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INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z ELEKTRYCZNEGO GARNKA 
 
Produkt:  Elektryczny garnek do gotowania 27 l z zaworem spustowym 

Producent: Gastro 

 
 
Dziękujemy za zaufanie, które nam okazałeś kupując ten produkt. Uważnie przestrzegaj poniższych 
wskazówek i zachowaj niniejszą instrukcję obsługi do wykorzystania w przyszłości. 

 
 

Ważna informacja 
 
Elektryczny garnek przeznaczony jest do konserwowania, gotowania, podgrzewania, 
podgrzewania w łaźni wodnej i przygotowywania gorących napojów. Garnek przeznaczony 
jest wyłącznie do użytku domowego. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody 
wynikające z innego użytkowania. 
 
 

Dane techniczne 
 
Upewnij się, że napięcie sieciowe jest zgodne z napięciem podanym na etykiecie urządzenia. 

Urządzenie podłączaj tylko do gniazdka elektrycznego. 

 
 
Napięcie: 230 V - 40 Hz 
Moc: 1800 W 
Pojemność: 27 litrów 
 
 
 

Ogólne zasady dotyczące bezpieczeństwa 

 

• Przeczytaj uważnie wszystkie instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. 

• Nieprzestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa może spowodować porażenie prądem, pożar lub 
obrażenia ciała. 

• Upewnij się, że napięcie sieciowe jest zgodne z napięciem  podanym na etykiecie urządzenia. 
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• Urządzenie podłączaj tylko do gniazdka elektrycznego. 

• Urządzenie podczas używania nagrzewa się. Uważaj, aby nie dotknąć gorących elementów 
urządzenia i nie zasłaniaj przewodu zasilającego. 

• Umieść urządzenie na twardej, płaskiej i odpornej na działanie ciepła powierzchni. Nigdy nie 
umieszczaj urządzenia na gorącej powierzchni lub w pobliżu otwartego ognia. 

• Zawsze odłączaj urządzenie od źródła zasilania, w przypadku, że nie działa ono prawidłowo lub 
przed czyszczeniem oraz po każdym użyciu. 

• Nigdy nie zanurzaj elementu grzejnego w wodzie oraz chroń przewód zasilający przed wilgocią. 

• Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) z upośledzeniem 
fizycznym, umysłowym lub psychicznym oraz przez osoby z brakiem doświadczenia i wiedzy. 
Wyjątkiem jest, że wymienione osoby będą nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za 
ochronę osób lub otrzymały od niej instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia. Należy 
pilnować dzieci, aby nie bawiły się urządzeniem. 

• W przypadku uszkodzenia urządzenia lub przewodu zasilającego natychmiast odłącz 
urządzenie od źródła zasilania! 

• Nasze urządzenia elektryczne są zgodne z odpowiednimi przepisami bezpieczeństwa. Mogą 
być naprawiane tylko przez specjalistów. Niewłaściwe naprawy mogą spowodować poważne 
zagrożenie dla zdrowia użytkownika. 

• Dzieci nie są świadome niebezpieczeństwa, które mogą wystąpić podczas obsługi urządzeń 
elektrycznych. Z tego powodu nigdy nie pozostawiaj dzieci bez nadzoru podczas obsługi 
urządzeń elektrycznych i nie pozwól im wykonywać prac konserwacyjnych i czyszczących. 

• Trzymaj urządzenie i przewód zasilający z dala od dzieci. 

• Niewłaściwe użytkowanie lub nieprzestrzeganie instrukcji obsługi spowoduje unieważnienie 
gwarancji. 

 
 
 

 
Ważne informacje dotyczące użytkowania 
 

• Przed pierwszym użyciem wyczyść wewnętrzny pojemnik i nigdy nie zanurzaj 
podgrzewanego elektrycznie naczynia do odparowywania w wodzie! 

• Gęste płyny, które mają tendencję do przypalania się, powinny być powoli podgrzewane przy 
ciągłym mieszaniu. 

• Elektryczny garnek przeznaczony jest do konserwowania, gotowania, podgrzewania, 
podgrzewania w łaźni wodnej i przygotowywania gorących napojów. 

• Jeśli cała woda zostanie wygotowana, natychmiast wyłącz urządzenie, aby zapobiec 
przegrzaniu. Przed ponownym napełnieniem wodą poczekaj, aż garnek ostygnie, w  
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przeciwnym razie istnieje ryzyko poparzenia przez nagłe tworzenie się pary, a także 
uszkodzenie powierzchni i jej odkształcenie. 

• Ostrzeżenie: Podczas pracy urządzenie nagrzewa się, więc dotykaj je tylko za izolowane 
uchwyty i w żadnym przypadku nie przenoś garnka podczas pracy lub schładzania. 

• Zawsze odłączaj urządzenie od źródła zasilania przed napełnianiem, opróżnianiem lub 
czyszczeniem. 

• Garnek jest samodzielnym urządzeniem i nie wolno go używać na zewnętrznych źródłach 
ciepła, takich jak płyty grzewcze, płyty gazowe lub węglowe. 
 

