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Dziękujemy za zakup naszego produktu. Przed pierwszym użyciem prosimy dokładnie zapoznać 

się z niniejszą instrukcją obsługi. 
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SEKCJA 1: Informacje ogólne  
WPROWADZENIE  

Przed rozpoczęciem użytkowania danego urządzenia należy przeczytać ze zrozumieniem poniższą  

instrukcję. 

Niniejsza instrukcja musi być zawsze dostępna dla osób upoważnionych do obsługi urządzenia  

i przechowywana w jego pobliżu, w bezpiecznym miejscu. 

Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom, zwierzę-

tom i mieniu spowodowane nieprzestrzeganiem zasad opisanych w niniejszej instrukcji. 

Instrukcja jest integralną częścią urządzenia i musi być przechowywana do ostatecznej utylizacji samej  

maszyny. 

Upoważnieni operatorzy mogą wykonywać przy urządzeniu tylko te czynności, za które są odpowie-

dzialni. 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Ekspres jedno grupowy  
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Akcesoria 

 

Ekspres dwu grupowy 
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Akcesoria 

 

KOMPONENTY  

Ekspres jedno grupowy  
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Ekspres dwu grupowy 
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SEKCJA 2: Instalacja i uruchomienie 
USTAWIENIE 

• Zainstaluj ekspres na równej powierzchni. Dostosuj nóżki 

upewniając się, że ekspres rozdziela kawę do wszystkich 

kubków równomiernie. 

• Wybierz suchą, mocną i stabilną powierzchnie do instalacji 

przynajmniej 110 cm powyżej podłogi. 

• Pozostaw odpowiednio miejsce nad i za ekspresem w celu 

zapewnienia odpowiednich warunków do użytkowania i 

czyszczenia.  

• Nie instaluj ekspresu kiedy jest mokry lub wilgotny. Jeśli 

jest mokry lub sucha pozostaw go do całkowitego wy-

schnięcia, a później poproś właściwy personel aby sprawdził czy żadna elektroniczna część nie 

jest naruszona. 

INSTLACJA ELEKTRYCZNA  

Ekspres do kawy powinien zostać podłączony do instalacji elektrycznej jedynie 

przez wykwalifikowany personel. Poniższe zasady powinny być za każdym ra-

zem przestrzegane: 

• Sprawdź czy specyfikacje techniczne na tablicy znamionowej odpo-

wiadają specyfikacją technicznym zasilania w miejscu instalacji 

• Ekspres do kawy musi zostać podłączony do gniazdka, który posiada 

uziemienie zgodne z regulacjami prawnymi w kraju, w którym jest in-

stalowany 

• Należy ochronić linię elektryczną przez przełącznik przewodnika przeznaczonego do zużycia 

energii przez urządzenie oznaczonego na tabliczce znamionowej 

• Wyłącznik prądu resztkowego musi zostać zainstalowany zgodnie z charakterystyką obszaru 

instalacji 

• Sprawdź charakterystykę, moc systemu i średnicę kabli, czy są odpowiednie dla mocy z której 

korzysta ekspres 

• Nie podłączaj ekspresu do zasilania poprzez rozdzielniki gniazd lub dodatkowe zasilacze  

Producent nie zostanie pociągnięty do odpowiedzialności za szkody osób, zwierząt, lub własności spo-

wodowanych niewłaściwym zainstalowaniem ekspresu do kawy. 

NIEBEZPIECZEŃSTWO! Jeśli główny kabel lub wtyczka jest uszkodzona, musi zostać wymieniona przez 

sprzedawcę, jego serwis lub wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć poważnych obrażeń lub nawet 

śmierci! 

Typy połączeń 

Podłącz maszynę według instrukcji na tabliczce znamionowej. 
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PODŁĄCZENIE WODY 

• Podłączenie ekspresu do przyłącza sieciowego wody musi zostać przeprowadzone przez wy-

kwalifikowaną osobę 

• Wylej ok 20 litrów wody z głównego dopływu wody zanim ekspres zostanie podłączony do 

wody 

• Podłącz wąż wlotowy, który połączy ekspres z dopływem wody, powinien on mieć rozmiar 3/8” 

wtyku dopasowany z zaworem odcinającym, dokręcić go kluczem 

• Użyj bezpiecznej wody pitnej o twardości pomiędzy 5ºfH a 8ºfH (francuskiej skali twardości). 

Jeżeli wartość jest poniżej limitu możliwa będzie korozja hydraulicznych części. Jeżeli natomiast 

wartość jest powyżej limitu, obecność wapnia w bojlerze wzrośnie. W obu przypadkach dzia-

łanie maszyny oraz jakość kawy spadnie 

• Jeśli będzie to konieczne podłącz do ekspresu zmiękczacz wody lub remineralizer aby zmienić 

twardość wody. Użyj elastycznego węża, który jest załączony w pudełku z akcesoriami do eks-

presu 

• Podłącz jeden koniec karbowanej rury do kielicha spustowego, drugi połącz do głównej rury 

odpływowej w miejscu instalacji 

WAŻNE! Używaj tylko wyłącznie węży dołączonych do maszyny. Nigdy nie używaj ich ponownie. Upew-

nij się, że rura odpływowa nie jest skręcona oraz czy cała rura znajduje się poniżej poziomu kielicha 

spustowego. 

CIŚNIENIE I TEMPERATURA  

• Temperatura i ciśnienie bojlera są ze sobą bezpośrednio powiązane 

• Maszyna jest wyposażona w manometr, który będzie wyświetlał ciśnienie w bojlerze, jeśli ma-

szyna wyposażona jest w wyświetlacz, na nim również będzie pokazywane ciśnienie. 
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Związek pomiędzy ciśnieniem a temperaturą bojlera 

 

URUCHAMIANIE EKSPERSU  

• Otwórz zewnętrzne źródło wody do maszyny 

• Włącz główny przycisk zasilania 

• Naciśnij przycisk napojów na panelu kontrolnym w 

każdej grupie, poczekaj aż woda wypłynie nieprze-

rwanie z każdej grupy. W ten sposób wymienniki cie-

pła w maszynie zostaną poprawnie wypełnione. 

• Otwórz zawór parowy aby uwolnić powietrze z boj-

lera. 

• Czerwona lampka oznacza, że bojer się grzeje. 

Lampka wyłączy się kiedy ekspres osiągnie odpowiednią temperaturę. 

