
 

INSTRUKCJA OBSŁUGI 
KUCHENEK GAZOWYCH  

NA GAZ LPG 

UWAGA! 
WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU DOMOWEGO! 



Dziękujemy Państwu za wybór produktu naszej firmy. Produkt został zaprojektowany 
z największą dbałością, wyprodukowany z najwyższej jakości materiałów i poddany kontroli 
jakości oraz bezpieczeństwa użytkowania, tak aby spełniał wszystkie Państwa oczekiwania 
w zakresie przygotowywania ulubionych potraw. Przed pierwszym użyciem urządzenia 
prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją i zaleceniami, które pozwolą na optymalne 
użytkowanie produktu. 

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM KUCHENKI 
 
Reduktor i wąż: kuchenka nie posiada w zestawie reduktora i gazu. Kuchenka wymaga 
reduktora wyregulowanego na ciśnienie 37mbar i węża. Zapytaj swojego dostawcę gazu.     

NIGDY NIE PODŁĄCZAJ KUCHENKI BEZPOŚREDNIO DO BUTLI Z GAZEM, BEZ UŻYCIA 
REDUKTORA I WĘŻA.  
 
Podłączenie do gazu: Podłączenie musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami 
na terenie Rzeczypospolitej. Urządzenie zostało przetestowane pod kątem pracy z typem 
gazu wskazanym na jego tabliczce znamionowej.   
Podłączenie kuchenki do gazu za pomocą wskazanego węża musi wykonać osoba 
posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje. Nie rób tego samemu. Przyłączenie 
węża należy zabezpieczyć za pomocą opaski zaciskowej. Wąż nie powinien być za długi, ani 
za krótki, bo to może spowodować nieszczelność i wyciek gazu.  
 
Jeśli zostanie stwierdzony wyciek gazu prosimy zlecić sprawdzenie urządzenia 
wyspecjalizowanemu serwisantowi.  
 
Dzieci, inwalidzi oraz osoby starsze powinny korzystać z urządzenia wyłącznie  
w obecności opiekunów. 
 

WENTYLACJA 
Kuchenka nie jest wyposażona w instalację odprowadzającą spaliny. Kuchenkę należy 
zainstalować w pomieszczeniu zapewniającym odpowiednią cyrkulację powietrza zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. Ilość powietrza niezbędna do spalania to ok. 2 m3 na każdy 
kW mocy. Tabela mocy palników przedstawiona jest poniżej.  
      RODZAJ GAZU I CIŚNIENIE 

MODEL G30-30 
mbar 

G30-37 
mbar 

G30-50 
mbar 

G31-37 
mbar 

PALNIK MAŁY 1,11 kW 
80,7 g/h 

0,99 kW 
72 g/h 

1,11 kW 
80,7 g/h 

1,11 kW 
80,7 g/h 

PALNIK ŚREDNI 1,88 kW 
136,7 g/h 

2,09 kW 
152 g/h 

2,55 kW 
185,5 g/h 

1,88 kW 
136,7 g/h 

PALNIK DUŻY 2,44 kW 
177,5 g/h 

2,66 kW 
193,5 g/h 

3,11 kW 
226,1 g/h 

2,44 kW 
177,5 g/h 

 
Palniki: Aby zapalić gaz w palniku, należy zbliżyć źródło ognia do otworów w górnej części 
palnika, wcisnąć pokrętło właściwego palnika i delikatnie przekręcić w lewo do oporu. 



Pokrętłem można regulować wielkość płomienia. Płomień minimalny jest oznaczony 
symbolem małego płomienia.  
 
Pokrętła kuchenki posiadają 3 oznaczone pozycje.  

OBJAŚNIENIE SYMBOLI 

 
 

 

CZYSZCZENIE 
Uwaga: Przed czyszczeniem lub konserwacją urządzenia należy odłączyć dopływ gazu do 
urządzenia. 
Palniki, płytę kuchenki i pokrywę (jeśli jest na wyposażeniu) należy regularnie czyścić, aby  
uniknąć plam tłuszczu, który może się spalać podczas pracy kuchenki, wydzielając dym 
i nieprzyjemny zapach. 
Należy sprawdzić, czy części demontowalne zostały po czyszczeniu zamontowane w sposób 
prawidłowy. Kuchenki nie wolno czyścić metalowymi przedmiotami (np. nożem), środkami 
do szorowania, gąbkami ściernymi ani produktami na bazie kwasów lub chloru. 
W przypadku niedostępności odpowiednich środków czyszczących kuchenkę należy myć 
miękką ściereczką nasączoną wodą z dodatkiem mydła. Po umyciu wszystkie elementy 
kuchenki należy dokładnie opłukać i wytrzeć do sucha. 
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Pieczęć i podpis sprzedawcy

