
GARNEK WIELOFUNKCYJNY 
– INSTRUKCJA OBSŁUGI

Model: MF-12
Szanowny kliencie, dziękujemy za okazanie zaufania i wybór tego produktu. Wierzymy, że będą Państwo w 
pełni zadowoleni z użytkowania tego urządzenia. Instrukcja obsługi zawiera informacje pomocne w trakcie 
użytkowania produktu. Instrukcję należy zachować, aby móc z niej skorzystać w dowolnym momencie.
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

1) Przygotowując potrawy w garnku, należy przestrzegać następujących zasad:
- Urządzenie nie nadaje się do użytkowania na wolnym powietrzu.
- Garnek jest przeznaczony do użytku domowego, nie nadaje się do celów komercyjnych.
- Urządzenie powinno być obsługiwane wyłącznie przez osoby dorosłe.
- Nie wolno pozostawiać załączonego garnka bez nadzoru.
- Należy korzystać z oryginalnego naczynia do gotowania, nie wolno używać nieoryginalnych akcesoriów.
- Urządzenie można obsługiwać tylko suchymi dłońmi.
- Urządzenie powinno znajdować się w bezpiecznej odległości od innych źródeł gorąca.
- Należy upewnić się, że podłoże, na którym ustawiono garnek jest odporne na wysoką temperaturę.
- Nie wolno stawiać urządzenia w pobliżu firan, szaf i innych łatwopalnych przedmiotów.

2)Odłączanie od źródła zasilania:
- Należy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od źródła zasilania, pociągając za wtyczkę a nie za przewód 
zasilający.
- Należy uważać na to, żeby przewód zasilający nie miał kontaktu z gorącymi elementami garnka, przed 
odłączeniem od źródła zasilania i odłożeniem na miejsce przechowywania należy odczekać, aż garnek i jego 
dodatkowe wyposażenie wystygną.

3) Prawidłowe użytkowanie:
- Podczas gotowania garnek powinien zawsze znajdować się w miejscu niedostępnym dla dzieci, powinny 
one znajdować się wtedy w bezpiecznej odległości.
- Niektóre elementy w trakcie gotowania mogą być bardzo gorące, istnieje niebezpieczeństwo poparzenia 
się.

4) Zasady bezpieczeństwa:
- Nie wolno użytkować urządzenia wykazującego jakiekolwiek oznaki uszkodzenia. Nie wolno użytkować 
urządzenia bez elementów pomocniczych dostarczanych przez producenta, aby nie doprowadzić do 
powstania pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.
- Nie wolno używać garnka do innych celów, niż te, do których jest on przeznaczony.
- Kończąc gotowanie, należy odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej.
- Pokrywkę oraz naczynie do gotowania można opłukać wodą dopiero po ich wystygnięciu.
- Uszkodzona pokrywka lub naczynie nie nadają się już do wykorzystania.
- Należy regularnie kontrolować stan techniczny garnka oraz przewodu zasilającego. Nie wolno gotować 
w uszkodzonym garnku, z uszkodzonym przewodem zasilającym.

5) Zasady dotyczące zasilania:
- Należy upewnić się, że napięcie zasilania odpowiada napięciu znamionowemu urządzenia.
- Źle zmontowane urządzenie może stanowić zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym.
- Podczas przenoszenie garnka należy uważać, żeby nie oblać się gorącą zawartością.
- Nie wolno dotykać pokrywki ani garnka podczas gotowania.
- Należy używać rękawic kuchennych lub innych materiałów przeznaczonych do przenoszenia gorących 
naczyń.

Uwaga:
Podczas pierwszego użycia może być wyczuwalny lekki zapach, jest to normalny objaw, który z czasem 
zaniknie.

Zaczynamy / eksploatacja:
- Przed pierwszym użyciem należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi.
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- Naczynie do gotowania wraz z pokrywką można przed pierwszym użyciem umyć w letniej wodzie z 
dodatkiem płynu do mycia naczyń. Po wyschnięciu można umieścić naczynie na swoim miejscu. Naczynie 
do gotowania należy założyć na korpus produktu tak, aby dobrze połączyły się ze sobą styki grzałki. Jeżeli 
zaistnieje taka potrzeba, to w naczyniu można umieścić dodatkowe akcesoria. Następnie urządzenie należy 
podłączyć do sieci elektrycznej i w ten sposób będzie ono przygotowane do rozpoczęcia gotowania.

