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Niniejszy dokument zgodnie z prawem jest własnością producenta i zabrania się jego powielania i rozpowszechniania w jakikolwiek 
sposób bez uprzedniego pisemnego upoważnienia. 
Producent zastrzega sobie prawo do nanoszenia zmian bez uprzedzenia w celu wprowadzenia udoskonaleń, które uważa za 
konieczne.  
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Cap 1 WSTĘP 

 

Nieprzestrzeganie wskazań zawartych w załączonej dokumentacji może zagrozić 
bezpieczeństwu urządzenia i spowodować natychmiastową utratę gwarancji. 

 

 

Ostrzeżenia zawarte w niniejszej instrukcji dostarczają ważnych informacji 
dotyczących bezpieczeństwa na różnych etapach instalacji, obsługi i konserwacji. 

 Starannie przechowywać całą dokumentację w pobliżu urządzenia; przekazać ją technikom 
i operatorom wyznaczonym do obsługi. Przed rozpoczęciem jakiejkolwiek czynności na 
maszynie operator zobowiązany jest do przeczytania, zrozumienia i przyjęcia do 
wiadomości treści niniejszej instrukcji. Urządzenie przeznaczone jest do 
profesjonalnego mycia naczyń w zakładach zbiorowego żywienia. W związku z powyższym 
przeprowadzanie czynności instalacyjnych, obsługowych i konserwacyjnych może być 
powierzone wyłącznie przeszkolonemu personelowi, który musi przestrzegać instrukcji 
producenta. Trzymać z dala od zasięgu dzieci. Wybór materiałów, konstrukcja zgodna z 
dyrektywami bezpieczeństwa WE oraz kompletne przetestowanie stanowią gwarancję 
jakości niniejszej maszyny.  

Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody poniesione przez rzeczy i 

osoby, wynikające z nieprzestrzegania instrukcji lub z niewłaściwego użycia maszyny. 

Cap 2 INSTALACJA 

 
Należyte zainstalowanie maszyny jest niezbędne dla jej prawidłowego działania. Niektóre dane 
niezbędne dla instalacji maszyny znajdują się na tabliczce znamionowej zlokalizowanej na prawym 
boku maszyny i na okładce niniejszej instrukcji.  

 

 

Instalacja może być przeprowadzana wyłącznie przez wykwalifikowanych i 
upoważnionych techników. 

2.1 Rozpakowanie 

 
Sprawdzić integralność opakowania i zapisać w specyfikacji wysyłkowej ewentualnie wykryte 
uszkodzenia. Po zdjęciu opakowania upewnić się, czy urządzenie jest nienaruszone; jeżeli 
maszyna jest uszkodzona, natychmiast powiadomić faksem lub listem z pokwitowaniem zwrotnym 
sprzedawcę oraz przewoźnika odpowiedzialnego za transport. Jeżeli szkody są tak duże, że mogą 
zagrozić bezpieczeństwu maszyny, nie należy jej instalować ani używać aż do momentu interwencji 
ze strony wykwalifikowanego technika. 

 

 

Elementów opakowania (plastikowe torebki, styropian, gwoździe itd. ...) nie należy 
pozostawiać w miejscu dostępnym dla dzieci i zwierząt domowych, gdyż stanowią 
potencjalne źródło zagrożenia. 

 
 

2.2 Ustawienie 

 Sprawdzić, czy w miejscu instalacji nie znajdują się lub czy są 
wystarczająco chronione, przedmioty i materiały, które mogą zostać 
uszkodzone przez parę wodną, która może wydobywać się z 
maszyny w trakcie jej pracy.  

 W celu zagwarantowania stabilności należy zainstalować i 
wypoziomować maszynę na jej czterech nóżkach. 

 Inne rozwiązania instalacyjne muszą zostać uzgodnione z 
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producentem i przez niego zatwierdzone. 

 

 

2.3 Podłączenie elektryczne 

 

 Musi być obecny wyłącznik główny wielobiegunowy, który 
przerywa wszystkie styki, w tym także neutralny, o minimalnej 
odległości między rozwartymi stykami wynoszącej 3 mm i z 
wyzwalaczem magneto-termicznym bezpieczeństwa lub 
połączony z bezpiecznikami, do wymiarowania lub wykalibrowania 
zgodnie z mocą wskazaną na tabliczce znamionowej maszyny. 

