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Important information

M ake sure your gas stove is not damaged and packed completely.
R ead instruction  carefully before use.
B efore connecting, make sure gas type and pressure are in accordance 
with product options.
A ppliance must be set up in accordance with instructions for exploitation 
and actual Safety rules, approved by State Federal  Engineering supervision 
and  Technical Safeguards in gas industry.
G as stoves are operated by liquefied gas (propane-butane) according to
GOST All-Union State Standard 204489-80, pressure is 2800 Pa.
P ay attention to ventilating of room, where appliance is operating.

Description

1) Cover (if in set)
2) Cover of burner
3) Mixer
4) Rack
5) Knob
6) Body

Use

Settle the appliance on stable inflammable surface.
M ake sure, distance from all the objects above and ceiling is not less than 80 cm.
D istance form walls must be not less than 5 cm.

Operating
To manage the flame use knobs.
To light the burners:
1. Open the main gas valve (not in set).
2.  Put the burning match to the burner and push gas knob counter clockwise 
quarter of rotation. After 1-2 seconds there is a uniform fire.
3. To light the fire out, rotate the knob back to the Off position  and close the 
main gas valve.

Maintain and care

Keep the gas stove clean.
To clean the stove use soft damp cloth with detergent.
Do not abrasive materials or knife for cleaning.

Request to lubricating knobs

Knobs are lubricated when production . Companies, providing gas service must 
replace lubricants regularly.
Lubricants must be replaced at least once a year

Possible problems  and  solutions

Problem Reason Solution 

Burner is not ignited 

Main valve is closed 
Gas hose is held 
Gas is over 

Open the valve 
Replace or adjust the hose 
Replace gas bomb 

Smell of gas 

Leakage of gas into the tube 
Hose is damaged 
Leakage of gas in bomb 

Apply to service 
Replace the hose 
Replace the bomb 

Weak flame 
Holes in burner become clogged 
Mixer is placed not well 

Clean the mixer 
Place the mixer correctly 

 

Please follow the safeguards below:

Always use rubber hose. Vinyl hoses are dangerous. When assembling, make 
sure rubber hose in put into the stove jack fully and fix it. Leakproofness of 
connection is the main  condition of correct and safety operating.
If burners are not igniteв from the first time you turn the knob, it may be cause by
air left  in the gas hose. Simply turn the knob back to the Off position and repeat 
the procedure. If the flame is not uniform, apply to gas supplier.
It is forbidden to touch surface of gas stove when it is operating, cause surface 
is very hot.
Keep the surface clean.
Avoid clogging of burner's holes.
At night and in case of long non-use, make sure knobs are in Off positions and 
valve of gas bomb is closed.
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46,5*26,5*6,5 46,5*26,5*6,5 

IR-8503

2

3,8

59*32*9

Manual

Yes

Liquifield gas

2800

Model

Number of burners

Power of burners, kW

Measures, cm

Ignition type

Cover

Fuel type

Gas pressure, Pa

3,83,8

ManualManual

YesNo

Liquifield gasLiquifield gas

28002800
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Gas stove must be placed in safety distance from gas bomb.
Check condition of rubber hose regularly. It must be replaced in time, must be 
kept clean and far from heating sources. Avoid contact of stove and hose.
Do not place flammable things near the gas stove.
Use cookware of appropriate size.

Safety instructions

Before use, please read the instruction carefully.
Wrong connected gas stove can cause accidents.
Gas stove is for household usage only.
Gas stove must be placed in rooms with good ventilation only.
This appliance is not intended for use by persons (including children) with 
reduced physical, sensory or metal capabilities, or lack of experience and 
knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning 
use of the appliance by a person responsible for their safety.
Placement and exploitation of gas stoves must be according to Regulation of fire 
safety.
Attention! In case of gas smell, light out all the flames immediately, close the 
main valve,  open the windows for ventilating and apply to Emergency service.
Until leakage is eliminated, it is forbidden to ignite any flame: smoke, light,  switch 
On/Off any household appliances etc. When gas is not supplied and there is no 
flame, turn the knobs to Off positions immediately.
TO avoid accidents and fire, it is
FORBIDDEN:
To connect gas stove and gas bomb directly. They must be connected vis 
reduction pressure valve (not in set).
To use gas stove when it is defected.
To blow on burners' flame.
To admit spilling of water, soup or other liquids on burners.
To take the rack out and place cookware  on burners directly.
To put flammable things onto the stove (cloth, paper etc.)
To wap upon the knobs or other parts of appliance, to turn knobs with the help of 
pliers or spanner.
To use gas stove for other needs like heating, cloths drying etc.)
To look for gas leakage with the help of match of other kind of open fire.
To settle the gas stove in insecure places (near the ignitable materials).
To leave operating appliance without supervision.
To make self-acting reparations.
To allow children to stay near the operating appliance.

