
Instrukcja obs³ugi

WA¯NE: Przeczytaj uwa¿nie instrukcjê u¿ytkowania.
Zapoznaj siê z urz¹dzeniem przed pod³¹czeniem zbiornika 
z gazem. Zachowaj t¹ instrukcje do wykorzystania w przysz³oœci.

MODEL: TEXAS IT003
Importer: INKO-TIME
66-433 Lubiszyn, Staw 19



NIEBEZPIECZEÑSTWO WYSTÊPOWANIA TLENKU WÊGLA
U¯YWAJ WY£¥CZNIE W DOBRZE WENTYLOWANYCH 
POMIESZCZENIACH LUB NA ZEWN¥TRZ.
U¿ywanie tego urz¹dzenia w zamkniêtej przestrzeni 
mo¿e powodowaæ œmieræ.
Nie stosowaæ w przyczepach kempingowych, namiotach, 
³odziach, samochodach lub podobnych lokalizacjach.

NIEBEZPIECZEÑSTWO

DLA TWOJEGO BEZPIECZEÑSTWA
- Jeœli poczujesz zapach gazu:
- Nie próbuj zapalaæ urz¹dzenia.
- Ugaœ otwarty ogieñ
- Je¿eli jest to bezpieczne, od³¹cz od zasilania.
- Opuœæ teren w razie potrzeby wezwij 
   profesjonaln¹ pomoc.

DLA TWOJEGO BEZPIECZEÑSTWA
Nie przechowuj ani nie u¿ywaj benzyny lub 
innych p³ynów z ³atwopalnymi oparami w pobli¿u 
tego urz¹dzenia.
Kuchenka jest przeznaczona do u¿ywania butanu. 
Nie zaleca siê u¿ytkowaæ kuchenki w temperaturze 
poni¿ej zera stopni C.

1. SPECYFIKACJA

Numer modelu:

Rodzaj zap³onu: 

Wymiar:

Waga:

Zu¿ycie gazu: 

Rodzaj gazu: butan

Maksymalny wymiar naczynia:

Bezpieczne ciœnienie:

Certyfikat

TEXAS IT003

piezoelektryczny

622x280x115mm

2.66 kg

maksymalnie 180 g/h na palnik

butan / izobutan

22 cm

4-6 bar

CE



2. NAZWA CZÊŒCI

1. Palnik
2. Ruszt
3. Korpus
4. Elektroniczna ig³a zap³onowa
5. DŸwignia blokady kartusza gazowego
6. W³¹cznik
7. Automatyczne urz¹dzenie odcinaj¹ce gaz
8. Zawór
9. Pokrywa

WA¯NE
To urz¹dzenie mo¿e byæ u¿ywane wy³¹cznie z kartuszami z butanem zgodnymi z norm¹ EN417 lub UL147B
Wszelkie próby zamontowania innego rodzaju pojemników z gazem MOG¥ BYÆ NIEBEZPIECZNE.

3. MONTA¯ KARTUSZA GAZOWEGO

(Rys.1)

(Rys.2)

(Rys.3)

1. Upewnij siê, ¿e dŸwignia blokady kartusza gazowego znajduje siê w po³o¿eniu 
„ODBLOKUJ”, w przeciwnym razie nie bêdzie mo¿na zainstalowaæ kartusza 
gazowego. Upewnij siê, ¿e pokrêt³o regulacji jest obrócone do koñca 
w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, do pozycji „OFF”. (Rys.1)
SprawdŸ, czy uszczelka miêdzy urz¹dzeniem a kartuszem gazowym jest 
na miejscu i w dobrym stanie.

2. Otwórz pokrywê kartusza gazowego i w³ó¿ kartusz tak, aby prowadnica zaworu 
by³a na wprost szczeliny kartusza. (Rys. 2)

NIE u¿ywaj tego urz¹dzenia, jeœli zauwa¿ysz przeciek, jest uszkodzone lub 
nie dzia³a prawid³owo.

