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2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model: JB-2038G
Nr partii: 171/19
Napięcie zasilania: 220-240 V~ 50/60 Hz
Moc: 2500 W

Wymiary: 530x270x85 mm
Materiał: żelazo (obudowa), nylon (uchwyt)
Waga netto: 3,61 kg
Waga brutto: 3,91 kg

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 tę instrukcję obsługi, aby móc korzystać z niej w czasie 
użytkowania produktu.

1. WPROWADZENIE

4. UŻYCIE ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

 • 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.

 • Kuchenka elektryczna służy do podgrzewania i przygotowywania posiłków.
 • Kuchenka elektryczna nie jest przeznaczona do użycia w innym celu niż powyższe.

3. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

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

1 x KUCHENKA ELEKTRYCZNA 
DWUPALNIKOWA 1 X INSTRUKCJA OBSŁUGI
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• Z urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku od  
8 lat wzwyż, jeśli zostają pod nadzorem dorosłych 
lub zostały zapoznane z obsługą urządzenia 
w bezpieczny sposób i rozumieją związane 

6. INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

5. OPIS PRODUKTU

1. Uchwyty do przenoszenia
2. Antypoślizgowe nóżki
3. Pokrętło regulacji temperatury 

z diodą sygnalizującą pracę
4. Obudowa górna
5. Miska ociekowa
6. Płyta grzewcza

4
1

2 3

6
5

Powierzchnia po użyciu pozostaje gorąca! Nie dotykać!

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.

Uwaga! Ryzyko poparzenia!
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z tym zagrożenia. Czyszczenie i konserwacja nie 
powinny być dokonywane Jeśli przewód zasilający 
jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez 
producenta, autoryzowany serwis lub podobnie 
wykwalifikowane osoby w celu uniknięcia zagrożenia. 

• Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. 
• Czyszczenie i konserwacja nie powinny być 

dokonywane przez dzieci, chyba że mają powyżej  
8 lat i pozostają pod nadzorem osoby dorosłej.

• Trzymaj urządzenie i jego przewód z dala od dzieci 
w wieku poniżej 8 lat.

• Zawsze należy odłączyć urządzenie od zasilania, 
jeśli jest pozostawione bez nadzoru oraz przed 
montażem, demontażem i czyszczeniem.

• Wyłącz urządzenie i odłącz od gniazda zasilania 
przed czyszczeniem.

• Powierzchnię urządzenia należy czyścić 
zgodnie z informacjami zawartymi w rozdziale  
7 INSTRUKCJA CZYSZCZENIA I PRZECHOWYWANIA

• Proszę uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi 
przed rozpoczęciem korzystania z produktu 
i zawsze zachowywać podstawowe środki 
ostrożności, zgodnie z poniższymi wskazówkami:

• Urządzenie przeznaczone wyłącznie do 
użytku domowego.

• Przed podłączeniem urządzenia upewnić się, czy 
napięcie wskazane na urządzeniu odpowiada 
wartości miejscowego napięcia sieciowego.
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• Nie korzystać z urządzenia w przypadku 
uszkodzenia przewodu zasilającego, wtyczki lub 
innych części urządzenia.

• Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługiwania 
za pomocą zewnętrznych regulatorów 
czasowych lub innych zewnętrznych urządzeń 
zdalnego sterowania.

• Ostrzeżenie: Zachować ostrożność przy kontakcie 
z płytą i czyszczeniu urządzenia.

UWAGA:
• Na czas gotowania ustawić kuchenkę elektryczną 

na płaskiej i równej powierzchni i zachować 
odległość od ściany powyżej 10 cm.

• Nie używać kuchenki elektrycznej w pobliżu 
kuchenki gazowej i naftowej.

• Nie czyścić kuchenki elektrycznej bezpośrednio 
pod wodą.

