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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

 Łączna , maksymalna moc grzania obydwu stref grzewczych :  2500 W
 Napięcie znamionowe : 220-240V   50/60 Hz
 Lewa strefa grzania : max 1500 W
 Prawa strefa grzania : max 1000 W
 Średnica  naczyń lewa strefa grzania : do 188 mm
 Średnica  naczyń prawa strefa grzania : do 155 mm 

WAŻNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

Twoje bezpieczeństwo osobiste i bezpieczeństwo innych są najważniejsze.

Przygotowaliśmy dla Ciebie wiele wskazówek dotyczących bezpieczeństwa 
związanych z tą kuchenką.

Przeczytaj i postępuj zgodnie z tymi wskazówkami.

To jest znak ostrzegawczy bezpieczeństwa:

Wszystkie alerty dotyczące bezpieczeństwa są 
zgodne ze słowami „niebezpieczeństwo” i „ostrzeżenie”.

Jeśli nie przestrzegasz tych wskazówek bezpieczeństwa, możesz zostać poważnie 
ranny.

Wszystkie wskazówki dotyczące bezpieczeństwa opisują potencjalne zagrożenia, 
poniżej wskazujemy, w jaki sposób zmniejszyć ryzyko obrażeń i co się stanie, jeśli
nie zastosujesz się do wskazówek bezpieczeństwa.
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                                                       NIE BEZPIECZEŃSTWO

 OSTRZEŻENIE

 Nie wolno używać urządzenia w  środowisku łatwopalnym i zagrożonym 
wybuchem 

 Aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia, wtyczka powinna pasować do 
pojedynczego gniazda. 

 Należy umieść urządzenie na płaskiej powierzchni, odległość między nim a 
przedmiotami wokół nie może być mniejsza niż 10 cm

 Nie zanurzaj urządzenia i przewodu elektrycznego w płynie ani nie pozwól, 
aby ciecz dostała się do wnętrza urządzenia, przed czyszczeniem przewód 
zasilający musi być odłączony.

 Podczas gotowania nie zasłaniaj otworu wentylacyjnego, ponieważ może to
spowodować niebezpieczeństwo pożaru.

 Jeśli urządzenie nie działa we właściwy sposób zgodny z instrukcją, należy 
natychmiast skontaktować się autoryzowanym serwisem, nie można we 
własnym zakresie naprawiać urządzenia.

 Gdy przewód zasilający jest uszkodzony, nie używaj i nie obsługuj 
urządzenia.

 Nie wolno umieszczać w pobliżu kuchenki żadnych metalowych 
przedmiotów które mogą się nagrzewać.

 Nie wolno podgrzewać pustych garnków gdyż może spowodować to 
nieprawidłowe działanie lub zagrożenie.

 Należy utrzymywać urządzenie w czystości, aby uniknąć przedostania się 
brudu do wentylatora, gdyż może spowodować to nieprawidłowe działanie 
lub zagrożenie.

 Nie dotykaj płyty grzewczej podczas pracy urządzenia, aby uniknąć 
poparzenia.

 Nie pozwól dzieciom samodzielnie obsługiwać urządzenia, aby uniknąć 
poparzenia lub niebezpieczeństwa

 Nie wolno umieszczać urządzenia na materiale, dywanie lub innych 
miękkich wykładzinach, aby uniknąć zablokowania otworu wentylacyjnego.

 Nie dotykaj panelu sterowania ostrymi narzędziami.
 Nie umieszczaj żadnych metali na urządzeniu podczas pracy.

INFORMACJE PODSTAWOWE

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku w gospodarstwach domowych 
do: podgrzewania oraz gotowania potraw. Wymagane jest używanie garnków 
przeznaczonych do użytku z kuchenkami elektrycznymi. Używanie urządzenia do 
innych celów niż wyżej wypisane uważane jest za niezgodne z przeznaczeniem.

Napięcie Częstotliwo Moc Max
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ść Amper

220-240
VAC

50/60Hz 2500W 11.36A max

OBSŁUGA URZĄDZENIA

1. Pola grzewcze
2. Wskaźniki zasilania pola grzewczego
3. Regulatory temperatury pola grzewczego

OSTRZEŻENIE: Produkt będzie bardzo gorący podczas użytkowania
i pozostanie gorący po wyłączeniu. Dla własnego bezpieczeństwa 
należy nosić ochronne, żaroodporne rękawice kuchenne.

1. Upewnij się, że regulator temperatury jest w pozycji OFF, a następnie umieść 
kuchenkę na płaskiej, równej, stabilnej i odpornej na temperaturę powierzchni.

2. Podłącz palnik do standardowego gniazdka elektrycznego 220-240 V AC. 
Umieść garnek/patelnię na polu grzewczym, a następnie obróć regulator 
temperatury do żądanej pozycji (pomiędzy MIN i MAX).
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3. Wskaźnik zasilania pola grzewczego zaświeci się, a element grzewczy będzie 
się włączał i wyłączał, aby zachować ustawienie.

OSTRZEŻENIE: Nie należy używać garnka/patelni szerszej niż palnik.

