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A Butla z paliwem  

B Pompka   
C Palnik   
D Podpórka pod garnek   
E Zawór regulacyjny  

F Narzędzie uniwersalne  

G Szybkozłączka  

H Zawór doprowadzenia paliwa  

I Wąż paliwowy  

J Pojemnik   



 

Dane techniczne

 
Paliwo: 
Paliwo Optimus Arctic, benzyna 
ekstrakcyjna, benzyna, nafta, olej 
napędowy, paliwo do silników 
odrzutowych i inne  
Masa (bez pompki):  
330 grams (11.5 oz)  
Masa (z pompką):  
460 grams (16 oz)  
Wymiary po złożeniu:  
90x 65 x 140 mm (3.5 x 2.5 x 5,5 inches) 
 
Moc : 
2850 W 

 
Czas pracy: 
Do 2 godzin przy maksymalnej wydajności 
(z 450 ml paliwa) 
 
Czas gotowania 1 l wody: 
tylko 3,5 minuty w zależności od 
warunków klimatycznych, wysokości, 
itp.  
Podgrzewanie: 
30-90 s w zależności od rodzaju 
paliwa

 
www.optimusstoves.com 



POLSKI 

 
SPOKÓJ I CISZA  
Gratulujemy, jesteś nowym szczęśliwym właścicielem jednej z naszych najnowocześniejszych 

kuchenek. Oznacza to, że masz przed sobą wiele ekscytujących, wymagających przygód. Wiemy, że 

dokonałeś mądrego wyboru, decydując się na naszą kuchenkę i kiedy będziesz jej używać, również 

się o tym przekonasz. Przygotuj się na wielkie gotowanie na wolnym powietrzu, dzięki trwającemu od 

ponad wieku powodzeniu marki Optimus.  
Jeżeli jesteś takim samym entuzjastą przebywania na świeżym powietrzu jak my, prawdopodobnie 

ciekaw jesteś również swojej nowej kuchenki i chciałbyś ją jak najszybciej wypróbować. Ale nawet 

jeżeli masz dużo doświadczenia z podobnymi produktami, przeczytaj naszą instrukcję, aby zapoznać 

się ze szczegółami dotyczącymi tej kuchenki.  
Wszyscy w Optimusie mamy nadzieję, że znajdziesz czas aby usiąść i cieszyć się wyjątkowym spokojem 

i ciszą przygotowując posiłek na Otwartej Przestrzeni.  
Powodzenia i bon appétit! 

 
 
 
Przede wszystkim bezpieczeństwo!  
Podczas używania swojej nowej kuchenki Optimus Nova, będziesz korzystać z łatwopalnych paliw. 

Jeżeli będziesz ich używał nieprawidłowo, narazisz siebie i wszystko dookoła na niebezpieczeństwo. 

Zanim zaczniesz używać kuchenki, sprawdź, czy zrozumiałeś wszystko w tym podręczniku. Wypróbuj 

ją i dobrze się z nią zapoznaj zanim wyruszysz na spotkanie z przygodą.  
Zanim zapalisz kuchenkę, sprawdź czy nie ma przecieku paliwa. Jeżeli rozlałeś paliwo, najbezpieczniej 

jest przesunąć kuchenkę. Jeżeli zauważysz wyciek paliwa z jakiejkolwiek części kuchenki, 

nieszczelność należy naprawić przed jej uruchomieniem. Nigdy nie używaj kuchenki, z której wycieka 

paliwo.  
Optimus Nova została zaprojektowana wyłącznie do stosowania na wolnym powietrzu. Zapalona 

kuchenka zużywa tlen i wydziela tlenek węgla. Jeżeli używasz kuchenkę w zamkniętym pomieszczeniu 

w niewietrzonym miejscu lub w namiocie, ryzykujesz, że staniesz się ofiarą zatrucia tlenkiem węgla.  
Pamiętaj, że nigdy nie możesz trzymać swojej twarzy ani żadnej innej części ciała nad kuchenką. 

Pamiętaj także aby odzież trzymać z dala od kuchenki. Wiele materiałów, z których produkowana jest 

odzież turystyczna, śpiwory, itp., to materiały łatwopalne.  
Bądź bardzo ostrożny zapalając kuchenkę, która przed chwilą była używana. Gorący palnik może 

powodować parowanie paliwa. Może wystąpić wybuchowy zapłon paliwa. Przed ponownym zapaleniem 

należy poczekać na ochłodzenie się kuchenki.  
Nigdy nie pozostawiaj kuchenki bez nadzoru. Nigdy nie zostawiaj dzieci bez nadzoru w pobliżu kuchenki.  
Używaj kuchenki Optimus Nova wyłącznie do przygotowania posiłku i gotowania wody. 
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Optimus Nova jest kuchenką wielopaliwową. To oznacza, że możesz stosować różne ciekłe paliwa, takie 

jak benzyna, olej napędowy czy nafta. W odróżnieniu od propanu gazowego, często można je z 

