
1

PIEKARNIK ELEKTRYCZNY l ELECTRIC OVEN

INSTRUKCJA l INSTRUCTION MANUAL



2

SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE .........................................................................................................................3
2. UŻYCIE ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM ................................................................................3
3. DANE TECHNICZNE ....................................................................................................................3
4. ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA .............................................................................3
5. OBJAŚNIENIE SYMBOLI .............................................................................................................9
6. BUDOWA ......................................................................................................................................10
7. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU ...........................................................................................................10
8. UŻYTKOWANIE ..........................................................................................................................11
9. INSTRUKCJA CZYSZCZENIA, KONSERWACJI, PRZECHOWYANIA I TRANSPORTU ..13
10. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ...........................................................................................14
11. UTYLIZACJA ZUŻYTEGO SPRZĘTU .....................................................................................14
12. DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z NORMAMI EUROPEJSKIMI ...............................................15
13. GWARANCJA ..............................................................................................................................15
14. WYPRODUKOWANO DLA.........................................................................................................15

PIEKARNIK ELEKTRYCZNY
MODEL: CS1601A 

Przed podłączeniem i rozpoczęciem obsługi kuchenki
należy dokładnie zapoznać się z tą instrukcją.
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1. WPROWADZENIE

Dziękujemy za wybór naszego produktu. Wierzymy, że jego użytkowanie będzie dla 
Państwa przyjemnością. Proszę uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi przed 
rozpoczęciem korzystania z  produktu, a w szczególności z instrukcją bezpiecznego 
użytkowania oraz instrukcją czyszczenia i przechowywania. Prosimy zachować tą 
instrukcję obsługi, aby móc korzystać z niej w czasie użytkowania produktu.

2. UŻYCIE ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

•	 Piekarnik elektryczny jest przeznaczony do szybkiego podgrzewania, opiekania, 
grillowania i zapiekania artykułów spożywczych. 

•	 Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego wewnątrz pomieszczeń 
i nie może być używane w celach profesjonalnych. Każde inne zastosowanie uznawane 
jest za niewłaściwe i tym samym niebezpieczne. 

•	 Producent nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia wynikające  
z nieprawidłowego użytkowania urządzenia.

3. DANE TECHNICZNE
Model:  CS1601A
Nr partii: 174/17
Napięcie zasilania: 220-240 V~, 50/60 Hz,
Moc: 1200 W
Pojemność: 11,6 litrów

Wymiary: 41,8 x 28 x 26.5 cm
Waga netto: 4,8 kg 
Waga brutto: 5,6 kg
Długość przewodu zasilającego: 90 cm

4. ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA 

Należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi przed 
rozpoczęciem użytkowania. Podczas obsługi należy ściśle 
przestrzegać poleceń zawartych w niniejszej informacji. Proszę 
zachować opakowanie oraz instrukcję obsługi, gdyż zawiera 
ważne informacje. 
Instrukcja jest dostępna również w wersji elektronicznej pod 
adresem poczty elektronicznej: info@joinco.com.pl

1. Urządzenie może być używane przez dzieci 
starsze niż 8 lat i osoby o ograniczonej 
zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej 
lub osoby o braku doświadczenia i wiedzy, jeśli 
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pozostają one pod nadzorem lub korzystają  
z urządzenia bezpiecznie, zgodnie z instrukcją 
obsługi oraz rozumieją zagrożenia. Należy 
zwracać uwagę na dzieci by nie bawiły się 
urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja 
urządzenia nie może być wykonana przez 
dzieci bez nadzoru osoby dorosłej.

2. Urządzenie jest przeznaczone do stosowania  
w gospodarstwie domowym oraz do 
podobnych zastosowań, takich jak:
• w sekcjach kuchennych w sklepach, biurach 

i innych środowiskach pracy,
• w gospodarstwach agroturystycznych,
• przez klientów w hotelach, motelach  

i innych obiektach mieszkalnych,
• w obiektach typu „bed and breakfast”

3. Uwaga! Gorąca powierzchnia! Ryzyko 
oparzenia! Podczas użytkowania, drzwiczki 
oraz niektóre powierzchnie zewnętrzne 
piekarnika dostępne dla użytkownika mogą 
się mocno nagrzewać. Nie dotykaj gorących 
powierzchni. Otwieraj drzwiczki tylko za 
pomocą uchwytu.
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4. Jeżeli przewód sieciowy ulegnie uszkodzeniu, 
to powinien on być wymieniony przez 
producenta, przedstawiciela serwisowego 
lub wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia 
zagrożenia lub obrażenia.

