
 
 

PL   KUCHENKA ELEKTRYCZNA 

BROCK 

                                                          
EP 1500WH, EP 1500BK, EP 2000 WH, EP 2000 BK 

 

 

WAŻNE INFORMACJE 

Podczas korzystania z jakiegokolwiek produktu zasilanego elektrycznie należy zawsze przestrzegać podstawowych 
środków ostrożności, w tym: 

Prosimy o uważne przeczytanie wszystkich instrukcji przed użyciem produktu. 

Ostrzeżenie — aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem lub obrażeń osób lub mienia: 

Zawsze używaj produktu ze źródła zasilania o takim samym napięciu, częstotliwości i wartości znamionowej, jak podano 
na tabliczce znamionowej produktu. 

 

 

 

Ścisły nadzór jest konieczny, gdy produkt jest używany przez dzieci lub osoby niepełnosprawne lub w ich pobliżu. Nie 
pozwalaj dzieciom używać go jako zabawki. 

Nie używaj żadnego produktu z uszkodzonym przewodem lub wtyczką lub gdy produkt działa nieprawidłowo, został 
upuszczony lub wygląda na uszkodzony w jakikolwiek sposób. Zwróć kompletny produkt do miejsca zakupu w celu 
sprawdzenia, naprawy lub wymiany. 

Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, nie zanurzaj ani nie wystawiaj produktu ani elastycznego przewodu na 
działanie deszczu, wilgoci lub innych płynów niż te, które są niezbędne do prawidłowego działania produktu.  

Ten produkt nie powinien być używany w bezpośrednim sąsiedztwie wody, takich jak wanna, umywalka, basen itp. Tam, 
gdzie może wystąpić prawdopodobieństwo zanurzenia lub zachlapania. 

Nie używaj ani nie umieszczaj żadnej części tego produktu na lub w pobliżu gorących powierzchni (takich jak palnik 
gazowy lub elektryczny, płyta grzejna lub w rozgrzanym piekarniku). 

Wyłączyć i wyjąć wtyczkę z gniazdka, gdy płyta nie jest używana, przed montażem lub demontażem części i przed 
czyszczeniem wyłączyć chwytając za wtyczkę – nie ciągnąć za przewód. 

 Uwaga! Gorąca powierzchnia! Unikaj kontaktu z gorącymi powierzchniami! 

Nie używaj urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem. 

Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru. 

Korzystanie z przystawek lub akcesoriów, które nie są zalecane lub sprzedawane przez dystrybutora produktu, może 
spowodować zagrożenie lub obrażenia ciała lub mienia. 

Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do normalnego użytku domowego. 

JAK UŻYWAĆ PŁYTĘ GRZEJNĄ 

Przed użyciem płyty grzejnej po raz pierwszy, ustaw ją na najwyższym ustawieniu na 3 do 5 minut, aby kondycjonować 
powłokę ochronną. Powinien  być to jedyny raz, kiedy płyta grzejna jest włączana bez naczynia do gotowania. 

Aby płyta grzewcza działała jak najefektywniej, używane przybory kuchenne powinny mieć solidną podstawę i być 
możliwie równe, o średnicy około 18 do 20 cm i maksymalnej pojemności 1,5 litra (płyta grzewcza 1500 watów) oraz 
średnica około 15 do 17 cm i maksymalna pojemność 1 litra (płyta grzewcza 800 watów). Nie należy używać przyborów 
kuchennych o średnicy podstawy mniejszej niż średnica płyty grzejnej. 

Przybory kuchenne, niezależnie od ich wielkości, nie powinny wystawać poza płytę grzejną ani wchodzić w obszar 
bezpośredniego sąsiedztwa elementów sterujących. 

Nie należy używać naczyń z wypukłym, wklęsłym lub nierównym dnem. 

 

 

 



 
Opis działania 

Obróć regulatory do zalecanej pozycji oznaczonej, aby uzyskać żądaną temperaturę. Użyj tego przewodnika jako 
odniesienia. 

