
 
 

 

 

 

Wałkowarki do ciasta – linia Premium 
Model: Omega310/1, Omega500/1, Sigma310, Sigma420, Sigma420RP, Sigma500RP 
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Dziękujemy za zakup naszego produktu. Przed pierwszym użyciem prosimy dokładnie 

zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi. 

Tabliczka znamionowa 

Tabliczka znamionowa zawiera nastepujące dane: 

Następujące dane są wyraźnie i trwale oznaczone na tabliczce: 

- Nazwa producenta 

- Numer seryjny 

- Moc elektryczna (kW / A) 

- Napięcie i częstotliwość elektryczna (Volt / Hz) 

- Model 

- Rok produkcji 

- Waga  

Informacje ogólne 

• Przed użyciem wałkowarki obowiązkowe jest przeczytanie i zrozumienie instrukcji 

obsługi. 

• Instrukcja musi być zawsze dostępna dla użytkowników i musi być przechowywana w 

pobliżu urządzenia. 

• Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia osób, 

zwierząt i mienia spowodowane nieprzestrzeganiem zasad opisanych w niniejszej 

instrukcji. 

• Niniejsza instrukcja stanowi integralną część maszyny i musi być przechowywana do 

czasu ostatecznej utylizacji samej maszyny. 

• Nalezy używać wałkowarki zgodnie ze wszystkimi zasadami bezpieczeństwa. 

Informacje dotyczące hałasu 

Ważony poziom ciśnienia akustycznego A mierzony na identycznej maszynie był stały i 

mniejszy niż 70 dB (A). 

Środki ostrożności 

Maszyna jest zgodna z wymogami bezpieczeństwa określonymi przez normy elektryczne, 

mechaniczne i higieniczne, jednakże może stanowić zagrożenie, jeśli: 

• Używana jest do celów i w warunkach innych niż przewidziane przez producenta. 

• Zabezpieczenia rolek są naruszone. 

• Nie są przestrzegane zasady w odniesieniu do: Instalacja - Uruchomienie - Użytkowanie - 

Konserwacja. 

 

Aby zapobiec niebezpiecznym warunkom i / lub możliwym obrażeniom spowodowanym 

przez: prąd elektryczny, części mechaniczne, pożar lub przyczyny o charakterze higienicznym, 

należy przestrzegać następujących środków ostrożności: 
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A – Stanowisko robocze operatura musi być zachowane w czystości. Inaczej zwiększa się 

ryzyko wypadków. 

B - Nie używaj urządzenia w wilgotnych, mokrych warunkach lub w przypadku 

niewystarczającego oświetlenia, w pobliżu łatwopalnych cieczy lub gazów. 

C - Nie pozwól dzieciom i nieautoryzowanym osobom zbliżyć się do maszyny lub stacji 

roboczej. 

D – Używaj maszyny wyłącznie z zasadną mocą i tylko do celów zgodnych z przeznaczeniem. 

Maszyna będzie działać lepiej i bezpieczniej, jeśli nie zostanie przeciążona.  

E – Nalezy zwrócić uwagę na właściwą odzież ochronną. Nie należy nosić luźnej odzieży ani 

wiszących akcesoroiów, które mogą zostać wciągnięte przez ruchome części. Używaj 

antypoślizgowych butów. Ze względów higienicznych i bezpieczeństwa należy używać siatki 

do włosów i rękawic ochronnych. 

F – Chroń kabel zasilający. Nie ciągnij za przewód, aby odłączyć wtyczkę od gniazda; nie 

narażaj przewodu na wysokie temperatury, unikaj kontaktu z ostrymi narożnikami, wodą lub 

rozpuszczalnikami. 

G – Umieść urządzenie na równym podłożu. 

 H – Nie pozostawiaj pracującego urządzenia bez nadzoru. Nigdy nie używaj maszyny, gdy 

jest uszkodzona. 

I - Po każdym użyciu przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji lub przenoszenia 

maszyny wyjmij wtyczkę z gniazdka. 

L – Nie używaj przedłużaczy 

M - Przed użyciem maszyny należy dokładnie sprawdzić skuteczność urządzeń 

zabezpieczających oraz czy maszyna nie jest uszkodzona. Sprawdź, czy ruchome części nie są 

zablokowane, czy nie ma uszkodzonych części, czy wszystkie części zostały prawidłowo 

zmontowane i czy wszystkie warunki, które mogą mieć wpływ na regularne działanie 

maszyny, są optymalne. 

N - Naprawy muszą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel, używając 

oryginalnych części zamiennych. Nieprzestrzeganie tych środków ostrożności może stanowić 

zagrożenie dla użytkownika. 

