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Szanowny Kliencie Dziękujemy za zakup naszego produktu  Urządzenie  służy do rozpalania węgielków naturalnych do fajek 

wodnych. UWAGA: Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego. Urządzenie NIE jest przeznaczone do użytku 

komercyjnego/profesjonalnego. Urządzenie NIE jest przystosowane do używania na wolnym powietrzu. Uwaga! Przed użyciem 

należy bezwzględnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi w celu uniknięcia nieszczęśliwych wypadków  

oraz dla prawidłowego użycia urządzenia. Instrukcję należy zachować i przechowywać tak by w razie potrzeby łatwo można było 

z niej skorzystać. Producent nie odpowiada za szkody spowodowane użytkowaniem urządzenia niezgodnie z jego 

przeznaczeniem lub niewłaściwą jego obsługą. I. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA Przed użyciem 

należy sprawdzić czy napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada miejscowym parametrom zasilania przy czym należy 

pamiętać że oznaczenie: AC - to prąd przemienny a DC - to prąd stały. Przed użyciem rozwinąć i wyprostować przewód zasilający 

Należy zwrócić uwagę czy przewód zasilający oraz wtyczka nie posiada żadnych widocznych uszkodzeń. Przed i podczas 

użytkowania należy zwrócić uwagę by przewód zasilający nie był rozciągnięty nad otwartym ogniem lub innym źródłem ciepła 

oraz na ostrych krawędziach, które mogą uszkodzić izolację przewodu. Okresowo sprawdzaj stan przewodu zasilającego. Jeżeli 

przewód zasilający jest uszkodzony, to powinien on być wymieniony przez specjalistyczny zakład naprawczy w celu uniknięcia 

zagrożenia. Przed pierwszym użyciem należy usunąć wszelkie elementy opakowania. Uwaga! W przypadku obudowy z 

elementami metalowymi, na tych elementach może być naciągnięta mało widoczna folia zabezpieczająca, którą też należy 

ściągnąć. Urządzenie nie powinno być używane przez dzieci, osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej oraz psychicznej 

bez nadzoru osób uprawnionych lub doświadczonych i zawsze zgodnie z niniejszą instrukcją. Sprzęt nie jest przeznaczony do 

pracy z użyciem zewnętrznych wyłączników czasowych lub oddzielnego układu zdalnej regulacji. Urządzenie należy podłączyć 

wyłącznie do gniazdka z uziemieniem 220-240 V ~ 50/60 Hz. OSTRZEŻENIE: Niniejszy sprzęt może by użytkowany przez dzieci 

powyżej 8 roku życia oraz osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby nie mające 

doświadczenia lub znajomości sprzętu. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Nie wolno pozostawiać urządzenia bez nadzoru w 

czasie pracy. Nie korzystać z urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych. Przewód zasilania nie może zwisać poza krawędź 

blatu lub dotykać gorących powierzchni. Nie wolno zanurzać urządzenia oraz przewodu zasilającego w wodzie lub w żadnych 

innych cieczach. Nie wystawiaj urządzenia na działanie warunków atmosferycznych (deszczu, słońca, etc.) ani nie używaj w 

warunkach podwyższonej wilgotności (łazienki, wilgotne domki kempingowe). Gdy urządzenie nie jest używane zawsze powinno 

być odłączone od gniazda zasilającego. Przy wyciąganiu wtyczki z gniazda nigdy nie ciągnij za przewód zasilający tylko za wtyczkę. 

Producent nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego użycia urządzenia. Należy pamiętać, że niektóre części 

urządzenia oraz obudowy w czasie pracy bardzo się nagrzewają dlatego należy zachować szczególną ostrożność i nie dotykać ich, 

można się poparzyć. Urządzenia należy używać tylko na suchej i stabilnej powierzchni. NIGDY nie nakrywaj urządzenia w czasie 

pracy ani gdy całkowicie nie wystygnie. Pamiętaj że elementy grzejne urządzenia wymagają czasu by całkowicie ostygnąć. 

