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

niniejszą instrukcją obsługi. 

• Przed instalacją urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i konserwacji. Błędna instalacja 

i wymiana części może uszkodzić produkt lub spowodować obrażenia u ludzi.  

• Nie ponosimy odpowiedzialności za umyślne uszkodzenie urządzenia, szkody wynikające z zaniedbania, 

nieprzestrzegania instrukcji i przepisów oraz nieprawidłowe połączenia.  

• Nieautoryzowana interwencja urządzenia powoduje utratę gwarancji. 

• Instrukcja obsługi powinna być przechowywana w bezpiecznym miejscu, w razie potrzeby skorzystania z 

niej. 

• Instalacja powinna być wykonana zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w 

tym kraju przez wykwalifikowany personel serwisowy. 

Zasady bezpieczeństwa 

 Nieprawidłowa obsługa i niewłaściwe użytkowanie mogą spowodować poważne uszkodzenie urządzenia 
lub zranienie osób. 

 Niniejsze urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku profesjonalnego i nie może być stosowane 
do użytku domowego. 

 Urządzenie należy stosować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.  

 Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłową obsługą i 
niewłaściwym użytkowaniem urządzenia. 

 W czasie użytkowania zabezpiecz urządzenie i wtyczkę kabla zasilającego przed kontaktem z wodą lub 
innymi płynami.  

 W mało prawdopodobnym przypadku zanurzenia urządzenia w wodzie, należy natychmiast wyciągnąć 
wtyczkę z kontaktu, a następnie zlecić kontrolę urządzenia specjaliście. Nieprzestrzeganie tej instrukcji 
może spowodować zagrożenie życia. 

 Nigdy nie otwieraj samodzielnie obudowy urządzenia. 

 Nie wtykaj żadnych przedmiotów w obudowę urządzenia. 

 Nie dotykaj wtyczki kabla zasilającego wilgotnymi rękami. 

 Niebezpieczeństwo porażenia prądem! Nie należy samodzielnie naprawiać urządzenia. 

 Wszelkie usterki i niesprawności winny być usuwane wyłącznie przez wykwalifikowany personel. 

 Nigdy nie używać uszkodzonego urządzenia! Uszkodzone urządzenie należy odłączyć od sieci i 
skontaktować się ze sprzedawcą. 

 Ostrzeżenie: Nie zanurzać części elektrycznych urządzenia w wodzie ani w innych płynach. Nie wkładać 
urządzenia pod bieżącą wodę. 

 Regularnie sprawdzać wtyczkę i sznur zasilający pod kątem uszkodzeń. 

 Uszkodzoną wtyczkę lub sznur przekazać w celu naprawy do punktu serwisowego lub innej 
wykwalifikowanej osoby, aby zapobiec ewentualnym zagrożeniom i obrażeniom ciała. 

 Upewnić się, czy sznur zasilający nie styka się z ostrymi ani gorącymi przedmiotami; trzymać sznur z dala 
od otwartego płomienia.  

 Aby wyjąć wtyczkę z gniazdka, zawsze ciągnąć za wtyczkę, a nie za sznur. 

 Zabezpieczyć sznur zasilający (lub przedłużający) przez przypadkowym wyciągnięciem z kontaktu. Sznur 
prowadzić w sposób uniemożliwiający przypadkowe potknięcie. 

 Stale nadzorować urządzenie podczas użytkowania. 

 Ostrzeżenie! Jeżeli wtyczka jest włożona do gniazdka, urządzenie należy uważać za podłączone do 
zasilania. 

 Przed wyjęciem wtyczki z gniazdka wyłączyć urządzenie! 

 Nigdy nie przenosić urządzenia, trzymając za sznur. 
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Szczególne przepisy bezpieczeństwa 
• To urządzenie jest urządzeniem trójfazowym. Podłącz urządzenie zgodnie ze schematem elektrycznym. 
• Urządzenie przeznaczone wyłącznie do przygotowywania pizzy. Nie nadaje się do innych potraw 
• Niebezpieczeństwo poparzenia! Podczas gdy urządzenie jest w trakcie eksploatacji, bezwzględnie nie 

wolno dotykać bezpośrednio drzwi oraz wnętrza urządzenia, ze względu na bardzo wysoką temperaturę. 
• Wszystkie czynności montażowe i rozruchowe muszą być przeprowadzane przez wykwalifikowanego 

instalatora, zgodnie z instrukcją producenta oraz z zastosowaniem obowiązujących krajowych 
standardów. 

