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WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA 
1. Należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi i bezwzględnie  

jej przestrzegać.  
2. Nie uruchamiaj urządzenia jeżeli ma uszkodzony przewód zasilający, 

wtyczkę lub obudowę. Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, 
musi zostać wymieniony przez serwis lub osobę do tego uprawnioną,  
w przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem. 

3. Urządzenie należy podłączyć zgodnie z informacją o zasilaniu na tabliczce 
znamionowej.

4. Urządzenie przystosowane jest do użytku domowego, niekomercyjnego. 
5. Nie podłączaj, nie dotykaj wtyczki przewodu zasilającego mokrymi dłońmi.
6. Chroń przewód zasilający przed gorącymi powierzchniami. Nie pozwól 

aby przewód zwisał poza krawędź blatu. Przewód nie może mieć kontaktu 
z wodą ani jakimikolwiek płynami.

7. Urządzenie należy stawiać na suchej, płaskiej, niepalnej i stabilnej po- 
wierzchni.

8. Przed przesunięciem, zmianą miejsca pracy urządzenia, należy odłączyć 
przewód zasilający od gniazda zasilania i poczekać aż urządzenie osty- 
gnie. 

9. W trakcie pracy urządzenie nagrzewa się do wysokiej temperatury, nie 
dotykaj płyt grzejnych ani górnej pokrywy w trakcie pracy, ponieważ 
grozi to poparzeniem.

10. Aby wyciągnąć wtyczkę z gniazda złap za wtyczkę, nie ciągnij za przewód.
11. Zawsze wyjmuj wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego 

po zakończeniu pracy urządzenia i przed jego czyszczeniem czyszczeniem. 
12. Urządzenie nie może pracować w pobliżu materiałów łatwopalnych.
13. Urządzenie przeznaczone jest do użytku przez osoby dorosłe i powinno 

znajdować się poza zasięgiem dzieci.
14. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 

8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych 
i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony 
zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu  
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w bezpieczny sposób i zrozumiałe związane z tym zagrożenia. Dzieci nie 
powinny bawić się sprzętem. Nie powinno być wykonywane czyszczenie 
i konserwacja sprzętu przez dzieci bez nadzoru.

15. Nie należy narażać urządzenia na szkodliwe warunki atmosferyczne.
16. Urządzenia należy używać wyłącznie w pomieszczeniach, w temperaturze 

pokojowej i na wysokości nie większej niż 2000 m n.p.m. 
17. Płyta grzewcza pokryta jest nieprzywierającą powłoką. Do wyjmowania 

należy używać narzędzi drewnianych lub z tworzywa.
18. Nie wolno przykrywać urządzenia w trakcie pracy.
19. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani innych płynach.

WPROWAdZENIE
Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki Götze & Jensen.
Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji 
z jego użytkowania.

NAlEŻy dOKłAdNIE PRZECZyTAć INSTRUKCJę OBSłUGI I JEJ PRZESTRZEGAć!
To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub 
niezgodnego z przeznaczeniem.

dANE TECHNICZNE

Urządzenie spełnia wymagania ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (WE) NR 1275/2008 w sprawie wymogów 
dotyczących ekoprojektu.

Model DW900
Zasilanie [V], Hz 220-240~, 50/60
Moc [W] 1600
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OPIS PROdUKTU
1. Uchwyt
2. Blokada pokrywy
3. Wyświetlacz
4. Przycisk POWER – Wł./Wył.
5. Przycisk MENU
6. Przycisk CRISP EXTERIOR; MOIST INTERIOR
7. Przycisk UNIFORM TEXTURE
8. Pokrętło regulacji przypieczenia
9. Płyty grzewcze
10. Pokrywa
11. Przewód zasilający
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INSTAlACJA
1. Upewnij się, że urządzenie nie jest uszkodzone i zawiera kompletne wyposażenie. 

UWAGA! NIE NAlEŻy UŻyWAć USZKOdZONEGO URZądZENIA.
2. Przed pierwszym uruchomieniem rozpakuj urządzenie i przetrzyj płyty grzewcze wilgotną ściereczką.
3. Postaw urządzenie na suchej, płaskiej i stabilnej powierzchni.
4. Przygotuj ciasto.
5. Podłącz wtyczkę przewodu zasilającego do gniazda elektrycznego – urządzenie wyda sygnał 

dźwiękowy a wyświetlacz podświetli się na chwilę.
6. Urządzenie posiada blokadę, która służy do zabezpieczenia górnej pokrywy w transporcie lub podczas  

przechowywaniu. Zabezpieczenie pokrywy blokadą nie jest wymagane w trakcie pieczenia.