łatwością zdobyć nawet w najdalszych zakątkach naszego globu. Dzięki temu, twoja kuchenka będzie 

znacznie wszechstronniejsza podczas używania w czasie zimowych wędrówek.  
Przygotowanie posiłku na kuchence wielopaliwowej przy użyciu ciekłego paliwa jest trochę bardziej 

skomplikowane w porównaniu z kuchenką gazową. Po pierwsze, aby maksymalnie rozgrzać kuchenkę 

należy zwiększyć ciśnienie paliwa. Gaz w butli gazowej, kiedy kupujemy ją w sklepie jest już pod 

ciśnieniem, ale ciekłe paliwo którym napełniasz butlę już nie. Dlatego, musisz sam zwiększyć ciśnienie 

przy pomocy pompki.  
Musisz również przez krótką chwilę podgrzewać kuchenkę, natryskując na nią paliwo. Wstępne 

podgrzewanie polega na rozgrzaniu palnika w takim stopniu, aby paliwo przechodzące przez dyszę 

palnika parowało. Pary paliwa palą się wydajnie niebieskim płomieniem wydając syczący dźwięk.  
Kiedy już ugotowałeś posiłek i chcesz wyłączyć kuchenkę, obracasz całą butlę paliwa w położenie 

OFF/WYŁ. Ta czynność umieszcza pompkę w takim położeniu, że zamiast paliwa, z butli wydobywa się 

powietrze. Kiedy paliwo pozostające w wężu wypali się, płomień sam zgaśnie a ciśnienie w butli ulotni 

się.  
Jeżeli wyłączysz kuchenkę używając tylko zaworu sterującego, paliwo pozostanie w wężu, a w butli 

pozostanie ciśnienie. Spowoduje to wyciek paliwa podczas rozbierania kuchenki lub transportu w 

plecaku.  
Na następnych stronach pokażemy ci krok po kroku jak używać kuchenki. 
 

1 

Napełnij butlę paliwem i 
nakręć na nią pompkę 

 

 
 

Nie napełniaj butli do krawędzi. Należy ją napełnić tylko do ¾ objętości. Musisz 
zostawić trochę miejsca dla pompki i powietrza, które będzie sprężane kiedy 
będziesz pompować. Aby zapewnić właściwe użycie funkcji “On / Off “ (Zał/Wył) 
przez obrót butli, sprawdź, czy wąż pobierania paliwa jest wygięty od cylindra 
pompki.  
Mosiężny uchwyt filtra paliwa powinien dotykać wewnętrznej ścianki butli paliwa. 

Sprawdź prawidłowość położenia uszczelki w rowku zanim obrócisz pompę do jej 

położenia. Uszczelka musi być płaska i równa na całym obwodzie. Prawidłowo 

nakręć pompę i wytrzyj rozlane paliwo.  
W rozdziale o paliwach przeczytaj więcej na temat różnych paliw. 

 
 
OSTRZEŻENIE! Kiedy napełniasz butlę paliwem pamiętaj aby stać z dala od 

zapalonej kuchenki lub gołego płomienia. Używaj tylko butli paliwa Optimus. 
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   Rozłóż podpórki pod garnek na palniku.2  
  

Rozłóż zawór sterowania i sprawdź  Czy znajduje się w 

położeniu off/wył.Pod kuchenką będzie coraz goręcej, 

więc pamiętaj, aby umieścić piec na mocnym i 

niepalnym podłożu.  
Zanim zaczniesz pompować ciśnienie do butli, sprawdź czy 

zawór sterujący jest zamknięty.  
Nie używaj patelni o średnicy przekraczającej 280 mm (11 cali). 
Ciężar naczynia z żywnością nie powinien przekraczać 4 kg 

(8,8 funtów). 
 

 
OSTRZEŻENIE! Nie stawiaj kuchenki na materiałach palnych lub w ich pobliżu.  

Nie wystawiaj butli na działanie ciepła. Butla wystawiona na działanie ciepła może 

eksplodować. Używaj wiatrochronów zatwierdzonych przez Optimus do stosowania 

z Optimus Nova. Nigdy nie przykrywaj wiatrochronem butli paliwa. Aby zapobiec 

przegrzaniu butli paliwa, pomiędzy butlą a garnkiem lub patelnią na kuchence 

zawsze  musi być zachowany odstęp co najmniej 15 cm (6 cali). 
 

 

Przeczyść dyszę w 3 
palniku. 