 

 

 

Regulacja temperatury / ustawienie termostatu 
 
 
Urządzenie wyposażone jest w precyzyjny termostat (termostat kapilarny). Termostat jest 
zmienny od ok. 30 ° C do temperatury wrzenia. Dodatkowy termometr do mierzenia 
temperatury nie jest już wymagany. Ustawiona temperatura będzie automatycznie 
kontrolowana w następujący sposób: 
 
• Ustawiona temperatura jest osiągnięta w momencie, gdy lampka kontrolna zgaśnie po raz 
pierwszy. Świeci podczas ogrzewania. Dopiero wtedy liczony jest czas konserwowania podany 
w tabeli konserwacji oraz  książkach kucharskich. 
 
• W celu wytwarzania lub podgrzewania napojów urządzenie zostało wyposażone w 
specjalny tryb pracy, który zapewnia ciągłe ogrzewanie. Po zakończeniu procesu 
podgrzewania lub przerwaniu procesu resetowania przełącznika temperatury wyłącz 
urządzenie i odłącz je od źródła zasilania. 
 
 
 
 

Instrukcja obsługi 
 

 

• Osiągnięta temperatura wrzenia wody może się różnić w zależności od ciśnienia 
atmosferycznego i wysokości danego miejsca. 

• Termostat ze zbyt wysoko ustawioną temperaturą powoduje ciągłe nagrzewanie, a w 
konsekwencji silne wytwarzanie pary, utratę wody w urządzeniu oraz niepotrzebne zużycie 
energii. 

 

mailto:biuro@gastrozona.pl
http://www.gastrozona.pl/


                      

        

 

GASTROZONE, sp. z.o.o.  ,  email: biuro@gastrozona.pl  , web: www.gastrozona.pl 

 

• Aby ustawić prawidłową temperaturę podczas gotowania, wykonaj następujące kroki: 

1. Obróć pokrętło regulacji temperatury zgodnie z ruchem wskazówek zegara i zatrzymaj się 
na znaku „Kochen” (gotowanie). 

2. Poczekaj, aż woda się zagotuje. 

3. Powoli obróć pokrętło regulacju temperatury w lewo, do momentu aż zgaśnie lampka. Po 
krótkim czasie ponownie rozpocznie się grzanie. 

 

 

 

Konserwowanie 
 
a. Umieść ruszt do garnka. 
b. Włóż przygotowane wcześniej słoiki lub butelki. 
c. Napełnij wodą i zamknij pokrywką. 
d. Podłącz wtyczkę do gniazdka elektrycznego. 
e. Wybierz temperaturę. 
f. Lampka świeci, urządzenie się nagrzewa. 
g. Gdy lampka zgaśnie, oznacza to, że ustawiona temperatura została osiągnięta. Teraz 
zaczyna się czas gotowania. Temperatura jest utrzymywana automatycznie. 
h. Po zakończeniu procesu gotowania ustaw przełącznik temperatury w pozycji off i wyjmij 
wtyczkę z gniazdka. 
 
 
 

Wytwarzanie soku 
 
a. Napełnij garnek co najmniej 6 litrami płynu. 
b. Zgodnie z instrukcją umieść pierścień adaptera i zawór spustowy. 
c. Umieść przygotowane owoce do pojemnika / koszyka na owoce. 
d. Umieść pokrywę. 
e. Podłącz wtyczkę do gniazdka elektrycznego. 
f. Ustaw przełącznik temperatury w pozycji „Entsaften”(wytwarzanie soku). 
g. Lampka świeci, urządzenie się nagrzewa. 
h. Uwaga: dodawaj wodę przed każdym kolejnym procesem produkcji soku. 
i. Po zakończeniu procesu gotowania ustaw przełącznik temperatury w pozycji OFF i wyciągnij 
wtyczkę z gniazdka. 
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Zawór spustowy 

 
Podczas przygotowywania gęstszych potraw tzw. papek, aby zapobiec zatkaniu się kranu 
zalecamy uszczelnienie zacisku kranu na wewnętrznej stronie urządzenia za pomocą np. 
zatyczki. 
 
Od czasu do czasu kran spustowy należy odkręcić i wyczyścić go gorącą wodą, do której 
można dodać detergent. 
 
 

Konserwacja 

 

• Nigdy nie zanurzaj urządzenia, wtyczki i przewodu zasilającego w wodzie. 

• Przed czyszczeniem zawsze odłączaj przewód zasilający. Czyść wnętrze i obudowę urządzenia 
wilgotną ściereczką. 

•  Niebezpieczeństwo poparzenia! Przed czyszczeniem poczekaj, aż wszystkie części ostygną. 

• Po zakończeniu czyszczenia dokładnie wytrzyj do sucha wszystkie elementy urządzenia. 

• Upewnij się , że na dnie urządzenia nie dochodzi do infiltracji wody ani pary. 

• Pozostałości wapnia tzn. tak zwanego kamienia, które mogą się z czasem tworzyć, usuwa się 
za pomocą wody z dodatkiem octu lub konwencjonalnego środka odkamieniającego. Zaleca 
się regularne usuwanie kamienia. 