5. Urządzenie nie może być obsługiwane przy 
pomocy zewnętrznego wyłącznika czasowego 
lub oddzielnego pilota zdalnego sterowania.

6. Umieść urządzenie na płaskiej powierzchni 
zachowując odległość 20 cm nad kuchenką, 
10 cm za kuchenką i 5 cm po obu stronach 
kuchenki. 

7. Części mające kontakt z pożywieniem należy 
czyścic zgodnie z wytycznymi, o których mowa 
w rozdziale 9 INSTRUKCJE CZYSZCZENIA, 
KONSERWACJI, PRZECHOWYWANIA I 
TRANSPORTU 

8. W przypadku uszkodzenia drzwiczek nie 
wolno korzystać z piekarnika do czasu jego 
naprawienia przez wykwalifikowaną osobę.

9. Prace konserwacyjne i naprawy wykonywać 
może wyłącznie wykwalifikowany personel 
techniczny.

10. Piekarnik elektryczny jest przeznaczony 
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wyłącznie do użytku domowego.
11. Części mające kontakt z pożywieniem należy 

czyścic  zgodnie z wytycznymi, o których mowa 
w rozdziale 9 INSTRUKCJE CZYSZCZENIA, 
KONSERWACJI, PRZECHOWYWANIA I 
TRANSPORTU

12. Piekarnik należy regularnie czyścić i usuwać 
z niego wszelkie pozostałości żywności.

13. Niezastosowanie się do utrzymania 
piekarnika w czystości może prowadzić do 
uszkodzenia jego powierzchni, co mogłyby 
niekorzystnie wpłynąć na żywotność 
urządzenia i doprowadzić do niebezpiecznych 
sytuacji.

14. Piekarnika używaj jako urządzenia 
wolnostojącego. Piekarnik nie może być 
umieszczony lub wbudowany w szafce.

15. Metalowe pojemniki do żywności i napojów 
nie są przeznaczone do użytku w piekarniku.

16. Urządzenie nie powinno być czyszczone za 
pomocą myjki parowej.
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17. OSTRZEŻENIE: Aby zmniejszyć ryzyko 
poparzenia, porażenia prądem elektrycznym, 
pożaru, urazu korzystaj z urządzenia wyłącznie 
zgodnie z przeznaczeniem opisanym  
w niniejszej instrukcji. Nie używaj do 
czyszczenia piekarnika substancji żrących. 
Piekarnik służy do podgrzewania, opiekania  
i pieczenia żywności. Nie jest on przeznaczona 
do użytku przemysłowego lub laboratoryjnego.

18. Nie uruchamiaj piekarnika, jeśli uszkodzona 
została wtyczka lub przewód, piekarnik nie 
działa prawidłowo, został uszkodzony lub 
upuszczony.

19. Aby ograniczyć ryzyko pożaru we wnętrzu 
piekarnika:
• W przypadku, gdy zauważysz dym, wyłącz 

urządzenie, nie otwierając drzwiczek, aby 
zdławić ewentualny ogień.

• Nie używaj wnętrza piekarnika do 
przechowywania produktów. Nie pozostawiaj 
produktów papierowych, naczyń ani 
żywności w środku, gdy nie korzystasz  
z piekarnika.
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20. Naczynia mogą ulec nagrzaniu ze względu 
na temperaturę podgrzewanej żywności. 
Dlatego konieczne może być użycie rękawicy 
kuchennej.

21. Upewnij się, że naczynia nadają się do 
piekarników.

22. OSTRZEŻENIE! Nie umieszczaj piekarnika 
w pobliżu pieca kuchennego i innych 
urządzeń generujących ciepło, gdyż grozi to 
uszkodzeniem piekarnika i będzie skutkowało 
unieważnieniem gwarancji.

23. Podczas pracy piekarnika powierzchnia 
urządzenia może się nagrzewać.

24. UWAGA! Wykonywanie prac konserwacyjnych 
i napraw przez osobę bez odpowiednich 
kwalifikacji jest niebezpieczne. Dotyczy to także 
wymiany przewodu zasilającego i żarówki. 
Wówczas oddaj urządzenie do naszego punktu 
serwisowego.