• Maszyna jest już gotowa do użytku 

SEKCJA 3: Czyszczenie oraz pielęgnacja 
Czyszczenie ekspresu do kawy 

WAŻNE: 

• Do osiągnięcia najlepszej efektywności, jakości oraz wydajności ekspresu, należy zawsze podą-

żać według instrukcji czyszczenia oraz obsługi zawartych w tym dokumencie 

• Wyłącz zasilanie w trakcie mycia zewnętrznej części maszyny 

• Wszystkie powierzchnie zewnętrzne powinny być czyszczone mokrą szmatką, tak aby nie zo-

stawiała żadnych włókien, nici lub nie zarysowała maszyny 

• Nie używaj agresywnych detergentów czyszczących, rozpuszczalników lub odtłuszczaczy. 

Mogą one uszkodzić maszynę 

Raz dziennie lub po 8 godzinach ostatniej zrobionej kawy, następujące czynności opisane poniżej po-

winny zostać wykonane w celu utrzymania odpowiedniej jakości oraz funkcjonowania systemu wod-

nego w ekspresie: 

• Grupa parząca: umieść pustą kolbę w głównej grupie i przepuść czystą, gorącą wodę przez mi-

nutę 

• Ramię spieniające: umieść ramię poza tacką ściekową i otwórz dźwignię parową na około mi-

nutę 

• Wylot gorącej wody: połóż pojemnik pod wylotem wody i otwórz dźwignię na 20 sek. 
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Codzienne czyszczenie 

• Przemyj grupę parzącą oraz kolbę bez użycia detergentów 

• Wyczyść powierzchnie zewnętrzną ekspresu, zwróć szczególną uwagę na części ze stali nie-

rdzewnej 

• Wyczyść ramię spieniające oraz kran. Bądź pewny, że dysze nie są zablokowane oraz zatkane 

np. mlekiem. Jeśli potrzebne jest ich wyczyszczenie bądź ostrożny aby nie zdeformować lub 

nie zniszczyć części 

• Oczyść tacę ociekową i siatkę ze stali nierdzewnej wkładając je pod bieżącą wodę za pomocą 

szczotki. Możesz powoli wlać 1l gorącej wody do tacy ociekowej aby łatwiej oczyścić ją z resztek 

kawy 

• Wyczyść uszczelkę oraz sitko grupy parzącej. 

Czyszczenie cotygodniowe 

• Wyczyść grupę parzącą oraz kolbę za pomocą specjalnego pudru do czyszczenia 

CZYSZCZENIE GRUPY PARZĄCEJ ORAZ KOLBY 

Czyszczenie uszczelki oraz sitka grupy parzącej  

Kiedy kolba wypełniona jest zmieloną kawą i umieszcza się ją w grupie parzącej, resztki gromadzą się 

w zamkniętej powierzchni. Jeśli te pozostałości są nadmierne powoduje się brak możliwości całkowi-

tego zamknięcia pomiędzy uchwytem filtra a grupą parzącą. Co więcej te pozostałości mogą nawet 

zablokować przepływ wody poprzez grupę parzącą. 

Aby temu zapobiec postępuj według poniższych wskazówek: 

• Zainstaluj ślepy kosz lub uszczelkę w kolbie bez czyszczenia jej detergentem 

• Umieść kolbę w grupie parzącej bez zamiaru jej zamknięcia 

• Włącz espresso 

• Zrób ruch otwierania-zamykania kolby w miejscu bez zamykania jej. Woda w tym momencie 

będzie wyciekała wokół kolby czyszcząc ją. Bądź bardzo ostrożny, woda jest gorąca i może spo-

wodować oparzenia. 

UWAGA! Należy zachować szczególną ostrożność aby unik-

nąć oparzeń w trakcie wykonywania czyszczenia, kiedy 

woda wyleje się wokół kolby. 

 

UWAGA! Nie dokręć kolby. Jeśli zostanie całkowicie zakrę-

cona, woda pod wysokim ciśnieniem może rozprysnąć się 

dookoła i spowodować oparzenia bądź poważne rany. 

Czyszczenie sitka w grupie parzącej 

• Usuń kolbę s grupy parzącej 

• Wyczyść sitko oraz uszczelkę miękką szczotką w celu usunięcia pozostałości kawy 
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Dodatkowa obsługa maszyny 

 

Unikaj umieszczania mokrych kubków na eks-

presie, woda może dostać się do środka ma-

szyny i spowodować szkody. 

Umieszczaj i usuwaj kolbę bardzo delikatnie. 

Nigdy nie używaj dużej siły aby zamknąć kolbę. 

Wymiana uszczelki 

 

1. Aby usunąć kolbę, użyj płaskiego śrubokrętu, aby ulżyć sitko i pociągnąć w dół ze średnią siłą. 

2. Usuń sitko oraz uszczelkę  

3. Usuń i wyrzuć starą uszczelkę. Załóż starą uszczelkę w sitku żłobieniami do góry. 
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4. Usuń filtr, włóż nową uszczelkę oraz sitko do kolby 

5. Rozgrzej uszczelkę aby zmiękczyć gumkę. 1) rozgrzej uszczelkę poprzez gorącą wodę z ekspresu 

lub włóż uszczelkę, kolbę i sitko do gorącej wody 

 

6. Umieść rozgrzaną uszczelkę i sitko w grupie parzącej, używając kolby przy użyciu rąk. 

7. Obróć kolbę w jej zamkniętej pozycji przy użyciu obu rąk i średniej siły. 

8. Usuń kolbę, wtedy uszczelka oraz sitko znajdą się w grupie parzącej. 

SEKCJA 4: Przechowywanie oraz utylizacja maszyny 
Jak przechowywać ekspres do kawy 

• Wykonaj wszystkie procedury czyszczenia opisane w tej instrukcji 

• Odłącz i zwiń kabel zasilający (powinna to zrobić wykwalifikowana osoba) 

• Odłącz wąż doprowadzający wodę do maszyny oraz opróżnij bojler (powinna to zrobić wykwa-

lifikowana osoba) 

• Wyczyść tacę ociekową oraz obudowę maszyny 

• Przykryj/zapakuj maszynę i pozostaw ją w suchym miejscu, gdzie nie zostanie wystawione na 

złe warunki atmosferyczne 

• Jeśli maszyna ma zostać uruchomiona po dłuższym przechowywaniu, wykonaj wszystkie pro-

cedury czyszczenia przed jej podłączeniem 

Utylizacja ekspresu do kawy 

• Wykonaj wszystkie procedury czyszczenia opisane w tej instrukcji 

• Odłącz i zwiń kabel zasilający (powinna to zrobić wykwalifikowana osoba) 
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• Odłącz wąż doprowadzający wodę do maszyny oraz opróżnij bojler (powinna to zrobić wykwa-

lifikowana osoba) 

• Wyczyść tacę ociekową oraz obudowę maszyny 

• Zapakuj i dostarcz ekspres do odpowiedniego miejsca zajmującego się recyklingiem. 

