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Instrukcja obsługi 
i warunki gwarancji

PIEKARNIK
WOLNOSTOJĄCY
MP620
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UWAGA! 
GORĄCA POWIERZCHNIA

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA 
1. Należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi i 

bezwzględnie jej przestrzegać.  
2. Nie uruchamiaj urządzenia jeżeli ma uszkodzony przewód zasilający, 

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

3. Urządzenie należy podłączyć zgodnie z informacją o zasilaniu na 
tabliczce znamionowej.

4. Przewód zasilający piekarnika należy podłączyć do gniazda elektry-
cznego z bolcem uziemiającym.

5. Urządzenie przystosowane jest do użytku domowego, nie komercyjnego. 
6. Nie obsługuj urządzenia, nie podłączaj ani dotykaj wtyczki przewodu 

zasilającego mokrymi dłońmi.
7. Chroń przewód zasilający przed gorącymi powierzchniami. Nie 

pozwól aby przewód zwisał poza krawędź blatu. Przewód nie może 
mieć kontaktu z wodą ani jakimikolwiek płynami.

8. Urządzenie należy stawiać na suchej, płaskiej, niepalnej, stabilnej powierzchni.
9. Zachowaj co najmniej 12 cm odstępu po bokach i z tyłu piekarnika 

oraz 30 cm odstępu nad nim ustawiając urządzenie na miejscu pracy.
10. Przed przesunięciem, zmianą miejsca pracy urządzenia, odłączyć przewód 

zasilający od gniazda zasilania i poczekać aż urządzenie ostygnie. 
11. W trakcie pracy obudowa urządzenia nagrzewa się do wysokiej tem-

peratury, nie dotykaj elementów piekarnika oznaczonych znakiem
12. Wnętrze piekarnika w trakcie pracy nagrzewa się do wysokiej temper-

atury. Do wyciągania tacy i rusztu używaj rękawic ochronnych 
natomiast rożen należy wyjmować za pomocą uchwytu.

13. Aby wyciągnąć wtyczkę z gniazda złap za wtyczkę, nie ciągnij za przewód.
14. Zawsze wyjmuj wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda elektryc-

znego po zakończeniu pracy urządzenia i przed jego czyszczeniem. 
15. Urządzenie nie może pracować w pobliżu materiałów łatwopalnych.
16. Urządzenie przeznaczone jest do użytku przez osoby dorosłe i powinno 

znajdować się poza zasięgiem dzieci.
17. Urządzenie nie jest przystosowane do pracy z zewnętrznymi systemami 
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zdalnymi lub czasomierzami.
18. 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.

19. Nie należy narażać urządzenia na szkodliwe warunki atmosferyczne.
20. Nie wolno przykrywać urządzenia ani kłaść na nim materiałów 

łatwopalnych tj. tace, papier, świece.
21. Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie ani innych płynach.
22. Nie wolno używać urządzenia z otwartymi drzwiami.
23. Nie wolno umieszczać w piekarniku produktów z plastiku, tektury ani 

innych topliwych lub łatwopalnych wyrobów.
24. Do wyciągania tacy i rusztu używaj rękawic ochronnych.
25. Nie pozostawiać pracującego urządzenia bez nadzoru.
UWAGA! Wnętrze piekarnika w trakcie pracy nagrzewa się do wysokiej 
temperatury. Do wyciągania tacy i rusztu używaj rękawic ochronnych 
natomiast rożen należy wyjmować za pomocą uchwytu.
UWAGA! Nie należy pozwalać aby dzieci miały dostęp do elementów opako-
wania. Aby uniknąć niebezpieczeństwa uduszenia elementy opakowania 
należy przechowywać z daleka od niemowląt i małych dzieci.
UWAGA! W trakcie pracy obudowa urządzenia nagrzewa się do wysokiej 
temperatury, nie dotykaj elementów piekarnika oznaczonych znakiem  

 
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.

UWAGA! 
GORĄCA POWIERZCHNIA
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Model MP620
Zasilanie 220-240V~, 50/60Hz
Moc 1400W
Pojemność 20l
Liczba grzałek 4
Obrotowy rożen TAK

DANE TECHNICZNE

OPIS PRODUKTU
1. Oświetlenie wewnętrzne 
2. Pokrętło regulacji temperatury
3. Pokrętło ustawienia funkcji
4. Mechanizm obrotowy rożna
5. Lampka kontrolna
6. Czasomierz
7. Przewód zasilający z wtyczką

8. Uchwyt drzwi
9. Drzwi z podwójną szybą
10. Uchwyt rożna
11. Elementy grzejne 
12. Rożen i uchwyt rożna
13. Ruszt
14. Blacha do pieczenia
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Pokrętło regulacji temperatury
Regulacja temperatury w zakresie 90-230°C

Pokrętło ustawienia funkcji

Pokrętło czasomierza

PRZED PIERWSZyM URUCHOMIENIEM
1. Rozpakuj urządzenie i usuń folie oraz inne materiały zabezpieczające.
2. Upewnij się, że urządzenie nie jest uszkodzone i zawiera kompletne wyposażenie.

UWAGA! NIE URUCHAMIAJ USZKODZONEGO URZąDZENIA.
3. Umyj wszystkie akcesoria w ciepłej wodzie z łagodnym detergentem.

