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DUKA 

Adresa: ul. Powązkowska 44c 

Varşovia 01-797 

www.duka.com 

 

 

DUKA 

ARZĂTOR BUCĂTĂRIE 

(MODEL: МТ-806) 

 

 
 

1. Inel pentru reglarea  aerului 

2. Buton pentru reglarea gazului 

3. Buton pentru pornire 

4. Supapa pentru umplere cu gaz (pe fund) 

 

 

INSTRUCȚIUNI 

 

МТ-806 ARZĂTOR DE BUCĂTĂRIE 

Pentru uz casnic 

 

1. Păstrați departe de copii. 

2. După fiecare utilizare verificați flamă să fie complet stinsa.  

3. Niciodată să nu expuneți aparatul da temperaturi peste 120ºF (49ºС) sau să nu îl lasați 

la soare pentru perioadă lungă. 

4. Nu folosiți aparatul îndreptat către față sau haine. 

 

Combustibil:    Butan 

Capacitate container gu gaz: 15 ml 

Durata timpului de lucru: Aproximativ 30-40 minute (80% combustibil) 

Temperatura aproximativă: 1300ºС/ 2372ºF 

Categorie:    I3B 

http://www.duka.com/
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Sarcina termica:   0,253 kW 

 

Arzăor de bucătărie A-HOT nu conține butan la achiziționare. Vă rugăm să citiți instrucțiunile 

pentru încărcarea cu gaz și pornirea arzătorului. 

 

Încărcare cu gaz A-Hot combustibil standart butan 

 

1. Stingeți arzătorul și asigurați-vă că flamă este stinsă complet.  

2. Lăsați arzătorul să se răcească timp de cel puțin 5 minute înainte să umpleți cilindru. 

3. Întoarceți arzătorul cu fundul în sus și întroduceți duză în supapă pentru încarcare cu 

gaz. 

4. Apăsați duză în supapă ca să eliberați gaz. Când gazul începe să iasă pe partea laterală 

a duzei, arzătorul este plin și trebuie să opriți încărcarea. 

5.  

Pornirea arzătorului 

 

1. Rotiți inelul de reglare a aerului până când orificiile de ventilație sunt complet deschise. 

2. Rotiți butonul de control al gazului în sens invers acelor de ceas pentru a elibera gaz. 

3. Apăsaţi butonul de aprindere a arzătorului. (Poate fi necesar să apăsați de două sau trei 

ori înainte ca aprinderea să aibă succes) 

4. Rotiți butonul de control al accelerației în sensul acelor de ceasornic pentru a opri 

flacăra. 

 

Reglarea flamei 

 

1. Rotiți butonul de control al accelerației în sensul acelor de ceasornic pentru a reduce 

forța flăcării sau în sens invers acelor de ceasornic pentru a o crește. 

2. Rotiți butonul de control al accelerației până la capăt în sensul acelor de ceasornic pentru 

a opri flacăra.. 

 

ATENȚIE 

 

1. NICIODATĂ SĂ NU FOLOSIȚI FLACĂRA CĂTRE FAȚĂ SAU CORP. 

2. NU ATINGEȚI PROTECȚIA ANTIFLACĂ CÂND ESTE FIERBINTE. 

3. NU UTILIZAȚI APARATUL APROAPE DE SCÂNTEI SAU FLACĂRA 

DESCHISĂ. 

4. NU PERFORMAȚI ȘI NU APRINDEȚI CONTAINERUL ȘI NU ÎL PĂSTRAȚI LA 

TEMPERATURĂ PESTE 120°C. 

5. PĂSTRAȚI DEPARTE DE COPII. 

6. NU ÎNCERCAȚI SĂ DEZASAMBLAȚI PRODUSUL. 

 

AVERTIZĂRI: 

 

1. 1. Unele părți accesibile ale aparatului pot fi fierbinți. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. 

2. 2. Nu îndreptați flacăra spre animale sau oameni. 

3. 3. Aparatul nu trebuie folosit în apropierea materialelor inflamabile. 

4. 4. Aparatul trebuie folosit la cel puțin 50 cm distanță de pereți și tavane. 

5. 5. Utilizați numai în zone bine ventilate. 

6. Dacă aparatul are scurgeri (miros de gaz), scoateți-l imediat în aer liber, într-un loc bine 

aerisit și fără foc, unde scurgerea poate fi detectată și îndepărtată. Dacă doriți să verificați dacă 
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aparatul are scurgeri, faceți-o în aer liber. Nu încercați să detectați scurgerile folosind o flacără, 

folosiți numai apă cu săpun. 

7. Nu efectuați modificări la aparat. 

 

Depozitare și transport 

 

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Protejați bine de umiditate, praf și daune mecanice. 

Transportați aparatul în ambalajul original pentru a-l proteja de praf și umiditate, precum și de 

deteriorări mecanice. 

 

Detectarea defecțiunilor 

 

În caz de defecțiune, aparatul trebuie returnat la magazin. 

 

  

 

 

 


