KUCHENKA GAZOWA, TURYSTYCZNA
MODEL: AG500

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

• Po użyciu pozwól końcówce palnika wystygnąć zanim go schowasz.
• Nie użytkuj panika bez przerwy przez dłużej niż 1 godzinę.
• Kuchenkę należy po każdorazowym użyciu oczyszczać z resztek potraw.
• Nie używać garnków ani patelni, które przykryją cał ą powierzchnię kuchenki.
• Nie wolno gotować w pobliżu materiałów łatwopalnych
• Kartusze z butanem muszą być zmieniane w bezpiecznym miejscu, tzn. na wolnym
powietrzu lub w dobrze wietrzonym miejscu.

1. Informacje ogólne
Kuchenka gazowa, turystyczna - palnik gazowy idealny do zastosowania w
kuchniach polowych, campingach, na wczasach, przy organizacji imprez
plenerowych.
• Kuchenka wykonana jest z żaroodpornej stali i z tłoczonej blachy - będzie służył
przez lata.
• Wbudowany zapłon piezoelektryczny - nie musisz używać zapałek czy
zapalniczek.
• Wbudowane zabezpieczenie odcinające zapłon w przypadku nagłej zmiany
ciśnienia.
• Regulacja mocy płomienia odbywa się za pomocą pokrętła - zaworu.
• Wbudowana osłona płomienia przed podmuchami powietrza.
• Zasilana na tanie i łatwo dostępne naboje (kartusze) MSF-1a.
• Kuchenka jest bardzo łatwa w montażu, wygodna w użytkowaniu i czyszczeniu.
• Po włożeniu naboju i zamknięciu klapki należy suwak ustawić w pozycji "LOCK"
by zablokować nabój podczas używania kuchenki.
• Dołączona praktyczna walizka ułatwia transportowanie i przechowywanie
kuchenki.
• Ruszt kuchenki o średnicy 29cm (nie stawiać naczyń o średnicy mniejszej niż
11cm).
• Typ nabojów: MSF-1a
• Wymiary: szer. 340 x gł. 275 x wys. 100 mm
• Waga: 1,9kg
• Kolor: czarny

2. Wskazówki dotyczące bezpiecznej obsługi produktu
Przeczytaj instrukcję obsługi przed użytkowaniem.
• Trzymaj z dala od dzieci.
• Nie dotykaj końcówki i dyszy palnika gdy jest gorąca.
• Należy używać wyłącznie kartuszy z butanem, typu MSF – 1a, przeznaczonych do
przenośnych kuchenek gazowych .
• Zawsze kieruj ogień z dala od twarzy, ciała, ubrań .
• Nie przechowuj w nasłonecznionym miejscu, nie wystawiaj na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych, ani temperaturę przekraczającą 40C.
• Gaz butan jest wysoce łatwopalny, użytkuj palnik ostrożnie.
•Nie wolno stawiać dwóch kuchenek obok siebie!
• Upewnij się , że palnik został prawidłowo wyłączony po każdorazowym użytkowaniu.

3. Użytkowanie
Montaż i uruchomienie:
1. Po wyjęciu urządzenia z walizki podstawę na garnek należy umieścić ją we właściwej
pozycji na kuchence. Należy z wrócić uwagę na nakleję z ostrzeżeniem.
2. Otwórz pokrywę kartusza i połóż kartusz główką do przodu, tak, aby zagłębienie było
skierowane do góry
3. Naciśnij zawór zabezpieczający zamknięcie kartusza do dołu. (w pozycję LOCK).
4. Zamknij pokrywę kartusza i przekręć pokrętło regulacjipmłomienia całkowicie w lewą
stronę na pozycję IGNITION, aż do usłyszenia kliknięcia w zapalarce.
5.Jeśli nie nastąpi zapalenie płomienia, należy tę czynność powtórzyć.
6.Następnie należy wyregulować moc płomienia pokrętłem. Jeśli będzie słyszalny syk,
oznacza to, że kartusz nie został dobrze zablokowany. Jeśli zachodzi taka potrzeba, należy
skorygować ustawienie kartusza.
Zakończenie pracy: Przekręć regulator płomienia do pozycji OFF i przestaw zawór
kartusza w pozycję UNLOCK.
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