3. Naciœnij w dó³ dŸwigniê blokady kartusza gazowego. (Rys. 3)
UWAGA: jeœli zauwa¿ysz lub poczujesz wyciek gazu i nie mo¿na zatrzymaæ ulatniania 
siê gazu, nale¿y przenieœæ urz¹dzenie do dobrze wentylowanego miejsca, z dala 
od Ÿróde³ zap³onu.
SprawdŸ szczelnoœæ za pomoc¹ wody z myd³em.
Nie próbuj wykrywaæ wycieków za pomoc¹ p³omienia.

UWAGA: podczas pod³¹czania lub od³¹czania kartusza gazowego upewnij siê, 
¿e nie ma zewnêtrznych Ÿróde³ zap³onu.

OSTRZE¯ENIE

OTWORY U PODSTAWY PALNIKA DOSTARCZAJ¥ POWIETRZE DO SPALANIA, 

NIE NALE¯Y ICH NIGDY ZAS£ANIAÆ. JEŒLI P£OMIEÑ STAJE SIÊ POMARAÑCZOWY 

NALE¯Y SKONTROLOWAÆ OTWORY CZY NIE ZOSTA£Y ZABLOKOWANE.  

JEŒLI URZ¥DZENIE NIE DZIA£A PRAWID£OWO, NIE POWINNO BYÆ U¯YWANE 

A¯ DO NAPRAWY.



(Rys.4)

(Rys.5)

4. URUCHAMIANIE KUCHENKI

5. MONTA¯ KARTUSZA GAZOWEGO

6. PO U¯YCIU

7. AUTOMATYCZNE OD£¥CZENIE KARTUSZA GAZOWEGO

UWAGA: Zamknij pokrywê kartusza przed zapaleniem. Nie zamkniêcie pokrywy mo¿e 

spowodowaæ przegrzanie kartusza gazowego.

- Obracaj pokrêt³o sterowania w lewo, a¿ us³yszysz klikniêcie wskazuj¹ce na wytworzenie 

  iskry. (Rys. 4)

- Jeœli kuchenka nie zapali³a siê, obróæ pokrêt³o regulacji z powrotem do pozycji „OFF”

  i spróbuj ponownie.

- Jeœli po trzech nieudanych próbach kuchenka nie zapala siê, ustaw pokrêt³o regulacji w pozycji 

  „OFF” i przesuñ dŸwigniê kartusza do po³o¿enia „ODBLOKUJ”.

- Otwórz pokrywê i wyjmij kartusz. Potrz¹œnij kartuszem aby sprawdziæ, czy jest pusty. 

  Jeœli jest pusty, wymieñ kartusza i powtórz czynnoœci od Rys. 1

P³omieñ mo¿na kontrolowaæ, obracaj¹c pokrêt³o zap³onu pomiêdzy pozycj¹ „ON” i „OFF”

WY£¥CZANIE KUCHENKI

Ustaw pokrêt³o zap³onu w pozycji „OFF”, aby odci¹æ dop³yw gazu (rys. 5), poczekaj, 

a¿ p³omieñ ca³kowicie zniknie przed wykonaniem nastêpnego kroku.

Podnieœ dŸwigniê blokady kartusza do „UNLOCK” i wyjmij kartusz gazowy z komory (Rys. 1)

UWAGA: 

Nie zaleca siê przechowywania kartusza gazowego wewn¹trz urz¹dzenia, gdy nie jest ono u¿ywane.

Za³o¿yæ korek na kartusz gazowy po zdjêciu go z urz¹dzenia. Przechowuj w pozycji pionowej w ch³odnym, 

suchym miejscu.

Przed schowaniem urz¹dzenia upewnij siê, ¿e palnik jest zimny.

W przypadku u¿ytkowania w obszarach o wysokiej temperaturze, takich jak pla¿a latem lub w nagrzane 

pomieszczenie, ciœnienie wewnêtrzne kartusza mo¿e wzrosn¹æ do ponad 500 kPa 

(normalne ciœnienie = 200-300 kPa). Aktywuje to automatyczne zamkniêcie zaworu bezpieczeñstwa - 

wy³¹czenie urz¹dzenia.