 
Wszystkie paliwa zawierają zanieczyszczenia, które mogą 

zablokować dyszę w palniku. Optimus Nova ma wbudowaną 

iglicę czyszczącą, która jest używana do łatwego czyszczenia 

dyszy. Przesuń narzędziem uniwersalnym kilka razy 

bezpośrednio pod nakrętką podstawy palnika. Magnesy na 

narzędziu wymuszają przesuwanie iglicy, czyszcząc w ten 

sposób dyszę.  
Przyzwyczaj się do czyszczenia kuchenki przed rozpoczęciem 

przygotowania posiłku. Zmniejszy to ryzyko zapychania się 

dyszy palnika. Jeżeli kuchenka funkcjonuje nieprawidłowo, 

mimo, że była czyszczona narzędziem uniwersalnym zobacz 

punkt zatytułowany “Czyszczenie i konserwacja”. 
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Przyłącz wąż paliwowy do  

 

szybkozłączki pompki. 
 

 
Sprawdź czy zawór podawania paliwa jest 

zamknięty (obrócony do końca w prawo).  
Sprawdź o-ring na końcu węża paliwowego. 

Wymień o-ring, jeżeli jest uszkodzony, 

zużyty lub go brakuje.  
Dopasuj wąż paliwowy do szybkozłączki i upewnij się, 

czy złącze bagnetowe blokuje się. 

5 
Napompuj ciśnienie  

 

w butli paliwa. 
 

 
Paliwo w butli nie jest pod ciśnieniem, więc musisz je 

napompować zanim można będzie zapalić i użyć 

kuchenki.  
Butlę z paliwem można umieścić w dwóch różnych 

położeniach, z oznaczeniem ON/ZAŁ lub OFF/WYŁ 

na wierzchu pompki. Kiedy chcesz używać kuchenki 

umieść butlę w położeniu ON/ZAŁ.  
Jeżeli butla paliwa jest pełna (napełnienie 3/4), 

będziesz musiał pompować 25 razy. Pompuj około 40 

razy jeżeli butla jest napełniona do połowy lub mniej. 

W chwili osiągnięcia ciśnienia roboczego pieca, 

pompka musi stawiać silny opór. Otwórz całkowicie 

zawór zasilania paliwem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
otwarty 
 
 
 
 

25 - 40 razy 
 
Ciśnienie powietrza w butli paliwa jest decydujące dla nagrzania kuchenki. Podczas przygotowywania 

posiłku, może wystąpić potrzeba dopompowania w celu utrzymania maksymalnego nagrzania. Jeżeli 

jednak wyzwolisz zbyt wysokie ciśnienie, przepływ paliwa będzie zbyt duży, a płomień będzie żółty. 

 
 
 
 
OSTRZEŻENIE! Zanim zapalisz kuchenkę, sprawdź czy nie ma przecieku 

paliwa. Nigdy nie używaj kuchenki, z której wycieka paliwo. 
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Uwolnij małą ilość  6 
 

paliwa celem 
 

              podgrzania. 
 

Palnik kuchenki musi być gorący aby ciekłe 

paliwo mogło parować w dyszy i palić się 

efektywnie. Dlatego, zanim zaczniesz 

przygotowywać posiłek musisz rozgrzać palnik.  
Aby to zrobić, trzeba najpierw uwolnić trochę 

paliwa, aby paliło się przez chwilę rozgrzewając 

dyszę i palnik.  
Czas ogrzewania wstępnego waha się w 

zależności od rodzaju użytego paliwa. Na przykład, benzyna paruje szybciej niż nafta i wymaga 

krótszego podgrzewania. Podgrzewanie trwa dłużej kiedy jest zimno i gdy kuchenka nie jest osłonięta od 

wiatru.  
Uruchomić otwierając zawór regulacyjny na dwie sekundy. Trudno jest ocenić ile paliwa wyciekło do 

knota, ale z biegiem czasu zdobędziesz odpowiednie wyczucie. Zanim przyswoisz sobie obsługę 

kuchenki, postępuj z nią ostrożnie. 

 
OSTRZEŻENIE! Zanim zapalisz kuchenkę, sprawdź szczelność paliwa na 

butli, pompie, wężu i palniku. 
 
 Podpal paliwo i poczekaj aż  

7 
 

 płomień prawie cały się wypali. 
 

   
 

 

 

Zapal paliwo na knocie zapałką lub zapalniczką. Knot jest 
białą poduszeczką na środku palnika na spodzie tacki. 
Dostęp do niego uzyskuje się przez jeden z otworów w 
pojemniku. Oczywiście, ważne jest aby pamiętać, że 
podczas zapalania nigdy nie należy trzymać twarzy ani 
żadnej innej części ciała bezpośrednio nad kuchenką. 
Może wystąpić wybuchowy zapłon paliwa Jeżeli kuchenki 
nie można zapalić, być może nie uwolniłeś wystarczającej 
ilości paliwa. Jeżeli tak było, powtórz krok 6.Paliwo będzie 
się palić żółtym, jasnym płomieniem. Odczekaj krótką 
chwilę, aż płomień prawie się wypali i zmniejszy się. 

  
 
 
OSTRZEŻENIE! Nie pozwól dzieciom zbliżać się do kuchenki i nigdy nie 

pozostawiaj jej bez nadzoru. 
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Ponownie otwórz i wyreguluj 
zawór regulacyjny aż płomień 
zmieni barwę na niebieską i 
pojawi się syczący dźwięk. 