• Chronić przed działaniem wysokich temperatur.
• Podgrzewać żywność w otwartym naczyniu.
• Nie używać kuchenki elektrycznej na powierzchni 

z żelaza, w tym na żadnej powierzchni z metalową 
powłoką powyżej 10 cm.

• Nie kłaść pustego naczynia na włączonej 
kuchence elektrycznej – prowadzi to do 
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pogorszenia wydajności urządzenia, a nawet do 
powstania zagrożeń.

• Regularnie czyścić kuchenkę elektryczną, unikać 
gromadzenia się tłuszczu, który negatywnie wpływa 
na pracę urządzenia.

• Podczas gotowania nie dotykać płyty ręką – 
ryzyko poparzenia.

• Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, należy go 
wymienić na nowy.

• Nie dopuszczać do samodzielnego korzystania 
z kuchenki elektrycznej przez dzieci – 
ryzyko poparzenia.

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

7. INSTRUKCJA CZYSZCZENIA I PRZECHOWYWANIA

CZYSZCZENIE
Urządzenie i jego części najłatwiej wyczyścić bezpośrednio po użyciu.

Do czyszczenia urządzenia nie używać środków ściernych, zmywaków drucianych, 
środków na bazie alkoholu itp. Pod żadnym pozorem nie zanurzać w wodzie ani nie 
czyścić w wodzie.

1. Przed przystąpieniem do czyszczenia kuchenki elektrycznej należy upewnić się, że 
wtyczkę odłączono od zasilania.

2. Do usuwania brudu stosować łagodny detergent.
3. Jeśli zabrudzenie jest niewielkie, po prostu przetrzeć urządzenie czystą, 

wilgotną ściereczką.
4. Nie czyścić bezpośrednio wodą ani nie wkładać do wody. Przedostanie się wody do 

wnętrza urządzenia może spowodować usterkę.
5. W celu łatwego czyszczenia miski ociekowej elementu grzewczego podnieść jeden koniec 

kuchenki za uchwyt i przechylając delikatnie wyczyść część ociekową kuchenki. 
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Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych, należy zawsze przestrzegać 
podstawowych zasad bezpieczeństwa, aby zmniejszyć ryzyko pożaru, zagrożenia 
elektrycznego i obrażeń osób, w tym:

 • Przed podłączeniem kuchenki sprawdź czy kabel zasilający nie jest uszkodzony lub 
przygnieciony innym urządzeniem. 

 • Upewnij się, że twoje urządzenie jest ustawione poziomo na równej powierzchni. 
Unikaj używania naczyń, które są niestabilne i łatwo mogą się przechylić. Umieść 
naczynie na elemencie grzewczym. Nie podgrzewaj pustego naczynia. Obróć 
pokrętło na wybraną odpowiednią pozycję. Model wyposażony jest w lampkę 
kontrolną, która zaświeci się, wskazując, że element grzewczy jest zasilany, 
a ogrzewanie rozpocznie się natychmiast. Metalowe powierzchnie staną się gorące. 
Nie dotykaj podczas używania.

 • Po zakończeniu gotowania przestaw pokrętło zasilania z powrotem w położenie 
„0”. Uwaga palniki przez jakiś czas pozostaną gorące – ryzyko poparzenia! Jeśli 
palnik nie będzie używany przez dłuższy czas, zaleca się odłączenie urządzenia od 
gniazdka. Pomaga to zapobiegać przypadkowym oparzeniom.

8. INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

9. 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.

10. 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.

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.

11. DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z NORMAMI EUROPEJSKIMI
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12. WYJAŚNIENIE 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 podmiot dla którego wyprodukowano produkt, 
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.

Oznaczenie materiału, z którego wykonane jest opakowanie – 
tektura falista.

Urządzenie klasy I w którym ochronę przed dotykiem 
bezpośrednim zapewnia podstawowa izolacja. Urządzenie zawiera 
także dodatkowe środki bezpieczeństwa. Przewodzące dostępne 
części są połączone z przewodem uziemiającym w stałym 
okablowaniu instalacji - ochrona przed dotykiem pośrednim.