SEKCJA 5: Programowanie 
Elektroniczny panel kontrolny 

Funkcje przycisków 

Oto niektóre z dodatkowych funkcji, które oferuje elektronika: 

• Regulacja kontroli objętości dla 4 różnych espresso na każdą grupę parzącą 

• Kontrola czasu dozowania gorącej wody 

• Automatyczne napełnianie oraz kontrola poziomu wody w bojlerze 

• Automatyczne wyłączanie się elementów grzewczych jeśli nie ma wystarczającej ilości wody 

• Nadzór nad systemem poprzez alarmy 

• Automatyczne czyszczenie się grup parzących 

Panel sterowania jest domyślnie zaprogramowany na 4 standardowe porcje kawy (mogą zostać prze-

programowane według uznania) oraz dalszy wybór. Pierwsze cztery przyciski (1 krótkie espresso, 1 

długie espresso, 2 krótkie espresso, 2 długie espresso) zaparzą zaprogramowaną objętość a później się 

automatycznie zatrzyma, piąty przycisk zaparzą nieprzerwanie dopóki użytkownik nie zatrzyma po-

przez ponownie naciśnięcie przycisku. 
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W zależności jak długi przycisk Ciągły jest naciśnięty posiada 3 funkcje: 

• Mniej niż 1 sekundę, aktywuje gorącą wodę w celu dozowania naparu 

• Pomiędzy 1 a 8 sekund, aktywuje ciągłe dozowanie espresso, w celu zatrzymania, należy po-

nownie wcisnąć przycisk 

• Ponad 8 sekund, aktywuje menu programowania. Ta funkcja zostanie wytłumaczona później 

w rozdziale programowania 

Dodatkowe funkcje dostępne z wyświetlaczem 

 

• Automatyczny przycisk „ON/OFF”; funkcja czuwania 

• Zarządzanie czasem: aktualna data i czas 

• Wyświetlacz reklamowy 

• Ogólny licznik wydanych kaw oraz przelanej gorącej wody 

• Cyfrowa kontrola i wizualizacja temperatury wody w bojlerze 

• Maksymalna kontrola temperatury w bojlerze za pomocą technologii PID 

• Pomoc w przeprogramowaniu i dostosowaniu na wyświetlaczu 

• Wizualny alarm mówiący o konieczności wymiany filtra zmiękczającego wodę 

• Wybór języka wyświetlacza 
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Programowanie dawkowania kawy: 

Ta sekcja wyjaśnia jak zaprogramować automatyczne dawkowanie poprzez przyciski napojów 

• Naciśnij przycisk ciągle przez 8 sek. , wszystkie światełka na klawiaturze zaświecą 

się i przycisk ciągłości mrugnie 

• W ciągu 30 sek. naciśnij wybór jaki chcesz zaprogramować (1 krótkie espresso, 1 długie 

espresso, 2 krótkie espresso, 2 długie espresso). Zauważ że wszystkie światełka się wyłączą 

oprócz tych które zostały wybrane oraz przycisku ciągłości 

• Grupa zacznie dozować espresso, kiedy wymagana objętość zostanie osiągnięta naciśnij wy-

brany przycisk, który się świeci aby zatrzymać dozowanie, teraz ta objętość będzie zapisana 

jako domyślna 

• Powtórz ten proces ze wszystkimi selekcjami które mają zostać przeprogramowane 

W przypadku kiedy chcesz zaprogramować tylko jedną selekcję, postępuj zgodnie z opisem powyżej 

ale jedynie przeprogramuj jedną selekcję. Reszta selekcji pozostanie z wcześniejszymi ustaleniami. 

WAŻNE! Używaj za każdym razem kolby ze świeżą porcją kawy. 

Programowanie każdej opcji na przyciskach po lewej stronie automatycznie ustawia wielkość dozowa-

nia dla wszystkich innych przycisków napojów. To odnosi się tylko do przycisków napojów z lewej 

strony. Programowanie innych przycisków napojów modyfikuje tylko wybrana opcja. 

Programowanie objętości dozowanej gorącej wody 

• Przytrzymaj przycisk ciągłości przez  8 sek., wszystkie przycisku na klawiaturze zaświecą 

się , przycisk ciągłości mrugnie. 

• Przyciśnij przycisk przez mniej niż 1 sek. Wypłynie woda z dyspensera wody gorącej. 
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• Przyciśnij ten sam przycisk  ponownie aby zatrzymać dozowanie i ustawienie nowej ob-

jętości wody. Różne objętości wody mogą być ustawione na każdej klawiaturze. 

Programowanie temperatury dla turbo spieniacza 

• Przytrzymaj przycisk ciągłości przez 8 sek., wszystkie przycisku na klawiaturze zaświecą 

się , przycisk ciągłości mrugnie. 

• Umieść ramię parowe w płynie aby je podgrzać 

• Naciśnij guzik pary  

• Kiedy płyn osiągnie wymaganą temperaturę, naciśnij przycisk pary  ponownie do zatrzy-

mania. Nowa temperatura jest teraz zapamiętana. 

W trakcie programowania tego przycisku obejmie on tylko temperaturę płynu, a nie czas naparowania. 

Kiedy raz elektroniczne ramię naparowujące osiągnie zaprogramowaną temperaturę, automatycznie 

się wyłączy. Różne objętości płynu nie wpłyną na temperaturę. 

Maksymalny czas bezpieczeństwa 

Dla dodatkowego bezpieczeństwa wszystkie ustawienia dozowania posiadają maksymalny czas dozo-

wania ustawiony na 5 minut. 

Dostęp do drugiego poziomu menu 

• Przytrzymaj przycisk ciągłości przez 8 sek. na lewej klawiaturze 

• (Włączając 1 poziom patrz fig.A) Teraz wszystkie światła na klawiatu-

rze zaświecą się a przycisk ciągłości błyśnie. Nie puszczaj przycisku cią-

głości  dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się napis „Ustawienie 

zegara”. Od tego momentu włącza się drugi poziom menu. 