SprawdŸ temperaturê kartusza gazowego. Je¿eli jest on gor¹cy wyjmij go z komory. 

SprawdŸ w instrukcji obs³ugi czy u¿ytkujesz kuchenkê prawid³owo.

Obróæ pokrêt³o zap³onu w po³o¿enie „IGNITION”, aby uwolniæ nadmiar gazu z regulatora.

Powtórz kroki z sekcji MONTA¯ KARTUSZA GAZOWEGO, aby w³o¿yæ wk³ad gazowy po ostygniêciu.

WA¯NE OSTRZE¯ENIE: JEŒLI NIE MO¯ESZ ZNALE�Æ PRZYCZYNY AKTYWACJI URZ¥DZENIA 

BEZPIECZEÑSTWA, PRZERWIJ KORZYSTANIE I SKONTAKTUJ SIÊ Z SERWISEM.

Utrzymuj kuchenkê w czystoœci.

U¿yj miêkkiej szmatki z myd³em i wod¹, aby usun¹æ t³uste zabrudzenia.

Iskrownik i szczelina g³owicy palnika powinny byæ wolne od zanieczyszczeñ, aby u³atwiæ zapalanie.

P³omieñ palnika powinien byæ niebieski, z ¿ó³tym zabarwieniem.



Rys.6

Rys.8

Rys.10

Rys.12

Rys.14

Rys.16

Rys.7

Rys.9

Rys.11

Rys.13

Rys.15

Rys.17

8. KONSERWACJA I UWAGI

9. UWAGI DOTYCZ¥CE URZ¥DZENIA

10. UWAGI DOTYCZ¥CE STOSOWANIA KARTUSZA GAZOWEGO

11. CZYSZCZENIE

Nigdy nie pozostawiaj kuchenki bez nadzoru, gdy jest gor¹ca lub u¿ywana.

Nie modyfikuj tego urz¹dzenia

UWAGA: zewnêtrzne czêœci mog¹ siê bardzo rozgrzaæ. 

Trzymaj urz¹dzenie zawsze poza zasiêgiem dzieci.

Nie trzymaj w pobli¿u kuchenki materia³ów ³atwopalnych.

Nie blokuj przep³ywu powietrza potrzebnego do wentylacji i procesy spalania gazu.

1. To urz¹dzenie nie jest przeznaczone do u¿ytku domowego i nie jest przeznaczone      
     do u¿ytku  komercyjnego, tylko do u¿ytku na zewn¹trz.
2. Gdy urz¹dzenie jest u¿ywane w pomieszczeniu, awaria wentylacji lub niew³aœciwej 
     jej dzia³anie mo¿e spowodowaæ utratê zdrowia lub œmieræ. 
3. Nigdy nie przechowuj kartuszy gazowych w pobli¿u otwartego ognia, miejsc o 
    wysokiej  temperaturze, pod bezpoœrednim wp³ywem œwiat³a s³onecznego lub 

o    w innym miejscu, które  mo¿e temperatura mo¿e przekroczyæ 40 C (Rys. 5-6)
4. Zachowaj minimalny odstêp od ³atwopalnych œcian. Nie u¿ywaæ na ³atwopalnych 
    powierzchniach  sto³u lub pod³ogi. (Rys. 7-8)
5. Nigdy nie u¿ywaj urz¹dzenia pod pó³k¹ lub w miejscu, w którym jakiœ przedmiot 
    mo¿e nagle spaœæ.
6. Nigdy nie u¿ywaj tego urz¹dzenia do suszenia ubrañ. (Rys. 9)
7. Trzymaj urz¹dzenie z dala od ognia i przedmiotów ³atwopalnych. (Rys.10)
8. Naczynie nie powinno zakrywaæ pokrywy kartusza podczas korzystania 
    z urz¹dzenia (Rys. 11). 
9. Nie umieszczaj du¿ych naczyñ miêdzy dwoma palnikami. (Rys. 12)
10. Nigdy nie u¿ywaj urz¹dzenia do podpalania innych przedmiotów.
11. Nie k³adŸ na kuchence tacy lub naczynia wykonanego z azbestu lub 
      ceramiki. (Rys. 13)
12. Nigdy nie podgrzewaj pustej patelni. (Rys. 14)
13. Podczas u¿ytkowania temperatura na powierzchni jest bardzo wysoka. Nie dotykaj    
      urz¹dzenia  go³ymi rêkami. (Rys. 15)
14. Przed sprawdzeniem urz¹dzenia wyjmij kartusz gazowy.
15. Trzymaj kuchenkê w odleg³oœci co najmniej 25 cm od œcian w dowolnym kierunku 
      oraz 150 cm od sufitu. (Rys.16)
16. Nigdy nie przechowuj kartusza gazowego nara¿onego na bezpoœrednie dzia³anie 
      promieni  s³onecznych. (Rys.17)