• Nie używaj żadnych pomocniczych akcesoriów czyszczących (drutki), ostrej strony gąbki ani 
ostrych środków czyszczących i rozpuszczalników, które mogłyby uszkodzić powierzchnię. 

• Od czasu do czasu kran spustowy należy odkręcić i wyczyścić go gorącą wodą, do której 
można dodać detergent. 
• Po ponownym odkręceniu kurka, aby zapobiec utracie płynów wystarczy potem gwint 
przykręcić ręcznie. 
 
 

 
 
Ważne rady i wskazówki dotyczące konserwacji 
 
Po pierwsze: dobre stare rady od naszych babci dotyczące konserwowania wciąż mogą być 
dla nas bardzo cenne. Konserwowanie oznacza sterylizację żywności bez dodawania 
chemicznych środków konserwujących. Wytworzenie równomiernego ciepła zabija bakterie 
w konserwowanych przetworach. Jednocześnie próżniowe zamknięcie i doskonałe 
uszczelnienie hermetycznie zamkną pojemnik bez żadnych bakterii. 
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Dzięki elektrycznemu garnkowi konserwowanie jest znacznie łatwiejsze, a co więcej również 
nasze babcie z całą pewnością chciałyby posiadać to doskonałe urządzenie! 
 
 

 
Proces konserwowania 
 
• Czystość oraz dokładne przygotowanie to niezbędny warunek do osiągnięcia długiej 
trwałości potraw. Owoce i warzywa powinny być dobrej jakości, świeże i dojrzałe. 
• Owoce i warzywa dokładnie umyj i pozostaw je do wyschnięcia. 
• Szklane pojemniki, butelki i pokrywki należy dokładnie umyć w gorącej wodzie z mydłem. 
Następnie opłucz je pod bieżącą wodą i połóż na czystej ściereczce, aż woda okapie. 
•  Dokładnie sprawdź słoiki i wszystkie ich elementy pod kątem uszkodzeń. 
• Przechowuj uszczelkę w czystej wodzie do momentu jej użycia. 
• Nie należy używać żadnych porowatych, uszkodzonych lub nadmiernie rozciągniętych 
gumowych uszczelek lub nakrętek. 
• Napełnij garnek do 2 cm poniżej krawędzi. Podczas konserwowania gęstych potraw 
(przecier jabłkowy itp.) pozostaw wolną przestrzeń od 3 do 4 cm poniżej krawędzi. 
• Podczas przygotowywania sosów napełnij garnek tylko ¾. 
• Mocno zamknij słoiki za pomocą zakrętek, zacisków lub klamry. 
• Zamknij słoiki i butelki natychmiast po zakończeniu procesu sterylizacji. 
• Zawsze umieszczaj szklane słoiki na ruszcie, dzięki czemu zapewniona zostanie dobra 
cyrkulacja wrzącej wody pod oraz między słoikami oraz ich szybsze nagrzewanie się. 
• Można stosować szklane pojemniki o różnych rozmiarach. Szklane pojemniki należy 
zanurzyć od 2/3 do ¾. Jeśli używasz również drugiej warstwy, to w tym przypadku dotyczy to 
również drugiego rzędu słoików. Szklane pojemniki, które są całkowicie zanurzone pod górną 
warstwą są  dobrze uszczelnione ochronnymi gumowymi uszczelkami i zaciskami i dlatego też 
woda nie może w nich wniknąć. 
 
 
 

 
 
 
•  Aby zapewnić równomierne zagrzewanie temperatura wody, którą napełniasz garnek, 
powinna być zawsze taka sama jak temperatura przetworów znajdujących się w szklanych 
słoikach. Dodaj zimną wodę do słoików wypełnionych zimnymi przetworami. Do słoików z  
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gorącą zawartością (np. jeśli konserwowane produkty zostały wstępnie ugotowane), dodaj  
wodę o odpowiedniej temperaturze. 
• Używaj tylko wiek i zakrętek odpowiednich do kontaktu z żywnością. 
• Upewnij się, że w urządzeniu jest wystarczająca ilość wody i że górne szklane pojemniki są 
nadal zanurzone w wodzie. 
• Czas podgrzewania wody nie jest uwzględniany do czasu konserwowania, rozpoczyna się do 
momentu osiągnięcia wybranej temperatury! 
• Po upływie czasu gotowania wyjmij szklane pojemniki. Zaciski i inne zamknięcia powinny 
znajdować się na naczyniach, dopóki całkowicie nie ostygną. Słoiki należy natychmiast 
umieścić w zimnej wodzie. 
• Zalecamy oznaczenie szklanych pojemników lub butelek datą produkcji oraz opisem o ich 
zawartości. 
•  Zakonserwowane przetwory należy przechowywać w suchym, chłodnym i ciemnym 
miejscu. 
• Nie spuszczaj wody, dopóki nie ostygnie, co pomoże zapobiec uszkodzeniu powierzchni 
emaliowanych garnków. 
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