Urządzenie jest wykonane w I klasie ochrony przeciwporażeniowej i dla tego bezwzględnie powinno być podłączone do gniazda 

zasilającego wyposażonego w bolec ochronny. Korzystając z urządzenia należy zapewnić odpowiednią przestrzeń nad i wokół, 

Urządzenie podczas pracy nie może dotykać żadnych łatwo palnych przedmiotów jak np.: dekoracji, ręczników papierowych, 

zasłon, odzieży itp.. NALEŻY ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ jeśli używasz urządzenia na powierzchniach wrażliwych na wysokie 

temperatury. Zaleca się wtedy korzystać z podkładek izolacyjnych Urządzenia nie można stosować z zewnętrznymi wyłącznikami 

czasowymi lub innymi oddzielnymi układami zdalnej regulacji. Zaleca się by dla zwiększenia bezpieczeństwa instalacja 

elektryczna była wyposażona w automatyczny wyłącznik różnicowoprądowy o prądzie uruchamiania 30mA. II SZCZEGÓŁOWE 

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA 1.Używać urządzenia jedynie wewnątrz pomieszczeń. 2.Do mycia obudowy nie należy używać 

agresywnych detergentów w postaci emulsji, mleczka, past, itp. Mogą one między innymi usunąć naniesione informacyjne 

symbole graficzne takie, jak: oznaczenia, znaki ostrzegawcze, itp.. 3.Na urządzeniu nie umieszczać pustych pojemników, naczyń. 

4.Nie używać kuchenki elektrycznej w celu ogrzewania pomieszczeń i podgrzewania płynów lub materiałów łatwopalnych, 

wybuchowych, szkodliwych, lotnych itp.. 5.Nie należy stosować akcesoriów, które nie są zalecane przez producenta. Mogą 

stanowić one niebezpieczeństwo dla użytkownika oraz powodować ryzyko uszkodzenia urządzenia. 6.Nie wolno przesuwać 



urządzenia pociągając za przewód przyłączeniowy. Należy się upewnić, że przewód przyłączeniowy nie został w żaden sposób 

zablokowany. Przewodu nie owijać wokół urządzenia, ani go nie zginać. 7.Nie wolno przesuwać kuchenki elektrycznej podczas 

gotowania lub wtedy, kiedy stoi na niej gorące naczynie kuchenne. 8.Upewnić się, że urządzenie wystygło przed czyszczeniem 

oraz przechowywaniem 9.Nie umieszczać urządzenia tak by płyta grzewcza dotykała kabli innych urządzeń (np. mikserów). Nie 

stawiać kuchenki pod gniazdkiem elektrycznym. 10.Kuchenkę ustawić w odległości minimum 30 cm od ściany, mebli, innych 

urządzeń, pojemników itp. Upewnij się, że firanki, zasłony, ubrania lub inne łatwopalne materiały nie zbliżają się na mniej niż 30 

cm od kuchenki. Może być to przyczyną pożaru. 11.Nie należy stawiać pojemników z PCV, papieru, tektury itp. na płycie 

grzewczej. 12.W czasie użytkowania nie dotykać obudowy ani płyt grzewczych kuchenki. Podczas pracy kuchenki należy 

posługiwać się tylko pokrętłami. Po wyłączeniu odczekać aż urządzenie wystygnie. 13.Temperatura dostępnych powierzchni 

działającego urządzenia może być wysoka. Nie dotykać gorących powierzchni urządzenia. 14.Dzieci w wieku od 3 do poniżej 8 lat 

mogą włączyć i wyłączyć urządzenie tylko wtedy, gdy znajduje się ono w swojej normalnej pozycji obsługi, są nadzorowane lub 

zostały poinstruowane na temat bezpiecznego użytkowania i zrozumiały wynikającego z tego zagrożenia. Dzieci w wieku od 3 do 

poniżej 8 lat nie mogą urządzenia podłączać, obsługiwać, czyścić ani konserwować. 15.Urządzenie wraz z przewodem 

przyłączeniowym należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci poniżej 8 roku życia. III. OSTRZEŻENIA Nigdy nie 

wolno używać urządzenia jeśli jest uszkodzone lub działa w sposób nieprawidłowy. Nigdy nie używać urządzenia jeśli wcześniej 

upadło z wysokości i wskazuje widoczne oznaki uszkodzenia. Nie używać przedłużaczy lub innych gniazd elektrycznych które nie 

spełniają obowiązujących norm i przepisów elektrycznych. Wszelkie naprawy, demontaż lub wymiana jakichkolwiek części 

zawsze powinno być dokonane przez wyspecjalizowany zakład.  W przypadku zamoczenia urządzenia oraz elementów takich jak 

styki elektryczne wtyczka czy przewód przed użyciem należy osuszyć urządzenie i jego elementy. Nie używaj urządzenia mokrymi 

rękami. Gdy zachodzi obawa, że urządzenie zostało uszkodzone NIGDY nie naprawiaj urządzenia samodzielnie. Nigdy nie myj 

urządzenia pod bieżącą wodą ani w taki sposób by woda do niego ściekała IV. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM 1.Usuń wszelkie 

elementy opakowania i wyprostuj przewód zasilający. 

