
KUCHENKA ELEKTRYCZNA
Model: AG553A

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

WAŻNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA: PROSZĘ PRZECZYTAĆ UWAŻNIE PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z 
URZĄDZENIA  .   NIEPRZESTRZEGANIE INSTRUKCJI OBSŁUGI POWODUJE UTRATĘ GWARANCJI.   

Jak w przypadku każdego urządzenia elektrycznego, należy zachować podstawowe środki ostrożności podczas używania produktu, w tym następujące: 
1. Upewnij się, że wartość napięcia podanego na tabliczce znamionowej produktu jest zgodna z napięciem w gniazdku elektrycznym. 
Napięcie znamionowe: 220-240V, 50/60HZ, 1000W
2. W celu zapewnienia stałej ochrony przed ryzykiem porażenia prądem, podłączaj urządzenie do prawidłowo uziemionych gniazd. 
3. Nie pozostawiaj kuchenki bez dozoru, kiedy jest ona włączona Odłącz przewód elektryczny, kiedy nie jest on używany i przed rozpoczęciem konserwacji. 
4. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub psychicznej, lub 
nieposiadające doświadczenia i wiedzy, chyba, że znajdują się pod nadzorem lub zostali pouczeni, jak korzystać z urządzenia przez osobę odpowiedzialną za 
ich bezpieczeństwo.  
5. Nie zanurzać urządzenia w wodzie ani innych cieczach. 
6. Nie używaj urządzenia z uszkodzonym przewodem lub wtyczką. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta lub 
autoryzowany serwis, aby uniknąć niebezpieczeństwa. 
7. Nie ciągnij ani nie przenoś urządzenia za kabel, nie używaj kabla jako uchwytu, nie zamykaj drzwi, gdy jest w nich kabel, ani nie ciągnij za przewód wokół 
ostrych krawędzi i narożników. Kabel należy trzymać z dala od gorących powierzchni. 
8. Nie należy używać przedłużaczy ani gniazd z niewystarczającą wydolnością przewodzenia prądu elektrycznego. 
9. Nie należy wkładać żadnych przedmiotów do otworów w urządzeniu. Nie korzystaj z urządzenia otwartymi blokadami. 
10. Korzystanie z akcesoriów, które nie są dostarczane lub sprzedawane przez producenta lub autoryzowanych sprzedawców może spowodować ryzyko 
pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub inne uszkodzenia.
11. Nie podgrzewać na kuchence zamkniętych ani szklanych słoików. Ciśnienie, które wytworzy się w takim pojemniku może go rozsadzić.
12. Nie umieszczać żadnych materiałów łatwopalnych w pobliżu kuchenki.
13. Urządzenie mocno nagrzewa się w czasie pracy, nie dotykaj żadnych metalowych części podczas pracy kuchenki.
14. Urządzenie przeznaczone tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń.
15. Czyść urządzenie za pomocną szmatki z odrobiną mydła z wodą.
16. Nie wrzucaj urządzenia do wody!

PRZYGOTOWANIE DO UŻYCIA
1. Rozpakuj kuchenkę i ustaw ją na równej, płaskiej i stabilnej powierzchni. Podłącz kuchenkę do prądu.
2. Przy pierwszym użyciu włącz kuchenkę ustawioną na maksymalną temperaturę na okres 15-20minut. Następnie pozostaw do ostygnięcia. Po tej operacji 
kuchenka jest gotowa do użycia.

UŻYTKOWNANIE
1. Postaw na środek kuchenki naczynie, którego średnica nie jest mniejsza niż 14cm.
2. Pokrętłem regulacyjnym ustaw wymaganą moc kuchenki (w zakresie 1-5).
3. Po skończonym gotowaniu przekręć pokrętło regulacyjne w pozycję 'OFF' i pozostaw kuchenkę do ostygnięcia.

UWAGA: 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, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie 
powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.

Deklaracja zgodności do pobrania pod adresem: http://www.aptel.pl 
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