Uwaga: Jeżeli zaistnieje taka potrzeba, to można skorzystać ze szklanej pokrywki. Do mieszania należy 
używać przyrządów przeznaczonych dla naczyń z powierzchnią teflonową, aby nie doprowadzić do 
uszkodzenia warstwy nieprzywierającej. W żadnym wypadku nie wolno korzystać z metalowych przyrządów 
kuchennych.

Opis
Funkcje produktu
- Gotowanie, szybkie opiekanie, hot pot, powolne gotowanie, smażenie, grillowanie, gotowanie na parze, 
frytkownica, tzn. osiem funkcji w jednym.
- Zdejmowane naczynie do gotowania z nieprzywierającą powierzchnią oraz przezroczysta pokrywka, 
a wszystko to łatwe do umycia.
- Czas i temperaturę gotowania łatwo się ustawia według własnych potrzeb i wymagań dotyczących danej 
potrawy.
- Garnek do gotowania 8 w 1.
- Oznaczenie modelu: GMC1500.
- Pojemność naczynia: 5l (3l do wysokości oznaczonej MAX, przy napełnianiu olejem).
- Źródło zasilania: 220-240V /50 Hz.
- Moc: 1500W.

Wykaz elementów:
1. Szklana, przezroczysta pokrywka.
2. Wyjmowane naczynie do gotowania.
3. Miejsce na naczynie.
4. Korpus.
5. Pokrętło temperatury.
6. Minutnik.

Funkcje
1. Gotowanie
2. Szybkie opiekanie
3. Hot pot / fondue
4. Powolne gotowanie
5. Smażenie
6. Grillowanie
7. Gotowanie na parze
8. Frytkownica

Akcesoria
Koszyk frytkownicy z uchwytem
Siatka do gotowania na parze
Grill
Widelec fondue (6 szt.)

Sposób użycia:
- Czerwona lampka kontrolna z lewej strony sygnalizuje załączenie, zielona z prawej, sygnalizuje 
uruchomienie się grzałki (naczynie nagrzewa się).
- Górne pokrętło służy do ustawianie temperatury w zakresie od 80 do 240°C (+/- 15°C). Dolne pokrętło to 
minutnik spełniający 2 funkcje. Po ustawieniu minutnika w pozycji ON, urządzenie będzie pracować bez 
przerwy do momentu wyłączenia go przez użytkownika. Gdy zostanie ustawiony w pozycji pomiędzy OFF 
a 120, będzie odmierzał czas, po upłynięciu którego garnek się wyłączy. Zakres czasowy to 0 do 120 minut.
Uwaga:
Poniższe zakresy temperatur są wyłącznie wartościami zalecanymi. Użytkownik może ustawiać dowolną 
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temperaturę w zależności od potrzeb, przyzwyczajeń lub swoich upodobań.

1) Gotowanie
Wlej wodę do naczynia przykryj je pokrywką i ustaw temperaturę 220-240°C, poziom wody nie może 
przekraczać poziomu oznaczonego jako MAX. Po zakończeniu pracy ustaw pokrętło w pozycję OFF i 
odłącz urządzenie od zasilania.

2)Szybkie opiekanie
- Rozgrzej naczynie do odpowiedniej temperatury.
- Ustaw temperaturę w granicach 180-220°C, wlej olej i włóż potrawę do opiekania.
- Po zakończeniu pracy ustaw pokrętło w pozycję OFF i odłącz urządzenie od zasilania.

3) Hot pot / fondue
- Wlej do garnka odpowiednią ilość wody i ustaw temperaturę w przedziale 120-140°C.
- Włóż potrawę do naczynia i przykryj pokrywką. Pozwól, żeby dobrze podgotowało się przed 
podaniem.
- Po zakończeniu pracy ustaw pokrętło w pozycję OFF i odłącz urządzenie od zasilania.