 Wyłącznik główny musi znajdować się na linii elektrycznej w pobliżu 
miejsca instalacji i może być wykorzystywany wyłącznie do jednego 
urządzenia. 

 Napięcie i częstotliwość sieci elektrycznej muszą odpowiadać 
danym na tabliczce znamionowej 

 W celu zapewnienia bezpieczeństwa musi być obecna 
skuteczna instalacja uziemiająca zgodnie z obowiązującymi 
przepisami w zakresie prewencji. 

 Kabel zasilający, wyłącznie typu H07RN-F, nie powinien być 
naciągnięty ani przygnieciony podczas normalnego działania lub 
konserwacji zwyczajnej. 

 Zacisk ekwipotencjalny przymocowany do korpusu musi być 
podłączony do przewodu ekwipotencjalnego o odpowiednim 
przekroju. 

 Przestrzegać biegunowości wskazanej w schemacie 
elektrycznym. 

 W celu uzyskania dodatkowych informacji należy zapoznać się z 
załączonym schematem elektrycznym. 

 

 

Nie stosować przejściówek, rozgałęziaczy,  przewodów nieodpowiednich pod 
względem typologii i przekroju lub z przedłużaczami niezgodnymi z przepisami 
obowiązującymi w zakresie urządzeń. 

 

2.4 Podłączenie hydrauliczne 

 
Urządzenie należy podłączyć do sieci wodnej za pomocą giętkiego 
przewodu rurowego. Między siecią wodną i elektrozaworem urządzenia 
musi znajdować się zawór odcinający suwakowy, kulowy lub zasuwowy 
będący w stanie, w razie konieczności, szybko i całkowicie 
zamknąć dopływ wody. Zawór odcinający musi znajdować się na linii 
w pobliżu lub zaraz przed urządzeniem. 

 Jeżeli instalacja jest nowa lub rzadko używana, przed przyłączeniem należy umożliwić 
swobodny spływ wody przez dłuższy czas. 

 Zasilanie wodą,  temperatura  i ciśnienie muszą odpowiadać danym wskazanym na tabliczce 
znamionowej maszyny. 

 Jeżeli twardość wody przekracza 14° F (8 dH), zaleca się zainstalowanie przed 
elektrozaworem zewnętrznego zmiękczacza wody. 
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2.5 Podłączenie do odpływu 

 

 Odpływ musi składać się z wolnej studzienki odpływowej z 
syfonem o rozmiarach odpowiednich dla natężenia przepływu w 
rurze odpływowej dostarczonej wraz z maszyną. Rura musi docierać 
do studzienki bez konieczności jej naciągania, ściskania, 
zginania, zgniatania, naciskania ani wciskania. 

 Opróżnienie zbiornika zachodzi w wyniku działania siły ciężkości, w 
związku z czym odpływ nie może znajdować się na poziomie 
wyższym niż ten wskazany na rysunku ( 525mm) 

 
 

Z pompą odpływową (dostępna 
na żądanie) 

 W przypadku, gdyby odpływ znajdował się powyżej wskazanego 
poziomu, istnieje możliwość użycia wersji wyposażonej w pompę 
odpływową (dostępna na żądanie). 

 W tym przypadku maksymalna wysokość odpływu wynosi 710 mm. 

 Zawsze należy sprawdzić, czy odpływ działa prawidłowo i czy nie 
jest zatkany. 

 Każde inne rozwiązanie musi być wcześniej uzgodnione z 
producentem i zatwierdzone przez niego. 

 

 

2.6 Nabłyszczacz i detergent 

 

 Dozowanie nabłyszczacza zachodzi poprzez dozownik hydrauliczny, który jest 
seryjnie zamontowany w maszynie. 

 Dozowanie detergentu zachodzi ręcznie (chociaż zawsze zaleca się 
zainstalowanie dozownika automatycznego) 

 Dozowanie ustalone zostaje na podstawie twardości wody przez technika 
instalatora, który zadba także o wykalibrowanie dozowników. 