25. Podgrzaną żywność wyjmuj, korzystając  
z rękawic kuchennych.

Instrukcja jest dostępna również w wersji elektronicznej pod adresem poczty elektronicznej: 
info@joinco.com.pl
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5. OBJAŚNIENIE SYMBOLI

Symbol oznacza, że w opakowaniu znajduje się instrukcja obsługi, 
z którą należy się zapoznać przed rozpoczęciem użytkowania.

Znak towarowy „Zielony Punkt” umieszczony na opakowaniu 
oznacza, że importer wniósł wkład finansowy w budowę  
i funkcjonowanie krajowego systemu odzysku i recyklingu 
odpadów opakowaniowych zgodnie z zasadami wynikającymi  
z przepisów prawa polskiego i Unii Europejskiej w sprawie 
opakowań i odpadów opakowaniowych.

Produkt przeznaczony do kontaktu z żywnością.

Oznaczenie materiału, z którego wykonane jest opakowanie – 
papier.

Niniejszy produkt spełnia wymagania dyrektywy 2011/65/EU– 
zwanej dyrektywą RoHS. Celem tej dyrektywy jest zbliżenie 
ustawodawstwa Państw Członkowskich dotyczących ograniczenia 
stosowania substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym  
i elektronicznym oraz przyczynienie się do ochrony zdrowia ludzi i 
przyjaznego dla środowiska odzysku i usuwania odpadów sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego.
Dyrektywa RoHS obowiązuje od dnia 3 stycznia 2013 roku. Nowy 
sprzęt elektryczny i elektroniczny wprowadzony do obrotu nie 
zawiera ołowiu, rtęci, kadmu, sześciowartościowego chromu, 
polibromowego difenylu lub polibromowego eteru fenylowego.

Produkt przeznaczony do użytku domowego, wewnątrz 
pomieszczeń.

Symbol oznacza, że podczas pracy urządzenie nagrzewa się 
do bardzo wysokich temperatur. Należy zachować szczególną 
ostrożność aby uniknąć oparzenia. 
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6. BUDOWA

A. Obudowa
B. Panel przedni
C. Górny element grzewczy
D. Uchwyt
E. Dolny element grzewczy
F. Pokrętło regulacji temperatury
G. Pokrętło regulacji trybu grzania

H. Pokrętło regulacji czasu pracy
I.  Dioda sygnalizacyjna pracy
J. Nóżka
K. Uchwyt do wyjmowania rusztu
L. Szklane drzwiczki
M. Taca do pieczenia
N. Ruszt

7. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Po rozpakowaniu należy sprawdzić, czy wszystkie wymienione elementy znajdują się  
w opakowaniu. Po rozpakowaniu urządzenia należy sprawdzić, czy działa ono poprawnie. 

1 x piekarnik elektryczny, 1 x taca do 
pieczenia, 1 x ruszt, 1 x uchwyt do 

wyjmowania rusztu
1 x instrukcja obsługi
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8. UŻYTKOWANIE

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
1. Wyjmij piekarnik z opakowania i zutylizuj wszystkie materiały opakunkowe zgodnie  

z lokalnymi przepisami.
2. Upewnij się, że piekarnik jest odłączony od źródła zasilania oraz pokrętło czasomierz 

jest w pozycji OFF. 
3. Dokładnie wyczyść wszystkie części urządzenia mające kontakt z żywnością zgodnie  

z opisem w sekcji sekcja: 9 CZYSZCZENIE I KONSERWACJA. 
4. Włożyć tacę do pieczenia i ruszt do piekarnika. 
5. Podłączyć urządzenie do gniazda sieci elektrycznej o parametrach zgodnych  

z parametrami podanymi na etykiecie urządzenia. 
6. Ustaw pokrętło regulacji temperatury na 230°C oraz przekręć pokrętło regulacji czasu 

pracy na 15 min i pozostaw urządzenie włączone. Upewnij się, że żadne produkty 
spożywcze nie znajdują się w środku. 

Uwaga! 
Podczas pierwszego użycia piekarnika może uwalniać się nieprzyjemny zapach. Jest 
to zjawisko całkowicie normalne,, które zaniknie podczas kolejnego użycia.