O- etykiety na urządzeniu są traktowane  

Przeznaczenie urządzenia 

Maszyna została zaprojektowana i opracowana wyłącznie do użytku w przemyśle 

spożywczym do walcowania na zimno ciasta do wypieku chleba i deserów, w celu ułatwienia 

formowania tarcz do przygotowywania: pizzy, chleba, focacci, ciast itp. bez zmiany 

podstawowych właściwości ciasta. 

Instalacja 

Warunki lokalizacji, w której maszyna jest zainstalowana, 

muszą mieć następujące cechy: 

- w pomieszczeniu musi być sucho 
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- urządzenie nie może stać bezpośrednio w pobliżu źródła ciepła i wody 

- nalezy zapewnić odpowiednią wentylację i oświetlenie zgodne z normami bezpieczeństwa i 

higieny pracy. 

Powierzchnia na ktorej stoi maszyna musi być równa i pozioma, Nie można zakrywać 

elementów wentylacji w urządzeniu. 

 

Uwaga! Zgodnie z obowiązującymi przepisami instalacja elektryczna musi być wyposażona w 

automatyczny przełącznik różnicowy o charakterystyce dostosowanej do maszyny, 

w których prześwit otwarcia styku wynosi co najmniej 3 mm; niezbędny jest również 

skuteczny system uziemienia. 

Sprawdź, czy napięcie sieciowe i częstotliwość systemu są zgodne z wartościami podanymi 

zarówno w danych technicznych, jak i na tabliczce znamionowej z tyłu maszyny. 

 

Uwaga! Wszystkie czynności związane z instalacją i konserwacją muszą być wykonywane 

przez wykwalifikowany i autoryzowany personel producenta, co wyklucza wszelką 

odpowiedzialność wynikającą z nieprawidłowej instalacji lub manipulacji. 

Maszyna jest dostarczana w zamkniętym opakowaniu. 

Po wyjęciu opakowania z urządzenia wykonaj następujące czynności: 

- Umieść urządzenie w odpowiednim miejscu. 

- Usuń folię ochronną bez użycia narzędzi, które mogą uszkodzić powierzchnie. 

- Wszystkie części opakowania należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

Połączenie elektryczne 

Maszyna musi być podłączona do sieci elektrycznej za pomocą przewodu zasilającego 

wyposażonego we wtyczkę. 

Gniazdo sieciowe musi być łatwo dostępne. 

Odległość między maszyną a gniazdem musi być taka, aby uniknąć naprężenia przewodu 

zasilającego; ponadto przewód nigdy nie może być zakleszczony pod stopami maszyny. 

System musi mieć system uziemienia i przełącznik różnicowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

Uruchamianie 

Maszyna jest wyposażona w następujące elementy sterujące: 

PRZEŁĄCZNIK 1-0-2 

Pozycja 1 - URUCHOMIENIE MASZYNY 

Pozycja 0 - MASZYNA WYŁ 

Pozycja 2 - PRACA PEDAŁOWA 

 

OPCJONALNY PEDAŁ (Standard dla RP) 

Naciśnij- uruchomienie pracy 

Puść – Zatrzymanie pracy 
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Po podłączeniu przewodu zasilającego do gniazda sieciowego maszyna jest gotowa do 

testów operacyjnych. 

Test operacyjny 310 - 420 - 420RP - 500RP - 310/1 - 310/2 - 500/1: 

START: Naciśnij przełącznik do pozycji 1, maszyna uruchomi się. 

ZATRZYMANIE: Naciśnij przełącznik w położenie 0, maszyna zatrzyma się. 

 

Test działania 310 - 420 - 420RP-500RP 

START: Naciśnij przełącznik z boku na pozycję 1 

Naciśnij czarny przycisk „SET TIME” na jednostce sterującej, aby ustawić czas działania od 10 

do 35 sekund; maszyna jest gotowa do pracy. 

ROLKI ROZPOCZYNAJĄ OBRACAĆ SIĘ AUTOMATYCZNIE, GDY CIASTO WCHODZI W KONTAKT Z 

GÓRNYM WAŁKIEM. 

ZATRZYMANIE: Rolki zatrzymują się automatycznie po upływie ustawionego czasu lub po 

naciśnięciu przycisku „STOP”. 

Przesuń przełącznik do pozycji „0”, aby całkowicie wyłączyć urządzenie. 

 

Test operacyjny OPCJONALNY PEDAŁ (standard w RP): 

START: Gdy przełącznik zostanie wciśnięty do pozycji 2, maszyna nie uruchomi się, ale 

przejdzie w tryb gotowości. Gdy pedal zostanie lekko wciśnięty, rolki zaczną się obracać i 

maszyna będzie gotowa do użycia. 

