
WARUNKI  
BEZPIECZEŃSTWA  

I ZAGROŻENIA
Przed pierwszym użyciem 
zapoznaj się z całą treścią 
instrukcji obsługi.
1. Spryskiwacz należy 

napełniać wyłącznie 
oliwą lub olejem.

2. Naczynia nie należy 
dotykać gorącymi 
narzędziami. 

3. Nie należy umieszczać 
naczynia na niesta-
bilnych lub gorących 
powierzchniach, ani  
w ich pobliżu.

4. Nie wolno używać 
spryskiwacza, jeżeli 

widoczne są ślady 
uszkodzenia lub 
pęknięcia pojemnika.

5. Urządzenie przezna-
czone jest wyłącznie 
do użytku domowego. 
Producent nie ponosi 
odpowiedzialności 
za szkody powstałe 
w wyniku niewłaści-
wego lub niezgonego 
z przeznaczeniem użyt- 
kowania.

6. Nie używać bezpo-
średnio nad źródłem 
ognia.

WPROWADZENIE
Dziękujemy za zaufanie, jakim 
nas Państwo obdarzyli, doko-
nując zakupu urządzenia marki 
Götze & Jensen.
Jesteśmy przekonani, że to 
bardzo dobrej jakości urzą-
dzenie, zapewni Państwu dużo 
radości i satysfakcji z jego użyt-
kowania.
NAlEŻy DOKłADNIE PRZECZyTAć 
INSTRUKCJę OBSłUGI I  JEJ 
PRZESTRZEGAć!
To urządzenie jest przezna-
czone do użytku domowego lub 
innego, nie dotyczącego celów 
komercyjnych.
Producent nie ponosi odpowiedzial-
ności za szkody powstałe w wyniku 
użytkowania niewłaściwego lub 
niezgodnego z przeznaczeniem.
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UŻyTKOWANIE
Przed pierwszym użyciem zaleca 
się dokładne umycie spryskiwacza.
1. Odkręć nakrętkę spryskiwacza  

i napełnij szklany pojemnik 
oliwą lub olejem.

2. Zakręć dokładnie nakrętkę.
3. Użyj pompki spryskiwacza, aby 

wytworzyć ciśnienie w pojemniku 
w celu rozpylenia zawartości na 
potrawę.

Szklany pojemnik ułatwia bieżące 
kontrolowanie zawartości.

CZySZCZENIE
Szklany pojemnik można czyścić  
w zmywarce.
Pozostałe akcesoria spryskiwacza 
można czyścić wyłącznie pod 
bieżącą wodą z użyciem płynu do 
mycia naczyń.
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SPECyFIKACJA
•	 Szklany pojemnik o pojemności 

100ml,
•	 Przeznaczony do precyzyjnego  

i czystego rozpylania oliwy lub 
oleju,

•	 Szklany pojemnik ułatwia bieżące 
kontrolowanie zawartości.

EKOlOGICZNA 
I PRZyJAZNA DlA 

ŚRODOWISKA 
UTylIZACJA

Możesz pomóc chronić środo-
wisko! Dalsze przekazanie zuży-
tego sprzętu do punktów zajmu-
jących się ponownym użyciem 
lub odzyskiem, przyczynia się 
do uniknięcia szkodliwych dla 
zdrowia ludzi i środowiska natu-
ralnego konsekwencji, wynika-
jących z obecności składników 
niebezpiecznych oraz niewła-

ściwego składowania i przetwa-
rzania takiego sprzętu.

WARUNKI GWARANCJI
Produkt  jest objęty gwarancją 
producenta, która nie wyłącza, 
nie ogranicza ani nie zawiesza 
uprawnień kupującego wynika-
jących z przepisów o rękojmi za 
wady rzeczy sprzedanej.

Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą 
się one nieznacznie różnić od zdjęcia przedstawionego 
na opakowaniu. 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.
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Instrukcja obsługi 
i warunki gwarancji

SPRYSKIWACZ DO OLEJU
KA101


