
Naudojimo instrukcijos

SVARBU: Atidžiai perskaitykite naudojimo instrukcij¹
Prieš prijungdami dujø balion¹, susipažinkite su prietaisu. 
Saugokite šias instrukcijas, kad panaudoti ateityje.

MODELIS: 
Importuotojas:  INKO-TIME 
66-433 Lubiszyn, Staw 19

TEXAS IT003



ANGLIES MONOKSIDO BUVIMO PAVOJUS
NAUDOTI TIK GERAI VEDINAMOSE PATALPOSE ARBA LAUKE.
Šio prietaiso uždaroje erdvëje naudojimas gali privesti 
prie mirties.
Nenaudoti gyvenamosiose priekabose, palapinëse, 
valtyse, automobiliuose ar panašiose vietose.

PAVOJUS

DËL JÛSØ SAUGUMO
Jei pajusite dujø kvap¹:
Nemëginkite uždegti prietaiso.
Užgesinkite atvir¹ ugná.
Jei yra saugu, atjunkite nuo elektros maitinimo.
Pasišalinkite iš teritorijos, jei reikia kvieskite 
profesionali¹ pagalb¹.

DËL JÛSØ SAUGUMO
Nelaikykite ir nenaudokite benzino ar kitø skysèiø 
su degiais garais prie šio prietaiso. 
Viryklë yra skirta naudoti butan¹.
Nerekomenduojama naudoti viryklës þemesnëje 
nei nulis C laipsniø temperatûroje.

1. SPECIFIKACIJA

Modelio numeris:

Uždegimo tipas: 

Matmenys:

Svoris:

Dujø sunaudojimas: 

Dujø rûðis: 

Indo maksimalus dydis:

Saugus slëgis:

Sertifikato:

TEXAS IT003

pjezoelektrinis

622x280x115mm

2.66 kg

maksimaliai 190 g / h vienai kaitvietei 

butanas

22 cm

4-6 bar

CE



2. DALIES PAVADINIMAS

1. Kaitvietë 
2. Grotelës
3. Korpusas
4. Elektroninë áþiebimo adata
5. Blokavimo svirtis butano dujø kasetës
6. Jungiklis
7. Automatinis dujø iðjungimo átaisas
8. Vožtuvas
9. Dangtis

SVARBU
Ðá prietais¹ galima naudoti tik su kasetëmis su butanu pagal EN417 arba UL147B norm¹
Bet koks skirtingø dujø talpyklø rûðiø montavimas GALI BÛTI PAVOJINGAS.

3. DUJØ KASETËS MONTAVIMAS

(1 pav.)

(2 pav.)

(3 pav.)

1. Ásitikinkite, kad dujø kasetës blokavimo svirtis yra padëtyje „ATBLOKUOTI“, 

kitokiu atveju jûs negalësite sumontuoti dujø kasetës. 

Ásitikinkite, kad reguliavimo rankenëlë yra pasukta iki galo pagal laikrodžio 

rodykles á „OFF "padëtá. (1 pav.)

Patikrinkite, ar tarp prietaiso ir dujø kasetës yra tarpiklis ir ar jis yra geros 

bûklës.

2. Atidarykite dujø kasetës dangtá ir ádëkite kasetê tokiu bûdu, kad vožtuvo 

kreiptuvas bûtø tiesiai priešais kasetës ang¹. (2 pav.)

NEnaudokite šio prietaiso, jei jis sugadintas ar yra susidëvëjês tarpiklis.

NEnaudokite šio prietaiso, jei pastebëjote nutekëjim¹, ar yra pažeistas ar 

netinkamai veikia.

3. Paspauskite dujø kasetës blokavimo svirtá á apaèi¹. (3 pav.)

PASTABA: jei pastebësite ar pajusite dujø nutekëjim¹ ir nebus galimybës 

sustabdyti dujø nutekëjimo, perkelkite prietais¹ á gerai vëdinam¹ viet¹, atokiau 

nuo užsiliepsnojimo šaltiniø.

Patikrinkite, ar nëra nutekëjimø vandeniu su muilu.

Nemëginkite aptikti nuotëkio su liepsnos pagalba.

PASTABA: jungdami ar atjungdami dujø kasetê ásitikinkite, kad nëra išoriniø 

užsiliepsnojimo šaltiniø.

ÁSPËJIMAS

ANGOS ESANÈIOS KAITLENTËS APAÈIOJE TIEKIA ORÀ DEGIMUI, NIEKADA JØ 

NEUÞDENKITE. JEI LIEPSNA TAMPA ORANÞINË REIKIA PATIKRINTI ANGAS AR NËRA 

UÞBLOKUOTOS.

JEI PRIETAISAS NEGALI BÛTI PRITAIKYTAS TINKAMAM VEIKIMUI, NETURËTØ BÛTI 

NAUDOJAMAS KOL NEBUS PATAISYTAS.



