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WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA 

Aby zminimalizować ryzyko zaprószenia ognia, porażenia prądem, pożaru, 
okaleczenia:
1. Przeczytaj uważnie instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania 

urządzenia.
2. Używaj urządzenia zgodnie z przeznaczeniem opisanym w instrukcji 

obsługi.
3. Nie używaj substancji żrących lub odświeżaczy w urządzeniu.
4. Urządzenie nie jest przeznaczone do  użytku przemysłowego lub 

laboratoryjnego.
5. Nie zanurzaj głównej jednostki urządzenia w wodzie lub innych płynach.
6. Nie uruchamiaj urządzenia, jeżeli ma uszkodzony przewód zasilający 

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

7. Użytkowanie urządzenia przez osoby o obniżonym poziomie rozwoju 
fizycznego, sensorycznego lub umysłowego lub nieposiadające 
wystarczającej wiedzy i doświadczenia jest dopuszczalne jedynie pod 
nadzorem ze strony osób odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo.

8. Po każdym użyciu lub w przypadku usterki, urządzenie należy odłączyć 
od sieci.

9. Ze  względów bezpieczeństwa, do  wszelkich napraw urządzenia 
uprawniony jest jedynie producent, serwis autoryzowany przez 
producenta lub osoba o odpowiednich kwalifikacjach.

10. Nie należy zostawiać bez nadzoru urządzenia podłączonego do źródła 
zasilania.

11. Urządzenia należy używać wyłącznie z  załączonym do  zestawu 
wyposażeniem.

12. Przewodu sieciowego, wyposażenia oraz urządzenia nie należy dotykać 
gorącymi narzędziami. Przewód zasilający nie może mieć bezpośredniego 
kontaktu z gorącymi elementami urządzenia.
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13. Nie należy umieszczać urządzenia lub jego wyposażenia na niestabilnych 
lub gorących powierzchniach, ani w ich pobliżu.

14. Temperatura dostępnej powierzchni urządzenia w trakcie pracy może 
być bardzo wysoka. Nie dotykać gorących części urządzenia.

15. 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  
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.

UWAGA: 
Przy pierwszym uruchomieniu urządzenia mogą wydobywać się z niego 
zapachy. Jest to naturalne zjawisko, które powinno z czasem ustąpić.

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.



5

1 - Pokrywa
2 - Misa na ryż
3 - Misa parowa
4 - Ruszt
5 - Zbiornik na wodę

dANE TECHNICZNE
Model CS501X
Zasilanie [V]/Hz: 220–240 ~, 50
Moc [W]: 1000
Pojemność zbiornika na wodę [l]: 1,6
Łączna pojemność mis [l]: 12

OPIS URZądZENIA

6 - Wlew wody
7 - Uchwyt
8 - Baza zasilająca
9 - Wskaźnik wody
10 - Panel sterowania
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INSTAlACJA I PIERWSZE URUCHOMIENIE
1. Przed pierwszym użyciem umyj wszystkie elementy w letniej wodzie z dodatkiem płynu do mycia 

naczyń i przepłucz bieżącą wodą.
2. Umieść urządzenie na stabilnej suchej powierzchni z dala od innych przedmiotów.
3. Za pomocą naczynia z dzióbkiem wlej zimną wodę bezpośrednio do zbiornika na wodę nie przekraczając 

poziomu MAX. Wodę możesz dolewać w trakcie gotowania przez wlew wody - urządzenie automatycznie 
powiadomi o braku wody dźwiękiem i informacją na wyświetlaczu.

4. Zamontuj tuleję parową i tacę ociekową na bazie. Taca ociekowa posiada miejsce (sito), na którym 
można umieścić zioła np. kolendra, bazylia, czosnek dla podkreślenia smaku potraw.

5. Zamontuj ruszty w misach parowych i ustaw zgodnie z kolejnością.
6. Uwaga! Upewnij się, że ruszty i misy zostały zamontowane prawidłowo. Zbiornik napełniaj wyłącznie 

wodą. Poziom wody powinien zawierać się w przedziale MIN-MAX. Parowar może mieć założone do 3 
mis parowych.

7. Włóż produkty do misy po czym nakryj pokrywą. Zaleca się wkładanie największych porcji, które 
wymagają dłuższego gotowania do misy dolnej.

8. Włóż wtyczkę przewodu zasilającego do gniazda sieciowego.
9. Włącz urządzenie naciskając przycisk on/off.
10. Wybierz tryb gotowania naciskając przycisk mode: jajo, ryż, ryba, kurczak, warzywa. Urządzenie 

automatycznie ustawi odpowiedni czas gotowania, w celu zmiany ustawień użyj przycisków +/-.
11. Urządzenie posiada timer: po ustaleniu czasu gotowania w konkretnym trybie naciśnij przycisk Hr/

min aby ustawić czas, po którym parowar ma zacząć gotować.
12. Po zakończeniu gotowania urządzenie automatycznie się wyłączy.

UWAGA! 

POdCZAS GOTOWANIA NIE dOTyKAJ BAZy, MIS I POKRyWy, PONIEWAŻ Są ONE BARdZO GORąCE.

PRZEPISy
Rodzaj Waga Czas gotowania

Ryż 400 g/woda 500 ml 45-50 min
Ziemniaki 900 g 40 min

Marchewka 550 g 40 min
Jajo 550 g 15-20 min

Kurczak 550 g 40 min
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CZySZCZENIE
1. Wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę przewodu elektrycznego z gniazda sieciowego.
2. Poczekaj, aż urządzenie ostygnie.
3. Umyj wszystkie części w ciepłej wodzie z płynem, opłucz bieżącą wodą i wytrzyj do sucha.
4. Wszystkie części poza bazą można myć w zmywarce, lecz ciągłe mycie może spowodować utratę 

połysku i przeźroczystości mytych części.
5. Po pewnym czasie w zbiorniku na wodę może pojawić się kamień. Aby go usunąć, napełnij zbiornik 

białym octem, zamontuj misę wraz z pokrywą i ustaw gotowane na 25 min. Po zagotowaniu odłącz 
urządzenie od zasilania, wylej ocet, przepłucz zbiornik na wodę kilka razy wlewając i wylewając 
wodę, wytrzyj do sucha.

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 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,
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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.



9



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


