
Powerfire 3: Háromlábú főzőkészülék 

Powerfire 3 P: Háromlábú főzőkészülék piezo gyújtóval 

Powerfire 3 T: Háromlábú főzőkészülék gyújtásbiztosítóval 

Powerfire 3 PT: Háromlábú főzőkészülék. Piezo gyújtóval és gyújtásbiztosítóval. 

Powerfire 4: Négylábú főzőkészülék 

Powerfire 4 P: Négylábú főzőkészülék piezo gyújtóval 

Powerfire 4 T: Négylábú főzőkészülék gyújtásbiztosítóval 

Powerfire 4 PT: Négylábú főzőkészülék. Piezo gyújtóval és gyújtásbiztosítóval. 

 

Biztonsága érdekében olvassa el az alábbi utasításokat és őrizze meg ezt a használati utasítást. 

 

Figyelem: A főzőlap használatakor széndioxid keletkezik, mely besűrűsödés esetén veszélyes lehet. Ezért a készüléket csak a 

szabad levegőn vagy jól szellőztethető helyiségben használja. Zárt helyiségekben ne használja. 

 

Főzőkészülék technikai adatai 

 

Gáztípus  DE I3B/P (UNI EN 497) 

Gáznyomás 50 mbar, primer levegő min. 2,5. 

Fúvóka átmérője 1,4 mm 

Teljesítmény 7,5 kW 

Fogyasztás 544 g/h 

Hőterhelés  max. 12 kW 

 

Útmutatás a készülék összeszereléséhez és beépítéséhez 

 

Az alábbi lépéseket a szabad levegőn vagy jól szellőztethető helyen kell végrehajtani és soha ne nyílt láng vagy gyúlékony anyagok 

közelében.  

 

1. A főzőkészüléket csatlakoztassa egy folyékony gáz részére kialakított cső segítségével egy gázpalackhoz. Mindig vegye 

figyelembe az adott ország országspecifikus rendelkezéseit, amelyben a főzőkészüléket használni kívánja. 

2. A cső nem haladhatja meg az 1,5 m-t. Legyen engedélyeztetve az adott országban és 4 év után ki kell cseréltetni.  

3. A főzőkészülék és gázpalack egymáshoz való csatlakoztatásához használjon egy alacsonynyomás-szabályzót. A szabályzó 

beállításai állandóak legyenek, 30 mbar butángázra és 37 mbar propángázra. Németországban és Ausztriában 50 mbar nyomású 

szabályzót kell használni. 

4. Amennyiben a főzőkészüléket és a gázpalackot fémmel borított gáztömlővel csatlakoztatjuk egymáshoz, az nagyobb biztonságot 

nyújt. Alkalmazásuk viszont kizárólag olyan országokban lehetséges, ahol azt engedélyezik. 

5. A gáztömlőt nem szabad sem elhajlítani, sem összecsavarni. Ezért ügyeljen arra, hogy a gázpalack a megfelelő helyzetben álljon a 

főzőkészülékhez képest. 

6. A főzőkészüléket kizárólag egyenletes talajon használja. Soha ne állítsa fára, műanyagra, vagy ehhez hasonló könnyen éghető 

vagy gyúlékony anyagra. 

 

Figyelem 

 

• Soha ne használjon nyílt lángot a tömítettségi ellenőrzéskor. Mindig speciális szivárgásvizsgáló sprayt használjon.  

• Ne használja a főzőkészüléket, ha a gáztömlő nem rendelkezik a megfelelő csatlakozásokkal.  

• A főzőkészülékkel együtt szállított gáztömlő az előállítástól számított kb. 4-5 évig tartós. (Az országnak megfelelően, 

amelyekben a főzőkészüléket használják.) A gáztömlőt a lejárati idő után ki kell cserélni. 

• Soha ne használja a főzőkészüléket tömítetlenség, sérülés és hibás működés esetén. 

• Figyelem: a főzőkészülék állványa, ill. égője felforrósodhat, ezért mindig használjon kesztyűt vagy hasonló védőfelszerelést.  

 



Használat 

 

• Kizárólag egyenletes és sima felületen használja. 

• Csak akkor használja a főzőkészüléket, ha megfelelő távolságra áll a könnyen gyúlékony folyadékoktól és tárgyaktól. 

• Ügyeljen arra, hogy a szelep el legyen zárva. 

• Most addig nyissa meg szelepet a gázpalackon, amíg lehetséges.  

• Piezo gyújtó nélküli főzőkészülékek esetén: Addig tartson egy lángot az égőhöz, amíg be nem gyullad. 

• Piezo gyújtóval rendelkező főzőkészülékek esetén: nyomja meg a gyújtógombot, akár többször is, ameddig a főzőkészüléken be 

nem gyullad a láng. 

• Gyújtásbiztosítással rendelkező főzőkészülékek esetén: A gyújtás alatt tartsa nyomva a gyújtásbiztosítót üzemeltető gombot. Ha 

már ég az égő, még tartsa 30 másodpercig nyomva. Ezután a kívánt fokozatra állíthatja a lángot.  

• Használat közben ne mozdítsa el a főzőkészüléket. 

 

Használat után 

 

• Zárja el a gázpalackon lévő szelepet. 

• Zárja el a főzőkészüléken található szelepet. 

 

Gázpalack lecserélése 

 

A gázpalackot kizárólag a szabadban és nyílt lángtól, valamint gyúlékony anyagoktól távol szabad lecserélni.  

 

• Ellenőrizze, hogy a főzőkészüléken és a gázpalackon lévő szelep el legyen zárva. 

• Most csavarja le a gázpalackon lévő szelepről a szabályzót.  

• Ellenőrizze a szabályzót, hogy a gumitömítő még megvan-e és hogy minden rendben van-e. 

• Most pedig csavarja a szabályzó csavarját erősen a szelep menetére.  

 

Néhány információ a főzőkészülék helyes használatához 

 

• Ügyeljen arra, hogy ne legyenek tárgyak a főzőkészülék 1 méteres környezetében. 

• Ügyeljen arra, hogy háziállatok se tartózkodjanak a főzőkészülék közelében. 

• A használatban lévő készüléket soha se hagyja felügyelet nélkül. 

• Ne engedjen gyerekeket a főzőkészülék közelébe. 

• Hibás működés vagy gázszivárgás esetén azonnal zárja el a gázpalack szelepét. 

• Meghibásodás esetén az adott szaküzletbe vigye szereltetni. 

 

Figyelem: A főzőkészülék különböző részei felforrósodhatnak. Ügyeljen arra, hogy a készülék ne legyen gyerekek közelében. 

 

A levegőáramlás részleges vagy teljes elzáródása esetén azonnal szüntesse meg a főzőkészülékkel folytatott tevékenységet. A leírtak alapján 

zárja el az összes szelepet. Vigye a készüléket a kijelölt szervizhelyre vagy a kereskedőjéhez.    

 

Ehhez a főzőkészülékhez max. 500 mm nagyságú tálcákat tudunk ajánlani. 

 

Erre a minőségi termékre vétel után számított 2 éves garancia jár. A vásárlási bizonylaton szereplő dátum a mérvadó. 

 

A garancia meg nem engedett termékek használatakor, helytelen kezelés vagy jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyása esetén 

hatályát veszti.  

   

  