• Uwaga! Niebezpieczeństwo poparzenia! Temperatura drzwiczek oraz dostępnych powierzchni 
zewnętrznych pieca zwiększa się podczas pracy urządzenia. Dotykać pieca wyłącznie za klamkę oraz 
pokrętła regulacji temperatury. 

• Aby umożliwić połączenie krzyżowe, wymagany jest zacisk połączenia wyrównawczego 
• Pozostawić przynajmniej 20-centymetrowy odstęp między ścianami pieca a innymi urządzeniami, aby 

poprawić wentylację urządzenia 
• Nie używać strumienia wody oraz pary w celu czyszczenia urządzenia. Nie zanurzać urządzenia w wodzie. 
• Nie przykrywać wylotu spalin, znajdującego się w górnej części pieca 
• Nie umieszczać ciężkich przedmiotów na urządzeniu.  
• Nie umieszczać żadnych przedmiotów o otwartym ogniu (np. świeczki) na lub w pobliżu urządzenia. 
• Nie stawiać przedmiotów wypełnionych wodą (np. wazon) na lub w pobliżu urządzenia. 
• Nie umieszczać urządzenia na palnikach (gazowych, elektrycznych, kuchenkach na węgiel itp.)  
• Trzymać urządzenie z dala od gorących powierzchni i otwartego ognia.  
• Piec musi bezwzględnie zostać umieszczony na równej, stabilnej, poziomej oraz czystej powierzchni. 
• Nie umieszczać żadnych łatwopalnych przedmiotów w pobliżu lub bezpośrednio w urządzeniu. 
• Niniejszy piec został skonstruowany do stosowania przez profesjonalistów i mogą z niego korzystać 

wyłącznie wykwalifikowani pracownicy po przeszkoleniu. 
• Pieca nigdy nie wolno pozostawiać włączonego bez nadzoru. 
• UWAGA: Piec bardzo ciężki. Przy przenoszeniu pieca zachowaj szczególną ostrożność. Piec należy 

przenosić bezwzględnie w min. 4 osoby (piec 220962) lub 6 osób (piec 220979). 

Podłączanie urządzenia 

Przed podłączeniem pieca pamiętaj, aby usunąć wszystkie folie ochronne i upewnij się, że wewnątrz pieca 

nie zostały żadne resztki opakowania. 

Wszystkie czynności związane z instalacją urządzenia (ustawienie urządzenia i podłączenie do sieci zasilającej 

w energię elektryczną) muszą zostać wykonane przez wyspecjalizowany personel techniczny posiadający 

odpowiednie kwalifikacje oraz autoryzację do przeprowadzania tego typu prac zgodnie z obowiązującymi 

obecnie przepisami prawnymi w kraju, w którym urządzenie będzie użytkowane.  

Zasilanie 

Podłączenie zasilania musi być zgodne z ustawodawstwem kraju, w którym jest używane. 

Zasilanie musi być zatem utrzymywane zgodnie z następującymi wymaganiami technicznymi: 

 Zasilanie musi zawsze posiadać natężenie odpowiadające specyfikacji podanej na elektrycznej tabliczce 

znamionowej. Jeśli zostaną zastosowane nadmierne napięcia, elementy zostaną nieodwracalnie 

uszkodzone. 

 Musi istnieć urządzenie różnicowe połączone z obwodem zabezpieczającym, z poszanowaniem 

przepisów i regulacji obowiązujących w kraju instalacji; 

 Kabel do zasilania panelu elektrycznego poza obudową, powinien zostać przekazany w pomieszczeniach 

przez Ciebie przygotowany i odpowiednio zabezpieczony; 
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 Kabel do zasilania panelu elektrycznego wewnątrz urządzenia elektrycznego należy przekazać w 

przygotowanych i odpowiednio oznakowanych miejscach za pomocą grafiki  

 Kabel do zasilania elektrycznego panelu musi być w przekroju i posiadać cechy odpowiadające 

specyfikacjom wymienionym na pierwszej stronie schematu zasilania (patrz załącznik) oraz tych 

wymienionych w ust. 