• Włącz „Ustawienie zegara” poprzez wciśnięcie przycisku  (2 

krótkie espresso) lub włączyć przeglądanie systemu poprzez wciśnięcie 

przycisku  (1 krótkie espresso) lub  (1 długie espresso) 
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Ustawienie zegara, daty 

• Aby ustawić zegar należy wcisnąć  (2 krótkie 

espresso) w trakcie wyświetlania „Ustawienia czasu” 

• Zaczyna migać godzina, zmniejsz lub zwiększ wartość po-

przez wciskanie  (1 krótkie espresso) lub  (1 

długie espresso). Jeśli odpowiednia wartość zostanie 

osiągnięta należy wcisnąć przycisk  (2 krótkie 

espresso). 

• Teraz zaczyna migać minuta, zmniejsz lub zwiększ wartość poprzez wciskanie  (1 krótkie 

espresso) lub  (1 długie espresso). Jeśli odpowiednia wartość zostanie osiągnięta należy 

wcisnąć przycisk  (2 krótkie espresso). 

• Następnie w celu ustawienia dnia oraz tygodnia należy postępować tak samo jak w przypadku 

minuty oraz godziny. 

• Jeśli wszystkie wartości zostały ustalone, potwierdź je przyciskiem  wyświetlacz przej-

dzie o następnego menu. 

Automatyczne włączanie i wyłączanie 

• Po zatwierdzeniu dostosowywania czasu oraz daty po-

przez naciśnięcie  przycisku wchodzimy do pro-

gramowania automatycznej funkcji włączania i wyłącza-

nia ekspresu 

• Aby zmodyfikować czas w którym ekspres automatycz-

nie się włącza, kiedy godzina miga dostosuj wartość, 

którą chcesz osiągnąć poprzez wciskanie  (1 krótkie espresso) lub  (1 długie 

espresso). Jeśli odpowiednia wartość zostanie osiągnięta należy wcisnąć przycisk  (2 

krótkie espresso). Wtedy zacznie migać minuta, należy postępować tak jak w przypadku go-

dziny. 

 

Jeśli domyślnie pierwszą wartością będzie –:-- oznacza to, że funkcja jest wyłączona. Tak szybko jak 

zmienimy wartość i będzie się ona różniła od –:-- funkcja zostanie włączona. Jeśli chcemy aby funkcja 

nadal została wyłączona musimy zaakceptować to poprzez wciśnięcie (2 krótkie espresso) kiedy dosto-

sowywana wartość wynosi –:--.  
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• Teraz świeci się automatyczne wyłączanie czasu zmniejsz 

lub zwiększ wartość poprzez wciskanie  (1 krótkie 

espresso) lub  (1 długie espresso). Jeśli odpowied-

nia wartość zostanie osiągnięta należy wcisnąć przycisk 

 (2 krótkie espresso). 

Wtedy zacznie migać minuta, należy postępować tak jak 

w przypadku godziny. Po zatwierdzeniu tej opcji przechodzimy do kolejnego menu. 

• Jeśli opcja automatycznego włączania i wyłączania została ustalona, można również uaktywnić 

opcję włączania dnia wolnego od pracy, w trakcie którego 

ekspres nie włączy się ani raz. Ta opcja nie pojawi się do-

póki czas automatycznego włączania i wyłączania nie zo-

stanie ustawiony. 

• Aby ustawić opcję dnia wolnego zmniejsz lub zwiększ 

wartość poprzez wciskanie  (1 krótkie espresso) 

lub  (1 długie espresso). Jeśli odpowiednia wartość 

zostanie osiągnięta należy wcisnąć przycisk  (2 krótkie espresso) 

 

Jeśli domyślnie pierwszą wartością będzie –:-- oznacza to, że funkcja jest wyłączona. Tak szybko jak 

zmienimy wartość i będzie się ona różniła od –:-- funkcja zostanie włączona. Jeśli chcemy aby funkcja 

nadal została wyłączona musimy zaakceptować to poprzez wciśnięcie  (2 krótkie espresso) kiedy 

dostosowywana wartość wynosi –:--. 

Liczniki 

Dostępne są 4 liczniki: 

• Litrowy: litry wody, które przechodzą przez ekspres 

• Serwisowy: ilość wyparzonych kaw po których należy zrobić przegląd 

• Ogólny licznik zliczający ilość wyparzonych kaw oraz wylanych dawek 

• gorącej wody 

• Ilość wyparzonej kawy według dawek 

Dostęp o liczników 

• Przytrzymaj przycisk ciągłości  przez 8 sek. na lewej klawiaturze Teraz wszystkie światła 

na klawiaturze zaświecą się a przycisk ciągłości błyśnie. Wyświetlacz pokaże (patrz obrazek A) 

• Ponownie wciśnij i przytrzymaj przycisk  dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się napis 

„Dostosowanie zegara” (patrz obrazek B) 
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• Wciśnij szybko przycisk  na wyświetlaczu pokaże się opcja „liczniki” (patrz obrazek C) 

 

Licznik litrowy 

Ten licznik pokazuje ilość wody (litrów) jakie przepływają przez ekspres. Jego głównym zadaniem jest 

ułatwienie kontroli, kiedy należy przeprowadzić regenerację zmiękczacza do wody. Jak się dostać: kiedy 

wyświetlacz pokazuje „liczniki”, zaakceptuj poprzez wciśnięcie  

Aby opuścić i przejść do następnego menu wciśnij  

• W rozdziale dotyczącym filtra zmiękczającego wodę: Regeneracja może zostać zaprogramo-

wana przed daną ilością przelanych litrów wody, zanim pojawi się komunikat o konieczności 

regeneracji filtra. W ten sposób licznik zlicza litry wody i ostrzega kiedy nadejdzie czas nie-

zbędny do regeneracji zmiękczacza wody. 

Aby zresetować ten licznik: 

• Ekspres do kawy musi być włączony 

• Wyłącz ekspres używając głównego włącznika 

• Przytrzymaj wciskanie obu przycisków  oraz  i w trakcie ich wciskania włącz ekspres 

poprzez główny włącznik 

• Wciśnij  przycisk do zatwierdzenia resetu licznika. 

Serwis: Ostrzeżenia do obsługi technicznej 

Ten licznik pokazuje w pierwszym rzędzie (patrz obrazek A) liczbę 

wykonanych usług po których zażądany będzie serwis techniczny 

i konserwacja urządzenia. W drugim rzędzie pokazana jest liczba 

pojedynczych usług od momentu ostatniego resetu. 

