
Instrukcja obsługi gofrownic Forgast FG09701, FG09702



1. Dane techniczne

model FG09701 FG09702

zasilanie 230 V 230 V

moc 1 kW 1,45 kW

wymiary 25x38x30 cm 22.5x42x29 cm

waga 6 kg 6,5 kg

programator maks. 15 min maks. 15 min

2. Wskazówki bezpieczeństwa
• Przed uruchomieniem urządzenia prosimy o bardzo dokładne przeczytanie niniejszej 

instrukcji, a następnie o zachowanie jej wraz z fakturą i w miarę możliwości z kartonem i 
opakowaniem wewnętrznym.

• Należy chronić urządzenie przed bezpośrednim promieniowaniem słonecznym, wilgocią (w 
żadnym wypadku nie należy zanurzać urządzenia w cieczy) oraz uderzeniem o ostre 
krawędzie. Urządzenia nie należy dotykać wilgotnymi dłońmi. W przypadku zawilgotnienia 
lub zamoczenia urządzenia należy natychmiast wyciągnąć wtyczkę z gniazdka (należy 
ciągnąć za wtyczkę, a nie za kabel).

• W celu wyczyszczenia urządzenia lub w przypadku awarii należy wyłączyć urządzenie i 
zawsze wyciągnąć wtyczkę z gniazdka wtykowego (należy ciągnąć za wtyczkę, a nie za 
kabel).

• Nie należy użytkować urządzenia bez nadzoru. W razie opuszczenia miejsca wykonywania 
prac należy zawsze wyłączyć urządzenie i/lub wyciągnąć wtyczkę z  gniazda wtykowego 
(należy ciągnąć za wtyczkę, a nie za kabel).

• Należy regularnie sprawdzać urządzenie i kabel pod kątem widocznych uszkodzeń. Nie 
należy używać uszkodzonego urządzenia.

• Ze względu na bezpieczeństwo dzieci nie należy pozostawiać w ich zasięgu elementów 
opakowania (torebek plastikowych, kartonów, styropianu itd.) Nie należy zezwalać małym 
dzieciom na zabawę folią. Istnieje niebezpieczeństwo uduszenia.

• Urządzenia nie należy obsługiwać za pomocą zewnętrznego przełącznika zegarowego lub 
oddzielnego systemu zdalnego sterowania.

• Powierzchnie opiekające oraz pokrywa bardzo się nagrzewają (niebezpieczeństwo 
oparzenia). Należy chwytać tylko za uchwyt.

• Urządzenie należy ustawić na podłożu odpornym na działanie wysokiej temperatury!
• W celu uniknięcia nagromadzenia się ciepła, urządzenia nie należy stawiać bezpośrednio 

pod zamkniętym blatem, szafką. Należy zadbać o wystarczającą ilość wolnej przestrzeni!
• Podczas otwierania powierzchni opiekających należy uważać na wydostającą się parę.
• Prosimy nigdy nie używać urządzenia w pobliżu lub pod firanami oraz w pobliżu innych 

materiałów palnych!

3. Uruchamianie urządzenia
• Przed użyciem prosimy o przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi, a następnie o 

przechowywanie jej w bezpiecznym miejscu. W przypadku przekazania urządzenia innym 
osobom należy dołączyć również niniejszą instrukcję.

• Przed pierwszym użyciem powierzchnie opiekające należy lekko natłuścić.
• Urządzenie z zamkniętymi powierzchniami opiekającymi powinno pracować przez ok. 10 

minut (patrz użytkowanie urządzenia). Następnie należy je przetrzeć wilgotną ściereczką.



4. Użytkowanie urządzenia
• Całkowicie rozwinąć kabel.
• Po podłączeniu urządzenia do zainstalowanego zgodnie z przepisami gniazdka  wtykowego 

230V/50Hz zapali się zielona lampka kontrolna. Należy przekręcić termostatem zgodnie z 
ruchem wskazówek zegara (zielona lampka kontrolna nadal pozostaje zapalona, a 
dodatkowo zapala się również żółta). Urządzenie zaczyna się nagrzewać. Potrzebuje ono 12 
minut do chwili, gdy temperatura gofrownicy osiągnie wartość 250°C. Gdy temperatura 
osiągnie wartość 250 °C, urządzenie automatycznie przestanie grzać. Gdy temperatura 
spadnie poniżej określonej ustalonej granicy, urządzenie zacznie się automatycznie 
ponownie nagrzewać.

