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Kuchenka elektryczna 
Model ME-1501 

 
             

         Instrukcja oryginalna w języku polskim 

 

 

 

Producent:  Metrox-Service sp. z o.o. 

Adres:      ul. Jagiellońska 55, 83-110 Tczew, Polska 

Telefon:   +48 58 532 78 95 

Fax:      +48 58 532 78 96 

Mail:      metrox@metrox-service.com 

 

 

 

 

 

 

Gratulujemy zakupu produktu marki Metrox. Poniżej zostały przedstawione 

ważne informacje dotyczące instalacji, bezpieczeństwa, użytkowania  

i konserwacji urządzenia. Przekazując urządzenie osobie trzeciej, należy 

dołączyć instrukcję obsługi. Należy dokładnie przeczytać instrukcje przed 

przystąpieniem do instalacji i użytkowania. 
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Dane techniczne: 

Model: ME-1501 
Moc znamionowa: 3500W 

Częstotliwość znamionowa: 50/60Hz 

Napięcie znamionowe: 220V-240V ~  

    

   Metrox-Service sp. z o.o. 

   ul. Jagiellońska 55, 83-110 Tczew, Polska 

   +48 58 532 78 95 

Nazwa: Kuchenka elektryczna 
Model: ME-1501 
Moc znamionowa: 3500W 
Częstotliwość znamionowa: 50/60Hz 
Napięcie znamionowe: 220-240V ~ 
Numer seryjny: ……………………………. 

 
 
 
 

 

UWAGA! 

• Przed przystąpieniem do montażu i użytku należy dokładnie 

przeczytać instrukcję. 

• Urządzenie przeznaczone jedynie do użytku w środowisku domowym 

wewnątrz pomieszczeń. 

• Temperatura niektórych dostępnych części może osiągnąć wysokie 

temperatury. Nie należy dotykać płyt grzewczych ani innych gorących 

powierzchni w trakcie jak i od razu po zakończeniu użytkowania. 

Należy zachować ostrożność, aby uniknąć ryzyka poparzenia. 

• Zastosowanie kuchenki elektrycznej powoduje wytwarzanie ciepła i 

wilgoci w pomieszczeniu, w którym jest zainstalowana. Upewnij się, że 

kuchnia jest dobrze wentylowana: zachowaj otwarte otwory 

wentylacyjne lub zainstaluj mechaniczne urządzenie wentylacyjne 

(wyciąg mechaniczny).  

• Ta kuchenka jest przeznaczona wyłącznie do celów gotowania 

żywności. Nie należy używać jej w innych celach np. ogrzewania 

pomieszczenia. 

• Urządzenie może być używane przez dzieci powyżej 8 lat oraz osoby 

o obniżonych zdolnościach sensorycznych, fizycznych, psychicznych 

bądź nie posiadających wiedzy i doświadcznia  

w używaniu tego urządzenia pod warunkiem, że będą nadzorowane 

lub odpowiednio poinstruowane z uwzględnieniem bezpiecznego 

użytkowania i ewentualnych zagrożeń związanych z użytkowaniem 

przez osobę dorosłą, odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. 

• Dzieci nie powinny bawić się tym urządzeniem. 

• Czyszczenie i konserwacja nie powinna być wykonywana przez 

dzieci chyba, że mają powyżej 8 lat i robią to pod nadzorem osoby 

dorosłej, odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo. 

• Oleje i tłuszcze mogą się zapalić z powodu przegrzania. Smażenie bez 

użycia tłuszczu może być niebezpieczne i grozić pożarem. Należy 

zwrócić na to szczególną uwagę. 

• Nie należy przechowywać rzeczy na powierzchni kuchenki. 
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Rysunek ogólny produktu: 

 

Model: ME-1501 

 

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

 

 

 

Warunki bezpieczeństwa 

 

1. Należy uważnie przeczytać instrukcję. 

2. Przed podłączeniem urządzenia należy sprawdzić czy rodzaj prądu 

oraz napięcie sieciowe zgadza się z danymi na tabliczce znamionowej 

urządzenia. 

3. Używać tylko prawidłowo uziemionego źródła zasilania. 

4. Kuchenka podczas pierwszego użycia może wydzielać nieprzyjemny 

zapach oraz dym. Nie jest to wadą produktu i nie ma wpływu na pracę 

urządzenia. 

5. Nie używać urządzenia z uszkodzonym przewodem lub wtyczką. Jeśli 

kabel zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez 

odpowiednio wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.  