Jak włączyć: Od licznika litrowego, dostaniesz się do tego licznika 

poprzez wciśnięcie  Aby wyjść z tego menu i dostać się do następnego wciśnij  Można 

zaprogramować ilość wykonanej usługi zanim pokaże się informacji o koniecznym przeglądzie technicz-

nym i konserwacji. 

Aby zresetować licznik: 
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• Ekspres do kawy musi być włączony 

• Wyłącz ekspres używając głównego włącznika 

• Przytrzymaj wciskanie obu przycisków  oraz  i w trakcie ich wciskania włącz eks-

pres poprzez główny włącznik 

• Wciśnij  przycisk do zatwierdzenia resetu licznika. 

Całkowita liczba wyparzonych kaw 

Ten licznik podlicza całkowitą liczbę wyparzonych kaw przez ten 

ekspres. Nie da się go zresetować. Jak się do niego dostać: 

• Od licznika serwisowego dostaniesz się do tego licznika 

poprzez wciśnięcie  

• Aby wyjść i dostać się do następnego menu wciśnij  

Częściowy licznik 

Licznik ten podlicza ilość wykonanych kaw od ostatniego resetu 

 

 

Usługa parzenia poprzez klawiaturę na ladzie 

• Ten licznik pokazuje liczbę wykonanych usług poprzez 

każdą z możliwości 

• Na ważniejszej części wyświetlacza pokazany jest rodzaj 

dozowania napoju (espresso, długie espresso, 2 espresso, 

2 długie espresso, ciągłe dozowanie oraz dozowanie gorą-

cej wody) po prawej stronie pokazane jest z której kon-

kretnie grupy dozowany jest napój. Pod spodem poka-

zana jest liczba. 

• Te liczniki mogą zostać zresetowane następująco: kiedy 

na wyświetlaczu pokazane jest to co na rysunku A, wciśnij w tym samym czasie oba przyciski: 

 oraz dłużej niż 4 sek.  
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Dostęp do programowania technicznego 

 

• Dostęp do dostosowywania tego menu jest możliwe poprzez klawiaturę z lewej strony ma-

szyny. 

• Kiedy maszyna jest w stanie czuwania (OFF) przytrzymaj przycisk  przez dłużej niż 15 sek. 

dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się informacja: “Language: English” lub “Lengua: Español”. 

Wybór języka 

• Kiedy na wyświetlaczu pokazał się napis: "Select Lan-

guage" możemy zmienić język użyty na wyświetlaczu. 

• Do zmiany języka używaj przycisków  i  

• - Spanish - German - Italian - French – English 

• Aby zaakceptować wybór i przejść do następnego menu 

naciśnij  

Opcje koloru 

Aby zaakceptować i przejść do następnego menu należy wcisnąć 

 

 

 

Ustawienia trybu 

Aby zaakceptować i przejść do następnego menu należy wcisnąć 

 

 

Wybór koloru 

• Kiedy na wyświetlaczu pojawia się “Bar Led Colour”, kolor linii ledowych w podstawie ekspresu 

można dostosować. Aby przełączać pomiędzy różnymi opcjami użyj  lub przyci-

sków. Efekt wybranej opcji można obserwować bezpośrednio na maszynie. Wyłączony, 
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czerwony, zielony, niebieski, fioletowy, jasny zielony, ja-

sny niebieski, biały. ← ( - )  → (+)  

• Aby zaakceptować wybraną opcję oraz przejść do następ-

nego menu, wciśnij  

• w tym menu możemy wybrać zachowanie ledowych linii 

na podstawie ekspresu. Aby przełączać pomiędzy różnymi 

opcjami użyj  lub  przycisków. 

• Efekt wybranej opcji można obserować bezpośrednio na 

maszynie. 

• Przewijanie – Świąteczne – wyłączone – stałe – mrugające 

– dunamiczne ← ( - ) → (+)  

• Aby zaakceptować wybraną opcję oraz przejść do następ-

nego menu, wciśnij  

Tryb wyświetlania 

• Wyświetlacz posiada 2 tryby pracy: "Normal", gdzie litery 

są jasne na ciemnym tle, lub "Reverse" gdzie litery są 

ukształtowane przez nie wyświetlanie ich kształtu na tle. 

Aby przełączać pomiędzy różnymi opcjami użyj  lub 

przycisków. Efekt wybranej opcji można obsero-

wać bezpośrednio na maszynie. 

• Aby zaakceptować wybraną opcję oraz przejść do następnego menu, wciśnij  

Kontrast 

• Dla tego menu, kontrast jest ustawiony. Może zostać 

ustawiony od 0 – 50. Aby przełączać pomiędzy różnymi 

opcjami użyj lub przycisków. Efekt wybra-

nej opcji można obserować bezpośrednio na maszynie. 

• Aby zaakceptować wybraną opcję oraz przejść do następ-

nego menu, wciśnij  
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Kolor Włączony 

• Tutaj kolor wyświetlacza jest ustalony kiedy ekspres jest 

włączony. To oznacza że może on być inny kiedy ekspres 

jest wyłączony. Aby przełączać pomiędzy różnymi op-

cjami użyj lub  przycisków. ← ( - ) → 

(+)  

• Aby zaakceptować wybraną opcję oraz przejść do następnego menu, wciśnij  

Kolor Wyłączony 

• Teraz kolor na wyświetlaczu jest wyłączony. Aby przełą-

czać pomiędzy różnymi opcjami użyj  lub  

przycisków.  

← ( - )  → (+)  

• Aby zaakceptować wybraną opcję oraz przejść do następ-

nego menu, wciśnij  

NAME 1: Dostosuj publiczną informację na wyświetlaczu (linia wyższa) 

Wiadomość pokazana w 2 wyższych liniach na wyświetlaczu może 

zostać dostosowana poprzez następujące wskazówki. Tu pierwszy 

szereg zostanie dostosowany: 

• Do modyfikacji wybranej litery dla mrugającego znaku na-

ciśnij ← ( - ) → (+)  

• Aby zaakceptować literę i przejść do następnej naciśnij

 

• Aby zaakceptować linię i przejść do kolejnej naciśnij  

NAME 2: Dostosuj publiczną informację na wyświetlaczu (linia 

niższa) 

W tym menu drugi rząd zostanie dostosowany. 