 Kable o różnych przekrojach od wskazanych mogą zmienić wartość prądu zwarciowego, zmniejszając jego 

ochronę w przypadku zwarcia; 

 Materiał użyty na przewody zasilające musi być miedziany. 

 Kabel do zasilania panelu elektrycznego od ochrony urządzenia przed nadmiernym prądem w miejscu 

podłączenia dostarczonego panelu elektrycznego musi być w jednym rozmiarze, bez urządzeń 

pośrednich. 

 Przewód neutralny (N) przed włączeniem sprzętu elektrycznego, należy zapewnić jego ciągłość 

(podłączenie i dostępność). 

 Przed dostarczeniem sprzętu elektrycznego należy zapewnić jego ciągłość (podłączenie i dostępność) 

żółto-zielonego przewodu ochronnego obwodu wiążącego. 

Instalacja 

Instalacja musi być przeprowadzona przez wykwalifikowanych techników. Pierwsze uruchomienie pieca 

może zostać wykonane wyłącznie po zakończeniu jego instalacji i wystawieniu przez autoryzowanych 

pracowników technicznych deklaracji zgodności dotyczącej podłączenia urządzenia.  

Przycisk zasilania 

Urządzenie odłączające musi być zapewnione dla jedynego źródła energii 

elektrycznej sprzętu elektrycznego przez instalatora elektrycznego, patrz załączony 

rysunek. 

Urządzenie odłączające pozwala oddzielić (izolować) urządzenie elektryczne od 

zasilania, aby umożliwić wykonanie interwencji bez ryzyka porażenia prądem. 

Urządzenie rozłączające musi mieć dwie możliwe pozycje: 

1. WYŁĄCZONY lub "odłączony", sprzęt elektryczny jest odłączony od zasilania. 

2. ON lub "podłączony", sprzęt elektryczny jest podłączony do zasilania.  

Spaliny i dym 

Wydobywanie się oparów powstających podczas 

gotowania produktu odbywa się przez wylot komina 

lub przy otwarciu drzwi. Wyjście lejka umieszczane 

jest na górnym piętrze piekarnika na lewej tylnej 

krawędzi. Aby zapewnić właściwe użytkowanie 

piekarnika, wyładowanie musi być zawsze całkowicie 

wolne. W przypadku zachodzenia na siebie dwóch lub 

więcej pieców w fazie instalacji, należy usunąć 

zabezpieczenie nasadki z podstawy wyższych pieców 

(patrz przykład na rys. A i B) 

Przed pierwszym użyciem 

Usuń wszystkie folie ochronne oraz opakowania 
zbiorcze.  PRZED WŁĄCZENIEM PIECA: USUNĄĆ STYROPIAN 
UWAGA! PRZED URUCHOMIENIEM PIECA NALEŻY W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI WYJĄĆ Z PIECA 
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PŁYTY SZAMOTOWE, USUNĄĆ ZABEZPIECZENIE STYROPIANOWE, A NASTĘPNIE PONOWNIE UMIEŚCIĆ PŁYTY 
SZAMOTOWE W PIECU.  
Powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne umyć ciepłą wodą z dodatkiem środka odtłuszczającego, 
stosowanego do mycia naczyń kuchennych. Nie stosować środków ściernych i innych , które mogłyby 
zarysować powierzchnię. Do mycia używać jedynie wilgotnej ściereczki.  Po umyciu urządzenia, pozostawić 
je do całkowitego wyschnięcia. 
Upewnij się, że wewnątrz pieca nie zostały żadne resztki opakowania 
Umieść urządzenie na płaskiej, równej, stabilnej, czystej oraz poziomej powierzchni odpornej na bardzo 
wysokie temperatury. 
Podłącz kabel zasilający zgodnie ze schematem elektrycznym, ustawiając włącznik główny oraz wszystkie 
inne ustawienia w pozycji „0”. 
Należy również zapewnić odpowiednią wentylację pomieszczenia oraz jego oświetlenie zgodnie z aktualnymi 
przepisami sanitarnymi oraz przeciwpożarowymi. 
Włącz piec za pomocą głównego włącznika, a następnie ustaw za pomocą pokrętła termostatu żądaną 
temperatur 
Wyłączyć piec za pomocą głównego wyłącznika, gdy temperatura osiągnie żądany poziom. 
• Pozostawić piec do wystygnięcia, a następnie wyczyścić go całkowicie. 
• Można powtórzyć cały proces jeszcze 2-3 razy w celu usunięcia pozostałości z procesu produkcyjnego. 
 