6. Nie zawieszać kabla sieciowego na ostrych krawędziach.  

7. Nigdy nie otwierać samemu obudowy. 

8. Nie wolno samodzielnie naprawiać urządzenia. Nie zastosowanie się 

do tego punktu skutkuje utratą gwarancji. Jeśli uszkodzenie nastąpi w 

okresie gwarancyjnym należy zgłosić się do punktu, w którym produkt 

został zakupiony. Po upływie gwarancji należy skontaktować się 

serwisantem lub odpowiednio wykwalifikowaną osobą.  

9. Nie umieszczać przewodu zasilającego w miejscu, w którym może 

stykać się z gorącymi powierzchniami lub stwarzać niebezpieczeństwo 

potknięcia się. 

10. W celu wydłużenia żywotności urządzenia zaleca się, aby ciągłość 

pracy nie przekraczała 1 godziny.  

11. Włączonej kuchenki nie należy pozostawiać bez nadzoru. 

12. Urządzenie ustawić w odległości co najmniej 30cm od ścian, mebli, 

innych urządzeń, co najmniej 100cm od sufitu i 50cm od okien licząc 

od boku urządzenia. Jeśli przestrzeń jest mniejsza niż 30 cm od ścian, 

należy użyć płyty termoizolacyjnej.  

13. Nie stawiać na płycie grzewczej pojemników z PCV, papieru itp. 

14. Po włączeniu urządzenia nie dotykać obudowy i płyty grzewczej, grozi 

to poparzeniem. Po wyłączeniu kuchenka jest nadal gorąca, należy 

odczekać, aż wystygnie.  

15. Należy uważać, aby kuchenka nie stykała się z łatwopalnymi 

materiałami takimi jak papier, ściany, ręczniki, środki chemiczne itd. 

16. Nie przesuwać urządzenia, gdy jest w trakcie użycia. Nie przenosić. 

Należy poczekać do wystygnięcia kuchenki. 

17. Trzymać urządzenie z dala od promieni słonecznych.  

18. Nie używać w warunkach podwyższonej wilgotności.  

19. Nie zanurzać urządzenia w wodzie ani innych płynach ani nie myć 

żadnych jego części w zmywarce. 
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20. Stawiać urządzenie na płaskiej, stabilnej powierzchni. Nigdy nie 

stawiać urządzenia na podłożu drewnianym lub z tworzywa 

sztucznego. 

21. Produkt nie jest przeznaczony do użytku komercyjnego. 

22. Urządzenie może być używane jedynie do przewidzianego celu. W 

przypadku użycia niezgodnego z przeznaczeniem lub nieodpowiedniej 

obsługi nie będzie przejęta odpowiedzialność za powstałe szkody.  

23.  Nie używać kuchenki pod wpływem alkoholu lub w stanie zmęczenia 

organizmu. 

24. Nie należy dotykać urządzenia mokrymi rękoma, nie stawiać go na 

wilgotnym podłożu i nie używać jeżeli jest mokry. Przewód  

i wtyczka muszą być zawsze suche, nie mogą być trzymane na ziemi. 

25.  Produkt nie jest przeznaczony do użytku na łodziach ani  pojazdach 

rekreacyjnych. 

26.  Podczas użytkowania należy zwracać szczególną uwagę na 

przygotowywaną żywność w celu zapobiegnięcia np. zapalenia się 

rozgrzanego oleju. 

27.  Odłączając kabel od gniazdka ciągnąć tylko za wtyczkę. 

28.  Nigdy nie przenosić urządzenia trzymając za kabel. 

29.  Przechowywać kuchenkę w suchym miejscu. 

30.  Przed każdym kolejnym użyciem kuchenki należy wzrokowo 

sprawdzić przewód, wtyczkę oraz całe urządzenie pod kątem zużycia 

i uszkodzeń. 

31.  Używać termometru do żywności, aby potrawy były smażone  

w bezpiecznej temperaturze. 

32.  Jeśli powyższe środki ostrożności nie będą przestrzegane, może 

dojść do śmierci, poważnych obrażeń ciała lub zniszczenia mienia. 

33.  Nie należy użytkować z urządzeniem akcesoriów innych od tych 

zamontowanych fabrycznie. 

34.  Zachować instrukcję na przyszłość. 

 

 

Sposób użycia 

Uwaga: Całkowicie odwinąć przewód zasilający, ułożyć w sposób, aby nie 

stykał się z kuchenką. 