• Do modyfikacji wybranej litery dla mrugającego znaku 

naciśnij ← ( - )  → (+)  

• Aby zaakceptować literę i przejść do następnej naciśnij 
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• Aby zaakceptować linię i przejść do kolejnego menu naciśnij  

Telefon do serwisu 

W tym menu ustawiamy numer telefonu do serwisu, który pojawi 

się kiedy pojawi się ostrzeżenie o osiągnięciu odpowiedniej liczby 

wykonanych serwisów kawowych, po których należy zrobić prze-

gląd techniczny oraz konserwację. 

• Do modyfikacji wybranej litery dla mrugającego znaku na-

ciśnij ← ( - )  → (+)  

• Aby zaakceptować liczbę i przejść do następnej naciśnij

 

• Aby zaakceptować i przejść do kolejnego menu naciśnij  

Uniemożliwienie zmiany dozowania kawy 

To menu uniemożliwia modyfikowanie objętości dozowania kawy. 

Ta opcja ochrania końcowego użytkownika przed rozregulowa-

niem ustawionych dozowań w ekspresie. 

• Aby umożliwić modyfikację ustawień wciśnij aby 

to uniemożliwić wciśnij  

• Aby zaakceptować i przejść do kolejnego menu naciśnij  

Przycisk parzenia ciągłego 

To menu umożliwia przełączania zmiany zachowania przycisku 

ciągłego parzenia do różnych trybów pracy. 

Możliwe opcje: 

# Tea + continuous. # Only coffee cont. # Only Tea (herbata + cią-

głe) (tylko kawa ciągłe) (tylko herb.) 

• W celu zmiany wybranej opcji naciśnij  lub  

• Aby zaakceptować i przejść do kolejnego menu naciśnij  
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Elektroniczne ramię spieniające 

W tym menu ustawia się, która klawiatura jest podłączona fizycz-

nie (wewnętrznie) do przycisku ramienia parzącego. Przez fabrykę 

domyślnie zostało ustawione do 1, nie należy tego zmieniać, może 

to powodować wady i uszkodzenia maszyny. 

• Aby przełączać pomiędzy różnymi opcjami użyj lub

 przycisków. ← ( - )  → (+)  

• Aby zaakceptować wybraną opcję oraz przejść do następnego menu, wciśnij  

Parzenie wstępne 

To ustawienie włącza lub wyłącza opcję parzenia wstępnego. Fa-

bryka jako ustawienie domyślne ustawiła wyłączoną opcję, ale 

ekspres wyposażony jest w opcję parzenia wstępnego. 

• Aby aktywować tą opcję włącz  ją dezaktywować 

włącz  

• Aby zaakceptować wybraną opcję oraz przejść do następnego menu, wciśnij  

Dostosowywanie ustawień parzenia wstępnego 

Jeśli w poprzednim menu funkcja parzenia wstępnego została włą-

czona, jako następne pojawi się to menu aby dostosować parame-

try parzenia wstępnego. 

• W pierwszym menu dostosowywuje się czas parzenia 

wstępnego dla każdego rodzaju parzenia (espresso, długie 

espresso, 2 espresso, 2 długie espresso) w której woda 

jest wpompowana aby zwilgotnić zmieloną kawę. 

• Aby dostosować włącz  lub  

• Aby zaakceptować wybraną opcję oraz przejść do następ-

nego menu, wciśnij  

• Teraz został uregulowany czas parzenia wstępnego w ma-

łej przerwie po wstępnym wstrzyknięciu wody w celu zwil-

gotnienia zmielonej kawy w zależności od typu wyboru 

parzonej kawy. 

• Aby zaakceptować wybraną opcję oraz przejść do następnego menu, wciśnij  
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Czułość sondy 

Tutaj może zostać uregulowana poziom wrażliwości sondy w boj-

lerze. Normalnie nie ma potrzeby modyfikowania tego z poziomu 

„Medium”, ale w niektórych przypadkach (bardzo czysta woda – 

to woda o bardzo niskim poziomie rozpuszczonych soli) będzie 

wtedy potrzebna zmiana na HIGH i na odwrót. 

• Do podniesienia czułości wciśnij do obniżenia czu-

łości wciśnij  

• Aby zaakceptować wybraną opcję oraz przejść do następnego menu, wciśnij  

Informacja o zmieleniu kawy 

Ta opcja włącza lub wyłącza monitor parzenia. Ta funkcja analizuje 

miejsce w którym wypływa napój w trakcie parzenia i w zależności 

doradza czy kawa jest zmielona za bardzo czy należy ją zmielić 

mocniej. Jeśli przepływ parzenia był w granicach normy, pojawi się 

napis „OK” na końcu procesu parzenia. 

• Aby włączyć tą opcję wciśnij aby ją wyłączyć wci-

śnij  

• Aby zaakceptować wybraną opcję oraz przejść do następnego menu, wciśnij  

Dostosowanie parametrów informacji o zmieleniu kawy 

Jeśli w poprzednim menu informacja o zmieleniu kawy została 

włączona, w tym menu można dostosować parametry. Jeśli nie, 

to menu się nie ukaże. Tutaj dostosowany będzie minimalny prze-

pływ, który będzie uważany za dolny limit w dobrym przepływie 

przy parzeniu. 

• Aby podnieść wartość wciśnij aby ją zmniejszyć 

wciśnij  

• Aby zaakceptować wybraną opcję oraz przejść do następ-

nego menu, wciśnij  

 

Tutaj ustawimy maksymalną wartość w dobrym przedziale prze-

pływu przy parzeniu. 
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• Aby podnieść wartość wciśnij aby ją zmniejszyć wciśnij  

• Aby zaakceptować wybraną opcję oraz przejść do następnego menu, wciśnij  

Informacja o zmieleniu kawy 

• Miganie światełek na klawiaturze ma kilka opcji zachowa-

nia, które mogą być dostosowywane poprzez wciśnięcie 

przycisków lub  

• Opcje: włączone, wyłączone oraz rotacyjne 

• Aby zaakceptować wybraną opcję oraz przejść do następ-

nego menu, wciśnij  

Chronometr (czasomierz) 

Wyświetlacz każdej grupy posiada różne tryby pracy: 

• Czasomierz parzenia: Kiedy parzone jest espresso wyświe-

tlacz pokazuje czas do momentu nalania kawy. 