4) Powolne gotowanie (powolny garnek)
- Włóż składniki (według własnego przepisu) do naczynia i przykryj pokrywką.
- Ustaw temperaturę na 120-140°C, zapali się zielona lampka.
- Nie podnoś pokrywki w trakcie gotowania, aby utrzymywać stałą temperaturę i wilgotność.
- Jeżeli zajdzie taka potrzeba można uzupełnić wymaganą ilość wody w trakcie gotowania.
- Po zakończeniu pracy ustaw pokrętło w pozycję OFF i odłącz urządzenie od zasilania.

5) Smażenie
- Ustaw temperaturę w granicach 180-220°C, zapali się zielona lampka.
- Pozwól, żeby naczynie dobrze się nagrzało, a następnie wlej do niego niewielką ilość oleju i możesz 
rozpocząć smażenie.
- Po zakończeniu pracy ustaw pokrętło w pozycję OFF i odłącz urządzenie od zasilania.

6) Grillowanie
- Umieść grill na dnie naczynia.
- Ułóż na nim potrawy do grillowania.
- Ustaw temperaturę w granicach 200-240°C, zapali się zielona lampka.
- Grillowane potrawy należy od czasu do czasu przewracać.
- Przed zakończeniem upewnij się, że potrawa przepiekła się również wewnątrz.
- Po zakończeniu pracy ustaw pokrętło w pozycję OFF i odłącz urządzenie od zasilania.

7) Gotowanie na parze
- Umieść sitko do gotowania na parze na górnej krawędzi naczynia.
- Wlej do naczynia wodę, utrzymuj jej poziom pod uchwytami.
- Połóż potrawy na sitki i przykryj wszystko pokrywką.
- Ustaw temperaturę w granicach 200-240°C, zapali się zielona lampka.
- Nie podnoś pokrywki w trakcie gotowania, aby utrzymywać stałą temperaturę.
- Po zakończeniu gotowania ostrożnie zdejmij uchwyt z garnka.
- Po zakończeniu pracy ustaw pokrętło w pozycję OFF i odłącz urządzenie od zasilania.

8) Frytkownica
- Napełnij naczynie olejem do poziomu oznaczonego jako MAX. Aby nie doprowadzić do wylewania się 
oleju po zanurzeniu w nim potrawy nie wolno przekraczać tego poziomu.
- Ustaw temperaturę w granicach 180-220°C, zapali się zielona lampka.
- Włóż składniki do koszyka i zanurz je w oleju.
- Do wyjmowania koszyka używaj przeznaczonego do tego celu uchwytu.
- Usmażoną w ten sposób potrawę ułóż na chwilę na papierowym ręczniku, aby odsączyć z niej nadmiar 
oleju.
- Po zakończeniu pracy ustaw pokrętło w pozycję OFF i odłącz urządzenie od zasilania.

Ochrona środowiska naturalnego
Informacje dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych Po upłynięciu czasu 
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żywotności produktu lub w momencie, kiedy naprawa jest nieekonomiczna, nie wolno wyrzucać 
produktu do odpadów domowych. Aby dokonać właściwej utylizacji produktu, należy oddać go do 
wyznaczonego miejsca zbiórki, gdzie
zostanie przyjęty nieodpłatnie. Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby 
przyrodnicze i
wspomagasz prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne 
i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. Dalszych szczegółów 
wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku nieprawidłowej 
likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi. 

Serwis
Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą. Używając 
produktu należy przestrzegać zasad zawartych w załączonej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie 
uznana, jeżeli wprowadzono zmiany w produkcie lub nie stosowano się do wskazówek zawartych w 
instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje:
- naturalnego zużycia elementów pracujących produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana 
elementów zużywających się podczas normalnego użytkowania), 
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne, zapylenie, 
nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem produktu, uderzenia nim itp., 
- uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego posługiwania się produktem, używania produktu
w sposób nie zgodny z instrukcją obsługi, przeciążania go, używania nieodpowiednich lub 
nieoryginalnych części zamiennych, wykorzystywania nieoryginalnych akcesoriów bądź narzędzi itp.,
- uszkodzeń spowodowanych używaniem nieoryginalnych zasilaczy lub używaniem oryginalnego 
zasilacza w połączeniu z innym produktem. Należy zawsze zachowywać zgodność w ramach jednego 
produktu.

Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego produktu powstałe w wyniku nieprawidłowo 
zabezpieczenia transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel. Producent zastrzega sobie 
prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe 
w druku. Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu produktu.
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