Service life is 2 years in case of proper use.
The importer retains his right to make changes in appearance and completeness of the item without preliminary 
notification to the customer.

For household usage only. 
Do not leave unattended! 
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Важная информация

Gas stove

46,5*26,5*6,5 46,5*26,5*6,5 

IR-8503

2

3,8 кВт

59*32*9

ручной

есть

сжиженный газ

2800Па

The date of manufacture is marked on the packaging

Made in China
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Не позволяйте пользоваться прибором лицам с ограниченными 
физическими или умственными возможностями  или  людям с отсутствием 
опыта и знаний, если они не были проинструктированы об использовании 
прибора  лицом, отвечающим за его безопасность.
Не оставлять без присмотра!
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Үстелге орнатылатын газ плитасы 

Сатып алған кезде плитада ақаулар жоқ жəне жиынтығы толық екенін
тексеріңіз. 
Плитаны пайдалану жөніндегі нұсқаулықты мұқият оқыңыз.
Қосар алдында қосулар (газ түрі жəне қысымы) құралдың құрылысына
сəйкес екенін тексеріңіз. 
Құрал пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың ережелеріне жəне Ресей
мемлекеттік техникалық қадағалау мекемесімен бекітілген қолданыстағы
Газ шаруашылығындағы қауіпсіздік ережелеріне жəне Газ
шаруашылығындағы техникалық пайдалану жəне қауіпсіздік талаптары
ережелеріне сəйкес орнатылуы тиіс. 
Плита бастапқы қысым 2800 Па, МСТ 204489-80 бойынша сұйытылған
газбен (пропан-бутан) жұмыс жасайды. 
Газ плитасын пайдаланған кезде бөлменің желдеткішіне назар аудару керек. 

Құрылысы

1. Қақпақ (егер жиынтықта болса)
2. От жанатын мойынның қақпағы
3. Қоспалауыш
4. Торлар
5. Кран тұтқасы
6. Тұрқы  
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Газ плитасы

46,5*26,5*6,5 46,5*26,5*6,5 

2 года

- IR-8503

59*32*9

Дата изготовления указана на упаковке
Произведено в Китае



Орнату

Плитаны жазық ыстыққа төзімді бетке қойыңыз. 
Құралдан жоғары орналасқан барлық жазықтық беттердің жəне плитаның
арасындағы қашықтық 80 см кем болмай керек. 
Жанында орналасқан құралдардың жəне плитаның арасындағы қашықтық
5 см кем болмау керек. 

Жұмыс тəртібі

От жанатын мойынның жұмысын басқару крандар тұтқаларының көмегімен
жүзеге асырылады. От жанатын мойынды жағу үшін келесіні жүзеге
асырыңыз: 
1. Редуктор қақпақшасын ашыңыз (жиынтықтың құрамына кірмейді) 
2. Жанып тұрған сірінкені от жанатын мойынға жақындатыңыз жəне кран
тұтқасын сағат тіліне қарсы аздап бұрыңыз. 1-2 секундтан кейін газ от
жанатын мойынның барлық от тесіктерінің жанында жануы тиіс. 
3. От жанатын мойынды сөндіру үшін сəйкес кранды жабыңыз жəне редуктор
клапанын жабыңыз.  

Техникалық қызмет жəне күтім 

Плитаны тазалықта ұстаңыз.
Плитаны жұмсақ жөкемен, жуғыш заттар қосып жылы сумен жуып жəне
жұмсақ матамен сүрту керек. 
Кірді тазарту үшін металл щетканы немесе пышақты қолданбаңыз. Абразивті
материалдар, сондай-ақ тұрқыны бұзатын қышқылдарды пайдалануға
болмайды. 

Крандарды пайдалану тəртібі 

Крандар тығыны өндіруші-зауытта арнаулы маймен майланады. Тұрмыстық
газ құралдарына қызмет көрсететін ұйымдар крандарды мерзімінде майлау
керек. 
Майлау мерзімі – жылына бір реттен кем емес. 