 Poziom płynów w pojemniku musi zawsze pozwalać na ich pobranie; 
pojemnik nigdy nie może być pusty ani uzupełniany produktami 
korozyjnymi lub zanieczyszczonymi. 

Cap 3 RYZYKA I WAŻNE OSTRZEŻENIA 

 Urządzenie to przeznaczone jest wyłącznie do użytku, dla którego zostało skonstruowane. 
Każde inne użycie uważane jest za niewłaściwe i niebezpieczne. 

 Wyspecjalizowany personel, który przeprowadza instalacje, zobowiązany jest 
odpowiednio przeszkolić użytkownika w zakresie działania urządzenia i ewentualnych 
środków bezpieczeństwa, także poprzez demonstracje praktyczne. 

 

 Każdy rodzaj interwencji na maszynie, także w przypadku awarii, może być przeprowadzany 
wyłącznie przez producenta lub autoryzowane centrum pomocy i przez wykwalifikowany 
personel, z użyciem wyłącznie oryginalnych części zamiennych. 

 Odłączyć i odizolować maszynę od sieci elektrycznej i wodnej przed rozpoczęciem czynności 
konserwacyjnych, naprawczych i czyszczenia. 

 

 Maszyna NIE może być używana przez nieprzeszkolony personel. 

 Maszyna NIE może pozostawać pod napięciem, kiedy nie jest używana.  
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 NIGDY  nie otwierać gwałtownie drzwiczek maszyny, jeżeli nie skończyła ona cyklu. 

  NIGDY nie używać maszyny bez zabezpieczeń zapewnionych przez producenta. 

 NIGDY nie używać maszyny do mycia przedmiotów naruszonych lub ze względu na typ, 
kształt, rozmiar lub tworzywo nienadających się do mycia w maszynie.  

  NIGDY nie używać urządzenia lub jego części jako drabiny lub podpory dla osób, rzeczy lub 
zwierząt. 

 NIGDY nie zanurzać gołych rąk w roztworach myjących. 

 NIGDY nie przewracać maszyny po jej zainstalowaniu. 
 
 
 
 
 
 

PONADTO NALEŻY WIEDZIEĆ, ŻE: 
 
1. Nigdy nie uruchamiać programu mycia bez przelewu umieszczonego w zbiorniku. 
2. Przed odprowadzeniem wody ze zbiornika należy pamiętać o wyłączeniu maszyny. 
3. Nigdy nie przybliżać przedmiotów magnetycznych do maszyny, gdyż może się uruchomić także 

z otwartymi drzwiczkami. 
4. Nie używać górnej części maszyny jako płaszczyzny podporowej. 
5. Maszyna nie może być używana przez nieprzeszkolony i nieupoważniony personel. 
6. Technik instalator ma obowiązek sprawdzić działanie uziemienia. 
7. Po koniec testów technik instalator ma obowiązek wystawić pisemne oświadczenie o 

prawidłowym zainstalowaniu oraz o przetestowaniu urządzenia zgodnie z przepisami i z 
prawidłami sztuki.  

 

3.1 Normalne warunki pracy 

 
Temperatura otoczenia : 40°C maks. /4°C min. (średnia 30°C) 
Wysokość                       : aż do 2000 metrów 
Wilgotność względna             : Maks. 30% przy 40°C / maks. 90% przy 20°C 
Transport i składowanie    : między -10°C i 55°C z górną granicą aż do 70°C (przez 
maks. 24 godziny) 

 

 

Cap 4 OBSŁUGA MASZYNY 

W celu ułatwienia opisania różnych funkcji poniżej przedstawiony został układ panelu sterowania z 
podaniem nazwy każdego przycisku i lampki kontrolnej oraz odnośnej numeracji; rysunki odniesienia 
znajdują się na początku instrukcji. W opisie działania maszyny zawsze znajdują się odwołania do tej 
numeracji i nazewnictwa. 