Pieczenie
1. Ustaw produkt na równej i stabilnej powierzchni w pobliżu łatwo dostępnego gniazda 

zasilania o tych samych parametrach jak na etykiecie produktu.
2. Podłącz wtyczkę zasilania do gniazda zasilania.
3. W zależności od przygotowywanej potrawy, umieść pożywienie na ruszcie lub tacy do 

pieczenia i włóż tacę do pieczenia lub tacę do piekarnika.
4. Ustaw pożądaną temperaturę pieczenia za pomocą pokrętła regulacji temperatury. 

Temperaturę można ustawić w zakresie od 100°C do 230°C
5. Ustaw jeden z trzech dostępnych trybów grzania za pomocą pokrętła regulacji trybu grzania.
6. Ustaw pożądany czas pieczenia za pomocą pokrętła regulacji czasu pracy. 

Maksymalnie można ustawić czas na 60 minut.
7. Dioda sygnalizacyjna zapali się na czerwono i będzie słyszalny charakterystyczny 

dźwięk z pokrętła regulacji czasu pracy, co oznacza, że proces pieczenia rozpoczął się.
8. Po upływie ustawionego czasu pracy dioda sygnalizacyjna zgaśnie a proces pieczenia 

zakończy się.
Informacja: Proces pieczenia można zakończyć ręcznie w każdej chwili poprzez 
przekręcenie pokrętła regulacji czasu pracy na pozycję OFF.
9. Za pomocą rękawicy kuchennej, wyciągnij tacę do pieczenia z urządzenia i ostrożnie 

przełóż pożywienie do odpowiedniego naczynia. Do wyciągania rusztu należy użyć 
uchwytu do wyjmowania rusztu.

Uwaga! Ryzyko oparzenia! Temperatura tacy do pieczenia/rusztu i wewnątrz piekarnika 
jest bardzo gorąca. Zachowaj szczególnej ostrożności podczas wyjmowania pożywienia 
z piekarnika.
10. Po zakończeniu odłącz urządzenie od zasilania i pozostaw do całkowitego ostygnięcia 

przed dokonaniem czyszczenia.
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PANEL STEROWANIA

Panel sterowania składa się z trzech pokręteł:
Temperatury, wyboru funkcji grzania, minutnika.

1. Ustawienie temperatury (TEMP.)
Użyj tego pokrętła do ustawienia poziomu temperatury pieczenia. 
Jest to pierwszy krok do rozpoczęcia pieczenia.

2. Ustawienie regulacji grzania (FUNKCJA)
Użyj pokrętła regulacji grzania, aby wybrać jeden z dostępnych 
trybów pieczenia: grzanie od góry, grzanie od dołu, grzanie  
z góry i z dołu.

3. Ustawienie czasu pracy (CZAS)
Pokrętło czasomierza pozwala ustawić czas pieczenia jednorazowo 
do 60 minut.

Poradnik pieczenia
Rezultaty pieczenia mogą się różnić.
Dostosuj podane niżej czasy do indywidualnych wymagań.

MIĘSO TEMPERATURA 
PIEKARNIKA

CZAS NA FUNT 
(OK. PÓŁ KG)

PIECZEŃ WOŁOWA 180℃ 25–30 min

PIECZEŃ WIEPRZOWA 180℃ 40–45 min

SZYNKA 180℃ 35–40 min

KURCZAK 180℃ 20–25 min

INDYK 180℃ 20–25 min

Uwaga: Wszystkie czasy pieczenia zostały podane dla mięsa w temperaturze 
przechowywania w lodówce. Przygotowanie zamrożonego mięsa może zająć 
zdecydowanie więcej czasu. Dlatego zaleca się używanie termometru do mięs.
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9. INSTRUKCJA CZYSZCZENIA, KONSERWACJI, PRZECHOWYANIA I TRANSPORTU

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Uwaga! Odłącz urządzenie od zasilania i pozostaw do całkowitego ostygnięcia przed 
czyszczeniem i konserwacją w celu uniknięcia porażenia prądem elektrycznym  
i oparzenia. 

Uwaga! Nie czyścić przy użyciu środków chemicznych, alkalicznych, ściernych, 
dezynfekujących lub zmywaków, gdyż mogą one uszkodzić powierzchnię urządzenia.

Uwaga! Należy czyścić piekarnik elektryczny po każdym użyciu, aby zapobiec zbieraniu 
się tłuszczu i aby zapobiec powstawaniu nieprzyjemnego zapachu. 