(4 pav.)

(5 pav.)

4. VIRYKLËS PALEIDIMAS

5. LIEPSNOS PRITAIKYMAS

6. PANAUDOJUS

7. DUJØ KASETËS AUTOMATINIS ATJUNGIMAS

PASTABA: Prieð áþiebdami uždarykite kasetës dangtelá. Neuþdarus dangèio, dujø kasetë gali 

perkaisti.

Sukite reguliavimo rankenëlæ á kairæ, kol iðgirsite spragtelëjimà, nurodantá kibirkðties 

atsiradim¹. (4 pav.)

Jei viryklë neuþsidegë, pasukite reguliavimo rankenëlæ atgal á OFF padëtá ir bandykite dar kartà.

Jei po trijø nesëkmingø bandymø viryklë neužsidega, pasukite valdymo rankenëlæ á „OFF“ 

padëtá ir perstumkite kasetës svirtá á padëtá „ATBLOKUOTI“.

 Atidarykite dangtá ir išimkite kasetê. Sukrëskite kasetæ, kad patikrinti, ar ji tuðèia. Jei ji tušèia, 

pakeiskite kasetê ir pakartokite veiksmus iš (1 pav.)

Liepsn¹ galima kontroliuoti sukant valdymo rankenëlæ tarp „UÞDEGIMAS“ ir „IÐJUNGIMAS“ padëèiø.

VIRYKLËS IÐJUNGIMAS

Nustatykite valdymo rankenëlæ á „OFF“ padëtá, kad iðjungtumëte dujø tiekimà (5 pav.), 

Prieš atlikdami kit¹ veiksm¹, palaukite, kol liepsna visiškai išnyks.

Pakelkite kasetës blokavimo svirtá á padëtá „UNLOCK“ ir iðimkite dujø kasetæ iš kameros. (1 pav.)

PASTABA: Nerekomenduojama laikyti dujø kasetës prietaiso viduje, kai ji nenaudojama.

Nuimkite nuo prietaiso dujø kasetæ ir uþdëkite ant jos kamðtá. Laikykite vertikalioje pozicijoje, vësioje, 

sausoje vietoje.

Prieš padedant prietaisà, ásitikinkite, kad kaitvietë yra ðalta.

Atveju, kai naudojama aukðtos temperatûros vietose, pavyzdžiui, vasar¹ paplûdimyje ar ðildomoje 

patalpoje, dujø kasetës vidinis slëgis gali padidëti iki daugiau nei 500 kPa (normalus slëgis = 200–300 

kPa). Tai suaktyvina automatiná apsauginio voþtuvo uþdarymà - prietaiso iðjungimas.

Patikrinkite dujø kasetës temperatûrà. Jei ji karðta, iðimkite iš kameros.

Patikrinkite naudojimo instrukcijoje, ar tinkamai naudojate viryklê.

Pasukite áþiebimo rankenëlæ á padëtá „IGNITION“, kad ið reguliatoriaus iðleisti dujø pertekliø.

Pakartokite veiksmus ið DUJØ KASETËS MONTAVIMO, kad ádëti dujø kasetæ kai ji atvës.

 SVARBUS ÁSPËJIMAS: JEIGU NEGALITE RASTI SAUGOS ÁRENGINIO AKTYVAVIMO PRIEÞASTIES, 

SUSTABDYKITE NAUDOJIM¥ IR SUSISIEKITE SU SERVISU.

Priþiûrëkite, kad viryklë bûtø ðvari  

Norëdami paðalinti riebalø nešvarumus, naudokite minkšt¹ šluostê su muilu ir vandeniu.  

Kaitvietës galvutës kibirkšties vietoje ir angoje negali bûti neðvarumø, kad áþiebimas bûtø lengvesnis.

Kaitvietës liepsna turëtø bûti mëlyna, su gelsvu atspalviu.