Utrzymanie temperatury 15-30°

Wyłączony

Wyłączony

Brak ustawienia czasu- ciągła praca

Dolna i górna grzałka+termoobieg

Zakres temperatur

Zakres temperatur

Górna grzałka+termoobieg

Dolna i górna grzałka

Górna grzałka+rożno

Dolna i górna grzałka+rożno+termoobieg
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4. Ustaw piekarnik na suchej, płaskiej i niepalnej powierzchni zachowując przestrzeń 12 cm po 
bokach oraz 30 cm nad urządzeniem.

5. Rozgrzej urządzenie do maksymalnej temperatury:
- podłącz wtyczkę przewodu zasilającego do gniazda elektrycznego,
- ustaw maksymalną temperaturę 230°C za pomocą pokrętła regulacji temperatury,
- ustaw funkcję dolnej i górnej grzałki za pomocą pokrętła regulacji funkcji pracy,
- ustaw czas pracy 15 min na pokrętle regulacji czasu pieczenia.

PRZy PIERWSZyM URUCHOMIENIU URZąDZENIA MOGą WyDOByWAć SIę Z NIEGO ZAPACHy. 
JEST TO NATURAlNE ZJAWISKO, KTóRE POWINNO Z CZASEM USTąPIć.

OBSłUGA
Blacha, ruszt
1. W zależności od konsystencji potrawy umieść ja na ruszcie lub tacy.
2. Włóż potrawę do piekarnika wsuwając ruszt lub tacę w prowadnice.
3. Zamknij drzwi piekarnika, ustaw temperaturę, funkcję oraz czas pieczenia za pomocą pokręteł 

regulacji. Po ustawieniu czasu pieczenia piekarnik zacznie pracować co potwierdzi zaświecenie 
się lampki oświetlenia wewnętrznego.

4. Przy opiekaniu lub pieczeniu na rożnie ustaw funkcję grzania  dolnej i górnej grzałki lub 
górnej grzałki + rożno. Funkcje pieczenia można zmieniać w trakcie pracy piekarnika.

5. Po upływie zaprogramowanego czasu pieczenia, piekarnik automatycznie się wyłączy. Aby 
wyłączyć piekarnik ręcznie ustaw pokrętło regulacji czasu pieczenia w pozycji Off.

6. Do wyciągania gorącej tacy lub kratki używaj rękawic ochronnych. 
7. Blachę i kratkę należy kłaść na powierzchni odpornej na wysokie temperatury.
8. Po zakończeniu pracy wyjmij wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego.

UWAGA! DO OBSłUGI BlACHy NIE NAlEŻy UŻyWAć METAlOWyCH NARZęDZI PONIEWAŻ GROZI 
TO USZKODZENIEM POWłOKI.

Rożen
1. Nadziej kurczaka lub inny produkt na rożen tak, aby pręt przechodził przez środek produktu. 

Dzięki temu nie będzie dotykał elementów grzejnych i ścianek wewnętrznych piekarnika.
2. Dociśnij uchwytami produkt na pręcie i dokręć mocowania uchwytów aby je zablokować. 
3. Odstające kawałki produktów np. skrzydełka kurczaka należy przywiązać sznurkiem lub przyczepić 

za pomocą wykałaczki tak, aby nie haczyły o ścianki wewnętrzne i elementy grzejne piekarnika.
4. Po zamocowaniu produktu do pieczenia na rożnie chwyć pręt i włóż końcówkę z trzpieniem w 

mechanizm obrotowy wewnątrz piekarnika:
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 natomiast drugą stronę pręta umieść na uchwycie rożna:

5. Zamknij drzwi piekarnika, ustaw temperaturę, funkcję oraz czas pieczenia za pomocą pokręteł 
regulacji. Po ustawieniu czasu pieczenia piekarnik zacznie pracować co potwierdzi zaświecenie 
się lampki oświetlenia wewnętrznego.

6. Po upływie zaprogramowanego czasu pieczenia, piekarnik automatycznie się wyłączy. Aby 
wyłączyć piekarnik ręcznie ustaw pokrętło regulacji czasu pieczenia w pozycji Off.

7. Aby wyjąć gorący rożen z gotowym produktem, użyj uchwytu rożna podnosząc pręt z uchwytu 
po lewej stronie, następnie wyjmij z mechanizmu obrotowego.

8. Po zakończeniu pracy wyjmij wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego.

Wymiana żarówki wewnętrznego oświetlenia
1. Odkręć osłonę a następnie żarówkę w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara.

2. Wkręć nową żarówkę a następnie osłonę zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara.

UWAGA! NAlEŻy ZASTOSOWAć ŻARóWKę Z GWINTEM E14 O MAKSyMAlNEJ MOCy 25W.

CZySZCZENIE I KONSERWACJA
1. Odłącz wtyczkę przewodu zasilającego od gniazda elektrycznego i poczekaj aż urządzenie 

całkowicie ostygnie.
2. Zewnętrzną obudowę przetrzyj wilgotną, gładką ściereczką.
3. Po użyciu rożna np. kurczaka wyczyść wilgotną ściereczką dolne elementy grzejne oraz spód 

piekarnika.
4. Blachę do pieczenia, ruszt, rożen z uchwytami należy myć w gorącej wodzie z dodatkiem 

delikatnego płynu do mycia naczyń lub w zmywarce.

UWAGA! NIE NAlEŻy ZANURZAć URZąDZENIA W WODZIE ANI INNyCH PłyNACH. DO CZySZCZENIA 
NIE NAlEŻy UŻyWAć śCIERNyCH MATERIAłóW ANI ŻRąCyCH śRODKóW CHEMICZNyCH.
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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, np. 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,
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 
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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.
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Cały czas udoskonalmy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi.  
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.