• Piekarnika elektrycznego nie można zanurzać w wodzie ani myć go pod bieżącą 
wodą. 

• Obudowę i wnętrze piekarnika elektrycznego należy przecierać wilgotną szmatką. 
• Nie należy czyścić elementów grzewczych przy użyciu ostrych i szorstkich zmywaków 

lub szczoteczek. 
• Tacę do pieczenia, ruszt i uchwyt do wyjmowania rusztu można myć przy użyciu 

płynu do mycia naczyń.
• Akcesoriów nie należy myć w zmywarkach.
• Nie należy zanurzać wtyczki i przewodu zasilającego w wodzie lub innych płynach. 

Uwaga! Przed ponownym włożeniem wtyczki do gniazdka i ponownym skorzystaniem 
z urządzenia należy odczekać, aż wszystkie elementy urządzenia dokładnie wyschną. 

PRZECHOWYWANIE

Po użyciu i wyczyszczeniu urządzenia należy złożyć je i przechowywać w suchym miejscu 
z dala od zasięgu dzieci. Urządzenie należy przechowywać w pozycji poziomej.

TRANSPORT

Zalecane jest przewożenie urządzenia w oryginalnym opakowaniu. Należy unikać 
nadmiernych wibracji podczas transportu.
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10. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
 
Jeśli w trakcie użytkowania zostaną wykryte jakiekolwiek nieprawidłowości w pracy 
urządzenia, należy zapoznać się z poniższą tabelą w celu rozpoznania przyczyny  
i rozwiązania danego problemu. 

PROBLEM PRAWDOPODOBNA 
PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE/SPOSÓB NAPRAWY

Urządzenie nie 
włącza się

Przewód zasilający nie jest 
podłączony Włożyć przewód zasilający do gniazdka

Urządzenie nie 
nagrzewa się

Pokrętło regulacji trybu 
grzania jest ustawione w 

pozycji OFF 

Ustaw pokrętło regulacji trybu grzania 
na jedną z 3 pozycji: grzanie górne, 
grzanie dolne, grzanie górne i dolne

Urządzenie nie 
nagrzewa się

Pokrętło regulacji czasu 
pracy jest ustawione w 

pozycji OFF-0

Ustaw pokrętło regulacji czasu pracy 
jest na pożądany czas pieczenia.

JEŚLI ŻADNA Z POWYŻSZYCH CZYNNOŚCI NIE ROZWIĄŻE PROBLEMU, SKONTAKTUJ 
SIĘ Z WYKWALIFIKOWANYM TECHNIKIEM. NIE REGULUJ I NIE NAPRAWIAJ KUCHENKI 
SAMODZIELNIE.

11. UTYLIZACJA ZUŻYTEGO SPRZĘTU

Zużyte urządzenia elektryczne są surowcami wtórnymi – nie 
wolno wyrzucać ich do pojemników na odpady domowe, ponieważ 
mogą zawierać substancje niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego  
i środowiska! Prosimy o aktywną pomoc w oszczędnym 
gospodarowaniu zasobami naturalnymi i ochronie środowiska 
naturalnego przez przekazanie zużytego urządzenia do 
punktu składowania surowców wtórnych - zużytych urządzeń 
elektrycznych.
Informacji o właściwym punkcie usuwania zużytych urządzeń 
elektrycznych i elektronicznych udzieli Państwu administracja 
gminna lub sprzedawca urządzenia.
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12. DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z NORMAMI EUROPEJSKIMI

Niniejsze urządzenie odpowiada wymaganiom dyrektywy 
kompatybilności elektromagnetycznej EMC i niskonapięciowej 
LVD, dlatego został na nie naniesiony znak CE oraz została 
wystawiona dla niego deklaracja zgodności z normami 
europejskimi.

13. GWARANCJA

Produkt posiada 2 lata gwarancji. W wypadku usterki produkt należy zwrócić do sklepu,  
w którym został zakupiony, pamiętając o konieczności okazania dowodu zakupu. Produkt 
powinien być kompletny i w oryginalnym opakowaniu.

14. WYPRODUKOWANO DLA

JOINCO POLSKA SP. Z O.O.  
ul. Cybernetyki 9
02-677 Warszawa, Polska
www.joinco.pt
Wyprodukowano w Chinach
Nr Partii: 174/17
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ELECTRIC OVEN
MODEL: CS1601A 

Specifications and colours may differ slightly from the product shown in the illustrations.
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Thank you for choosing our product. We believe that using it will be a pleasure for you. 
Please read this user manual carefully before using the product, in particular the safety 
instructions and the cleaning and storage instructions.
Please keep this manual for reference when using this product.