4.1 Legenda i symbole 

  

W odniesieniu do Rys.1 : 
 

1 PRZYCISK ON/OFF 4 WYŚWIETLACZ INFORMACJI 

2 PRZYCISK WYBÓR PROGRAMÓW 5 PASEK LED WSKAZUJĄCY STAN MASZYNY 
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3 PRZYCISK START   

(*) Wyłącznie w wersjach wyposażonych w pompę odpływową.  

 

 
  

Lampka kontrolna zgaszona Lampka kontrolna migająca Lampka kontrolna zapalona 
 

4.2 Włączenie 

 

 Włączyć wyłącznik główny elektryczności, otworzyć zewnętrzny kurek wody. 

 Sprawdzić obecność przelewu. 

 Nacisnąć przycisk ON/OFF (1), jak pokazano na schemacie obok  ( RYS 1) 

 

 Maszyna automatycznie zaczyna się napełniać, pasek led 5 zaczyna migać, 
przesuwając się ku dołowi. (rys. 3) 

 

 Na WYŚWIETLACZU 4 pokazany jest aktywny program mycia. 

 Kiedy na pasku led zapala się na stałe drugi led, maszyna jest gotowa do 
użytku. Rys.3.  
 

 

4.3 Cykl mycia 

W odniesieniu do  Rys.2  w celu zapewnienia prawidłowego działania maszyny zaleca się 

przestrzeganie następujących zasad: 
 

 Używać odpowiedniego kosza, załadowując go bez przeciążenia i bez układania na sobie naczyń. 
Zawsze wstępnie usunąć resztki jedzenia; nie wkładać naczyń z suchymi i stałymi resztkami. 

 Umieścić puste pojemniki w koszu spodem do góry. Włożyć talerze i podobne naczynia do 
odpowiedniego kosza w pozycji pochylonej z wewnętrzną powierzchnią skierowaną do góry.Do 
odpowiedniego kosza włożyć sztućce z uchwytem skierowanym do dołu. 

 Umyć naczynia zaraz po użyciu, aby uniknąć stwardnienia i przytwierdzenia brudu do naczyń. 

 Załadować kosz do maszyny i zamknąć drzwiczki. 

 W celu uniknięcia stłuczeń, używać wyłącznie naczyń nienaruszonych i nadających się do mycia w 
maszynie. 

 Nie umieszczać sztućców ze srebra i ze stali nierdzewnej w tym samym koszyku na sztućce, gdyż 
może dojść do zbrązowienia srebra i prawdopodobnej korozji stali. 
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4.4 Wybór i uruchomienie cyklu  

 W zależności od typu naczyń i ich stanu dostępne są różne rodzaje cyklów. 
 Wybrać cykl mycia odpowiedni do mytych naczyń poprzez kilkakrotne naciśnięcie przycisku 

WYBÓR PROGRAMÓW (2)  Na wyświetlaczu pojawia się typ wybranego programu P1/P2/P3; 
różnica polega na długości czasu mycia   (Rys 3) 

 

 

 W celu uruchomienia programu wystarczy nacisnąć 
przycisk START (3) Podczas mycia pasek led wskazuje 
czas pozostający do zakończenia cyklu. 

 Po zakończeniu cyklu pasek led pozostanie całkowicie 
oświetlony. 

 Aby uzyskać szybkie suszenie, po zakończeniu cyklu natychmiast wyciągnąć kosz z maszyny. 

 Aby wcześniej zakończyć cykl mycia, nacisnąć przycisk  ON/OFF (1). 

 Po pierwszym cyklu pracy aktywuje się automatyczne uruchamianie, w związku z czym w celu 
uruchomienia następnych cyklów wystarczy opuścić kaptur. Tryb ten sygnalizowany jest napisem 
“AS” na wyświetlaczu. 
Aby dezaktywować tę funkcję, przycisnąć na pięć sekund przy otwartych drzwiczkach przycisk 

START (3). (Rys.4 ) aż napis “AS” zniknie. 
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4.5 Wyłączenie maszyny 

 
Przycisnąć przyciskON/OFF (1) jak pokazano obok (odpowiadająca lampka kontrolna gaśnie); na 
WYŚWIETLACZU (10) pozostają dwa włączone segmenty wskazujące obecność napięcia. 