Obsługa kuchenki: 

1. Umieść urządzenie na płaskiej, suchej i żaroodpornej powierzchni. 
2. Pokrętła sterujące ustawić na pozycję "OFF", co znaczy ,,wyłączone”. 
3. Włożyć wtyczkę do gniazda sieciowego. 
4. Włączyć płytę grzewczą za pomocą odpowiedniego pokrętła 

sterującego. Zapali się lampka kontrolna, sygnalizująca pracę 
urządzenia. Ustawić pożądaną temperaturę (zakres od min – 
temperatura najmniejsza do max – temperatura najwyższa). 

5. Po zakończeniu użytkowania przekręcić pokrętło z powrotem na 
pozycję „OFF“. 

6. Wyciągnąć wtyczkę z gniazda sieciowego. 
 
 
Uwaga 

• Urządzenie w trakcie pracy jest bardzo gorące. Nie należy dotykać 
płyty grzewczej i obudowy. 

• Zbyt mocno rozgrzany tłuszcz lub olej może się zapalić. 

Czyszczenie i konserwacja. 

1. Czyszczenie i konserwacja powinny być wykonywane po całkowitym 

ostygnięciu kuchenki. 

2. Przed rozpoczęciem czyszczenia odłączyć urządzenie od źródła 

zasilenia, odczekać aż ostygnie.   

3. Urządzenie należy czyścić za każdym razem po zakończeniu 

użytkowania. 

4. Nie czyścić żadnych części w samoczyszczącym piekarniku lub 

zmywarce. 

5. Nie wolno zanurzać urządzenia, przewodu, ani wtyczki w wodzie lub 

innych cieczach. 

6. Do usuwania zabrudzeń nie używać materiałów ściernych. 

7. Unikać nawarstwiania się zabrudzeń.  
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8. Nieprawidłowa konserwacja może doprowadzić do pożaru, zniszczenia 

mienia, poważnych obrażeń ciała lub śmierci.  

9. Nie używać środków do czyszczenia piekarnika, ściernych środków 

czyszczących (kuchenne środki czyszczące), środków czyszczących, 

które zawierają produkty cytrusowe lub ściernych gąbek do 

czyszczenia. Nie używać środków czyszczących, które zawierają kwas, 

spirytus nieorganiczny lub ksylen.  

10. Nie należy czyścić kuchenki za pomocą metalowych skrobaków.  

11. Kuchenkę należy czyścić miękką, wilgotną ściereczką. W przypadku 

uciążliwych zabrudzeń użyć płynu do mycia naczyń 

12. Wytrzeć i wysuszyć. 

13. Kuchenka jest gotowa do kolejnego użytku po całkowitym wyschnięciu. 

 

 

 

Gwarancja: 

 

W przypadku wad fabrycznych urządzenie należy zwrócić do sklepu,  

w którym zostało zakupione. Na produkt udzielana jest dwuletnia gwarancja 

rozpoczynająca się od dnia zakupu. W tym czasie usuwamy bezkosztowo 

wady fabryczne lub materiałowe. Następuje to poprzez naprawę lub wymianę 

sprzętu. Warunek - urządzenie było wykorzystywane zgodnie  

z instrukcją obsługi. Wady wynikające z nieprawidłowego obchodzenia się  

z urządzeniem, błędów spowodowanych ingerencją osób trzecich albo 

instalowaniem obcych części zamiennych, nie podlegają gwarancji. 

 

 

 

 

Metrox-Service Sp. z o.o. 

Ul. Jagiellońska 55 

Tel. +48 58 532 78 95 

Fax. +48 58 532 78 96 

PL 83-110 Tczew 

www.metrox-service.com 

metrox@metrox-service.com 

 

Wyprodukowane w Chinach. 

 

Utylizacja 

 

To oznaczenie umieszczone na produkcie lub w jego 

dokumentacji świadczy o tym, iż nie należy wyrzucać urządzenia 

razem z innymi odpadami gospodarstwa domowego po 

zakończeniu użytkowania. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na 

środowisko naturalne i zdrowie ludzkie wskutek 

niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o 

odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia 

zasobów materialnych. Należy skontaktować się z punktem, w 

którym Państwo dokonali zakupu produktu lub z organem władz 

lokalnych w celu otrzymania informacji na temat miejsca i 

sposobu utylizacji produktu. 

http://www.metrox-service.com/