WSZELKIE AWARIE ORAZ ZABRUDZENIA SPOWODOWANE ROZTOPIENIEM SIĘ STYROPIANU NIEWYJĘTEGO 
Z PIECA NIE BĘDĄ PODLEGAĆ NAPRAWOM GWARANCYJNYM. 

Środki ostrożności 

• Podczas dłuższego gotowania w komorze może się 

skraplać wilgoć podczas otwierania drzwi piekarnika. 

• Nie pozostawiaj piekarnika bez nadzoru podczas 

gotowania z użyciem oleju i smaru. Olej może się przegrzać 

i doprowadzić do pożaru. 

Panel sterowania - wersja manualna 

1 = lampka wskazująca maksymalne nagrzanie pieca 

2 = pokrętło regulacji temperatury 

3 = termometr 

4 = lampka wskazująca minimalne nagrzanie pieca 

5 = pokrętło regulacji temperatury na dole pieca 

6 = wł/wył oświetlenia 

7 = wł/wył lampki max. nagrzania pieca 

8 = wł/wył lampki min. nagrzania pieca 

 

Uruchomienie  

1. Aby włączyć żarówkę, należy włączyć przełącznik (poz. 6) 

2. Aby włączyć termostat górnej grzałki, należy włączyć przełącznik (poz. 7) 

3. Aby włączyć termostat dolnej grzałki do działania na przełączniku (POS. 8) 

4. Przekręć włącznik górnej grzałki (POS 2), zgodnie z temperaturą, którą chcesz uzyskać 

5. Przekręć włącznik zasilania dolnej grzałki (POS.5), w zależności od temperatury, którą chcesz uzyskać 

6. Sprawdź termometr (punkt 3) 

7. Po osiągnięciu ustawionej temperatury świecą się wskaźniki (POS.1 i 4), wskazując, że osiągnięta została 

ustawiona temperatura. 

Należy pamiętać, że system po ustawieniu żądanej temperatury roboczej jest AUTOMATYCZNY. 
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UWAGA: Temperatura wewnątrz komory pieczenia jest taka, jak wskazano na przyrządzie (POS 3); Wartości 

ustawione na termostatach (Poz.2 i poz.5) mogą różnić się od rzeczywistej temperatury. 

Zatrzymanie pracy 

Obróć pokrętła do pozycji "O" z wyłączonym głównym wskaźnikiem. Wyłącz trzy przełączniki (punkty 6, 7, 8) 

w przypadku nagłego zatrzymania lub próbą obsługi sprzętu elektrycznego, należy usunąć wszystkie 

produkty żywnościowe w urządzeniu elektrycznym. W przypadku dłuższych przestojów należy odłączyć 

wtyczkę od zasilania. 

1. Przed wyłączeniem należy poczekać na zakończenie procesu gotowania na sprzęcie elektrycznym; 

2. Otwórz drzwiczki piekarnika komory pieczenia, przytrzymując otwór uchwytu; 

3. Usuń produkty z wnętrza komory gotowania; 

4. Zatrzymaj urządzenie elektryczne 

5. Wyłącz włącznik / wyłącznik 

6. Odłącz wtyczkę; 

7. Czyszczenie piekarnika przeprowadzać tylko przy całkowitym schłodzeniu. Piec musi być być wyłączony i 

odłączony od zasilania elektrycznego. 
 