2. INTENDED USE

•	 The electric oven is intended for quick heating, grilling, barbecuing and roasting of food 
products. 

•	 This appliance is intended for home use only and may not be used for professional 
purposes. Any other use is considered to be inappropriate, and therefore, dangerous. 

•	 The manufacturer is not responsible for any damage resulting from improper use of 
the appliance.

3. SPECIFICATIONS

Model: CS1601A
Lot No: 174/17
Power supply voltage: 220–240 V~,
50/60 Hz
Power: 1200 W
Capacity: 11.6 l

Dimensions: 41.8 x 28 x 26.5 cm
Net weight: 4.8 kg 
Gross weight: 5.6 kg
Length of the power supply cord: 90 cm

4. PRINCIPLES OF SAFE OPERATION 

Read the operating instructions carefully before use. Please 
strictly observe the instructions contained in this manual. Please 
keep the packaging and user manual as it contains important 
information. The manual is also available in electronic version at 
info@joinco.com.pl.

1. The appliance may be used by children above 
8 years old and persons with limited physical, 
sensory or mental abilities or persons with 
no experience and knowledge, if remaining 
under supervision or use the appliance safely 
in accordance with the user manual as well 
as understand the hazards. Keep the children 
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from playing with the appliance. Cleaning 
and maintenance of the appliance cannot 
be performed by children unless they are 
supervised by an adult.

2. This appliance is intended for household use 
and for similar applications such as:
• in the kitchen sections of shops, offices and 

other work environments;
• in agritourism farms;
• by customers in hotels, motels and other 

residential properties;
• in ‚bed and breakfast’ facilities

3. Note! Hot surface! Burn hazard! During 
operation the door and certain external 
surfaces of the oven available to the user may 
get very hot. Do not touch hot surfaces. Open 
the door only with the handle.

4. If the power cord is damaged, it should 
be replaced by the manufacturer, service 
representative or qualified person to avoid 
hazard or injury.

5. The appliance cannot be operated using an external 
time switch or a separate remote controller.

6. Place the appliance on a flat surface, while 
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maintaining the distance of 20 cm above the 
oven, 10 cm behind the oven and 5 cm on both 
sides of the oven. 

7. Parts of the appliance in contact with food 
should be cleaned in accordance with the 
guidelines provided in Chapter 9 CLEANING, 
STORAGE AND TRANSPORT INSTRUCTIONS. 

8. If the door is damaged, the oven must not be 
used until it is repaired by a qualified person.

9. Maintenance and repairs may be performed 
only by a qualified technical personnel.

10. The electric oven is intended for home use only.
11. Parts of the appliance in contact with food 

should be cleaned in accordance with the 
guidelines provided in Chapter 9 CLEANING, 
STORAGE AND TRANSPORT INSTRUCTIONS.

12. The oven must be regularly cleaned off any 
food residues.

13. Failure to maintain the oven clean may lead 
to damage of its surface, which could reduce 
its life and lead to a hazardous situation.

14. Use the oven as a stand-alone appliance. The 
oven should not be placed inside or built in a cabinet.

15. Metal containers for food and beverages are 
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not intended to be used in the oven.
16. The appliance should not be cleaned with a 

steam washer.
17. WARNING: To reduce the risk of burning, 

electrocution, fire or injury, use the appliance 
only as intended in accordance with this 
manual. Do not use corrosive substances to 
clean the oven. The oven should be used for 
heating, grilling and roasting of food. It is not 
intended for industrial or laboratory use.

18. Do not start the oven if a plug or a cord is 
damaged, the oven is not working properly, 
has been damaged or dropped.

19. To reduce the risk of fire inside the oven:
• If any smoke is observed, switch off the 

appliance while keeping the door shut to 
suppress possible fire.

• Do not use the inside of the oven to store 
products. Do not leave paper products, 
dishes or food inside when the appliance is 
not in use.
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20. Dishes may heat up due to temperature of 

heated food. Therefore, it may be necessary to 

use a kitchen glove.

21. Make sure the dishes may be used in ovens.

22. WARNING! Do not locate the oven near the 

kitchen stove or other appliances generating 

heat, since this may damage the oven and will 

void the guarantee.