Produkt do użytku wewnątrz pomieszczeń

Uwaga! Ryzyko oparzenia!

13. WYPRODUKOWANO DLA

Joinco Polska Sp. z o.o.
ul. Cybernetyki 9
02-677 Warszawa, Polska
www.joinco.pt
Wyprodukowano w Chinach
Nr Partii: 171/19
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2. SPECIFICATIONS

Model: JB-2038G
Lot No.: 171/19
Supply voltage: 220-240 V~ 50/60 Hz
Power: 2500 W

Dimensions: 530x270x85 mm
Materials: ferrous steel (body), Nylon (handles)
Net weight: 3.61 kg
Gross weight: 3.91 kg

Thank you for choosing this appliance. Hoffen believes you will enjoy using it. Before 
you start using the appliance, please read the User Manual carefully, especially the 
safety precautions and the instructions on cleaning and storage.
Keep this User Manual for future reference.

1. INTRODUCTION

4. INTENDED USE

 •  This appliance is intended for indoor home use only and must not be used for 
professional or commercial purposes. Any other use is not intended and may 
be hazardous.

 •  The manufacturer will not be liable for any injury caused by non-intended use.
 •  The electric cooker is intended for the cooking and reheating of food.
 •  No other use is intended for this appliance.

3. PACKAGE CONTENTS

Unpack the appliance and check that all the following contents are present. Also check 
that it functions correctly.

1 x ELECTRIC DOUBLE HOTPLATE 1 x USER MANUAL
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• This appliance can be operated by children 
over 8 years old if supervised by able adults 
or if they are instructed in the safe use of the 

6. SAFETY PRECAUTIONS

5. APPLIANCE OVERVIEW

1. Carrying handles
2. Non-slip feet
3. Temperature control with 

Power-On LED
4. Upper body
5. Drip pan
6. Hot plate

4
1

2 3

6
5

The surface remains hot after use! Do not touch!

Thoroughly read and understand this User Manual 
before use. Strictly follow these instructions while 
operating the appliance. Please keep the packaging 
and the User Manual for future reference as it contains 
important information about your safety.

CAUTION! Risk of burns!
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appliance and they understand the hazards. 
If the power cord is damaged, it must be 
replaced by the manufacturer, their authorised 
technical service or similarly qualified 
professional to avoid hazard.

• This appliance is not a toy, and children must 
not play with it.

• Children may clean and maintain the appliance 
if they are over 8 years old and are supervised 
by an able adult.

• Keep the appliance and its power cord out of 
the reach of children below 8 years old.

• Always unplug the appliance from the 
electrical supply if left unattended or before 
installation, removal or cleaning.

• Unplug the appliance from the electrical 
supply before cleaning.

• Clean the surface according to the instructions 
given in Section 7 CLEANING AND STORAGE.

• Carefully read the User Manual before using 
the appliance and always follow the basic 
safety precautions below:

• The appliance is intended for household 
use only.

• Before plugging the appliance into the 
electrical supply, verify that the voltage rating 
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on the appliance’s data plate is the same as 
your mains supply voltage.

• Do not use the appliance with any damage to 
its power cord, plug or other components.

• The appliance is designed for operation with 
external timer controls or other types of 
remote controls.

• Warning! Handle the hot plates and clean the 
appliance with care.

CAUTION:
• Place the electric cooker on a firm, flat and 

level surface before use.
• The electric cooker must be used at least 10 

cm from any walls or furniture.
• Do not use the electric cooker near gas or 

kerosene cookers/stoves.
• Do not clean the electric cooker immersed or 

under running water.
• Keep away from heat.
• Cook the food in open pots.
• Do not use the electric cooker on surfaces 

made of steel or finished with other metals 
above 10 cm.

• Do not place empty dishes on the hot plates 
when the electric cooker is switched on: this 
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will reduce the heating performance and may 
result in a hazard.