4.6 Wyjęcie zintegrowanego filtra 

1. Wyłączyć maszynę. 
2. Ustawić ramiona myjące i płuczące w pozycji prostopadłej w stosunku do brzegu 

drzwiczek (Rys.5 ). 

3. Unieść każdy półfiltr, chwytając za odpowiedni uchwyt. 

4.7 Opróżnienie maszyny 

 

4.7.1 Maszyny bez pompy odpływowej 

 
 Wyłączyć maszynę. 

 Wyjąć zintegrowany filtr (Rys.5 ). 

 Wyjąć przelew, pociągając go ku górze (Rys.6 B ), poczekać, aż zbiornik zostanie 

całkowicie opróżniony. 
 

W razie konieczności wyciągnąć filtr zbiornika i wyczyścić go (Rys.6 C ). 

4.7.2 Maszyny z pompą odpływową 

 

 Gdy maszyna jest włączona (Rys.7 ), nacisnąć przycisk WYBÓR PROGRAMÓW (2) 

aż pojawi się napis dr (rys. 7). 
 Wyjąć zintegrowany filtr (Rys.5 ). 
 Wyjąć przelew (Rys.6 B ). 
 Nacisnąć przycisk START (3), rozpoczyna się odprowadzanie wody z maszyny, lampka 

kontrolna miga. 
 Po zakończeniu maszyna wyłącza się.  

 

W razie konieczności wyciągnąć filtr zbiornika i wyczyścić go (Rys.6 C ). 

4.8 Koniec pracy 

 

 Pod koniec dnia należy zawsze opróżnić maszynę, jak zostało opisane w paragrafie “Opróżnienie 
maszyny”. 

 Odłączyć zasilanie elektryczne za pomocą wyłącznika głównego i zamknąć zewnętrzny 
kurek wody. 

 Przeprowadzić konserwację zwyczajną i wyczyścić maszynę, jak opisano w paragrafie 
“Konserwacja”. 

 W razie możliwości pozostawić kaptur otwarty, aby zapobiec powstawaniu wewnątrz 
nieprzyjemnych zapachów.  

 
 

Cap 5 KONSERWACJA 
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Przed przeprowadzeniem jakiejkolwiek czynności konserwacyjnej, całkowicie 
odprowadzić wodę, odłączyć zasilanie i zamknąć zewnętrzny zawór wody. 

 

5.1 Czyszczenie i higiena 

 
W celu zagwarantowania higieny maszyny należy okresowo przeprowadzać wskazane poniżej 
czynności konserwacyjne Ponadto należy przeprowadzać okresową sanityzację za pomocą 
odpowiednich produktów, niekorozyjnych i dostępnych w sklepach. 

5.2 Konserwacja zespołu filtracyjnego 

 
Należy wykonać tę procedurę pod koniec dnia lub kiedy na filtrach obecne są osady brudu. 
 

1. Wyjąć i wyczyścić kosze. 
2. Opróżnić zbiornik zgodnie z instrukcjami podanymi w paragrafie “Opróżnienie maszyny". 
3. Dokładnie wyczyścić zintegrowany filtr. 
4. Dokładnie wyczyścić zbiornik i maszynę za pomocą produktów dezynfekujących i 

nieściernych.  
5. Wyjąć filtr standardowy, ciągnąc go ku górze, jak pokazano na rysunku i dokładnie go 

wyczyścić. 
6. W celu wyczyszczenia stalowego zbiornika nie używać produktów i przedmiotów ściernych; 

użyć natomiast wilgotnej i lekko namydlonej szmatki. 
7. Nie używać strumieni wody pod ciśnieniem, gdyż mogą uszkodzić instalację elektryczną. 
8. Po zakończeniu wymienionych czynności umieścić starannie i na swoim miejscu każdą 

część. 

5.3 Czyszczenie ramion myjących 

 
Ramiona myjące i płuczące są łatwo wyjmowane, aby pozwolić na okresowe czyszczenie dysz i 
zapobieżenie możliwemu zatkaniu i/lub osadom.  