 

 
 

Kiedy płomienie podgrzewania prawie zgasną, ponownie otwórz zawór 

regulacyjny o jedną czwartą obrotu. Jeżeli palnik jest wystarczająco 

gorący, paliwo będzie parować i zapali się od płomienia podgrzewania. 

Płomień powinien po krótkiej chwili zmienić barwę na niebieskawą i 

delikatnie syczeć. Jeżeli parujące paliwo nie zapala się, zapal je ostrożnie 

zapałką.  
Jasny, żółty płomień oznacza, że palnik jest niewystarczająco gorący lub nie otwarłeś zaworu 
regulacyjnego na wystarczający zakres. Rozpocznij od niewielkiego domknięcia regulatora. Jeżeli po 10-
15 sekundach płomień nie zmieni się na niebieski, palnik nie jest wystarczająco gorący i musisz 
podgrzewać kuchenkę trochę dłużej. W tym przypadku, jeszcze raz zamknij zawór regulacyjny, odczekaj 
aż płomień prawie zgaśnie a potem ponownie otwórz zawór regulacyjny.  
Kiedy kuchenka pracuje prawidłowo, możesz rozgrzewać ją otwierając stopniowo zawór regulacyjny. 

Maksymalne ciepło osiąga się, kiedy zawór regulacyjny jest otwarty na około dwa obroty. Jeżeli 

otworzysz go na więcej niż dwa obroty, zużycie gazu zwiększy się, natomiast kuchenka nie będzie 

cieplejsza. Jeżeli płomień jest jasny i zmienia się na żółty, przykręć trochę regulację i poczekaj aż 

płomień ponownie stanie się niebieski. 
 
Konstrukcja palnika pozwala na uzyskanie najlepszego płomienia i grzania przy nałożonym naczyniu.  
Kiedy kuchenka pracuje już przez chwilę, dobrze jest wykonać kilka ruchów pompką w celu utrzymania 

ciśnienia w butli. Zbyt niskie ciśnienie w butli skutkować będzie małą wydajnością. Zbyt wysokie 

ciśnienie również prowadzi do słabej wydajności i żółtego, jasnego płomienia. Przy niewielkiej praktyce, 

nauczysz się jak często i jak długo należy pompować w celu utrzymania skutecznego płomienia. 

 
OSTRZEŻENIE! Nigdy nie przemieszczaj gorącej lub pracującej kuchenki. 

 

9 
Wyłącz kuchenkę obracając 

 

butlę w położenie OFF/WYŁ. 
 

 
Jeżeli chcesz uniknąć dokuczliwego rozlewania paliwa, kiedy  demontujesz i transportujesz 

kuchenkę, wyłączaj ją obracając - OFF ON butlę paliwa w położenie OFF. OFF będzie 

wtedy widoczne z góry na pompce. Paliwo z węża wypali się, a ciśnienie pozostające  



Jak działa twoja kuchenka - PL 

 
OFF ON 

 
 
 
 
w butli wysączy się. Płomień nie zgaśnie natychmiast, ale będzie palił się przez kilka minut w 

zależności od użytego paliwa, oraz w jaki sposób otwierany jest zawór regulacyjny.  
Aby szybciej uwolnić ciśnienie z butli paliwa, możesz wypalić je przy całkowicie otwartej przepustnicy. 

Potrwa to około 30-40 sekund do zgaśnięcia płomienia i dodatkowo 30 sekund na wysączenie 

pozostałego powietrza.  
Jeżeli wyłączyłeś kuchenkę zamykając tylko zawór regulacyjny, będziesz musiał uwolnić ciśnienie w 

butli przy pomocy pompki. Pociąga to za sobą poważne ryzyko, że paliwo rozleje się na ciebie i twój 

sprzęt.  
Jeżeli kuchenka będzie używana ponownie bez przemieszczania, możesz wyłączyć ją przy pomocy 

zaworu regulacyjnego. Przed ponownym uruchomieniem odczekaj aż kuchenka odpowiednio się 

ochłodzi.  
WAŻNE: Aby zapobiec wyciekowi paliwa, zawsze wyłączaj zawór paliwa (obracając go w prawo) kiedy 

kuchenka nie jest używana. 

 
OSTRZEŻENIE! Bądź bardzo ostrożny zapalając kuchenkę, która przed chwilą 

była używana. Gorący palnik może odparowywać paliwo. Parujące paliwo 

trudno jest zobaczyć. Istnieje ryzyko wybuchowego zapłonu paliwa i 

poparzenia. 
 

      Pozwól by kuchenka  się ochłodziła. 10 
 

 
Przed zapakowaniem kuchenki, musi ona być 

właściwie ochłodzona.  
Zalecamy pozostawić zawór regulacyjny otwarty 

kiedy zamykasz kuchenkę obracając butlę w 

położenie OFF. Jeżeli zbyt szczelnie zamkniesz 

zawór kiedy kuchenka jest gorąca, przy następnym 

użyciu kuchenki może być trudno go otworzyć. 
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11 Odłącz wąż paliwowy. 

