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Warunki bezpieczeŃstWa i zaGrożenia 
1. Należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi i bez-

względnie 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 do gniazdka z napięciem prądu prze-
-miennego 220-240 V~ wyposażonego w kołek ochronny z uziemieniem.

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 
powierzchni.

8. Przed przesunięciem, zmianą miejsca pracy urządzenia, należy odłą-
czyć przewód zasilający od gniazda zasilania i poczekać aż urządzenie 
ostygnie. Do przenoszenia używaj rękawic ochronnych i łap urządzenie 
za uchwyty.

9. W trakcie pracy, urządzenie nagrzewa się do wysokiej temperatury. 
Nie dotykaj gorących powierzchni oznaczonych symbolem:

10. Aby wyciągnąć wtyczkę z gniazda złap za wtyczkę, nie ciągnij za przewód.
11. Urządzenie nie może pracować w pobliżu materiałów łatwopalnych.
12. Urządzenie przeznaczone jest do użytku przez osoby dorosłe i powinno 

znajdować się poza zasięgiem dzieci.
13. 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 zapew-
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niony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu  
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.

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

pokojowej i na wysokości nie większej niż 2000 m n.p.m. 
16. Urządzenie należy używać z oryginalnym termostatem.
17. W urządzeniu nie należy używać węgla drzewnego i innych materiałów 

łatwopalnych.
18. Przed włączeniem urządzenia upewnij się, że wszystkie elementy są 

zamontowane zgodnie z instrukcją. Nie używaj urządzenia bez tacki 
ociekowej.

19. Płyta grzewcza pokryta jest nieprzywierającą powłoką. Do przesuwania, 
obracania smażonych produktów nie należy używać ostrych narzędzi. 
Należy używać narzędzi drewnianych lub z tworzywa.

20. Produkt nie jest przystosowany do działania z zewnętrznymi urządze-
niami takimi jak programator czasowy.

21. Nie wolno przykrywać płyty grzejnej niczym innym poza oryginalną 
szklaną osłoną.

22. Jeżeli smażona jest duża ilość tłustego mięsa, należy kontrolować stan 
zapełnienia tacki ociekowej i w razie potrzeby ją opróżnić.

23. 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.
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dane tecHniczne

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

opis produktu

Model GG500X
Zasilanie [V], Hz 220-240~, 50/60
Moc [W] 1800
Wymiary płyty grzejnej [mm] 240x350

1. Podstawa
2. Płyta ociekowa
3. Płyta grzewcza
4. Ruszt
5. Płyta grillująca
6. Szklana pokrywa
7. Termostat z przewodem zasilania
8. Wskaźnik LED
9. Pokrętło regulacji
10. Uchwyty
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instalacJa
1. Po rozpakowaniu urządzenia upewnij się, że urządzenie nie jest uszkodzone i zawiera kompletne 

wyposażenie.

uWaGa! nie należy użyWać uszkodzoneGo urządzenia.
2. Przed pierwszym uruchomieniem należy rozpakować urządzenie, usunąć wszelkie zabezpieczenia  

i umyć grill zgodnie z sekcją ”Czyszczenie i konserwacja”, następnie zmontować z powrotem:
- Zamocuj płytę ociekową w podstawie:

- Zamocuj płytę grzewczą w podstawie chwytając za jej uchwyty i wkładając jej lewą stronę (bez  
            gniazda) jako pierwszą:

- Przed uruchomieniem urządzenia posmaruj płytę grzewczą niewielką ilością oleju. Rozprowadź za 
pomocą pędzelka po całej powierzchni płyty.
- Ustaw termostat w pozycji „0” i umieść w gnieździe podstawy. Następnie podłącz wtyczkę przewodu 
zasilającego do gniazda elektrycznego:
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uWaGa! przed instalacJą terMostatu, upeWniJ się, że Gniazdo podstaWy oraz terMostat 
są sucHe.

urucHoMienie i obsłuGa
1. Ustaw odpowiedni poziom grzania w zakresie 1-5:
„1” – najniższy poziom grzania płyty
„5” – najwyższy poziom grzania płyty

Wskaźnik LED na termostacie zaświeci się informując o nagrzewaniu się płyty grzewczej. Po nagrzaniu się 
płyty do zadanej temperatury wskaźnik zgaśnie. Urządzenie będzie utrzymywać zadany poziom grzania 
płyty, dlatego wskaźnik LED będzie zaświecać się i gasić co jakiś czas.
2. Ruszt jest odpowiedni do przyrządzania mięs, ryb oraz drobiu. Natomiast płyta grillująca nadaje 

się do przyrządzania delikatnych mięs np. szynki, warzyw jak i do utrzymywania potraw w cieple.
3. W razie potrzeby zamocuj szklaną pokrywę:

- Chwyć za uchwyt pokrywy:



8

- Następnie umieść boczne wypusty pokrywy w prowadnicach podstawy grilla i postaw pokrywę pionowo:

- Aby zamknąć pokrywę unieś ją minimalnie i połóż na podstawie równocześnie blokując
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czyszczenie i konserWacJa
deMontaż
- Ustaw termostat w pozycji „0” i wyjmij z gniazda w podstawie urządzenia. Następnie odłącz wtyczkę  
   przewodu zasilającego od gniazda elektrycznego.

uWaGa! nie zanurzaJ terMostatu z przeWodeM zasilaJącyM W Wodzie ani innycH płynacH.
- Poczekaj, aż urządzenie całkowicie ostygnie.
- Chwyć za uchwyt pokrywy i odblokuj ją naciskając przycisk.

Następnie unieś pokrywę do góry, postaw i zablokuj w pozycji pionowej.
- Jeżeli zachodzi potrzeba wyjęcia szklanej pokrywy, podnieś pokrywę minimalnie do góry i wyciągając 
boczne wypusty pokrywy z prowadnic podstawy grilla, wyjmij pokrywę.
- Chwyć za uchwyty płyty grzewczej i zaczynając od uniesienia prawej strony wyjmij ją z podstawy.
- Wyjmij płytę ociekową.

 
czyszczenie
- Podstawę oraz płytę grzewczą wytrzyj za pomocą wilgotnej ściereczki wypłukując ją w ciepłej wodzie  
   z delikatnym detergentem. 
- Do usunięcia uporczywego brudu z rusztu możesz użyć miękkiej szczoteczki.
- Szklaną pokrywę oraz płytę ociekową możesz myć ściereczką pod bieżącą wodą lub w zmywarce.
- Wytrzyj wszystkie elementy do sucha i zamontuj z powrotem. 
- Przechowuj urządzenie w bezpiecznym miejscu z dala od dzieci.

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:
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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 
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.
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Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęcia przedstawionego na opakowaniu. 
Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.