Przygotowanie do pieczenia 

• Podłączyć urządzenie do sieci elektrycznej zgodnie ze schematem elektrycznym. 
• Otworzyć drzwi za pomocą klamki. 
• Umieścić produkt w piecu, zamknąć drzwi komory. 
• Upewnij się że odległość miedzy pizzą a grzałką, jest wystarczająca aby rozłożyć rownomiernie ciepło. 

 Rozpoczęcie pieczenia 
• Ustaw za pomocą pokręteł termostatu, żądaną temperaturę górnej i dolnej grzałki. Urządzenie 

rozpocznie nagrzewanie oraz zapalą się zielone kontrolki przy pokrętłach. 

 UWAGA: Idealny czas pieczenia pizzy zależny jest od rozmiaru pizzy, użytych składników oraz ustawionej 
temperatury. Dlatego na początku pracy z urządzeniem sprawdzaj przez szybkę w drzwiach, w równych 
odstępach czasowych, czy pizza jest gotowa, w celu ustalenia idealnego czasu pieczenia pizzy. 

• Po osiągnieciu przez piec zadanej temperatury, zielona kontrolka gaśnie. 
• Aby ręcznie zakończyć proces pieczenia, wystarczy ustawić pokrętło termostatu w pozycji „0°C”. 
• Po zakończeniu gotowania, ustawić pokrętło termostatu w pozycji „0°C”. 
• Otworzyć drzwi przy użyciu klamki oraz wyciągnąć pizzę za pomocą łopaty do pizzy.  
Uwaga! Zachowaj szczególną ostrożność! pizza i piec są bardzo gorące! 

Panel sterowania – wersja cyfrowa 

• W celu ustawienia temperatury, ustaw pokrętło termostatu na żądaną wartość. 
• Temperaturę można dowolnie zwiększać lub zmniejszać podczas procesu pieczenia. 
• Gdy zadana temperatura została osiągnięta, zielone kontrolki gasną. 
 
 

9. Wskaźnik 

10. Pokrętło regulacji temperatury 

11. Wł/wył lampki kontrolnej 

12. Wł/wył piec 
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Uruchamianie 

1. Aby włączyć żarówkę, należy włączyć przełącznik (POS. 11) 

2. Aby włączyć wyświetlacz, użyj przełącznika (POS 12), aby włączyć punkt trzeciego cyfrowego 

3. Aby włączyć cyfrowy zapłon, naciśnij pokrętło (POS. 10) 

4. Po włączeniu wyświetlacza nacisnąć pokrętło (POS.10), wyświetlacz pokazuje procent góry, LED "+" ON; 

obróć pokrętło, aby wyświetlić procent diody LED "-" dla publiczności; 

5. Aby zmienić wartość GÓRA, obróć pokrętło LED "+" ON, naciśnij pokrętło, (wyświetlacz zacznie migać), 

obróć 

pokrętłem, aby zmienić wartość domyślną, naciśnij ponownie, aby potwierdzić. 

6. Aby zmienić wartość BOTTOM obróć pokrętło LED "-" ON naciśnij pokrętło, (wyświetlacz zacznie migać), 

włącz 

pokrętłem, aby zmienić wartość domyślną, naciśnij ponownie, aby potwierdzić. 

7. Aby zmienić temperaturę pracy, przekręć diodę LED "+" i LED "-" WŁĄCZONY, naciśnij przycisk 

pokrętłem, (wyświetlacz miga), obróć pokrętło, aby zmienić temperaturę, którą chcesz osiągnąć, naciśnij 

ponownie przycisk 

potwierdzać. 

8. Piekarnik jest już aktywny, wyświetli temperaturę wewnątrz komory pieczenia. 

9. Aby szybciej osiągnąć wymaganą temperaturę, naciśnij przełącznik "MAX", ta funkcja zapewnia 100% 

wartości  

moc grzałek górnych i dolnych 

Należy pamiętać, że system po ustawieniu żądanej temperatury roboczej jest AUTOMATYCZNY. 