 
Całkowicie zamknij zawór podawania paliwa. Odłącz 

wąż paliwowy zwalniając złącze bagnetowe a następnie 

wyciągnij wąż z szybkozłączki. Czasem w butli może 

pozostawać niewielkie ciśnienie, które wysączy się 

kiedy będziesz odłączać szybkozłączkę. To samo ma 

miejsce kiedy odkręcasz pompkę z butli. Kiedy 

oddzielasz szybkozłączkę odwracaj twarz od kuchenki 

aby chronić oczy.  
Pamiętaj, żeby założyć przykrywki na końcówki węża i 

na szybkozłączkę aby zapobiec ich zabrudzeniu. 
 
 

 
OSTRZEŻENIE! Nigdy nie rozłączaj węża bezpośrednio po wyłączeniu 

kuchenki. Paliwo może prysnąć na gorący palnik i zapalić się. 
 
PALIWA 
 
Optimus Nova posiada palnik zaprojektowany do stosowania paliw będących produktami naftowymi. 

Dlatego, nie możesz używać paliw alkoholowych. Zalecamy używanie chemicznie czystej benzyny (nie 

benzyny samochodowej) lub wysokogatunkowej nafty. W żadnym wypadku nie możesz posługiwać się 

paliwem w pobliżu włączonej kuchenki lub w namiocie. 
 
Do napełniania butli używaj lejka z filtrem aby zapobiec przedostaniu się do paliwa brudu i ciał obcych. 

Nigdy nie mieszaj różnych rodzajów paliwa. Przed nalaniem innego paliwa, całkowicie opróżnij butlę.  
BENZYNA  
Często bardzo łatwo jest dostać benzynę, chociaż jej jakość jest różna. Najlepsza jest chemicznie 

czysta benzyna. Zwykła benzyna samochodowa zawiera dodatki, które zanieczyszczą twoją kuchenkę 

i są niebezpieczne dla zdrowia. Jeżeli musisz używać benzynę samochodową, jeśli tylko jest to  

możliwe, używaj benzynę bezołowiową. Benzyna jest łatwopalna i jej podgrzanie przebiega szybko. 

Benzyna  także bardzo łatwo paruje i pali się wybuchowo.  
NAFTA  
Nafta posiada w przybliżeniu taką samą wartość energetyczną jak benzyna, ale jest znacznie mniej 

niebezpieczna jeżeli chodzi o możliwość spowodowania pożaru. Używana jest na całym świecie i jest 

łatwo dostępna. Naftę można zawsze znaleźć w miejscach, gdzie nie znajdziemy innych  
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paliw, na przykład w sklepach z żywnością. W przypadku nafty podgrzewanie trwa trochę dłużej niż 

przy pomocy benzyny i nafta trochę kopci, ale jest znacznie mniejsze ryzyko eksplozji. Nafta wymaga 

także częstszego czyszczenia palnika.  
Zalecamy używanie nafty, ponieważ jest ona głównie przeznaczona do stosowania w kuchenkach i 

grzejnikach. NIE polecamy stosowania nafty do lamp lub płynów do podpałki (podpałka do węgla 

drzewnego).  
UWAGA: Podczas surowego zimna istnieje ryzyko zestalenia się nafty, co sprawia, że kuchenka staje się 
bezużyteczna.  
DIESEL  
Olej napędowy jest nieco podobny do nafty, ale podgrzewanie trwa trochę dłużej i wytwarza nawet więcej 

sadzy. Zalecamy, aby olej napędowy jako paliwo był używany jako ostatnia opcja. Jeżeli musisz 

stosować to paliwo, używaj oleju napędowego do samochodów. Całkowicie unikaj stosowania oleju 

napędowego do silników okrętowych. Jedynym pozytywnym aspektem oleju napędowego jest to, że 

można go znaleźć na całym świecie.  
ZUŻYCIE PALIWA  
Przewidujemy zużycie 0,10-0,15 litra (3,3 – 5 uncji objętości) paliwa na osobę na dzień. Zimą, będziesz 

zużywać więcej paliwa do roztapiania śniegu, podgrzewanie będzie trwać dłużej, itp. W takim przypadku 

należy przewidywać dwukrotnie większe zużycie paliwa. Aby zmniejszyć zużycie paliwa, ważne jest aby 

wyregulować płomień tak, aby kuchenka paliła się jak najbardziej skutecznie. To nie oznacza 

maksymalnego otwarcia zaworu regulacyjnego; w rzeczywistości, wprost przeciwnie. Jeżeli tak zrobisz, 

będziesz zużywał więcej paliwa ale twoja żywność nie zostanie ugotowana szybciej. Aby przygotować 