Мүмкін болатын ақаулар жəне оларды жою тəсілдері 
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Газ плитасын пайдаланғанда келесі қауіпсіздік шараларын жүзеге
асырыңыз: 

Əрқашан резеңкеден жасалған құбыршекті пайдаланыңыз. Винил құбыршекті
пайдалану қауіпті болуы мүмкін. Плитаны қосқан кезде резеңкеден жасалған
құбыршек толығымен кіру тесігіе кіргенін тексеріңз жəне құбыршекті қамытпен
бекітіңіз. Плитаның газ құбырына қосылу тұйықтығы плитаның дұрыс жəне
қауіпсіз жұмыс жасауының міндетті талабы болып саналады. 
Егер реттегішті бұрғанда от жанатын мойында от бірден жанбаса, газ
берілетін құбыршекте ауа болуы мүмкін. Газды бақылау реттегішін СӨНДІРУ
қалпына орнатыңыз. От жанатын мойында от пайда болғанша, қалыпқа
келтіру операциясын жүзеге асырыңыз. Бір от жанатын мойын біркелкі
жанбаған кезде, немесе күйемен жанғанда, тұрмыстық газ құралдарына
қызмет көрсететін ұйымға барыңыз. 
Пайдаланған кезде газ плитасының үстіңгі бетіне қолмен тиюге болмайды,
өйткені от жанатын мойынның айналасы қатты қызады. 
Плитаның бетін тазалықта ұстаңыз. 
От жанатын мойын тесіктерінің қоқыстануына жол бермеңіз. 
Түнгі уақытта жəне плитаны ұзақ пайдаланбағанда, газ реттегіші жəне газ
балонның қауіпсіздік қақпақшасы сөндірілгенін тексеріңіз. 
Газ плитасы газ балоннан қауіпсіз қашықтықта орналасуы тиіс. 
Плита мен гз балонды байланыстыратын резеңкеден жасалған құбыршектің
төзуін тексеріңіз. Резеңкеден жасалған құбыршекті мерзімінде ауыстырып,
сондай-ақ оны тазалықта жəне қызу көзінен алшақ ұстау керек. Құбыршек
пен плитаның бір-біріне тиюіне жол бермеңіз
Газ плитасына жақын жерге тез жанғыш заттарды қоюға болмайды.
Сəйкес өлшемді ыдысты пайдаланыңыз. 

Қауіпсіздік талаптары

Газ плитасын пайдаланар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқыңыз. 
Дұрыс қосылмаған плитамен жұмыс жасау жазатайым оқиғаға əкелуі мүмкін.
Газ плитасы тек үй жағдайында пайдалануға арналған. 
Плита жақсы желдеткіші бар бөлмеде орналасуы тиіс. 
Газ балонды орнату жəне пайдалану өрт қауіпсіздігі ережелеріне сəйкес
жүзеге асырылуы тиіс. 

Назар аударыңыз!  Бөлмеде газ иісі пайда болғанда, мүлтікпей барлық ашық
отты жабыңыз, газ берілуді сөндіріңіз, яғни қысым реттегіштегі тұтқаны от суреті
көрінбеітндей бұрыңыз, терезелерді ашыңыз, бөлмені желдетіңіз жəне газ
шаруашылығының апаттық қызметін шақырыңыз. 
Газдың ағып кетуін жою үшін оттың пайда болуы жəне от ұшқынын жасаумен
байланысты ешқандай əрекет жасауға болмайды: от жақпау, шылым шекпеу,
электр құралдарды қосу жəне қоспау жəне т.с.с. Газ беруді тоқтату жəне от
жанатын мойын отының өз бетінше сөнуі кезінде плита крандарын жылдам
жабу керек. 
Өрттің пайда болуын, плитаның істен шығуын немесе жазатайым оғинаның
болмауын алдын-алу үшін 
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Тыйым салынады:

Плитаны газ балонға тура қосуға. Қосу тек қана редуктор арқылы жүзеге
асырылады (жиынтыққа кірмейді);
Істен шыққан плитаны пайдалануға;
От жанатын мойындағы отқа үрлеуге;
От жанатын мойынға ас немесе басқа сұйықтықтарды ағызуға; 
Плитаға тез жанғыш заттар қоюға (шүберек, қағаз жəне т.с.с.);
Крандарды жəне от жанатын мойынды металл немесе басқа заттармен
соғуға жəне плита крандарының тұтқасын кілтпен жəне т.б. бұруға;
Плитаны басқа мақсатта қолдануға (үй жылыту, кір кептіру үшін жəне т.с.с.); 
Газдың ағып кетуін сіріңке немесе басқа ашық оттың көмегімен іздеуге;
Плитаны өрт қаупі жоғары жерге орнатуға (жанғыш материалдарға тығыз); 
Жұмыс жасап тұрған плитаны қараусыз қалдыруға;
Өз бетіңізше плитаның құрылысын өзгертуге;
Балаларды жұмыс жасап тұрған плитаның қасына жіберуге. 

Құралдың қызмет мерзімі – 2 жыл. 

Жеткізушінің сатып алушының келісімінсіз тауардың сыртқы түрін немесе
жиынтығын өзгертуге құқығы бар. 
Құрал тек тұрмыстық мақсатқа арналған. 
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