23. During operation of the oven the surface of 

the appliance may heat up.

24. NOTE! Maintenance or repairs carried out 

by an unqualified person is hazardous. This 

also applies to replacement of the power cord 

and the light bulb. In such a case, have the 

appliance repaired in out service shop.

25. Remove the heated food wearing kitchen 

gloves.
IThe manual is also available in electronic version at info@joinco.com.pl.
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5. SYMBOLS

This symbol indicates that the user manual is included in the 
product packaging and must be read before use.

The „Green Dot” trademark located on the packaging 
means that the importer made financial contributions in 
construction and operation of the national recovery and 
recycling system for packaging waste in accordance with 
the principles resulting from the laws of Poland and the 
European Union concerning packaging and packaging waste. 

The product is intended for contact with food.

Designation of the material from which the packaging is made — 
paper.

This product meets the requirements of Directive 2011/65/
EU, also referred to as RoHS. The purpose of this directive 
is approximation of the Laws of the Member States on the 
restriction of the use of certain hazardous substances in electrical 
and electronic equipment (EEE) with a view to contributing to 
the protection of human health and the environment, including 
the environmentally sound recovery and disposal of waste EEE. 

The RoHS Directive is applicable from 3 January 2013. New 
electrical and electronic equipment placed on the market does 
not contain lead, mercury, cadmium, hexavalent chromium, 
polybrominated biphenyls or polybrominated diphenyl ethers.

The product is intended for household use inside rooms.

This symbol denotes that the appliance heats up to very high 
temperatures during operation. Specific precautions have to be 
taken to avoid burning. 
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6. DESIGN

A. Housing
B. Front panel
C. Upper heating element
D. Handle
E. Lower heating element
F. Temperature adjustment knob
G. Heating mode adjustment knob

H. Timer adjustment knob
I.  Operation status diode
J. Foot
K. Handle for removing the grill rack
L. Glass door
M. Roasting tray
N. Grill rack

7. CONTENT OF THE SET

After unpacking, make sure all of the listed items are present in the packaging. After 

unpacking the appliance, make sure that it works properly. 

1 x electric oven, 1 x roasting tray, 1 x grill 
rack, 1 x handle for removing the grill rack 1 x user manual
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8. USE

BEFORE FIRST USE
1. Remove the oven from the packaging and dispose of all packaging materials in 

accordance with local regulations.
2. Make sure that the oven is unplugged and the timer knob is in the OFF position. 
3. Thoroughly clean all parts of the appliance in contact with food in accordance with the 

description in section 9. CLEANING AND MAINTENANCE. 
4. Insert the roasting tray and grill rack to the oven. 
5. Connect the appliance to mains socket with parameters compliant with the parameters 

stated on the appliance label. 
6. Set the temperature adjustment knob to 230°C and set the timer knob to 15 min and 

leave the appliance switched on. Make sure no food products are inside. 

Note! 
An unpleasant smell may be released during first use of the oven. This is completely 
normal and the smell will disappear during next use.

Roasting
1. Set the appliance on a level and stable surface close to an easily accessible power 

socket with the same parameters as stated on the product label.
2. Connect the power plug to power socket.
3. Depending on the prepared meal, place the food on the grill rack or the roasting tray 

and insert the rack or tray into the oven.
4. Using the temperature adjustment knob set the required roasting temperature. 

Temperature may be adjusted in the range from 100°C to 230°C.
5. Using the heating mode adjustment knob set one of the three available heating modes.
6. Using the timer adjustment knob set the required roasting time. This time may be set 

up to 60 minutes.
7. The status diode will turn red and a characteristic sound will be heard from the timer 

adjustment knob, which means that the roasting process started.
8. After the set time the status diode will go off and the roasting process will end.
Information: The roasting process may be ended manually at any time by turning the timer 
adjustment knob to OFF position.
9. Using a kitchen glove, remove the roasting tray from the appliance and carefully move 

the food to the appropriate dish. Use the handle for removing the grill rack.
Note! Burn hazard! The temperature of the roasting tray/grill rack and inside the oven is 
very high. Take special care while removing food from the oven.
10. When finished, unplug the appliance and leave it to completely cool down before 

cleaning.
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CONTROL PANEL
There are three knobs on the control panel:

Temperature knob, heating function selection knob and the timer 
knob.
1. Temperature adjustment (TEMP.)
Use this knob to set the roasting temperature. This is the first step 
necessary to start roasting.
2. Heating adjustment (FUNCTION)
Use the heating adjustment knob to select one of the available 
roasting modes: heating from top, heating from bottom, heating 
from top and bottom.
3. Timer adjustment (TIME)
The timer knob allows for setting a single roasting time up to 60 
minutes. 

