
Instrukcja obsługi 
i warunki gwarancji

ZESTAW NOŻY
Z WYSOKIEJ JAKOŚCI
STALI NIERDZEWNEJ
KN500
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WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA 
1. Trzymaj noże z dala od dzieci!
2. Ostrze oraz krawędź tnącą zawsze kieruj od siebie na zewnątrz.
3. Wycieraj ostrze zawsze od strony nienaostrzonej.
4. Nigdy nie próbuj łapać spadającego noża.
5. Używaj noży zgodnie z przeznaczeniem.
6. Rękojeść noża zawsze powinna byś sucha i odtłuszczona.
7. Przechowuj noże w bloku z drewna kauczukowego.
8. Zachowaj szczególną ostrożność podczas korzystania z produktu.

WPROWAdZENIE
Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki Götze & Jensen.
Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji 
z jego użytkowania.

NAlEŻy dOKłAdNIE PRZECZyTAć INSTRUKCJę OBSłUGI I JEJ PRZESTRZEGAć!
To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub 
niezgodnego z przeznaczeniem.
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OPIS PROdUKTU
1. Nóż szefa kuchni 8”
2. Nóż kuchenny 8”
3. Nóż do pieczywa 8”
4. Nóż uniwersalny 5”
5. Nóż do warzyw i owoców 3,5”
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Twardość użytej stali nierdzewnej: HRC 52.
Charakterystyka użytej stali nierdzewnej 3CR13: 
Węgiel: (C) 0.311%; Mangan: (Mn) 0.345%; Fosfor: (P) 0.02%; Siarka: (S) 0.021%; Krzem: (Si) 0.404%; 
Chrom: (Cr) 12.1172%. 

WARUNKI UŻyTKOWANIA NOŻy
Zestaw noży KN500 jest przeznaczony do wszelkich prac kuchennych związanych z przygotowaniem potraw. 

UWAGA! 
PAMIęTAJ ABy PRZEd PIERWSZyM UŻyCIEM UMyć NOŻE W WOdZIE Z dOdATKIEM dElIKATNEGO 
dENETERGENTU, NASTęPNIE WyPłUKAć I WyTRZEć dO SUCHA MIęKKĄ ŚCIERECZKĄ.
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Zalecenia użytkowania noży
1. Zestaw noży w bloku drewnianym przechowuj na płaskiej, stabilnej powierzchni z daleka od miejsc, 

które są narażone na występowanie wilgoci, pary.
2. Myj noże pod bieżącą ciepłą wodą z dodatkiem łagodnego detergentu, a na koniec wytrzyj do sucha 

miękką ściereczką.
3. Nie pozostawiaj noży zbyt długo w wodzie.
4. Ostrz noże przy użyciu ostrzałek o stałym kącie nachylenia, np. ostrzałki szczelinowe. Dzięki temu 

ostrze noża zachowa odpowiedni kąt i nie zmieni swoich właściwości. 
5. Po każdym ostrzeniu, noże przepłucz ciepłą wodą i wytrzeć do sucha miękką ściereczką.

Przeciwwskazania użytkowania noży
1. Pamiętaj, aby nie myć noży w zmywarce z uwagi na drewniane elementy.
2. Unikaj krojenia na twardych powierzchniach takich jak metal, kamień czy szkło.
3. Nie otwieraj nożami puszek, butelek czy słoików.
4. Nie używaj silnych środków myjących oraz detergentów do czyszczenia noży.
5. Nie używaj do czyszczenia noży, szorstkich ani chropowatych gąbek czy ściereczek.
6. Nie pozostawiaj noży, na których znajdują się resztki jedzenia, przyprawy lub resztki innych produktów.
7. Nie używaj noży do krojenia twardych produktów takich jak mrożona żywność czy kości.
8. Nie wystawiaj noża na działanie wysokiej temperatury np. ognia.

EKOlOGICZNA I PRZyJAZNA dlA ŚROdOWISKA UTylIZACJA
Możesz pomóc chronić środowisko! Dalsze przekazanie zużytego sprzętu do punktów zajmujących się 
ponownym użyciem lub odzyskiem, przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska 
naturalnego konsekwencji, wynikających z obecnoścI składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego 
składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

WARUNKI GWARANCJI
1. ART-DOM Sp. z o.o. gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych.
2.  Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia 

do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3.  W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta,  

termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4.  Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
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5.  Produkt przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa 
domowego.

6. Gwarancja nie obejmuje:
a.  uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji 

producenta,
d. części z natury łatwo zużywalnych takich jak: żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, 

akcesoria,
e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz 

instruktażu.
7. Klientowi przysługuje wymiana produktu na nowy jeżeli po wykonaniu w okresie gwarancji czterech 

napraw nadal występują w nim wady.
8. Wymiany produktu dokonuje autoryzowany punkt serwisowy lub, jeśli jest to niemożliwe, placówka 

sprzedaży detalicznej, w której produkt został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki). Zwracane 
urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może 
spowodować nieuznanie gwarancji.

9. Powyższa gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających 
z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie 

dowodu zakupu.

UWAGA! 
Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.
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Cały czas udoskonalmy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi.  
Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.
ART-dOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 łódź. Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.