STOP: Gdy operator podnosi stopę z pedału, maszyna zatrzymuje się. Przesuń przełącznik do 

pozycji „0”, aby całkowicie wyłączyć urządzenie. 

Na koniec URUCHOM MASZYNĘ NA PUSTEJ NA JEDEN MINUTĘ, SPRAWDŹ, CZY DZIAŁA 

REGULARNIE. 

Użytkowanie 

Ważne! Wszystkie Regulacje muszą być wykonywane gdy maszyna jest wyłączona. 

Zalecane korekty mają charakter czysto orientacyjny, zważywszy że korekty muszą być 

zdefiniowane w drodze prób i błędów z uwzględnieniem następujących zmiennych: 

charakterystyka ciasta, waga, grubość, rozmiar i forma dysku. 

Maszyna jest dostarczana z ogólnymi ustawieniami odpowiednimi do pizzy średniej wagi. 

 

Regulacja grubości 

Aby zaspokoić indywidualne potrzeby użytkownika, maszyna 

pozwala na różne grubości ciasta, obracając pokrętło, które 

jest zwalniane przez pociągnięcie czarnej głowicy. 

Grubość jest regulowana w zależności od kierunku obrotu 

głowicy: 

-MINIMALNA GRUBOŚĆ: obrócić w kierunku przeciwnym do 

ruchu wskazówek zegara. 
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- MAKSYMALNA GRUBOŚĆ: obróć zgodnie z ruchem wskazówek zegara. 

Aby uzyskać najlepsze wyniki, zaleca się różnicowanie regulacji: 

Np .: górny otwór rolki 3,5 mm, 

dolny otwór rolki 2 mm 

UWAGA: Ciasto należy przepuszczać przez rolki tylko raz. 

FORMULARZ REGULACJI DLA MASZYN ROLKOWYCH 310/420 I touch&go 

Aby uzyskać najlepszą formę ciasta, upewnij się, że forma ciasta jest dostosowana tak, aby 

można było zmienić jego pozycję z pionowej na idealnie poziomą przed wejściem w dolne 

rolki. 

Pod koniec regulacji zablokuj przeciwwagę, dokręcając śrubę. 

Użytkowanie  

Przed rozpoczęciem każdego cyklu pracy sprawdź, czy maszyna jest idealnie 

czysta, w szczególności powierzchnie, które stykają się z ciastem. Jeśli konieczne 

jest czyszczenie, postępuj zgodnie z metodami opisanymi w punkcie „KONSERWACJA”. 

Uwaga! Na etapie eksploatacji zabrania się usuwania zabezpieczeń ze względu na obecność 

ruchomych części, które mogą spowodować obrażenia. 

 

Modele 310 - 420: 

START: Naciśnij przełącznik w pozycję 1, rolki zaczną się obracać. prowadź lekko posypane 

mąką i uprzednio pozostawione do wyrośnięcia (co najmniej 6-8 godzin) kulki ciasta do 

otworu ochronnego. Gdy ciasto wyjdzie z wałków, jego grubość zostanie nieznacznie 

zmniejszona i będzie miało owalny/prostokątny kształt. Następnie będzie obrócone w 

kierunku ukośnym o około 90 °(w przypadku ciasta okrągłego), gotowy do następnego 

przejścia przez dolne rolki.  

STOP: Naciśnij przełącznik do pozycji 0. 

  

Modele 420RP - 500RP: 

FUNKCJE I STOSOWANIE PEDAŁU. Sterowanie pedałami wykonuje dodatkowe funkcje 

poprzednich elementów sterujących, oprócz umożliwienia pracy rolek w trybie pracy 

impulsowej i tylko przez czas niezbędny do jego użycia. 

Ten element sterujący jest podłączony do urządzenia, przed podłączenie wtyczki na końcu 

przewodu zasilającego pedał do gniazda z boku maszyny. 

 

Modele 310/1 - 310/2 - 500/1: 

FUNKCJE I STOSOWANIE KONTROLI PEDAŁU. Operacja jest taka sama jak w poprzednich 

maszynach, ale para rolek jest pojedyncza 

 

Po ręcznym włączeniu maszyny przez naciśnięcie przełącznika do pozycji 1 lub za pomocą 

pedału sterującego w pozycji 2 można rozpocząć etap pracy. 
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Przed wprowadzeniem lekko wysypanej mąką i uprzednio pozostawionej do wyrośnięcia (co 

najmniej 6-8 godzin) kulki ciasta do otworu zabezpieczenia, lekko zgnieść część krawędzi kuli, 

aby ułatwić jej wejście do pary górnych rolek, w których grubość ciasta zostanie nieznacznie 

zmniejszona, zakładając owalny/prostokątny kształt. 