 OPIS URZĄDZENIA: 

 1.Obudowa 2.Spirala grzewcza 3.Pokrętło sterujące 4.Lampka kontrolna .  

UŻYWANIE URZĄDZENIA UWAGA:  

Przed pierwszym użytkowaniem zaleca się uruchomić kuchenkę na ok. 15 min. Usunie to pokrycie ochronne z płyt grzejnych. 

Może dojść przy tym do wytworzenia niewielkich ilości dymu. Upewnij się, że pomieszczenie jest wentylowane. 1.Ustawić 

kuchenkę na płaskiej powierzchni w odległości minimum 30cm od ściany, mebli, innych urządzeń, pojemników, zasłon, firanek 

lub innych łatwopalnych materiałów. 2.Podłączyć wtyczkę kuchenki do gniazdka elektrycznego. 3.Ustawić naczynie lub wegle  na 

płycie grzewczej [2]. Zaleca się używanie naczyń o powierzchni równej lub większej niż powierzchnia płyty grzewczej w celu 

uniknięcia strat energii. Stawiaj garnek tylko z czystym i suchym dnem na czystej i suchej płycie grzewczej. 4.Włączyć urządzenie 

za pomocą pokrętła właściwego dla używanej płyty grzewczej [3]. 5.Ustawić żądaną temperaturę za pomocą pokrętła [3] (od 1 

dla podgrzewania do 5 dla osiągnięcia maksymalnej temperatury). 6.Po włączeniu kuchenki powinna zapalić się lampka 

kontrolna [4]. Lampka kontrolna będzie zapalać się i gasnąć w zależności od cyklu pracy termostatu zamontowanego wewnątrz 

kuchenki. 7.Nie wolno pozostawiać włączonej kuchenki do gniazdka elektrycznego bez nadzoru. 8.Po zakończeniu użytkowania 

należy przekręcić pokrętło [3] na pozycję “0”. Lampka kontrolna [4] powinna zgasnąć. Zgaśniecie lampki kontrolnej nie oznacza, 

że kuchenka jest wyłączona. UWAGA: Zawsze po zakończeniu pracy należy wyjąć wtyczkę kuchenki z gniazdka elektrycznego 

9.W przypadku pojawienia się pęknięcia spirali grzewczej [2], lub obudowy [1] natychmiast wyłącz kuchenkę pokrętłem [3] i 

wyjmij wtyczkę z gniazda elektrycznego. 10.Zachowaj szczególną ostrożność, ponieważ zbyt mocno rozgrzany tłuszcz lub olej 

może się zapalić. 11.W przypadku, gdy urządzenie pracuje pod okapem kuchennym stosuj się do minimalnej odległości od okapu 

zalecanej przez producenta. Dobrze jest zwiększyć tę odległość dwukrotnie.12. nie wolno pozostawiać kuchenki 

bez obciążenia termicznego gdyż może to spowodować przegrzania i przepalenie spirali! , 
VI. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA Zawsze przed czyszczeniem odłącz urządzenie od gniazda zasilającego i odczekaj aż kuchenka 

wystygnie. 1. Obudowę [1] przetrzyj wilgotną szmatką z dodatkiem płynu do mycia naczyń. 2. Zabrudzone płyty grzewcze, 

spalone resztki potraw z płyt grzejnych czyść miękką wilgotną szmatką. 3. Jeśli podczas czyszczenia elementy takie jak wtyczka 

zasilająca, styki przewodów elektrycznych regulatora termostatu itp. zostaną zamoczone przed ponownym użyciem należy je 

dokładnie wysuszyć 4. UWAGA: Kuchenki nie wolno zanurzać w wodzie ani żadnym innym płynie. DANE TECHNICZNE : Zasilanie: 

220-240V~50/60Hz Zasilanie 220-240V~ Moc: 500W. Uwaga Gorąca Powierzchnia” – Temperatura dostępnych powierzchni 

może być wyższa gdy sprzęt pracuje, co oznacza że elementy obudowy w czasie pracy znacznie się nagrzewają w czasie pracy 

urządzenia, ZACHOWAJ OSTROŻNOŚĆ !!! 

  