• Urządzenie posiada możliwość ustawienia programatora zegarowego (programator 
zegarowy można ustawić na maksymalnie 15 minut). Wyświetla on tylko czas użytkowania 
i nie ma wpływu na działanie funkcji elektrycznych. Na programatorze zegarowym po 
prawej stronie można ustawić pożądany czas. Po upływie wybranego czasu i zakończeniu 
ustawienia urządzenie wyda dźwięk, sygnalizując, że czas minął i przygotowywanie 
produktu zakończyło się.

• W czasie nagrzewania się urządzenia powierzchnie opiekające powinny pozostawać 
zamknięte.

• Otworzyć pokrywę i nanieść ciasto na środek powierzchni opiekającej. Aby otrzymać gofry 
o równomiernej powierzchni można trochę rozprowadzić ciasto. Należy nanosić tylko taką 
ilość ciasta, aby dolna powierzchnia opiekająca była pokryta. Proces napełniania powinien 
być szybki, ponieważ w przeciwnym razie gofry nie będą równomiernie brązowe.

• Prosimy nie spożywać pierwszych gofrów!
• Za pomocą regulatora można ustawić pożądaną temperaturę pieczenia. Jeżeli gofry są zbyt 

ciemne należy przekręcić regulator na niższy stopień. 
• Zgaśnięcie lampki kontrolnej oznacza zakończenie procesu pieczenia. Czas pieczenia zależy

od indywidualnych upodobań. Jednakże gofry są zwyczajnie brązowe, gdy lampka 
kontrolna ponownie zgaśnie. Lampka kontrolna pozostaje zaświecona i wskazuje, że 
urządzenie pracuje.

• Otworzyć pokrywę i wyjąć gotowe gofry za pomocą drewnianej łopatki. Nie należy używać 
ostrych lub przecinających przedmiotów, aby nie uszkodzić powłok, którymi pokryte są 
powierzchnie opiekające. 

• Po zakończeniu pieczenia, jeżeli będzie to konieczne, należy ponownie natłuścić 
powierzchnie opiekające.

• Podczas przerw w trakcie pieczenia powierzchnie opiekające powinny zawsze pozostawać 
zamknięte.

• W przypadku chęci zakończenia użytkowania urządzenia należy wyciągnąć wtyczkę z 
gniazda wtykowego (należy ciągnąć za wtyczkę, a nie za kabel). Lampki kontrolne wyłączą 
się.

5. Czyszczenie i konserwacja
• Wyciągnąć wtyczkę z gniazdka (należy ciągnąć za wtyczkę, a nie za kabel) i pozwolić, by 

urządzenie wystygło.
• Za pomocą pędzelka należy usunąć okruszki lub pozostałości z powierzchni opiekających i 

brzegów urządzenia.
• Urządzenie należy czyścić tylko lekko zwilżoną ściereczką.
• Nie należy stosować żrących środków czystości.
• Nie należy zamaczać urządzenia w wodzie!



Ogólne warunki gwarancji - Forgast

1. Ogólne  warunki  gwarancji,  zwane  dalej  „OWG”, określają  zasady  świadczenia
serwisu gwarancyjnego przez M&M Gastro z siedzibą w Katowicach (40-780) przy
ul. Owsianej 58a, NIP: 9542387023, zwanych dalej "Gwarantem", na rzecz osób
fizycznych,  osób  prawnych,  jednostek  organizacyjnych  niebędących  osobami
prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, które nabyły od Gwaranta
Produkty. Gwarancją  dotyczy  jedynie  produktów  marki  FORGAST  stanowiącej
własność Gwaranta, zwanych dalej "Produktami". 

