
Instrukcja obsługi

KUCHENKA ELEKTRYCZNA 
DWUPALNIKOWA

MODEL: HP-D-2 
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WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA

► Przed użyciem dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi.
► Nie dotykaj gorącej powierzchni. Temperatura powierzchni może być w 

trakcie użytkowania bardzo wysoka. Używaj uchwytów.
► Aby uniknąć porażenia prądem, nie mocz urządzenia lub przewodu w wo-

dzie i innych płynach.
► Zachowaj szczególną ostrożność, gdy w pobliżu urządzenia znajdują się 

dzieci!
► Po zakończeniu użytkowania wyjmij wtyczkę z gniazdka sieciowego. 
 Przed czyszczeniem odczekaj, aż urządzenie ostygnie.
► Nie używaj urządzenia z uszkodzonym przewodem lub wtyczką, a także 

gdy urządzenie ulegnie uszkodzeniu. Wówczas zwróć urządzenie do naj-
bliższego autoryzowanego serwisu celem dokonania naprawy.

► Użycie akcesoriów nie zalecanych przez producenta urządzenia może być 
niebezpieczne.

► Nie używaj na wolnym powietrzu.
► Przewód nie może być przewieszony przez krawędź stołu, lady. Przewód 

nie może dotykać gorących powierzchni.
► Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu palnika gazowego, lub elektrycznego, 

ani w nagrzanym piekarniku.
► Nie przenoś urządzenia ze stojącymi na nim naczyniami z gorącym tłusz-

czem lub innymi gorącymi płynami.
► Nie używaj w celach innych niż wskazane.
► Nie czyść metalową łopatką. Odpadające elementy mogą spaść na części 

pod napięciem, co grozi porażeniem prądem.
► Nie używaj w miejscu dostępnym dla dzieci lub pobliżu materiałów łatwo-

palnych, firan itp.
► Urządzenie podłączaj do gniazdka sieciowego z bolcem uziemiającym.
► Na urządzeniu nie kładź tektury, plastiku, papieru, świec i innych materia-

łów łatwopalnych.
► Nie pozostawiaj pracującego urządzenia bez nadzoru.
► Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego!
► Zabrania się instalowania kuchenki w pobliżu urządzeń chłodniczych.
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Uwaga! Dla bezpieczeństwa, używając sprzętu kuchennego lub urządzeń 
elektrycznych z powłokami zapobiegającymi przywieraniu potraw, nie należy w 
tym samym pomieszczeniu trzymać ptaków domowych, ponieważ ich układ 
oddechowy jest wyczulony na pewne rodzaje oparów włącznie z oparami po
chodzącymi z nagrzanych powłok zapobiegających przywieraniu.
Uwaga! Dla ograniczenia ryzyka wynikającego z zaplątania lub potknięcia się 
o przewód sieciowy, jego długość została ograniczona. Skorzystać można z 
przedłużacza o wartości znamionowej, conajmniej równej wartości 
znamionowej urządzenia. Przedłużacz nie może zwisać ze stołu lub lady.
Uwaga! Nie upuszczać żadnych przedmiotów na płytę grzewczą.

OPIS URZĄDZENIA

1. Aluminiowa płyta grzejna pokryta teflonem o średnicy 15,5 cm - 1000W
2. Aluminiowa płyta grzejna pokryta teflonem o średnicy 18,7 cm - 1500W
3. Pokrętła regulacji temperatury
4. Lampki kontrolne stanu pracy
5. Obudowa ze stali szlachetnej
6. Nóżki
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INSTALACJA KUCHENKI ELEKTRYCZNEJ

1. Kuchenka posiada możliwość zabudowy w blacie.
2. Przygotuj miejsce (otwór) w blacie mebla wg szkicu montażowego.
3. Minimalna przestrzeń jaką należy zostawić wolną pod płytą elektryczną 

wynosi 80mm.
4. Dokonaj podłączenie kuchenki do sieci elektrycznej zgodnie z instrukcją 

obsługi kuchenki.
5. Przykręć lekko uchwyty od spodu płyty.
6. Oczyść blat z kurzu, włóż płytę w otwór i mocno dociśnij do blatu.
7. Ustaw uchwyty mocujące prostopadle do brzegu kuchenki i dokręć do 
 oporu.
8. Szczelinę między kuchenką a blatem wypełnij silikonem

SPOSÓB PRZYKRĘCENIA UCHWYTÓW

- Blat
- Wkręt do drewna 4,2 x 22 - 4 szt.
- Uchwyt mocujący - 4 szt.

20mm

30mm

40mm
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SPOSÓB MONTAŻU W SEGMENCIE MEBLOWYM
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SPOSÓB UŻYCIA

1. Postaw kuchenkę na płaskiej, suchej, żaroodpornej powierzchni, lub za-
montuj w blacie zgodnie z wcześnjiejszymi wytycznymi.

2. Ustaw przełącznik temperatury na „O”.
3. Włącz wtyczkę do kontaktu.
4. Ustaw przełącznik z “O” na żądaną wartość. 
5. Element grzejny zacznie się od razu nagrzewać. Nie wolno go dotykać,  

ponieważ metalowe powierzchnie będą gorące.
6. Jeżeli urządzenie nie jest używane, wyciągnij wtyczkę z gniazdka i 
 poczekaj, aż urządzenie ostygnie.
7. Nie używaj naczyń, które są niestabilne i mogą się przechylać. Używaj na-

czyń z płaskim dnem zapewniającym pełny kontakt z płytą grzejną i 
 uzyskanie optymalnej sprawności.
8. W celu zapewnienia dużej trwałości urządzenia unikaj kapania cieczy na 

płytę grzejną. Przy pierwszym użyciu kuchenki elektrycznej pojawi się dym 
– jest to zjawisko normalne i bezpieczne.

9. Kuchenka elektryczna ma na stałe podłączony przewód zasilający ze 
 stykiem ochronnym i może być podłączona tylko do gniazdka 230 V 50 Hz 

z bolcem ochronnym. Obwód zasilający gniazdo wtykowe powinien być 
zabezpieczony bezpiecznikiem 16 A.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Przed czyszczeniem należy zawsze wyciągnąć wtyczkę z gniazdka, aby 
urządzenie ostygło. Płytę grzejną czyść miękką, wilgotną szmatką lub 
środkiem czyszczącym nierysującym powierzchni. Następnie powierzchnię 
wytrzyj do sucha. 
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Prawidłowe usuwanie produktu
(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

Oznaczenie umieszczane na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wska-
zują, że produktu po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami 
pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby unknąć szkodliwego wpływu na środowisko 
naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzie-
lenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania 
ponownego użycia zasobów materialnej jako stałej praktyki.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska re-
cyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować 
się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem 
władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki 
umowy zakupu. Produkty nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Poland

DANE TECHNICZNE

Moc: 2500W
Zasilanie: sieć prądu zmiennego 220 - 240V  50Hz

Urządzenie posiada znak bezpieczeństwa

 
Płyta grzejna należy do urządzeń klasy I; dostępne elementy metalowe posia-
dają uziemienie ochronne.

Wymiary gabarytowe:
- szer. 50cm
- głęb. 32cm
- wys. 6,5cm

UWAGA! Firma MPM Product zastrzega sobie możliwość zmian technicznych!
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Życzymy zadowolenia z użytkowania naszego wyrobu
i zapraszamy do skorzystania z szerokiej oferty handlowej

firmy MPM Product

MPM Product Sp. z o.o.
ul. Brzozowa 3, 05-822 Milanówek

tel/fax: (0-22) 758 32 19
www.mpmproduct.com.pl
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