1. Przeczytaj ostrze¿enie wydrukowane na kartuszu gazowym przed u¿yciem.

2. Przed wyjêciem sprawdŸ, czy kartusz jest pusty.

3. Trzymaj kartusz z dala od dzieci, gdy nie jest u¿ywany.

4. SprawdŸ, czy palniki s¹ zgaszone przed od³¹czeniem kartusza gazu.

5. Nigdy nie nape³niaj ponownie kartusza gazowego.

6. Kartusz gazowy nale¿y wymieniaæ w dobrze wentylowanym miejscu, najlepiej na zewn¹trz z dala od ludzi

     i wszelkich Ÿróde³ zap³onu, takich jak otwarty ogieñ, p³omienie palnika, grzejniki elektryczne lub inny sprzêt.

1. Wyjmij kartusz przed czyszczeniem urz¹dzenia

2. Do czyszczenia urz¹dzenia u¿ywaj wilgotnej œciereczki ze œrodkiem czyszcz¹cym, a nastêpnie wytrzyj urz¹dzenie

     such¹ œciereczk¹

3. Jeœli otwory wokó³ palnika s¹ zablokowane, u¿yj wyka³aczki, aby je oczyœciæ.

4. Wyczyœæ kartusz gazowy wewn¹trz delikatnie za pomoc¹ szczoteczki.



12. JAK ROZWI¥ZYWAÆ PROBLEMY

1. Prze³¹cznik nie znajduje siê w pozycji „OFF”.

2. DŸwignia blokady nie znajduje siê w pozycji „RELEASE”.

3. Otwory wokó³ palnika s¹ przes³oniête.

4. Ceramiczna ig³a zap³onu jest brudna.

5. W³¹cza siê automatyczne urz¹dzenie odcinaj¹ce gaz.

6. Wyciek gazu nastêpuje w zaworze.

7. Kartusz gazowy jest nieprawid³owo pod³¹czony do wejœcia zaworu.

8. Trzon wk³adu gazowego nie celuje w otwór zaworu we w³aœciwym po³o¿eniu.

9. Bez gazu

ROZWI¥ZANIE

A. Ustaw prze³¹cznik w pozycji „OFF”

B. Przesuniêcie dŸwigni blokuj¹cej do po³o¿enia „RELEASED”

C. Oczyœæ palnik i zetrzyj zabrudzenia

D. Usuñ zanieczyszczenia z ig³y zap³onu

E. Wyjmij kartusz gazowy, ostudŸ go, a nastêpnie u¿yj ponownie.

F. Kontakt ze sprzedawc¹ lub serwisem.

G. Ponownie pod³¹cz kartusz gazowy.

H. Trzon kartusza gazowego powinien wycelowaæ w otwór zaworu, poci¹gn¹ dŸwigniê blokady 

     do po³o¿enia „LOCK”.

I. Wymieñ kartusz gazowy

PRZYCZYNA SKUTEK.....ROZWI¥ZANIE

Nie mo¿na pod³¹czyæ kartusza gazowego

Nie mo¿na odpaliæ palnika kuchenki

Ma³y p³omieñ

Podczas u¿ywania dochodzi do zaniku p³omienia

Osobliwy zapach

Nie mo¿na ustawiæ dŸwigni blokady 
w po³o¿eniu „LOCK”
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