2. Gwarant udziela kupującemu gwarancji na okres 12 miesięcy od dnia sprzedaży
Produktu.  Gwarancją  objęte  są  jedynie  Produkty  nabyte  na  podstawie  umowy
sprzedaży  zawartej  z  Gwarantem.  W  ramach  udzielonej  gwarancji  Gwarant
zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia zgłoszonych wad fizycznych urządzeń
na zasadach określonych w OWG. Kupujący traci uprawnienia z tytułu gwarancji w
sytuacji braku niezwłocznego zgłoszenia wykrycia wady Produktu, nie później niż w
ciągu 7 dni od dnia wykrycia wady.

3. Kupujący zobowiązany jest  do sprawdzenia otrzymanego Produktu w momencie
jego wydania w obecności sprzedawcy lub w momencie jego dostawy w obecności
dostawcy  (kuriera).  W  sytuacji  stwierdzenia  uszkodzenia  Produktu,  kupujący
zobowiązany jest  do sporządzenia protokołu szkody oraz do jego przesłania do
Gwaranta w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania Produktu na adres email
serwis@mmgastro.pl wraz z podaniem następujących danych: nazwa kupującego,
adres,  NIP  (jeżeli  dotyczy),  osoba  zgłaszająca,  telefon  kontaktowy.  W  sytuacji
naruszenia  powyższego  obowiązku  kupujący  traci  uprawnienia  wynikające  z
udzielonej  gwarancji.  Skutki  określone  w  ust.  2  w  zdaniu  trzecim  nie  mają
zastosowania do umów zawieranych z kupującymi - konsumentami.

4. W sytuacji niesporządzenia protokołu szkody, w sposób określony w ust. 2 OWG,
kupujący traci uprawnienia z tytułu gwarancji w zakresie wady określonej w ust. 2
OWU. Przedmiotowe postanowienie nie ma zastosowania do umów zawieranych z
kupującymi - konsumentami. 

5. Gwarant ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jedynie za wady Produktów,
tkwiące w Produktach w momencie ich sprzedaży. 

6. Gwarancja  nie  obejmuje  wad  Produktów,  które  powstały  wskutek  działania
czynników  mechanicznych,  termicznych,  chemicznych,  elektrycznych,  w
szczególności Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za wady powstałe w skutek
niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania Produktu, nieprzestrzegania instrukcji
obsługi, uszkodzeń powstałych w trakcie transportu, uszkodzeń instalacyjnych.

7. Kupujący  traci  uprawnienia  z  tytułu  gwarancji  udzielonej  przez  Gwaranta  na
poszczególne  Produkty,  w  razie:  całkowitego  wyeksploatowania  Produktu
(normalne  zużycie)  powodującego  brak  możliwości  jego  naprawy,  naprawy,
przeróbki lub jakiejkolwiek ingerencji w Produkt przez osoby nieupoważnione przez
Gwaranta, demontażu Produktu przez kupującego i jego ponownego montażu bez
wiedzy Gwaranta, zaprzestania produkcji części zamiennych do Produktu, która jest
niezbędna dla  jego prawidłowego funkcjonowania,  używania Produktu w sposób
niezgodny z instrukcją obsługi lub jego przeznaczeniem.

8. Gwarancją nie są objęte niektóre podzespoły eksploatacyjne, takie jak: uszczelki,
zabezpieczenia  termiczne,  noże,  wężyki,  żarówki,  palniki,  elementy  gumowe,
zakamienione elementy grzejne, itp.

9. Prawidłowe  zgłoszenie  wady  Produktu  powinno  zawierać:  nazwę  kupującego,
adres,  NIP  (jeżeli  dotyczy), lokalizację  urządzenia,  telefon  kontaktowy,  dane
zgłaszającego (imię i nazwisko), adres email, numer dokumentu zakupu lub jego
skan, datę wystąpienia usterki  i  ewentualne zdjęcia. Przedmiotowego zgłoszenia
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można dokonać za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie
internetowej  Gwaranta,  tj.  www.mmgastro.pl  lub  za  pomocą  wiadomości  email
wysłanej na adres serwis@mmgastro.pl.

10. Po  otrzymaniu  zgłoszenia  gwarancyjnego  Gwarant  zobowiązuje  się  do
skontaktowania  z  kupującym  w  terminie  7  dni  roboczych  od  dnia  otrzymania
prawidłowego zgłoszenia określonego w ust. 8 OWG.

