


Dzi�kujemy Panstwu za wyb6r produktu naszej firmy. Produkt zostat zaprojektowany 
z najwi�kszcı dbatoscicı, wyprodukowany z najwyzszej jakosci materiat6w i poddany kontroli 
jakosci araz bezpieczenstwa uzytkowania, tak aby spetniat wszystkie Panstwa oczekiwania 
w zakresie przygotowywania ulubionych potraw. Przed pierwszym uzyciem urzcıdzenia 
prosimy o zapoznanie si� z niniejszcı instrukcjq i zaleceniami, kt6re pozwolcı na optymalne 
uzytkowanie produktu. 

PRZED PIERWSZYM UiVCIEM KUCHENKI 

Reduktor i wcıi: kuchenka nie posiada w zestawie reduktora i węża. Kuchenka wymaga 
reduktora wyregulowanego na cisnienie 37mbar i w�za. Zapytaj swojego dostawc� gazu. 

NIGDY NIE PODlACZAJ KUCHENKI BEZPOSREDNIO DO BUTLI Z GAZEM, BEZ UiVCIA 
REDUKTORA I WEiA. 

Podtcıczenie do gazu: Podtcıczenie musi byc wykonane zgodnie z obowicızujcıcymi przepisami 
na terenie Rzeczpospolitej. Urzcıdzenie zostato przetestowane pod kcıtem pracy z typem 
gazu wskazanym na jego tabliczce znamionowej. 
Podtcıczenie kuchenki do gazu za pomoccı wskazanego w�za musi wykonac osoba 
posiadajcıce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje. Nie r6b tego samemu. Przytcıczenie 
w�za nalezy zabezpieczyc za pomoccı opaski zaciskowej. Wcız nie powinien byc za dtugi, ani 
za kr6tki, bo to moze spowodowac nieszczelnosc i wyciek gazu. 

Jesli zostanie stwierdzony wyciek gazu prosimy zlecic sprawdzenie urzadzenia 
wyspecjalizowanemu serwisantowi. 

Dzieci, inwalidzi oraz osoby starsze powinny korzystac z urzadzenia wytacznie 
w obecnosci opiekun6w. 

WENTVLACJA 
Kuchenka nie jest wyposaiona w instalacj� odprowadzajcıccı spaliny. Kuchenk� nalezy 
zainstalowac w pomieszczeniu zapewniajcıcym odpowiednicı cyrkulacj� powietrza zgodnie 

z obowicızujcıcymi przepisami. llosc powietrza niezb�dna do spalania to ok. 2 m 3 na kazdy 
kW mocy. Tabela mocy palnik6w przedstawiona jest ponizej. 

RODZAJ GAZU I CISNIENIE 

MODEL 
G30-30 G30-37 G30-50 G31-37 
mbar mbar mbar mbar 

PALNIK MAlY 
0,90 kW 1,00 kW 0,90 kW 0,90 kW 
66 g/h 73 g/h 66 g/h  66 g/h  

PALNIK SREDNI 
1,60 kW 1,60 kW 1,60 kW 1,60 kW 
117 g/h 117 g/h  117 g/h  117 g/h  

PALNIK DUiV 
2,30 kW 2,30 kW 2,30 kW 2,30 kW 
168 g/h 

Palniki: Aby zapalic gaz w palniku, nalezy zblizyc :zr6dto ognia do otwor6w w g6rnej cz�sci 
palnika, wcisncıc pokr�tto wtasciwego palnika i delikatnie przekr�cic w lewo do oporu. 

168 g/h 168 g/h 168 g/h 
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KARTA GWARANCY JNA 

WARUNKI GWARANCJI 

Pieczşc i podpis sprzedawcy 

'' 

1. Gwarancja dotyczy wad fabrycznych produktu(tzw. wad powstalych z przyczyn tkwiı,ıcych wprodukcie).Zasişg ochrony gwarancyjnej obejmuje 
obszar Rzeczpospolitej Polskiej. 
2. Okres gwarancji rozpoczyna siş z chwilq dokonania zakupu i wynosi 24 miesiı;ıce. 
3. Podstawı:ı rozpatrzenia reklamacji jest dow6d zakupu araz karta gwarancyjna,kt6ra powinna byc prawidlowo wypelni ona tzn. powinna posiadac 
pieczı;ıtkş punktu sprzedai:y, datş sprzedai:y, podpis Klienta.
4. Termin rozpatrzenia reklamacji obowiı;ızuje od momentu przes/ania kompletu potrzebnych dokument6w. W przypadku szczeg6Inej potrzeby
gwarant moze zazı;ıdac uzupelnienia dokumentacji o zdjşcia. 
5. Klient zobowiı;ızany jest zapewnic swobodny dostşp do produktu.
6. W przypadku wykrycia wady produktu przed lub po jego zamontowaniu nalezy odpowiednio przerwac montaz bı,ıdz uzytkowanie araz zglosic 
usterkş do Serwisu.
7. Kompletnosc i jakosc towaru nalezy sprawdzic bezposrednio w dniu zakupu. W przypadku nie spelnienia tego warunku reklamacje ztytulubrak6w
iuszkodzeı'ı mechanicznychmogı;ı zostac nieuznane. 
8. Termin usunişcia wady moze byc wydluzony o czas potrzebny do importu czşsci zamiennych. 
9. W okresie gwarancji klient ma prawo do wymiany produktu na nowy lub zwrotu pienişdzy gdy: 
-ujawnionej wady nie mozna usunı;ıc; 
- w okresie trwania gwarancji dokonano 5 napraw tego samego podzespolu, a naprawiany produkt nadal wykazuje wady uniemozliwiajı;ıce jego
stosowanie zgodnie z przeznaczeniem.
10. Roszczenia z tytulu gwarancji nie bşdı;ı uwzglşdniane w przypadku:

-uszkodzeı'ı mechanicznych np. uderzenia, obicia, zarysowania;

-nieprzestrzegania zasad montazu, obslugi, eksploatacji i konserwacji zawartych w instrukcjach;

-dokonywania przer6bek lub napraw przez osoby nieupowazni one;

-nastşpstw naturalnego zuzywania siş element6w podczas normalnej eksploatacji. 

-elementy mechaniczne ulegajı;ıce naturalnemu zuzyciu i czşsci, kt6re zgodnie z instrukcjq eksploatacji muszı:ı byc poddawanekonserwacji sı:ı objşte 

gwarancjı;ıtylko wtedy, gdy odpowiednie czynnosci konserwacyjne zostaly wykonane. 

11.Gwarantzastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach.Gwarant nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie oczekiwania, kt6rych 

ten produkt nie spelnia araz za deklaracje os6b trzecich. 

12. Gwarantnie ponosi koszt6w demontazu lub uszkodzenia element6w utrudniajı;ıcych dostşp do wyrobuani koszt6w przywr6cenia tych element6w 

do stanu poczı;ıtkowego po naprawie gwarancyjnej. 

13. Gwarancja nie obejmuje: wyrob6w uzywanych (z ekspozycji), czşsci i element6w, kt6re mogly byc wadliwe z powodu zaniedbania lub

nieodpowiedniego uzytkowania.

14. Duplikaty karty gwarancyjnej bşdı;ı wydawana na pisemnı:ı prosbş Klienta. 

15. Niniejsza karta gwarancyjna na sprzedany towar konsumpcyjny nie wylı,ıcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnieı'ı kupujı;ıcego wynikajı,ıcych 

z rşkojmi. 

AKCEPTUJE; WARUNKI POWYZSZEJ GWARANCJI: 
(Podpis klienta) 