posiłek możliwie najszybciej, należy używać zawsze pokrywkę do naczyń, oraz osłonić naczynie od 

wiatru. Używaj wiatrochronu dostarczanego wraz z kuchenką. Będzie on także odbijał ciepło w stronę 

naczynia.  
Aby znaleźć więcej informacji na temat paliw, odwiedź stronę www.optimusstoves.com. 
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WYBÓR PALIWA  
W zimnych warunkach, ciekłe paliwa są zdecydowanie bardziej efektywne niż gaz. W przewodach 

gazowych ciśnienie zmniejsza się już przy kilku stopniach poniżej temperatury zamarzania. Należy 

pamiętać, że niektóre gorsze gatunki nafty i oleju napędowego w zimnie zestalają się. Jeżeli nie jesteś 

pewien co się stanie, możesz włożyć butlę do lodówki i sprawdzić jaki będzie efekt.  
CZĘŚCI WRAŻLIWE NA ZIMNO  
Najbardziej wrażliwymi na zimno częściami kuchenki są szybkozłączka i O-ringi. O-ringi mogą sztywnieć i 

pękać kiedy temperatura spadnie poniżej -20 °C (-4 °F). Sprawdź je przed wyruszeniem na wędrówkę i 

wymień, jeżeli wyglądają na zużyte.  
EFEKTYWNE PRZYGOTOWANIE POSIŁKU  
Kiedy jest zimno, używanie wiatrochronu i pokrywki do naczyń podczas gotowania jest oczywiście 

jeszcze ważniejsze: zmniejsza to znacznie ilość czasu/paliwa potrzebnego do podgrzania żywności. 

Stosując zestaw naczyń Optimus Terra, możesz w nich utrzymać ciepły posiłek po zdjęciu naczynia z 

kuchenki. 
 
OPTIMUS NOVA NA ŚNIEGU  
Kiedy używasz Optimus Nova na śniegu, ważne jest umieszczenie niepalnej podstawki pod kuchenką w 

taki sposób, aby nie była zanurzona w śniegu podczas gotowania. Przygotuj powierzchnię, na której 

będziesz mógł postawić kuchenkę, butlę i naczynie i ubij śnieg aby utworzyć solidną podstawę.  
ROZTAPIANIE ŚNIEGU  
Śnieg można roztopić szybciej, jeżeli rozpoczniesz od niewielkiej ilości wody na dnie naczynia. 

Roztapianie lodu trwa dłużej niż roztapianie śniegu.  
MYCIE NACZYŃ ZIMĄ  
Mycie naczyń zimą jest zawsze trochę bardziej skomplikowane. Używaj naczyń pokrytych teflonem i 

pozostaw resztę żywności by zamarzła zanim ją zeskrobiesz przy pomocy śniegu. Możesz także 

rozpuścić tłuszcz na naczyniach używając oleju jadalnego a następnie wytrzyj je. Dobrze jest zagotować 

wodę do mycia naczyń bezpośrednio po przygotowaniu posiłku w celu zaoszczędzenia paliwa.  
OPTIMUS NOVA NA DUŻEJ WYSOKOŚCI (POWYŻEJ 4.000 METRÓW)  
Optimus Nova jest jedną z najlepszych kuchenek na rynku do stosowania w sytuacjach ekstremalnych. 

Między innymi, kuchenka ta była z powodzeniem używana w Himalajach na wysokości powyżej 7.400 

metrów. Jednak stosowanie wielopaliwowych kuchenek z ciekłymi paliwami na dużych wysokościach 

powyżej 4.000 metrów może powodować problemy.  
Kuchenka może pracować nierówno, ponieważ w atmosferze jest mniej tlenu. Wybieraj paliwo ostrożnie i 

pamiętaj że wokół kuchenki musi być swobodny dostęp dla powietrza. Benzyna i benzyna ekstrakcyjna 

są czasem trudne w użyciu na dużych wysokościach ponieważ z łatwością parują już w ciekłej postaci. 

Dobrej jakości nafta zwykle zachowuje się dobrze na dużych wysokościach. 

 
Aby uzyskać więcej przydatnych rad, odwiedź www.optimusstoves.com 
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WYCIEK PALIWA  
• Pomiędzy butlą i pompką.  

Sprawdź, czy pompka jest bezpiecznie dokręcona.  
Sprawdź uszczelkę gumową i wymień jeżeli jest uszkodzona.  

 
• Na szybkozłączce  

Sprawdź O-ring na końcówce węża paliwowego i wymień jeżeli jest uszkodzony, zużyty lub jest go 
brak.  

 
• Na zaworze regulacyjnym.  

Odkręć regulator i sprawdź O-ringi. Wymień jeżeli są uszkodzone.  
 
• Pomiędzy wężem paliwowym i zaworem regulacyjnym.  

Rozmontuj, oczyść i ponownie załóż.  
 
• Z otworu, gdzie żerdź pompki wchodzi do pompki.  

