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Dziękujemy Państwu za zakup naszego produktu. Przed pierwszym użyciem prosimy dokładnie zapoznać się z niniejszą 
instrukcją obsługi.

Kopiowanie niniejszej instrukcji bez zgody producenta jest zabronione. 
Zdjęcia oraz rysunki mają charakter poglądowy i mogą różnić się od zakupionego urządzenia.

UWAGA: Instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym oraz dostępnym dla personelu miejscu. Producent zastrzega sobie 
prawo do zmiany parametrów technicznych urządzeń bez zapowiedzi.

Instrukcje bezpIeczeństwa1. 
Nieprawidłowa obsługa i niewłaściwe użytkowanie może spowodować poważne uszkodzenie urządzenia lub zranienie  •
osób.
Urządzenie może być stosowane wyłącznie w celu, do którego zostało zaprojektowane. •
Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłową obsługą i niewłaściwym  •
użytkowaniem urządzenia.
W czasie użytkowania zabezpiecz urządzenie i wtyczkę kabla zasilającego przed kontaktem z wodą lub innymi płynami.  •
W przypadku, gdyby przez nieuwagę urządzenie wpadło do wody, należy natychmiast wyciągnąć wtyczkę z kontaktu, a 
następnie zlecić kontrolę urządzenia specjaliście. 

nieprzestrzeganie tej instrukcji może spowodować zagrożenie życia.

Nigdy nie otwieraj samodzielnie obudowy urządzenia. •
Nie wtykaj żadnych przedmiotów w obudowę urządzenia. •
Nie dotykaj wtyczki kabla zasilającego wilgotnymi rękami. •
Regularnie kontroluj stan wtyczki i kabla. W przypadku wykrycia uszkodzenia wtyczki lub kabla, zleć naprawę w  •
wyspecjalizowanym punkcie naprawczym.
W przypadku, gdy urządzenie spadnie lub ulegnie uszkodzeniu w inny sposób, przed dalszym użytkowaniem zawsze zleć  •
przeprowadzenie kontroli i ewentualną naprawę w wyspecjalizowanym punkcie naprawczym.
Nigdy nie naprawiaj urządzenia samodzielnie -  • może to spowodować zagrożenie życia.
Chroń kabel zasilający przed kontaktem z ostrymi lub gorącymi przedmiotami i chroń go z dala od otwartego ognia. Jeżeli  •
chcesz odłączyć urządzenie z kontaktu, zawsze chwytaj za wtyczkę, nigdy nie ciągnij za kabel.
Zabezpiecz kabel (lub przedłużacz), aby nikt przez omyłkę nie wyciągnął go z kontaktu lub się o niego nie potknął. •
Kontroluj funkcjonowanie urządzenia w czasie użytkowania. •
Nie należy zezwalać na użytkowanie urządzenia przez osoby niepełnoletnie, osoby upośledzone fizycznie lub umysłowo  •
oraz upośledzone pod względem zdolności ruchowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy 
dotyczącej właściwego użytkowania urządzenia. Wyżej wymienione osoby mogą obsługiwać urządzenie jedynie pod 
nadzorem osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo. 
Jeżeli urządzenie nie jest w danej chwili użytkowane lub jest właśnie czyszczone, zawsze odłącz je od źródła zasilania,  •
wyciągając wtyczkę z kontaktu.
uwaga : •  Jeżeli wtyczka kabla zasilającego jest podłączona do kontaktu, urządzenie cały czas pozostaje pod napięciem.
Wyłącz urządzenie, zanim wyciągniesz wtyczkę z kontaktu. •
Nigdy nie ciągnij urządzenia za kabel zasilający. •

BUdoWA2. 

przeznaczenie urządzenia2.1. 

Urządzenie służy do podgrzewania potraw, płynów itd w naczyniach przystosowanych do kuchenek indukcyjnych.

panel sterowania2.2. 
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dAne Techniczne 3. 

napięcie zasilające 230V~/50hz
Moc 3,5 kW
zakres mocy 500~3500 W
powierzchnia robocza 290x290 mm
wymiary wxDxH 340x450x120 mm
Waga 6,6 kg

Montaż4. 

Instalacja do źródeł zasilania4.1. 