• Frequently clean the electric cooker. Do not 
wait for the layers of fat or grime to become 
thick, as this will reduce the performance.

• Keep hands clear from the hot plates while 
cooking: risk of burns!

• If the power cord is damaged, have it replaced.
• Do not let children use the electric cooker 

unsupervised: risk of burns!

You can request an electronic version of this 
User Manual at info@joinco.com.pl.

7. CLEANING AND STORAGE

CLEANING
1. It is best and easiest to clean the appliance and its parts directly after use.
2. Never use abrasive agents, wire scrubbers, alcohol-based agents etc. to clean the 

appliance. Never immerse the appliance in water or clean it under water.
3. 1. Make sure that the power cord is unplugged from the electrical supply before cleaning.
4. 2. Remove fat and grime using mild detergents.
5. 3. If there is little fat or grime, simply wipe the appliance clean with a clean, moist cloth.
6. 4. Do not clean directly with water or immerse in water. The ingress of water into the 

appliance may result in the failure of this appliance.
7. 5. It is easier to clean the drip pan of the hot plates by lifting the electric cooker by one 

handle and gently wiping the drip pan clean.
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Always follow basic safety precautions when using electric appliances, to avoid or 
minimize the risks of fire, electrocution and injury:
 • Before plugging the electric cooker into the electrical supply, check that the power 

cord is not damaged or crushed with anything heavy.
 • Make sure that the electric cooker stands on a flat, level and firm surface. Do not 

cook using pots and pans which are unstable and which may easily tilt or tip over. 
Place the pot on a hot plate. Do not heat the pot if empty. Turn the temperature 
control dial to the value you want. The Power-On LED shows that the respective hot 
plate is switched on for heating, and immediately starts heating. The metal surfaces 
will become hot. Do not touch them while in use.

 • After the cooking is finished, turn the temperature control dial back to “0”. WARNING! 
The hot plates will remain hot for some time after use. Risk of burns! If you do not 
plan to use the electric cooker for a long time, it is best to unplug the

8. USE

9. WASTE EQUIPMENT DISPOSAL

Waste electrical equipment is recyclable and may include 
substances hazardous to human health and/or the environment. 
Do not dispose of it with the household waste. Support low-
consumption management of natural resources and  environmental 
protection by taking your waste electrical equipment to a recycling 
centre which handles waste electrical and electronic equipment. 
Consult the seller of this applience or your local authotities about 
the nearest authorised point for WEEE disposal.

10. WARRANTY

This appliance is covered by a 2-year warranty. If a defect is found under the warranty, 
return it to the original place of purchase, complete with the proof of purchase for 
warranty processing. Return the appliance complete with all original accessories and 
in its original packaging.

This appliance conforms to the EMC Directive and the Low 
Voltage Directive. Consequently, the appliance is CE marked and 
features a Declaration of Conformity to European standards.

11. EC DECLARATION OF CONFORMITY
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12. SYMBOLS

This symbol means that the product packaging includes a User 
Manual to be read and understood in full before using the product.

The “Green Dot” trademark on the packaging means that the 
importer has contributed financially to the development and 
operation of a domestic system of packaging material recovery 
and recycling in compliance with the Polish and EU laws on waste 
and waste packaging.

Designation of the packaging material: corrugated board.

Class I appliance in which protection against electric shock does 
not rely on basic insulation only but which includes an additional 
safety precaution, in that conductive accessible parts are 
connected to the protective earthing conductor in the fixed wiring 
of the installation in such a way that conductive accessible parts 
cannot become live in the event of a failure of the basic insulation.

This product is intended for indoor use.

CAUTION! Risk of burns!

13. MANUFACTURED FOR:

Joinco Polska Sp. z o.o.
ul. Cybernetyki 9
02-677 Warsaw, Poland 
www.joinco.pt 
Made in China
Lot no. 171/19
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