 

OBSłUGA
1. Naciśnij przycisk POWER – Wł./Wył., urządzenie włączy się a wyświetlacz podświetli.
2. Naciskając przycisk MENU wybierz tryb pieczenia gofrów odpowiedni do rodzaju przyrządzonego ciasta:
BELGIAN - BELGIJSKIE
CLASSIC - CLASYCZNE
CHOCOLATE - CZEKOLADOWE
BUTTERMILK - MAŚLANE
CUSTOM – WŁASNE (brak ustawień czasowych)

Wskaźnik poziomu przypieczenia

Wskaźnik trybu pieczenia

Wskaźnik czasu

Wskaźnik 
ustawień 
pieczenia

Pokrywa odblokowana Pokrywa zablokowana
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UWAGA! W ZAlEŻNOśCI Od USTAWIEŃ POZIOMU PRZyPIECZENIA, CZAS PIECZENIA MOŻE SIę ZMIENIć.
5. Po osiągnięciu zadanej temperatury, urządzenie wyda jednorazowy sygnał dźwiękowy. Wlej ciasto na 

płyty grzewcze na wysokość pokrycia kratek, następnie zamknij górą pokrywę. Urządzenie zacznie 
odmierzać czas pieczenia.

UWAGA! ZByT dUŻA IlOść CIASTA MOŻE SPOWOdOWAć WyCIEK NA ZEWNąTRZ GOfROWNICy.
6. Po zakończeniu pieczenia urządzenie wyda sygnał dźwiękowy 6-krotnie a następnie przejdzie w 

tryb podgrzewania.
7. Wyjmij gofry za pomocą plastikowego lub drewnianego narzędzia.

UWAGA! URZądZENIE POSIAdA fUNKCJę AUTOMATyCZNEGO WyłąCZENIA ORAZ fUNKCJE 
ZABEPIECZENIA PRZEd PRZEGRZANIEM. GOfROWNICA WyłąCZy SIę AUTOAMTyCZNIE PO dWÓCH 
GOdZINACH CIąGłEJ PRACy.

ABy WZNOWIć PRACę URZądZENIA NACIśNIJ PRZyCISK POWER – Wł./Wył. 

8. Wyłącz urządzenie naciskając przycisk POWER – Wł./Wył. i odłącz wtyczkę przewodu zasilającego 
z gniazda elektrycznego.

CZySZCZENIE I KONSERWACJA
1. Odłącz wtyczkę przewodu zasilającego od gniazda elektrycznego i poczekaj aż urządzenie ostygnie.
2. Płyty grzewcze umyj za pomocą zwilżonej, miękkiej ściereczki. Przypalone ciasto zetrzyj za pomocą 

miękkiej ściereczki namoczonej niewielką ilością oleju.
3. Pokrywę, uchwyt oraz obudowę przetrzyj zwilżoną ściereczką.
4. Zablokuj pokrywę za pomocą blokady.
5. Przechowuj urządzenie w suchym bezpiecznym miejscu.

UWAGA! NIE NAlEŻy ZANURZAć URZądZENIA W WOdZIE ANI INNyCH PłyNACH. dO CZySZCZENIA 
NIE NAlEŻy UŻyWAć śCIERNyCH MATERIAłÓW ANI ŻRąCyCH, CHEMICZNyCH śROdKÓW.

3. Dodatkowe ustawienia pieczenia:
Naciśnij przycisk:
CRISP EXTERIOR ; MOIST INTERIOR - jeżeli chcesz, aby gofry były chrupiące z zewnątrz i wilgotne wewnątrz.
UNIfORM TEXTURE – jeżeli chcesz, aby gofry były jednolicie przypieczone.
Wybrane ustawienie pieczenia pojawi się na wyświetlaczu. 

4. Ustaw poziom przypieczenia gofra za pomocą pokrętła regulacji w zakresie 1-7:

1 – LIGHT - JASNY (słabo przypieczony)
7 - DARK - CIEMNY (mocno przypieczony)

Płyty grzewcze zaczną się nagrzewać a pasek stopnia przypieczenia na wyświetlaczu zacznie pulsować.
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EKOlOGICZNA I PRZyJAZNA dlA śROdOWISKA UTylIZACJA
To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia  
4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), symbolem przekreślonego 
kontenera na odpady:

Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami domowymi.
Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować 
się z władzami miejskimi.

MOŻESZ POMÓC CHRONIć śROdOWISKO!
Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia 
szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników 
niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

WARUNKI GWARANCJI
1. ART-DOM Sp. z o.o. gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych.
2.  Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia 

do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3.  W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta,  

termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4.  Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5.  Produkt przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa 

domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:

a.  uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji 

producenta,
d. części z natury łatwo zużywalnych takich jak: żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, 

akcesoria,
e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń 

oraz instruktażu.
7. Klientowi przysługuje wymiana produktu na nowy jeżeli po wykonaniu w okresie gwarancji czterech 

napraw nadal występują w nim wady.
8. Wymiany produktu dokonuje autoryzowany punkt serwisowy lub, jeśli jest to niemożliwe, placówka 

sprzedaży detalicznej, w której produkt został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki). Zwracane 
urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może 
spowodować nieuznanie gwarancji.

9. Powyższa gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających 
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z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie 

dowodu zakupu.

UWAGA! 
Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.



Cały czas udoskonalmy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi.  
Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.
ART-dOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 łódź. Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.