• Impulsy: W czasie parzenia kawy wyświetlacz pokazuje 

licznik objętości zaparzonej kawy w centymetrach sze-

ściennych 

• Wyłączone: Wyświetlacz każdej grupy nie ma wpływu na 

parzenie espresso 

• Aby zmienić na inną opcję naciśnij  lub  

• Aby zaakceptować wybraną opcję oraz przejść do następnego menu, wciśnij  

Cykl konserwacji 

Tutaj ustawia się liczbę wyparzonych espresso po których należy 

wykonać cykl konserwacji. Kiedy licznik serwisowy osiągnie usta-

wioną liczbę parzeń ustawionych tutaj, na wyświetlaczu ukaże się 

informacja: “Service needed” oraz pojawi się numer do serwisu. 

• Aby podnieść wartość wciśnij aby ją zmniejszyć 

wciśnij  

• Aby zaakceptować wybraną opcję oraz przejść do następnego menu, wciśnij  
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Temperatura: ºC or F 

• Aby temperatura była pokazywana w ºF należy nacisnąć

 
• Aby temperatura była pokazywana w ºC należy nacisnąć

 
• Aby zaakceptować wybraną opcję oraz przejść do następ-

nego menu, wciśnij  

Temperatura bojlera 

W tym miejscu można ustawić temperaturę bojlera: 

• Aby podnieść temperaturę należy wcisnąć aby ob-

niżyć temperaturę należy wcisnąć  

• Aby zaakceptować wybraną opcję oraz przejść do następnego menu, wciśnij  

Ustawienia w ekspresach z kilkoma bojlerami 

Tu ustawiona jest aktualna liczba bojlerów jaką posiada ekspres. 

To ustawienie jest domyślnie ustawione przez fabrykę i nie można 

go zmienić. 

• Aby zmodyfikować ustawienie naciśnij lub 

następujące opcje: 

o GR1+GR2 (jeden główny bojler i 2 grupowe) 

o OFF (jedynie główny bojler) 

• Aby zaakceptować wybraną opcję oraz przejść do następnego menu, wciśnij  

Temperatura grup 

Tutaj dostosowywuje się temperaturę każdej grupy oraz głów-

nego bojlera. Jeśli wcześniejsza opcja została wyłączona, tylko 

temperatura głównego bojlera pojawi się w tym menu. 

• Aby podnieść temperaturę należy wcisnąć aby ob-

niżyć temperaturę należy wcisnąć  Temperatura 

grupy 1 – Temperatura grupy 2 – Temperatura głównego 

bojlera 
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• Po ustawieniu jednej temperatury naciśnij aby przejść do opcji dostosowywania tempe-

ratury kolejnego bojlera. 

• Po ustawieniu ostatniej temperatury naciśnij aby zaakceptować i przejść do kolejnego 

menu. 

Ustawienie przesunięcia temperatury 

W tym ustawieniu ustawia się przesunięcie temperatury pomiędzy 

bojlerem grupy a głównym bojlerem. Jeśli ustawienie grupowych 

bojlerów jest wyłączone to menu się nie pojawi. Ten parametr jest 

ustawiony fabrycznie na 10° i nie powinno się tego przestawiać. 

• Do podniesienia spadku temperatury wciśnij do 

obniżenia wciśnij  

• Po ustawieniu ostatniej temperatury naciśnij  aby zaakceptować i przejść do kolejnego 

menu. 

Parametry PID 

W tym menu można ustawić wewnętrzne parametry PID. Te para-

metry są ustawione fabrycznie i nie powinno się ich zmieniać. Mo-

głoby to skutkować uszkodzeniami ekspresu. Domyślnie są: kP=4, 

kI=0,07, kD=2,2. 

• Aby dostosować parametry wciśnij  lub  

• Po ustawieniu jednego parametru wciśnij aby zaakceptować i przejść do kolejnego, po 

ustawieniu wszystkich naciśnij aby pojawiło się kolejne menu. 

Zmiękczacz do wody: regeneracja 

Tu ustawia się liczbę litrów wody po której powinien włączyć się 

elektroniczny alarm ostrzegający o konieczności wykonania rege-

neracji filtra do wody. 

• Aby zwiększyć tą liczbę wciśnij aby ją zmniejszyć 

wciśnij  

• W rozdziale dot. licznika litrowego jest pokazane ile litrów 

dotychczasowo zostało przelanych przez ekspres od ostatniego resetu. 

• Aby zaakceptować wybraną opcję oraz przejść do następnego menu, wciśnij  
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SEKCJA 6: Informacje oraz alarmy 
 

Przepływomierz X awaria / Wykryto brak przepływu 

w przepływomierza X 

 

 

 

 

 

Sprawdź czy maszyna otrzymuje wodę 

 

 

 

 

Błąd sondy temperatury X 

 

 

 

 

 

 

Uwaga potrzebna pomoc techniczna 
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Filtra do wody powinien zostać wymieniony 

 

 

 

 

Możliwe problemy 
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SEKCJA 7: Ogólne warunki gwarancji 
Niniejszy dokument reguluje zasady gwarancji udzielanej przez spółkę Resto Quality sp. z o.o. na sprze-

dawane Towary i stanowi załącznik do Ramowych Warunków Handlowych, określone poniżej zasady 

ochrony gwarancyjnej obowiązują zawsze gdy Resto Quality sp. z o.o. udziela gwarancji na sprzeda-

wany towar.   

1. Gwarancja udzielana jest na okres 12 miesięcy od daty zakupu Towarów.  

2. Ochrona gwarancyjna udzielana jest wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

3. W okresie trwania gwarancji Spółka zobowiązuje się do bezpłatnego podjęcia koniecznych działań 

celem przywrócenia Urządzeń do prawidłowego funkcjonowania – do stanu w którym możliwe bę-

dzie normalne i zgodne z przeznaczeniem korzystanie z urządzeń - jeżeli wada występowała lub 

była następstwem wad tkwiących w Urządzeniach (Urządzeniu) w chwili jego sprzedaży (wady pro-

dukcyjne, wady technologiczne) i nie została spowodowana przez Klienta lub osoby trzecie lub nie 

wynikły inne przyczyny skutkujących utratą gwarancji.   

4. Celem wypełnienia powyższych obowiązków Spółka zobowiązuje się do – w zależności od koniecz-

ności : 

a. przeprowadzenie nieodpłatnej diagnozy usterki 

b. przeprowadzenia nieodpłatnej naprawy Urządzenia 

c. przeprowadzenia nieodpłatnej wymiany części Urządzenia na nowe 

o konieczności przeprowadzenia napraw lub wymiany poszczególnych części oraz zakresie 

naprawy (wymiany) każdorazowo decydować będzie Spółka w oparciu o wskazania upraw-

nionego serwisanta.  