Zawór spustowy pompki cieknie i należy go wymienić. Jest to również oczywiste gdy żerdź 
pompki powoli wysuwa się z rury pompki.   

PŁOMIEŃ JEST ŻÓŁTY I JASNY  
• Niewystarczające podgrzewanie  

Powtórzyć cały proces podgrzewania, lub zamknąć regulator i chwilę odczekać po czym 
ponownie włączyć.  

 
• Za bardzo otwarłeś zawór regulacyjny  

Przymknij zawór regulacyjny.  
 
• Zanieczyszczone paliwo  

Używaj wyłącznie przetworów naftowych, takich jak benzyna, nafta i olej napędowy. Nie 
mieszaj różnych rodzajów paliwa.  

 
• Niewystarczająca ilość tlenu  

Upewnij się czy twoja kuchenka ma swobodny dostęp do powietrza.  
 
• Dysza jest luźna  

Pozostaw kuchenkę do schłodzenia, następnie wkręć dyszę.   
KUCHENKA NIE JEST GORĄCA  
• Zbyt niskie ciśnienie w butli  

Dopompuj kilka razy aby zwiększyć ciśnienie w butli. Jeżeli to nie pomoże, sprawdź czy skórzany 
tłoczek pompki jest suchy i nieuszkodzony. Zmiękcz go palcami, i nasmaruj olejem lub wymień 
jeżeli trzeba. Sprawdź także czy pompka jest prawidłowo skręcona.  

 
• Zapchana dysza 

Oczyść dyszę przesuwając magnesy narzędzia uniwersalnego pod palnikiem. Jeżeli to nie 
pomoże, będziesz musiał odkręcić dyszę i od wewnątrz przepchać igłę czyszczącą przez otwór w 
dyszy.  

 

• Zapchany filtr paliwa.  
Jeżeli wydajność wzrasta gdy butla paliwa jest przekręcona w położeniu off/wył, to znaczy że filtr 
paliwa jest zapchany. Wymień filtr paliwa. W sprawie szczegółów patrz: Zaawansowana 
konserwacja.  

 
• Rowki paliwowe na wrzecionie zapchane.  

Odkręć wrzeciono i oczyść rowki.  
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CZYSZCZENIE DYSZY  
Dyszę w palniku należy czyścić za każdym razem kiedy używamy kuchenki. W tym celu należy kilka razy 

przesunąć magnesy wieloczynnościowego narzędzia do przodu i do tyłu pod nakrętką podstawy palnika. 

Pobudzona zostanie wtedy patentowa igła czyszcząca Optimus. Jeżeli będziesz obsługiwać igłę 

czyszczącą podczas pracy kuchenki, płomień może zgasnąć. Kiedy obsługujesz igłę czyszczącą, trzymaj 

w pogotowiu zapałki lub zapalniczkę aby zapalić kuchenkę w razie potrzeby.  
SPRAWDZANIE O-RINGÓW  
Aby zapobiec wyciekowi paliwa, należy upewnić się, czy O-ringi wrzeciona są całe i nieuszkodzone. 

Przyzwyczaj się do okresowego sprawdzania dwóch O-ringów przez odkręcenie zaworu regulacyjnego 

i wrzeciona. Wymień O-ringi jeżeli podejrzewasz, że są popękane lub w inny sposób uszkodzone.  
Zakończenie węża paliwowego posiada o-ring, który może zachowywać się lepiej po nasmarowaniu i 

funkcjonować zadowalająco w zimnych klimatach. Używaj środków smarnych Optimus lub innej oliwy 

wytrzymałej na ostre zimno.  
Jeżeli wybierasz się na wędrówkę zimą, musisz zwrócić szczególną uwagę na wszystkie gumowe O-

ringi i uszczelki. Przy ostrym zimnie mogą one być twarde i kruche, oraz mogą pękać. Żeby być 

bezpiecznym, wymień stare na nowe i weź ze sobą kilka zapasowych jeżeli masz zamiar przebywać 

dłużej w podróży, z dala od cywilizacji.  
SMAROWANIE SKÓRZANEGO TŁOCZKA POMPKI  
Skórzany tłoczek pompki należy smarować używając środków smarnych Optimus, co zapewni 

doskonałe funkcjonowanie pompki. Szczególnie ważne jest sprawdzenie go, jeżeli kuchenka nie była 

używana przez dłuższy czas. Skórzany tłoczek pompki znajduje się na samym końcu żerdzi pompki. 

Dostęp do niego uzyskujemy po odkręceniu żerdzi pompki i wyciągnięciu całej żerdzi pompki z rury. 