11. W razie stwierdzenia zasadności zgłoszenia gwarancyjnego Gwarant zobowiązuje
się do dokonania naprawy Produktu w terminie 14 dni od dnia kontaktu serwisu
Gwaranta z kupującym, określonego w ust.  9 OWG. Termin określony w zdaniu
powyższym  może  ulec  wydłużeniu  z  przyczyn  niezależnych  od  Gwaranta,
kupującemu  nie  przysługują  żadne  roszczenie  wobec  Gwaranta  z  powodu
wydłużenia terminu naprawy.

12. W  przypadku  wystąpienia  wady  uniemożliwiającej  naprawę  Produktu  lub  wady,
której koszt naprawy przewyższa wartość Produktu, Gwarant zobowiązuje się do
wymiany Produktu  na nowy,  o  tych  samych parametrach,  w terminie  30 dni  od
zakończenia postępowania naprawczego.

13. Wymiana  przez  Gwaranta  Produktu  na  nowy  nie  wydłuża  okresu  gwarancji,
określonego w ust.  1  OWG.  Powyższe  postanowienie  nie  ma zastosowania  do
umów zawieranych z konsumentami.

14. Kupujący  zobowiązany  jest  do  dostarczenia  Produktu  do siedziby  Gwaranta  na
własny koszt wraz z oryginalną dokumentacją oraz dokumentem zakupu. Powyższe
postanowienie dotyczy Produktów o wadze do 30 kilogramów. Przy wadze powyżej
30 kilogramów, będzie podejmowana indywidualna decyzja.

15. Kupujący zobowiązuje się do zabezpieczenia Produktu na czas jego transportu do
siedziby  Gwaranta.  Gwarant  nie  jest  zobowiązany  do  usunięcia  wad  Produktu
powstałych w trakcie  jego transportu.  W sytuacji  określonej  w zdaniu poprzedni
Gwarant może wyłączyć uprawnienia wynikające z gwarancji dla danego Produktu.

16. Gwarancja  obejmuje  jedynie usunięcie  wady Produktu i  nie  należy jej  wiązać z
przeglądami okresowymi, konserwacjami, regulacjami, czyszczeniem itp.

17. Kupujący jest  zobowiązany do dostarczenia do Gwaranta Produktu czystego.  W
sytuacji  niedochowania  powyższego  obowiązku,  Gwarant  ma  prawo  obciążyć
kupującego  kosztami  związanymi  z  czyszczeniem  urządzenie  według  aktualnej
stawki roboczogodziny Gwaranta.

18. W  przypadku  naprawy  wykonywanej  w  siedzibie  klienta,  klient  musi  zapewnić
swobodny  dostęp  do  urządzenia  –  umożliwiający  sprawne  wykonanie  pracy
serwisantowi.

19. Wszelkie Produkty i części, które wymieni Gwarant pozostają jego własnością.
20. W razie ponownego pojawienia się wady Produktu, która była uprzednio trzykrotnie

usuwana przez Gwaranta,  Gwarant  przy  czwartym wystąpieniu  tej  samej  wady,
tego samego Produktu może wymienić Produkt na nowy. 

21. W przypadku naruszenia przez kupującego obowiązków wynikających z OWG, w
szczególności  dotyczących procedury zgłaszania wad i  obowiązku współpracy z
Gwarantem, uprawnienia wynikające z gwarancji wygasają. 

22. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za straty oraz utratę możliwości osiągania
korzyści  przez kupującego powstałą  w wyniku  wystąpienia wady w sprzedanym
Produkcie.

23. W przypadku dalszej  odsprzedaży  produktu,  to  sprzedawca odpowiada  z  tytułu
gwarancji i rękojmi.

24. Sądem właściwym miejscowo do rozpoznawania sporów związanych z niniejszą
umową jest Sąd właściwy dla siedziby Gwaranta. Powyższe postanowienie nie ma
zastosowania do umów zawieranych z konsumentami.

25. Gwarancja nie  wyłącza,  nie  ogranicza  ani  nie  zawiesza uprawnień  kupującego
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będącego  konsumentem  wynikających  z  przepisów  o  rękojmi  za  wady  rzeczy
sprzedanej.

26. Gwarancja obowiązuje jedynie na terytorium Polski.


