy wdychać mieszaniny gazów, która pojawi się podczas wykonywania czynności 

związanych z wykorzystaniem tego palnika. 
• Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nieodpowiednie użycie może być przyczyną 

pożaru bądź dotkliwych poparzeń!

* W celu uzyskania maksymalnej żywotności urządzenia, należy stosować się do wszystkich 
ostrzeżeń, zasad ostrożności i zaleceń dotyczących konserwacji

Deklaracja zgodności do pobrania pod adresem: http://www.aptel.pl

http://www.aptel.pl/

