
Instrukcja obsługi 
i warunki gwarancji
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WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA 
1. Przed pierwszym użyciem należy usunąć opakowanie i zdjąć naklejki, 

umyć patelnie w gorącej wodzie z dodatkiem płynu do mycia naczyń, 
dokładnie spłukać a następnie natłuścić wewnętrzną powłokę tłuszczem 
lub olejem spożywczym.

2. Aby właściwie i efektywnie używać naczyń: należy umieścić je na 
polu kuchenki dostosowanym do średnicy naczynia. Należy unikać 
przypalenia rączki.

UWAGA! 
NAlEŻy OdłąCZAć RąCZKę PO UmIESZCZENIU PATElNI W PIEKARNIKU.

3. Nie używać metalowych skrobaczek, ostrych zmywaków i szorstkich 
stron gąbek do zmywania, prowadzi to do zarysowań wewnętrznej 
powłoki i może ją całkowicie zniszczyć.

4. Nie należy używać naczynia z uszkodzoną powłoką wewnętrzną.
5. Należy używać tylko drewnianych lub plastikowych przyborów 

kuchennych w naczyniach.
6. Nie należy przegrzewać naczyń. Nie wolno rozgrzewać pustej patelni 

do wysokich temperatur,  doprowadzi to do uszkodzenia powłoki 
nieprzywierającej, a także do wypaczenia dna patelni.

7. Nie należy zalewać zimną wodą rozgrzanej patelni.
8. Nie wolno używać naczyń w kuchni mikrofalowej.
9. Nie należy używać trzepaczek, ani żadnych ostrych przyborów w 

naczyniach.
10. Naczynia o mniejszej lub większej średnicy niż pole w kuchni indukcyjnej 

mogą nie wywoływać grzania indukcyjnego.
11. Aby wydłużyć czas użytkowania patelni, zaleca się mycie ręczne, 

używając delikatnej gąbki.
12. Mycie w zmywarce: zaleca się używanie delikatnych środków lub 

płynów czyszczących. Po myciu w zmywarce z silnymi detergentami 
(zwłaszcza z tabletkami, które zawierają substancje drażniące) na 
elementach aluminiowych może wystąpić korozja, co nie podlega 
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warunkom gwarancji. Można czyścić patelnie w zmywarce w maksymalnej 
temperaturze 60°C.

13. Rączki nie należy myć w zmywarce.
14. Nie używaj rączki z naczyniami innych producentów.
15. Dym wydobywający się podczas gotowania/smażenia może być 

niebezpieczny dla zwierząt mających szczególnie wrażliwy układ 
oddechowy, np. dla ptaków. Właścicielom ptaków zalecamy trzymanie 
ich z dala od kuchni. 

16. Zużyte naczynie zaleca się oddać do najbliższego punktu zbiórki  
i przetwarzania odpadów.

17. Maksymalna temperatura używania naczyń w piekarniku wynosi 220°C. 
Nie należy używać rączki w piekarniku.

18. Maksymalny udźwig odpinanej rączki wynosi 10 kg.

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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INSTRUKCJA UŻyTKOWANIA

Otwieranie uchwytu: Użyj kciuka i przesuń element zwalniający. Pamiętaj, aby podczas otwierania 
rączki nie dociskać elementu blokującego, znajdującego się w dolnej części uchwytu.
montowanie rączki: Otwartą rączkę umieść na krawędzi patelni i naciśnij element blokujący. Zacisk 
powinien dopasować się do krawędzi patelni. Po dociśnięciu elementu blokującego rączka jest zablokowana 
w pozycji, w której możesz bezpiecznie użytkować patelnie.

UWAGA! NIE WOlNO NACISKAć ElEmENTU ZWAlNIAJąCEGO POdCZAS PRZENOSZENIA PATElNI!
Odłączanie uchwytu: Przed odłączeniem rączki ustaw patelnię na stabilnej powierzchni. Przesuń element 
zwalniający zacisk i zdejmij rączkę z krawędzi patelni.

Element zwalniający

Element blokujący Zacisk

Patelnia o średnicy 
20cm, 24cm, 28cm

Odłączana
rączka
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EKOlOGICZNA I PRZyJAZNA dlA ŚROdOWISKA UTylIZACJA
Usuwając odpady z produktu w sposób zgodny z przepisami, pomożesz uniknąć ewentualnych, negatywnych 
skutków dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi, które mogłyby nastąpić wskutek nieprawidłowego 
obchodzenia się z tymi odpadami. W celu uzyskania dalszych informacji odnośnie recyklingu odpadów 
z tego produktu, skontaktuj się z władzami komunalnymi na swoim terenie, z właściwą służbą usuwania 
śmieci lub z dostawcą wyrobu.

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.



7



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.