 

Zatrzymanie 

Naciśnij i przytrzymaj pokrętło (punkt 10) przez 4 sekundy; wyłączy wszystko poza trzecim cyfrowym 

punktem; wyłączyć całość 

cyfrowa ramka po naciśnięciu przycisku (poz.11) 
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Jeśli nie wykonasz prawidłowej sekwencji wyłączania, następnym razem, gdy włączysz ikonę alarmu, naciśnij 

pokrętło, aby zresetować. 

W przypadku nagłego zatrzymania lub kontynuowania, przed próbą obsługi sprzętu elektrycznego, należy 

usunąć całą żywność 

produkty w sprzęcie elektrycznym. 

W przypadku przedłużającego się przestoju należy przeanalizować ogólną strukturę zasilania elektrycznego, 

odłączając 

wtyczka zasilająca. 

 

Wyłączanie 

Operacje toczenia z wyprzedzeniem muszą odbywać się w sposób wskazany poniżej: 

1. Przed wyłączeniem należy poczekać na zakończenie procesu gotowania na sprzęcie elektrycznym; 

2. Otwórz drzwiczki piekarnika komory pieczenia, przytrzymując otwór uchwytu; 

3. Usuń produkt żywnościowy z wnętrza komory gotowania; 

4. Zatrzymaj urządzenie elektryczne, uruchamiając urządzenie sterujące z wyłączonym wskaźnikiem 

świetlnym; 

5. Wyłącz PRZEŁĄCZNIK ON / OFF 

6. Odłącz wtyczkę; 

7. Piekarnik do czyszczenia należy uruchamiać tylko po całkowitym schłodzeniu. 

Otwieranie/zamykanie zaworu kominowego (opcjonalnie) 

Zawór wydechowy spalin wychodzących z komory pieczenia znajduje się w lewej kolumnie pieca. 

W pozycji OPEN (rys. 1) opary i opary powstające podczas gotowania uciekają z komina znajdującego się na 

dachu urządzenia. 

W pozycji ZAMKNIĘTE (Rysunek 2) opary i opary są przechowywane wewnątrz komory pieczenia. 

Oprócz normalnej funkcji zawór wydechowy odgrywa ważną rolę, umożliwia znaczne oszczędności energii. 

W rzeczywistości, przy pustej komorze gotowania (brak produktu wewnątrz), jak również w fazie wzrostu 

temperatury, zawór w pozycji zamkniętej pomaga zatrzymać ciepło wewnątrz komory pieczenia i zapobiega 

utracie ciepła. 

1.                                                               2. 

 

 

 

 

 

 

Ogólne warunki gwarancji 

niniejszy dokument reguluje zasady gwarancji udzielanej przez spółkę Resto Quality sp. z o.o. na 

sprzedawane 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 sprzedawany 

towar.   
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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 będzie normalne 

i zgodne z przeznaczeniem korzystanie z urządzeń - jeżeli wada występowała lub była następstwem wad 

tkwiących w Urządzeniach (Urządzeniu) w chwili jego sprzedaży (wady produkcyjne, 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 konieczności : 

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 uprawnionego serwisanta.  

5. Spółka wykonuje powyższe działania zgodnie z wytycznymi producenta z wykorzystaniem odpowiednich 

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 

normalnemu zużyciu – lampy, żarówki, bezpieczniki, baterie, uszczelki, paski klinowe, łańcuchy 

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,  

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 wykorzystywania 

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 protokołu 

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 relacji.  

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 niezakłócony. 
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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 serwisu 

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 serwisantów 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 transportu (w 

szczególności poprzez takie zapakowanie które zabezpieczy Urządzenie przed uszkodzeniem oraz 

umożliwi jego bezpieczny transport i wykonywanie czynności załadunkowych).  

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 

przeprowadzeniu prac serwisowych w szczególności odbiór przesyłki w czasie i miejscu 

uzgodnionym. 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 Urządzeń: 

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 

przeprowadzenia prac serwisowych podmiot części zamiennych i w zależności od terminu 

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

 

Spółka      Klient 
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