Postępować w następujący sposób (Rys.9 ): 

 

 Zdjąć nasadkę R i wyjąć ramiona. 

 Umyć każdą część pod strumieniem bieżącej wody, dokładnie wyczyścić dysze, ewentualnie za 
pomocą wykałaczki lub małych narzędzi. 

 Wyczyścić sworznie obrotowe ramion wewnątrz maszyny i strefę wylotu wody myjącej i 
płuczącej. 

 Umieścić na swoim miejscu ramiona i sprawdzić ich swobodny obrót. 
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Cap 6 Regulacje/Kontrole   

 

 

Zwykle wyświetlacz pokazuje wybrany program; 
istnieje możliwość wyświetlenia temperatur mycia 
poprzez przyciśnięcie przycisku wyboru programu 2, 
wyświetlacz pokaże kolejno temperaturę mycia, 
temperaturę płukania w C° i w końcu liczbę cyklów 
wykonanych od początku pracy urządzenia (na 
przykład w przypadku pokazanym obok maszyna 
wykonała 1810 cyklów.). 

Istnieje możliwość ustawienia temperatur mycia i płukania w następujący sposób:  
 
Gdy maszyna jest wyłączona, przyciskać przycisk włączenia maszyny aż do wyświetlenia “t”, 
czyli ustawionej temperatury mycia, którą można zwiększyć lub zmniejszyć za pomocą przycisków 
3 i 4.  Poprzez ponowne naciśnięcie P1 istnieje możliwość wyświetlenia “b” temperatury płukania, 
którą można zwiększyć lub zmniejszyć za pomocą przycisków  3 lub 4. 

6.1 Autodiagnoza  

 
Maszyna wyposażona jest w system autodiagnostyczny będący w stanie wykryć  
i zasygnalizować serię nieprawidłowości.  

Nieprawi
dłowość 

Opis i możliwe środki zaradcze 

BOILER TANK

 

 

Nieprawidłowość w odprowadzaniu wody. 
Odprowadzanie wody nie zostaje wykonane lub zostaje wykonane w sposób 
nieprawidłowy.Sprawdzić, czy został wyjęty przelew.Sprawdzić, czy przewód 
odpływowy nie jest zgięty lub przygnieciony oraz czy syfon lub filtry nie są zatkane. 
Wykonać ponowny cykl odprowadzania wody. 

BOILER TANK

 

 

Nieprawidłowość w przywracaniu temperatury bojlera. 
Nie doszło do przywrócenia temperatury bojlera w ustawionym czasie podczas cyklu 
mycia.Wyłączyć i ponownie włączyć maszynę oraz przeprowadzić nowy cykl. 

BOILER TANK

 

 

Nieprawidłowość w doprowadzeniu wody.  
Sprawdzić, czy przyłączenia hydrauliczne są prawidłowe oraz czy jest otwarty kurek 
zasilania wodą. Sprawdzić, czy jest obecny przelew, jeżeli jest konieczny dla 
działania maszyny. 

BOILER TANK

 

Nieprawidłowość w pracy czujnika temperatury zbiornika.  
Maszyna nie odczytuje wartości temperatury zbiornika. Wyłączyć i ponownie włączyć 
maszynę. 
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BOILER TANK

 

 

Nieprawidłowość w pracy czujnika temperatury zbiornika.  
Przerwać program w toku, wyłączyć zmywarkę. Ponownie włączyć ją po kilku 
minutach i ponownie uruchomić cykl.  

BOILER TANK

 

 

Nieprawidłowość w pracy czujnika temperatury bojlera.  
Maszyna nie odczytuje wartości temperatury bojlera. Wyłączyć i ponownie włączyć 
maszynę. 

BOILER TANK

 

 

Nieprawidłowość w odczytaniu temperatury bojlera. 
Przerwać program w toku, wyłączyć zmywarkę. Ponownie ją włączyć i ponownie 
uruchomić cykl.  

BOILER TANK

 

 

Temperatura bojlera przekracza wartość graniczną. 
Przerwać program w toku, wyłączyć zmywarkę i poczekać kilka minut. Po kilku 
minutach ponownie uruchomić cykl. 