Nasmaruj skórę niewielką ilością środka smarnego (w ostateczności można użyć masła). Bądź uważny 

ponownie mocując żerdź pompki.
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CZYSZCZENIE DYSZY I IGŁA CZYSZCZĄCA  
Jeżeli kuchenka nie funkcjonuje zadowalająco, a powyższe środki regularnej obsługi nie pomagają, 

dysza i igła czyszcząca mogą wymagać oczyszczenia. Zdemontuj płytkę palnika, użyj koniuszka 

narzędzia uniwersalnego jako śrubokręta i odkręć dyszę. Wyjmij igłę czyszczącą z palnika. Wytrzyj do 

czysta trzonek igły czyszczącej i dyszę od wewnątrz. Oczyść otwór dyszy ostrożnie przepychając igłę 

czyszczącą przez dyszę.  
CZYSZCZENIE ROWKÓW PALIWOWYCH WRZECIONA  
Jeżeli kuchenka ciągle nie rozgrzewa się, nawet jeżeli oczyściłeś dyszę i igłę czyszczącą, oczyszczenia 

mogą wymagać rowki paliwowe wrzeciona. Odkręć zawór regulacyjny (+) do samego końca. Użyj 

narzędzia uniwersalnego do odkręcenia nakrętki wrzeciona. Odkręć całkowicie zawór regulacyjny, a 

następnie wypchnij go razem z wrzecionem. Ostrożnie oczyść dwa rowki biegnące wzdłuż, z 

wrzecionem na koniuszku, używając na przykład paznokcia. Uważaj żeby nie uszkodzić gwintu 

wrzeciona.  
WYMIANA FILTRA PALIWA  
Jeżeli nadal masz problemy z kuchenką, wymiany może wymagać filtr paliwa. Filtr paliwa jest 

umieszczony na końcu plastikowej rury na pompie paliwa. Odkręć ukształtowaną część uchwytu filtra i 

wypchnij filtr używając spiczastego przedmiotu. Przed włożeniem nowego filtra, sprawdź czy uchwyt 

filtra jest czysty. Jeżeli masz problemy z filtrem paliwa, przez krótki okres czasu możesz używać 

kuchenki bez filtra. Osiądzie na nim więcej sadzy niż zwykle. Niektóre paliwa także mają tendencję do 

palenia się jaśniejszym płomieniem jeżeli filtr nie jest założony. Wymienić filtr po powrocie do domu. 
 

Płytka palnika 
 

Żerdź pompki Dysza 
 

Iglica czyszcząca 

 
Skórzany tłoczek pompki 

 
O-ringi 

Knot  

O-ring  

 
  

Szybkoz

łączka 
 

 
Zawór pompki  

Filtr paliwowy 
 

Nakrętka dna 
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Aby zapewnić prostą konserwację kuchenki Optimus Nova, następujące części zamienne dostarczane 

są wraz z kuchenką:  
1 szt. Środek smarny Optimus, poz. n. 8018276  
1 szt. Filtr paliwa, poz. nr 8017456  
2 szt. O-ringi, poz. nr 8017877, 8017455 (2x)  
Celem przedłużenia żywotności i zwiększenia niezawodności kuchenki, zalecamy wykonywanie 

regularnej konserwacji. W tym celu, Optimus dostarcza zestaw do regularnej konserwacji, poz. nr 

8016305.  
Jeżeli wyjeżdżasz na dłuższe wyprawy, zalecamy zabierać ze sobą rozszerzony zestaw naprawczy, 

poz. nr 8017632 do swojej kuchenki Optimus Nova. Pozwoli on na wykonywanie zaawansowanej 

konserwacji w terenie.  
GWARANCJA  
Optimus udziela 2-letniej gwarancji na wady produkcyjne. Aby gwarancja była ważna, wystarczy dowód 

zakupu z datą i miejscem zakupu produktu. Gwarancja jest ważna wyłącznie dla pierwotnego 

kupującego. Niniejsza gwarancja nie obejmuje przypadkowego uszkodzenia, niewłaściwego użycia lub 

modyfikacji wprowadzonych przez użytkownika. Niniejsza gwarancja daje ci określone prawa, przy 

czym, prawa te mogą być różne w innych państwach.  
Jeżeli masz jakiekolwiek problemy ze swoją kuchenka Optimus Nova, zwróć go do swojego dilera lub 

skontaktuj się z firmą Optimus. Przed przekazaniem kuchenki, oczyść ją z żywności i brudu. 
 
Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się ze swoim dilerem lub wyślij e-mail do firmy Optimus: 
outdoor@optimus.se. 
 

Funkcje narzędzia uniwersalnego MagicTM 
Multitool  
 
                                 Klucz 11 mm do nakrętki  Klucz 10 mm do wymiany 

węża paliwowego  

dna palnika  

 
 

 
 

Hak do zaworu pompki  
 

Klucz 7 mm do tłoczka  
skórzanego pompki 

Magnesy 
czyszczące 

 

 
 

Wycięcie 8 mm do nakrętki wrzeciona  
 

 Klucz 12 mm 
 

Klucz 6 mm  
 

 Wycięcie do regulacji nóżek płytki  
 

 palnika 
 

Śrubokręt do regulacji 
rozpylacza 


