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Превод от английски език 

 

 

DUKA 

Адрес: ul. Powązkowska 44c 

Варшава 01-797 

www.duka.com 

 

 

DUKA 

ГОТВАРСКА ГОРЕЛКА 

(МОДЕЛ: МТ-806) 

 

 
 

1. Пръстен за регулиране на въздуха 

2. Копче за регулиране на газта 

3. Бутон за задействане 

4. Клапан за пълнене на газ (на дъното) 

 

 

ИНСТРУКЦИИ 

 

МТ-806 ГОТВАРСКА ГОРЕЛКА 

За кухненска и домашна употреба 

 

1. Съхранявайте далеч от деца. 

2. След всяка употреба проверявайте дали пламъкът е напълно изгасен. 

3. Никога не излагайте на температури над 120ºF (49ºС) или на пряка слънчева 

светлина за по-продължително време. 

4. Не насочвайте към лицето или дрехите. 

 

Гориво:    Бутан 

Капацитет на контейнера за газ: 15 мл 

Продължителност на работа: Около 30-40 минути (80% гориво) 

Приблизителна температура: 1300ºС/ 2372ºF 

http://www.duka.com/
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Категория:    I3B 

Топлинен товар:   0,253 kW 

 

Готварската горелка A-HOT не съдържа бутан при закупуване. Моля, следвайте 

инструкциите за зареждане с газ за пускане на горелката. 

 

Зареждане на готварската горелка A-Hot със стандартно бутаново гориво 

 

1. Изключете горелката и се уверете, че пламъкът е угасен. 

2. Оставете горелката да се охлади в продължение на поне 5 минути преди да 

напълните цилиндъра. 

3. Обърнете горелката с дъното нагоре и въведете дюзата на контейнера в клапата 

за зареждане на газ. 

4. Натиснете дюзата в клапата, за да пусне газ. Когато газта, започне да излиза 

отстрани на дюзата, горелката е напълнена и трябва да спрете зареждането. 

 

Включване на горелката 

 

1. Завъртете пръстена за регулиране на въздуха до пълно откриване на отворите за 

въздух. 

2. Завъртете копчето за регулиране на газ обратно на часовниковата стрелка, за да 

пуснете газ. 

3. Натиснете бутона за запалване на горелката. (Може да се наложи да натиснете 

два или три пъти преди успешно запалване) 

4. Завъртете копчето за регулиране на газ по посока на часовниковата стрелка, за 

да спрете пламъка. 

 

Регулиране на пламъка 

 

1. Завъртете копчето за регулиране на газ по посока на часовниковата стрелка, за 

да намалите силата на пламъка или обратно на часовниковата стрелка, за да я 

усилите. 

2. Завъртете копчето за регулиране на газ докрай по посока на часовниковата 

стрелка, за да спрете пламъка. 

 

ВНИМАНИЕ 

 

1. НИКОГА НЕ НАСОЧВАЙТЕ КЪМ ЛИЦЕТО ИЛИ ТЯЛОТО ПРИ 

ЗАПАЛВАНЕ. 

2. НЕ ДОКОСВАЙТЕ ПРЕДПАЗИТЕЛЯ ЗА ПЛАМЪКА, КОГАТО Е 

НАГОРЕЩЕН. 

3. НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ УРЕДА В БЛИЗОСТ ДО ИСКРИ ИЛИ ОТКРИТ ПЛАМЪК. 

4. НЕ ПРОДУПЧВАЙТЕ И НЕ ЗАПАЛВАЙТЕ КОНТЕЙНЕРА, И НЕ ГО 

СЪХРАНЯВАЙТЕ ПРИ ТЕМПЕРАТУРИ НАД 120. 

5. ПАЗЕТЕ ДАЛЕЧ ОТ ДЕЦА. 

6. НЕ СЕ ОПИТВАЙТЕ ДА РАЗГЛОБЯВАТЕ УРЕДА. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: 

1. Някои от достъпните части на уреда може да са нагорещени. Пазете далеч от 

деца. 



 3 

2. Не насочвайте пламъка към животни и хора. 

3. Уредът не трябва да се използва в близост до възпламеними материали. 

4. Уредът трябва да се използва на поне 50 см разстояние от стените и тавана. 

5. Използвайте само в помещения с добра вентилация. 

6. Ако уредът протече (усетите миризма на газ), незабавно го изнесете на открито, 

на място с добро проветрение и без наличие на огън, където течът може да се 

открие и отстрани. Ако искате да проверите дали уредът има някакъв теч, 

направете го на открито. Не се опитвайте да откривате течове с използване на 

пламък, използвайте само сапунена вода.  

7. Не въвеждайте промени в уреда. 

 

Съхранение и транспортиране 

 

Пазете далеч от деца. Предпазвайте добре от влага, прах и механични повреди. 

Транспортирайте уреда в оригиналната му опаковка, за да го защитите от прах и влага, 

както и от механична повреда. 

 

Откриване и отстраняване на проблеми 

 

При възникване на повреда, уредът трябва да бъде върнат в магазина. 

 

  

 

 

 