GWARANT

NERGIS Sp. z o.o. S.K.A.

ul. Różana 9

05-552 Łazy

serwis@nergis.pl

fax. 22 39 83 200                               

KARTA GWARANCYJNA

MODEL URZĄDZENIA:

NUMER FAKTURY:

DATA SPRZEDAŻY:

WARUNKI GWARANCJI

1. Gwarancja dotyczy wad fabrycznych produktu (tzw. wad powstałych z przyczyn tkwiących w produkcie). Zasięg ochrony gwarancyjnej obejmuje 
obszar Rzeczpospolitej Polskiej. 
2. Okres gwarancji rozpoczyna się z chwilą dokonania zakupu i wynosi 24 miesiące.
3. Podstawą rozpatrzenia reklamacji jest dowód zakupu oraz karta gwarancyjna, która powinna być prawidłowo wypełniona tzn. powinna posiadać 
pieczątkę punktu sprzedaży, datę sprzedaży, podpis Klienta.
4. Termin rozpatrzenia reklamacji obowiązuje od momentu przesłania kompletu potrzebnych dokumentów. W przypadku szczególnej potrzeby 
gwarant może zażądać uzupełnienia dokumentacji o zdjęcia. 
5. Klient zobowiązany jest zapewnić swobodny dostęp do produktu. 
6. W przypadku wykrycia wady produktu przed lub po jego zamontowaniu należy odpowiednio przerwać montaż bądź użytkowanie oraz zgłosić 
usterkę do Serwisu.
7. Kompletność i jakość towaru należy sprawdzić bezpośrednio w dniu zakupu. W przypadku nie spełnienia tego warunku reklamacje z tytułu braków 
i uszkodzeń mechanicznych mogą zostać nieuznane. 
8. Termin usunięcia wady może być wydłużony o czas potrzebny do importu części zamiennych.
9. W okresie gwarancji klient ma prawo do wymiany produktu na nowy lub zwrotu pieniędzy gdy:
- ujawnionej wady nie można usunąć;
- w okresie trwania gwarancji dokonano 5 napraw tego samego podzespołu, a naprawiany produkt nadal wykazuje wady uniemożliwiające jego 
stosowanie zgodnie z przeznaczeniem.
10. Roszczenia z tytułu gwarancji nie będą uwzględniane w przypadku:

- uszkodzeń mechanicznych np. uderzenia, obicia, zarysowania;

- nieprzestrzegania zasad montażu, obsługi, eksploatacji i konserwacji zawartych w instrukcjach;

- dokonywania przeróbek lub napraw przez osoby nieupoważnione;

- następstw naturalnego zużywania się elementów podczas normalnej eksploatacji.

- elementy mechaniczne ulegające naturalnemu zużyciu i części, które zgodnie z instrukcją eksploatacji muszą być poddawane konserwacji są objęte 

gwarancją tylko wtedy, gdy odpowiednie czynności konserwacyjne zostały wykonane.

11. Gwarant zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie oczekiwania, których 

ten produkt nie spełnia oraz za deklaracje osób trzecich.

12. Gwarant nie ponosi kosztów demontażu lub uszkodzenia elementów utrudniających dostęp do wyrobu ani kosztów przywrócenia tych elementów 

do stanu początkowego po naprawie gwarancyjnej.

13. Gwarancja nie obejmuje: wyrobów używanych (z ekspozycji), części i elementów, które mogły być wadliwe z powodu zaniedbania lub 

nieodpowiedniego użytkowania. 

14. Duplikaty karty gwarancyjnej będą wydawana na pisemną prośbę Klienta. 

15. Niniejsza karta gwarancyjna na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie  zawiesza uprawnień kupującego wynikających 

z rękojmi.

AKCEPTUJĘ WARUNKI POWYŻSZEJ GWARANCJI: ……………………………………………………………

(Podpis klienta)