5. Spółka wykonuje powyższe działania zgodnie z wytycznymi producenta z wykorzystaniem odpo-

wiednich części zamiennych.  

6. Spółka może zlecić przeprowadzenie działań osobom trzecim. 

7. Zakresem usług serwisowych (gwarancji) nie są objęte : 

a. uszkodzenia mechaniczne,  

b. uszkodzenia wynikłe z działania siły wyższej (pożar, powódź, zalanie wodą, zmiany napięcia 

etc.)  

c. czynności związane z konserwacją i normalnym użytkowaniem Urządzenia (czyszczenie, 

odkamienianie, smarowanie, wymiana elementów eksploatacyjnych i podlegających nor-

malnemu zużyciu – lampy, żarówki, bezpieczniki, baterie, uszczelki, paski klinowe, łańcu-

chy napędowe etc.)  

d. uszkodzenia wynikające z oddziaływania siły fizycznej ponad siłę konieczną dla normalnego 

korzystania z Urządzeń,  

e. uszkodzenia powstałe z winy Klienta lub osób trzecich,  
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f. uszkodzenia wynikające z nieprawidłowego korzystania, wykorzystywania, użytkowania, 

eksploatacji Urządzeń  

g. uszkodzenia będące skutkiem zaniedbań w wypełnianiu obowiązków spoczywających na 

użytkowniku Urządzeń.   

h. uszkodzenia wynikające z nieprawidłowego podłączenia urządzenia lub braku wykorzysty-

wania wymaganych akcesoriów (np. zmiękczacz do wody, filtry, etc.) 

i. jak również usterki będące następstwem powyższych zdarzeń 

8. Przypominamy o obowiązku sprawdzenia towaru dostarczanego do Państwa w obecności kuriera 

(dostawcy, przewoźnika) oraz w przypadku stwierdzenia uszkodzeń o obowiązku sporządzenia pro-

tokołu zgłoszenia szkody. Brak sprawdzenia przesyłki oraz prawidłowego zgłoszenia reklamacji do 

przewoźnika skutkuje utratą późniejszej możliwości do zgłoszenia roszczeń z tego tytułu.  

9. W zakresie nie objętym gwarancją Spółka świadczy obsługę serwisową – za dodatkową opłatą. 

10. Klient może zlecić Spółce przeprowadzenie prac (działań) dodatkowych, Strony ustalają, iż Spółka 

może takie działania proponować, jednak ich przeprowadzenie zawsze będzie wymagało zgody 

Klienta. Zasady wynagrodzenia za prace dodatkowe Strony ustalać będą w toku wzajemnych rela-

cji.  

11. Każdorazowo Klient zobowiązuje się do udostępnienia Urządzeń w uzgodnionym terminie i miejscu 

w taki sposób by możliwe było przeprowadzenie wymaganych prac serwisowych w sposób nieza-

kłócony. Ewentualny brak udostępnienia Urządzeń traktowany będzie na równi z nieuzasadnioną 

interwencją serwisową.  

12. W przypadku nieuzasadnionej interwencji uprawnionych serwisantów, Klient zobowiązany będzie 

do pokrycia kosztów takiej interwencji – w szczególności kosztów dojazdu oraz wynagrodzenia dla 

serwisantów.  

13. Spółka podkreśla, a Klient jednoznacznie przyjmuje iż następujące działania skutkować będą utratą 

ochrony gwarancyjnej: 

a.  dokonanie jakichkolwiek zmian, modyfikacji, przeróbek, napraw czy szeroko rozumianej 

ingerencji w  Urządzenia przez osoby inne niż wskazane przez Spółkę 

b. naruszenie plomb lub znaków fabrycznych 

c. stwierdzenie uszkodzeń urządzenia innych niż wynikające z normalnego użytkowania 

(uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych, elektrycznych, wywołanych 

ogniem, wilgocią etc.) 

d. nieprawidłowe podłączenie urządzenia, jak również brak wykorzystywania wymaganych 

akcesoriów (np. zmiękczacz do wody, filtry, etc.)  

14. Zgłoszenie usterki odbywać będzie się - poprzez przesłanie przez Klienta zgłoszenia awarii na adres 

e-mail: serwis@restoquality.pl 

15. Towary co do których zgłaszane są roszczenia z tytułu gwarancji: 

a. o masie do 30 kg należy dostarczyć pod wskazany przez Spółkę adres uprawnionego ser-

wisu 

b. o masie powyżej 30 kg – w zależności od wskazań Spółki należy dostarczyć pod wskazany 

przez Spółkę adres uprawnionego serwisu lub naprawiony zostanie przez wskazanych ser-

wisantów w miejscu jego instalacji (znajdowania się).  

c. przypominamy, iż na Kliencie dokonującym przesłania Urządzenia pod wskazany adres 

spoczywa obowiązek należytego zapakowania reklamowanego Urządzenia na czas jego 

mailto:serwis@restoquality.pl
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transportu (w szczególności poprzez takie zapakowanie które zabezpieczy Urządzenie 

przed uszkodzeniem oraz umożliwi jego bezpieczny transport i wykonywanie czynności za-

ładunkowych).  

d. Spółka może – w zależności od ustaleń Stron oraz w ramach gestu handlowego – świadczyć 

pomoc w organizacji transportu Urządzenia.  

e. obowiązkiem Klienta jest terminowy odbiór Urządzenia zwrotnie przesyłanego po przepro-

wadzeniu prac serwisowych w szczególności odbiór przesyłki w czasie i miejscu uzgodnio-

nym. Ewentualny brak odbioru Urządzenia wedle pierwotnych ustaleń skutkować będzie 

obciążeniem Klienta wynikłymi z tego kosztami (m.in. kosztami ponownego przesłania / 

transportu Urządzenia).  

16. Strony ustalają następujące terminy reakcji Spółki na ewentualne zgłoszenia dot. usterek Urzą-

dzeń: 

a. zwrotny kontakt telefoniczny – do 5 dni roboczych od daty zgłoszenia  

b. wizyta uprawnionego serwisanta – do 14 dni od daty zgłoszenia 

c. wykonanie naprawy zależne jest od otrzymania przez Spółkę lub inny wyznaczony do prze-

prowadzenia prac serwisowych podmiot części zamiennych i w zależności od terminu rea-

lizacji dostaw przez producenta może wynieść do 60 dni od daty wizyty serwisanta.  

 

 

Spółka      Klient 

 

 
 
 
 