Obrócone ciasto w kierunku ukośnym o około 90 ° ( w przypadku kształtu owalnego), 

przechodzi przez parę dolnych rolek, z których wyjdzie w owalnym/prostokątnym kształcie. 

Na koniec ręcznie uformuj końcową formę ciasta. 

 

Uwaga! Wyłącz maszynę i odłącz od zasilania na koniec pracy. 

Konserwacja 

Uwaga! Przed wykonaniem jakichkolwiek prac konserwacyjnych, w tym czyszczenia, należy 

zastosować następujące środki ostrożności: 

- upewnij się, że urządzenie jest odłączone od sieci elektrycznej (odłącz wtyczkę od gniazdka 

elektrycznego), upewniając się, że zasilanie nie może zostać przypadkowo włączone; 

- Upewnij się, że sprzęt został całkowicie schłodzony; 

- Używać środków ochrony osobistej wymaganych przez obowiązujące przepisy; 

- Zawsze używaj odpowiednich narzędzi; 

- Po zakończeniu czynności konserwacyjnych / naprawczych / czyszczenia, przed ponownym 

uruchomieniem urządzenia, należy ponownie zainstalować wszystkie zabezpieczenia i 

urządzenia zabezpieczające; 

Czyszczenie 

Uwaga!  W żadnym wypadku nie wolno stosować produktów ściernych lub korozyjnych. 

Surowo zabrania się stosowania do czyszczenia bezpośrednich strumieni wody, różnych 

narzędzi, szorstkich lub ściernych środków, takich jak stalowe zmywaki, gąbki itp., Które 

mogą uszkodzić powierzchnie, a w szczególności pogorszyć bezpieczeństwo higieniczne. 

Czyszczenie należy przeprowadzać po każdym użyciu zgodnie z obowiązującymi przepisami 

higienicznymi iw taki sposób, aby chronić funkcje maszyny, postępując w następujący 

sposób: 

- Używając odpowiedniej delikatnej szczotki, najpierw usuń resztki mąki i ciasta; 

- Usuń małą wagę i zsypy z ich obudów; 

- Zwolnij sprężyny i wysuń skrobaki do ciasta; 

- Obrócić dźwignie regulacyjne tak, aby rolki znajdowały się w maksymalnym położeniu 

otwartym; 

- Dokładnie wyczyść maszynę i wszystkie jej części, w tym zdemontowane elementy, za 

pomocą gąbki lub ściereczki zwilżonej wodą i neutralnym detergentem przeznaczonym do 

kontaktu z żywnością; 

- W razie potrzeby przemyj zwilżoną szmatką, aby usunąć wszelkie ślady detergentu; 

- Osuszyć papierowym ręcznikiem do żywności, a następnie wytrzeć najpierw powierzchnie 

stykające się z ciastem, a następnie całą maszynę miękką i czystą szmatką zwilżoną 

specjalnym środkiem dezynfekującym do maszyn spożywczych. 
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Rolki muszą być smarowane co roku lub w razie potrzeby częściej. 

Po usunięciu zabezpieczeń, zsypów, sprężyn i skrobaków do ciasta; 

- odkręć śruby i zdemontuj najpierw tylny panel, a następnie podpory; 

- w końcu usuń rolki i złącza; 

- dokładnie wyczyścić wszystkie części gąbką, ciepłą wodą i detergentem spożywczym, 

spłukać w razie potrzeby i wysuszyć ręcznikiem papierowym; 

- smarować wałki i otwory rolek za pomocą wystarczającej ilości oleju parafinowego; 

- zmontować i zabezpieczyć wszystkie części, wykonując czynności w odwrotnej kolejności w 

odniesieniu do ich demontażu. 

 

Uwaga! Po zakończeniu czynności konserwacyjnych / naprawczych / czyszczenia, przed 

ponownym uruchomieniem sprzętu, sprawdź, czy wszystkie części i zabezpieczenia względne 

zostały prawidłowo ustawione i zabezpieczone. 

Problemy i rozwiązania 

Maszyna nie pracuje – brak zasilania/nie jest podłączony pedał – sprawdź gniazdko, przewód 

zasilający, wtyczkę/podłącz pedał 

Utylizacja sprzętu 

Uwaga! Rozbiórka i utylizacja maszyny jest wyłącznym obowiązkiem i odpowiedzialnością 

właściciela, który musi postępować zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju w 

odniesieniu do bezpieczeństwa, szacunku i ochrony środowiska. Aby ułatwić operacje 

recyklingu, należy sortować różne części składające się na maszynę na różne rodzaje 

materiałów budowlanych (plastik, miedź, żelazo itp.). 

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.   

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.   
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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.  
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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. 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 

mailto:serwis@restoquality.pl
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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 

 