Roasting guide
Roasting results may vary.  Adjust these times to your individual requirements

MEAT OVEN 
TEMPERATURE

TIME/LB. 
(~0.5 KG)

BEEF ROAST 180°C 25–30 min

PORK ROAST 180°C 40–45 min

HAM 180°C 35–40 min

CHICKEN 180°C 20–25 min

TURKEY 180°C 20–25 min

Note: All roasting times are based on meats at refrigerator temperature. Frozen 
meats may take considerably longer. Therefore, use of a meat thermometer is highly 
recommended.
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9. CLEANING, STORAGE AND TRANSPORT INSTRUCTIONS

CLEANING AND MAINTENANCE

Note! Unplug the appliance and leave it to completely cool down before cleaning and 

maintenance in order to avoid electrocution and burning. 

Note! Do not use chemical, alkaline or abrasive agents, disinfectants or scouring pads 

since they may damage the appliance’s surface.

Note! Clean the electric oven after each use to prevent accumulation of grease and to 

prevent formation of an unpleasant smell. 

• Do not soak the electric oven in water and do not wash it in running water. 

• Wipe the housing and inside of the electric oven with a damp cloth. 

• Do not clean the heating elements using sharp and rough scouring pads or brushes. 

• Wash the roasting tray, the grill rack and the handle for removing the grill rack using a 

washing up liquid.

• Do not wash the accessories in a dishwasher.

• Do not soak the plug or the power cord in water or other liquids. 

Note! Before replugging the appliance and using the appliance again, wait until all parts of 

the appliance are completely dry. 

STORAGE

After use and cleaning of the appliance, put it and store in a dry place out of reach of 

children. The appliance must be stored horizontally.

TRANSPORT

It is recommended to transport the appliance in its original packaging. Avoid excessive 

vibrations during transport.
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10. TROUBLE SHOOTING

 
If any irregularities are found during operation of the appliance, read the table below to 
identify the cause and to find a solution to the problems. 

PROBLEM PROBABLE CAUSE SOLUTION/METHOD OF REPAIR

The appliance does 
not turn on

The power cord is not 
connected Plug the power cord into the socket

The appliance does 
not heat up

the heating mode 
adjustment knob is set to 

OFF  position

Set the heating mode adjustment knob 
to one of the 3 positions: heating from 
top, heating from bottom, heating from 

top and bottom.

The appliance does 
not heat up

The timer adjustment knob 
is set to OFF-0 position

Set the timer adjustment knob to the 
required roasting time.

JIF NONE OF THE ABOVE RECTIFIES THE SITUATION, THEN CONTACT A QUALIFIED 

TECHNICIAN. DO NOT ADJUST AND REPAIR THE OVEN ON YOUR OWN.

11.  DISPOSAL OF WASTE EQUIPMENT

Waste electrical appliances are recyclable waste — it is forbidden to 
dispose of them to household waste bins, since they may contain 
substances hazardous to human health and the environment! 
 The user is requested to actively help us in economical 
management of natural resources and protect natural environment 
by handing over the waste appliance to a recyclable waste (waste 
electrical appliances) storage location.
Information on the relevant waste electrical and electronic 
equipment disposal locations can be found through local 
commune office or seller of the appliance.
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12. DECLARATION OF CONFORMITY WITH THE EUROPEAN STANDARDS

This appliance complies with the requirements of the 
Electromagnetic Compatibility Directive (EMC) and the Low 
Voltage Directive (LVD), therefore it was marked with the CE label 
and provided with a declaration of conformity with European 
standards.

13. GUARANTEE

The product is covered with a 2-year guarantee. In a case of a fault, return the appliance 
to store where it was purchased and remember to present the proof of purchase. The 
product should be complete and in its original packaging.

14. MANUFACTURED FOR

JOINCO POLSKA SP. Z O.O. 
ul. Cybernetyki 9
02-677 Warsaw, Poland
www.joinco.pt
Manufactured in the P.R.C.
Lot No: 174/17
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