Uwaga: obie płyty grzejne mogą być używane w tym samym czasie, jednak należy zachować ostrożność, aby uchwyty 
przyborów kuchennych nie wystawały na sąsiednią płytę grzejną. 

Ważne: gdy płyta nie jest używana, zawsze przestawiaj przełączniki do pozycji „0” i odłączaj od gniazdka elektrycznego. 

Uwaga: lampa zgaśnie, gdy płyta grzejna osiągnie wybraną temperaturę i będzie się włączać i wyłączać, aby utrzymać 
temperaturę. 

 

Podczas korzystania z płyty grzejnej należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności, w tym:  

Nigdy nie zanurzaj płyty grzejnej w wodzie lub innej cieczy. 

Podgrzewanego oleju i tłuszczu nie należy pozostawiać bez nadzoru osoby dorosłej.  

Nie dotykaj powierzchni ani płyty grzejnej podczas pracy, gdy się nagrzewają. 

Płyta grzewcza jest przeznaczona wyłącznie do podgrzewania i gotowania żywności i może być używana wyłącznie z 
umieszczonymi na niej naczyniami do gotowania. 

Płyta grzejna musi być ustawiona w pozycji „O” i odłączona od gniazdka elektrycznego, gdy nie jest używana.  

Przybory kuchenne, niezależnie od ich wielkości, nie powinny wystawać poza płytę grzejną ani wchodzić w obszar 
bezpośredniego sąsiedztwa elementów sterujących. 

Używanie jakiegokolwiek produktu elektrycznego z uszkodzonym przewodem lub wtyczką jest niebezpieczne lub gdy 
produkt nie działa prawidłowo, zostanie upuszczony lub uszkodzony w jakikolwiek sposób, należy zwrócić kompletny 
produkt do miejsca zakupu w celu sprawdzenia i naprawy. 

JAK PIELĘGNOWAĆ PŁYTĘ GRZEWCZĄ? 

Odłącz płytę grzejną od gniazdka elektrycznego. 

Nie zanurzaj płyty grzejnej w żadnym płynie. 

Nie pozwól, aby przewód dotykał gorących powierzchni płyty grzewczej. 

Pomalowane powierzchnie należy czyścić wilgotną, miękką szmatką i łagodnym domowym środkiem czyszczącym.  

Przypieczone ślady na okrągłej płycie grzejnej można usunąć za pomocą domowego proszku do czyszczenia. 

Po czyszczeniu włącz urządzenie na chwilę, aby wyschło. 

Dostępne na rynku środki do czyszczenia płyt grzejnych są zalecane, aby zachować naturalne wykończenie płyty grzejnej.  

 

 

 

PARAMETRY TECHNICZNE 

Częstotliwość 50-60 Hz 

Napięcie 220-240 V 

Długość przewodu 90 cm 

Wymiary i moc płyty grzejnej 1500 W 18,5 cm, 1000 W, 15,5 cm  

  
 

 

 

 

 

INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKÓW DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH 

Usuwanie  wyeksploatowanych  urządzeń  elektrycznych i elektronicznych (dotyczy krajów Unii 
Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów). Ten symbol 
na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów 
domowych. Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który  zajmuje  się  zbieraniem i recyklingiem 
urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym 
negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia  ludzkiego, których  przyczyną 

mogłoby być niewłaściwe  usuwanie  produktu. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby 
uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą 
świadczącą  usługi  oczyszczania  lub  sklepem, w którym produkt został kupiony.  

  Produkt ten spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE z nim związanych. 

Znaki towarowe BROCK Electronics należą do właściciela GTCL BALTIC 
 

www.brock-polska.pl 
 
 

Sprzedaż w Polsce: 
"Lider Hurt" Bogdan Maciąg Spółka Komandytowa 

ul. Ostrowiecka 128 
27-200 Starachowice 
tel. +48 41 273 19 63 

www.lider.starachowice.pl 
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