1. Šis prietaisas nëra skirtas naudoti namuose ir nëra skirtas komerciniam 
naudojimui, tik naudojimui išorëje.
2. Kai árenginys yra naudojamas patalpose, dël ventiliacijos nepakankamumo ar 
netinkamo veikimo galite prarasti sveikat¹ ar mirti.
3. Niekada nelaikykite dujø kaseèiø šalia atviros liepsnos, aukštos temperatûros 
vietose, esant tiesioginiams saulës spinduliams ar kitoje vietoje, kur temperatûra gali 
viršyti 40°C (5-6 pav.)
4. Išsaugokite minimalø atstum¹ nuo degiø sienø. Nenaudokite ant degaus stalo ar 
grindø paviršiaus. (7-8 pav.)
5. Niekada nenaudokite prietaiso po lentyna ar vietoje, kur staiga gali nukristi 
daiktas. 
6. Niekada nenaudokite šio prietaiso drabužiams džiovinti. (9 pav.)
7. Laikykite prietais¹ atokiau nuo ugnies ir degiø daiktø. (10 pav.)
8. Indas neturëtø uždengti kasetës dangtelio, prietaiso naudojimo metu (11 pav.). 
9. Nedëkite dideliø indø tarp dviejø kaitvieèiø. (12 pav.)
10. Niekada nenaudokite prietaiso kitø daiktø ážiebimui.
11. Nedëkite ant viryklës padëklo ar indo, pagaminto iš asbesto ar keramikos. (13 
pav.)
12. Niekada nešildykite tušèios keptuvës. (14 pav.)
13. Naudojimo metu paviršiaus temperatûra yra labai aukšta. Nelieskite prietaiso 
grynomis rankomis. (15 pav.)
14. Prieš prietaiso tikrinim¹, išimkite dujø kasetê.
15. Viryklê laikykite bent 25 cm atstume nuo sienø bet kuria kryptimi ir 150 cm 
atstume nuo lubø. (16 pav.)
16. Niekada nelaikykite dujø kasetës esant betarpiškam saulës spinduliø poveikiui. 
(17 pav.)
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8. PRIEÞIÛRA IR PASTABOS

9. PASTABOS DËL PRIETAISO

10. PASTABOS DËL DUJØ KASETËS NAUDOJIMO

11. VALYMAS

Niekada nepalikite viryklës be prieþiûros, kai yra karšta arba naudojama. 

Nemodifikuokite ðio árenginio.

PASTABA: iðorinës dalys gali labai ákaisti. Visada mažus vaikus laikykite nuotoliau nuo prietaiso.

Nelaikykite degios medþiagos ðalia viryklës.

Neuþblokuokite oro srauto, reikalingo ventiliacijai ir dujø degimo procesams. 

1. Prieš naudojim¹ perskaitykite áspëjim¹, išspausdint¹ ant dujø kasetës.

2. Prieš išëmim¹ patikrinkite, ar kasetë yra tušèia.

3.Kai kasetë yra nenaudojama, laikykite j¹ vaikams nepasiekiamoje vietoje.

4. Prieš atjungdami dujø kasetê, patikrinkite, ar kaitvietës yra išjungtos.

5. Niekada nepripilkite pakartotinai dujø kasetës.

6. Dujø kasetê reikia keisti gerai vëdinamoje vietoje, geriausia lauke, atokiau nuo žmoniø ir bet kokiø užsidegimo 

šaltiniø, pavyzdžiui atviros liepsnos, kaitvietës liepsnos, elektriniø šildytuvø ar kitos árangos. Niekada nelaikykite dujø 

kaseèiø šalia šilumos šaltiniø, atviros liepsnos ar bet kokio užsidegimo šaltinio.

1. Prieš pradeant prietaiso valym¹, išimkite kasetê

2. Prietaiso valymui naudokite drëgnà skudurëlá su valymo priemone, po to nuvalykite prietais¹ sausa šluoste

3. Jei angos aplink kaitvietê yra uþkimðtos, jas valykite naudodami dantø krapðtukà.

4. Dujø kasetæ viduje ðvelniai nuvalykite ðepetëliu.



12. KAIP IŠSPRÊSTI PROBLEMAS

PRIEŽASTIS

1. Jungiklis nëra „OFF“ padëtyje.

2. Blokavimo svirtis nëra „RELEASE“ padëtyje.

3. Angos aplink degiklá yra uþkimðtos.

4. Neðvari keramikinë áþiebimo adata.

5. Ásijungia automatinis árenginys  atjungiantis dujas.

6. Vožtuve vyksta  dujø nutekëjimas.

7. Dujø kasetë neteisingai prijungta prie voþtuvo áëjimo.

8. Dujø kasetës stiebas nepataiko á voþtuvo angà teisingoje padëtyje. 

9. Be dujø

SPRENDIMAI

A. Nustatykite jungiklá „OFF“ padëtyje

B. Blokavimo svirtá pastumkite á „RELEASED“padëtá

C. Nuvalykite kaitvietê ir nušluostykite nešvarumus

D. Pašalinkite nešvarumus nuo kibirkðties áþiebimo adatos

E. Iðimkite dujø kasetæ, atvësinkite ir vël naudokite.

F. Pardavëjo ar serviso kontaktiniai duomenys.

G. Iš naujo prijunkite dujø kasetæ.

H. Dujø kasetës stiebas turëtø pataikyti á vožtuvo angà, patraukite blokavimo svirtá á „LOCK“ padëtá.

I. Pakeiskite dujø kasetæ

PRIEŽASTIS PASEKMË........SPRENDIMAS

Negalima prijungti dujø kasetës

Negalima áþiebti viryklës kaitvietës

Maža liepsna

Naudojimo metu liepsna išnyksta

Savotiškas kvapas

Blokavimo svirties negalima nustatyti  
á LOCK padëtá
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