4. Aby wyłączyć pole grzewcze, przekręć regulator temperatury do pozycji OFF, a 
następnie odłącz produkt od gniazdka elektrycznego.

OSTRZEŻENIE: Zawsze odłączaj produkt od gniazdka, gdy nie jest 
używany lub gdy będzie pozostawiony bez nadzoru.

OSTRZEŻENIE: Produkt pozostanie gorący przez około 45 minut po 
wyłączeniu.

GWARANCJA I SERWIS
Oświadczenie  producenta  o  zgodności  urządzenia  z  zasadniczymi
wymaganiami

Niniejszym Lin  Polska  Sp.  z  o.o.  oświadcza,  że  urządzenie  LIN  LE-25P2N  jest
zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami
dyrektywy 2014/30/EU.

Oznakowanie sprzętu symbolem przekreślonego kontenera na odpady informuje
o zakazie umieszczania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wraz z
innymi odpadami. Przekazanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
do  punków  zbierania  przyczynia  się  do  ponownego  użycia,  recyklingu  bądź
odzysku  sprzętu  i  ochrony  środowiska  naturalnego.  Składniki  niebezpieczne
zawarte  w  sprzęcie  elektronicznym  mogą  powodować  długo  utrzymujące  się
niekorzystne zmiany w środowisku naturalnym, jak również działać szkodliwie na
zdrowie 
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Gwarancja

1) Dystrybutor niniejszego produktu gwarantuje prawidłowe działanie produktu w
okresie 12 miesięcy od daty zakupu, jednak nie dłużej niż 24 miesięcy od daty
produkcji.  Gwarancją  objęte  są  jedynie  produkty  posiadające  prawidłowo
wypełnioną kartą gwarancyjną (pieczątka punktu sprzedaży)  wraz  z  dowodem
zakupu. Naprawy w okresie trwania gwarancji będą wykonywane bezpłatnie. Gdy
naprawa będzie niemożliwa nastąpi wymiana produktu na nowy wolny od wad.
Dystrybutor dopuszcza możliwość wymiany na inny podobny model urządzenia (o
takich samych parametrach lub lepszych) w przypadku, gdy przedmiotowy sprzęt
nie jest już dostępny na rynku. W przypadku wymiany okres udzielanej gwarancji
biegnie od pierwotnej daty zakupu urządzenia.

2) Karta gwarancyjna bez pieczątki sklepu, daty sprzedaży i podpisu sprzedawcy
jest nieważna! W przypadku braku ważnej karty gwarancyjnej wszelkie usterki
mogą być usunięte przez dystrybutora tylko na koszt nabywcy.

3) Gwarancją  objęte są wszelkie wady materiałowe i  produkcyjne powodujące
niemożność korzystania z produktu lub jego wadliwe działanie.

4) Uprawniony z gwarancji jest zobowiązany dostarczyć kompletne urządzenie w
oryginalnym opakowaniu (zawierające wszystkie akcesoria: ładowarki, uchwyty,
kable, karty pamięci oraz karty licencyjne oprogramowania wraz z płytami) do
siedziby  dystrybutora  na  własny  koszt,  wraz  z  ważną  kartą  gwarancyjną,
dowodem zakupu oraz dokładnym opisem występującej usterki.

5) Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, uszkodzeń powstałych z
powodu użytkowania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi  lub do innych
celów niż określone w opisie urządzenia.

6)  Gwarancja  nie  obejmuje  materiałów  i  elementów  eksploatacyjnych,
ulegających zużyciu w trakcie normalnego użytkowania powyżej  6 miesięcy od
daty zakupu (np. baterie, akumulatory, uchwyty, filtry, etc.)

7)  Gwarancją  nie  są  objęte  urządzenia,  w  których  usunięta  została  plomba
zabezpieczająca.

8)  Serwis dokona naprawy w terminie 21 dni  od daty otrzymania urządzenia.
Termin  może  ulec  przedłużeniu  do  30  dni,  jeżeli  zajdzie  konieczność
sprowadzenia od producenta części zapasowych.

9)  W  przypadku  nieuzasadnionej  reklamacji  (braku  zgłaszanej  usterki  lub
zakwalifikowania  jej  jako  nie  podlegającej  gwarancji),  klient  ponosi  koszty
ekspertyzy w wysokości 50 zł netto oraz koszty przesyłki.

10) Niniejsza gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających z art.13 pkt.4 Ustawy o warunkach
sprzedaży  konsumenckiej  oraz  zmianie  Kodeksu  cywilnego  (  Dz.U.  z  2002r
Nr141 , poz. 1176 ).

11)  Terytorialny  zasięg  ochrony  gwarancyjnej  to  terytorium  Rzeczpospolitej
Polskiej.
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W razie jakichkolwiek pytań lub problemów prosimy o kontakt jak poniżej.
Szczegółowe  warunki  gwarancji  i  procedura  reklamacyjna  w  oddzielnej
części. 

IMPORTER/DYSTRYBUTOR: 

LIN Polska Sp. z o.o.
Opłotek 29
01-940 Warszawa
kontakt@lin-tcl.pl

www.lin-tcl.pl 

Telefon: +48 883 183 375
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Numer 
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