BOILER TANK

 

 

Temperatura zbiornika przekracza wartość graniczną. 
Przerwać program w toku, wyłączyć zmywarkę i poczekać kilka minut. Ponownie ją 
włączyć i ponownie uruchomić cykl.  

BOILER TANK

 

 

Bezpieczeństwo elektromechaniczne. 
Wartość temperatury lub poziom w zbiorniku przekraczają wartości bezpieczeństwa. 
Zadziałała blokada elektromechaniczna, zwrócić się do autoryzowanej pomocy 
technicznej. 

UWAGA! Wyłączenie i kolejne włączenie maszyny "resetuje" sygnalizację; jeżeli po 
zastosowaniu się do podanych wskazań problem ponownie wystąpi, należy zwrócić się do 
autoryzowanej Pomocy Technicznej. 
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Cap 7 LIKWIDACJA 

W naszych maszynach nie zostały użyte materiały, które wymagają szczególnych procedur 
likwidacji. 

 

7.1 Prawidłowa likwidacja produktu 

(odpady elektryczne i elektroniczne) 
(Do zastosowania w krajach Unii Europejskiej i w 
krajach z systemem segregacji odpadów). 
Znak zamieszczony na produkcie lub w jego 
dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji 
produkt nie powinien być usuwany razem z odpadami z 
gospodarstw domowych. Aby nie dopuścić do 
zagrożenia dla środowiska naturalnego lub zdrowia 
ludzi poprzez niewłaściwe usuwanie odpadów, należy 
oddzielić ten produkt od innych odpadów i usunąć w 
sposób odpowiedzialny,  umożliwiający jego recycling i 
ponowne wykorzystanie zasobów materiałowych. 
Użytkownicy prywatni powinni skontaktować się ze 
sprzedawcą, u którego zakupili produkt lub z 
miejscowym urzędem wyznaczonym do udzielania 
wszelkich informacji dotyczących segregacji odpadów i 
recyklingu tego typu produktu. 
Firmy powinny skontaktować się z dostawcą w celu 
sprawdzenia warunków umowy kupna. Tego produktu 
nie można usuwać razem z innymi odpadami 
handlowymi. 
 

 

 

 

 

Cap 8 GWARANCJA 

Gwarancja nie obejmuje: 

 żadnych części, które podlegają naturalnemu zużyciu (uszczelki, żarówki, części z 

tworzywa i szklane itp.)  

 urządzenia jeśli podłączone było niezgodnie z instrukcją lub przez osoby nie posiadające 

odpowiednich uprawnień 

 uszkodzeń spowodowanych warunkami atmosferycznymi (np. deszcz, śnieg, promienie 

słoneczne, wysoka wilgotność lub zapylenie, bardzo wysokie i bardzo niskie temperatury, 

wyładowania atmosferyczne) 

 uszkodzeń spowodowanych przez osoby trzecie i uszkodzeń mechanicznych 

 uszkodzeń spowodowanych nieodpowiednią eksploatacją i konserwacją 

 uszkodzeń wynikłych z ingerencji w urządzenie przez osoby nieupoważnione 

 

Wykaz części i materiałów eksploatacyjnych jest dostępny u producenta. 
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Warunkiem koniecznym do udzielenia gwarancji jest 

prawidłowo wypełniona karta gwarancyjna. Dokument ten 

dostarcza i wypełnia firma montująca  

i serwisująca urządzenie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RM GASTRO s.r.o. jako producent udziela rocznej gwarancji, która jest realizowana przez 

dilera (firmę sprzedającą urządzenie). Wzs przypadku, gdy diler nie jest w stanie dokonać 

naprawy lub wymiany gwarancyjnej prosimy o bezpośredni kontakt z importerem: 

 

 
RM GASTRO Polska Sp. z o. o. 

 ul. Skoczowska 94 

 43-450 Ustroń 

 (33) 854 73 26 

 info@rmgastro.pl 

 www.rmgastro.pl 

Firma serwisująca: 

................................................................. 

................................................................. 

................................................................. 

................................................................. 

................................................................. 

 


	okładka N - 100
	N-100 zmywarka kapturowa