Urządzenie należy podłączyć do gniazda zasilania prądem elektrycznym (230V) za pomocą wtyczki. Gniazdo powinno 
posiadać zabezpieczenie różnicowo-prądowe.

obsługa5. 
Umieść odpowiednie naczynia kuchenne na płycie kuchenki indukcyjnej, i podłącz ją do odpowiedniego gniazdka. Po 1. 
podłączeniu, kontrolka nad napisem „ON/OFF” powinna zaświecić się. 

Podczas włączania urządzenia przyciskiem „ON/OFF” zaświeci się wyświetlacz.2. 

Po uruchomieniu kuchenka zacznie grzać domyślną mocą  2000W. Aby zmienić moc grzania należy bezpośrednio dosto-3. 
sować moc strzałkami w zakresie od 500W do 3500W lub od 3500W do 500W.

Funkcje: Użyj panel sterowania aby ustawić Moc, Temperaturę i Czas. Kuchenka jest wyposażona w mechanizm zabez-4. 
pieczający przed przegrzaniem. W przypadku zbyt dużej temperatury garnka, nastąpi przerwanie grzania, co zasygna-
lizuje dźwięk i komunikat „E02” na wyświetlaczu. W takim przypadku, odczekaj kilka minut aż kuchenka się ostudzi, i 
nastąpi wznowienie jej prawidłowej pracy. Jeżeli warzywa lub mięso będą pieczone , ustaw temperaturę tak aby uniknąć 
spalenia.

Domyślnie temperatura jest ustawiona na 180 C a „TIMER” na 00.5. 

Kuchenka jest wyposażona w funkcję pamięci.  6. 

Aby anulować funkcję „TIMER” należy przycisnąć „ON/OFF”, a następnie ponownie przycisnąć „ON/OFF”7. 

Urządzenie może się nagrzać podczas użytkowania.8. 

dodATkoWe inforMAcje6. 

naczynia mogące być używane na kuchence indukcyjnej muszy być wykonane ze:6.1. 
stali •
żeliwa •
emaliowanego żelaza •

stali nierdzewnej oznaczone symbolem  •

Naczynia powinny posiadać płaskie dno o wymiarach od 12 do 26 cm.
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naczynia nie mogące być używane na kuchence indukcyjnej:6.2. 
Następujące naczynia nie mogą być używane na kuchence indukcyjnej:

naczynia wykonane z:1. 

żaroodpornego szkła •
miedzi •
aluminium •

 naczynia ceramiczne2. 

naczynia o zaokrąglonym dnie3. 

naczynia o wymiarach dna mniejszych niż 12 cm.4. 

czyszczenie i konserWAcjA7. 
Odłączyć zasilanie elektryczne i poczekać do ostygnięcia płyty grzejnej. Urządzenie należy czyścić po każdorazowym 1. 
użyciu.

Nie używać benzyny, rozpuszczalnika, produktów zawierających środki ścierne do czyszczenia kuchenki indukcyjnej.2. 

Urządzenie można czyścić za pomocą płynu do mycia naczyń oraz wilgotnej szmatki.3. 

W celu usunięcia kurzu i zanieczyszczeń z otworów wentylacyjnych można użyć odkurzacza lub sprężonego powietrza.4. 

Nie zanurzać urządzenia w wodzie!5. 

usuwanIe zużYtYcH urzĄDzeń8. 
Po zakończeniu okresu użytkowania sprzętu lub kupując nowy w firmie Stalgast możecie Państwo oddać stare urządzenie. 
Przyślijcie ją do nas a wyspecjalizowana firma zutylizuje ją zgodnie z Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i 
elektronicznym (Dz. U. 2005 Nr 180 poz. 1495)

GWArAncjA9. 
Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi bądź gwarancji.

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń wynikających z powstania osadów wapnia w urządzeniu , nie podlegają one naprawie 
gwarancyjnej

Wymianie gwarancyjnej nie podlegają takie elementy jak: żarówki, elementy gumowe, elementy grzewcze zniszczone 
kamieniem kotłowym, śruby oraz elementy ulegające naturalnemu zużyciu np; palniki, uszczelki gumowe oraz wszelkiego 
rodzaju elementy uszkodzone mechanicznie. 

TABliczkA znAMionoWA10. 

KUCHENKA INDUKCYJNA

Model 770351 Moc (kW) 3,5

Napięcie (V) 230 Waga (kg) 6,6

Częstotliwość (Hz) 50 Wymiary (mm) 340x450x120

Data Nr seryjny 
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