
Szatkownica warzyw MKJ 250.8

Instrukcja obsługi

Użytkownikowi naszej maszyny życzymy przyjemnej pracy 

oraz uzyskania jak najlepszych efektów podczas krojenia żywności. 

Zalecamy dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi 

oraz przestrzeganie zawartych w niej wytycznych użytkownika.



2 3

1. 1. WSTĘP

1.1 Stan dostawy
Szatkownica warzyw MKJ 250.8 jest dostarczana przez producenta w stanie komplet-

nym. Po rozpakowaniu należy usunąć wkładki styropianowe będące elementami opako-
wania. Ponadto należy rozpakować podstawkę do tarcz oraz tarcze tnące, a ilość porównać 
z specyfikacją. Szczegóły dotyczące rozpakowania są opisane w pkt. 4.1 instrukcji.

1.2 Opakowanie
Maszyna jest dostarczana w kartonie i przymocowana do palety transportowej. 

W opakowaniu maszyna znajduje się w stanie leżącym.
Opakowanie jest przystosowane do załadunku i wyładunku przy pomocy wózka 

widłowego. Podczas transportu karton, skrzynię lub paletę należy zabezpieczyć przed 
wywróceniem i możliwością uszkodzenia mechanicznego.

Wymiary zewnętrzne i ciężar opakowania podaje tablica 1.

1.3 Ochrona czasowa
Na czas transportu i składowania powierzchnie metalowe maszyny są pokryte cienką 

warstwą środka konserwującego. Użyte środki konserwujące pozwalają na przechowy-
wanie maszyny w pomieszczeniach zamkniętych przez okres 6 miesięcy.

1.4 Składowanie
Szatkownica warzyw MKJ 250.8 powinna być składowana w suchym pomieszczeniu, 

zapewniającym ochronę przed wpływami atmosferycznymi (temperatura, wilgotność 
powietrza).

Warunki składowania są podane na nalepce znajdującej się na kartonie.

1.5 Kwalifikacje
Wszelkie czynności, związane z załadunkiem, rozładunkiem i przemieszczaniem 

maszyny, muszą być wykonane przez osoby uprawnione, o niezbędnych kwalifikacjach 
i doświadczeniu.
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Długość (mm)
Szerokość (mm)
Wysokość (mm)
Ciężar brutto (kg)

1 200
850
540
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2. 2. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

2.1 Przeznaczenie
Szatkownica warzyw służy do krojenia wszelkiego rodzaju warzyw i owoców na pla-

stry, frytki, wiórki, słupki lub miazgę, a w przypadku zastosowania przystawki - również 
na kostkę. Maszyna znajduje zastosowanie w zakładach gastronomicznych lub przetwór-
niach owocowo-warzywnych, eliminując w znacznym stopniu wysiłek pracy ręcznej przy 
rozdrabnianiu warzyw oraz skracając czas przygotowania posiłków.

Prawidłowa eksploatacja, codzienne staranne czyszczenie i konserwacja, zapewniają 
wysoki stopień higieny, dobrą sprawność i długą żywotność maszyny. Elementy, podle-
gające codziennemu lub okresowemu czyszczeniu, są łatwe do demontażu, bez użycia 
jakichkolwiek narzędzi.

Instrukcja informuje użytkownika o sposobie postępowania obsługi w czasie użyt-
kowania maszyny.

2.2 Wielkości podstawowe

Typ     MKJ 250.8

Wymiary

 - długość   720 mm

 - szerokość  430 mm

 - wysokość  1150 mm

Ciężar netto    52 kg

Średnica robocza tarcz tnących  250 mm

Pojemność zasobnika warzyw  ok. 12 l

Pojemność otworu wsypowego  ok. 4 l

Obroty noża    ok. 300 obr/min

Wydajność maksymalna   ok. 350 kg/h

Silnik     750 W, 3-fazowy

Napięcie zasilania   380/220 V, 50 Hz

Rodzaje tarcz tnących są wymienione w pkt. 5.1 instrukcji

2.3 Budowa
Wszystkie elementy zewnętrzne maszyny oraz części mające bezpośredni kontakt z 

rozdrabnianą żywnością są wykonane z materiałów nierdzewnych. Takie rozwiązanie 
konstrukcyjne umożliwia utrzymanie wysokiego standardu higieny oraz podnosi walory 
estetyczne wyrobu.

Maszyna posiada własną konstrukcję nośną. Ustawiana jest bezpośrednio na po-

sadzce, z możliwością łatwego przesuwania (dwie podpory 
są zaopatrzone w kółka jezdne).

Wewnątrz obudowy znajduje się silnik, przekładnia paso-
wa oraz instalacja elektryczna. W obudowie są zainstalowane 
dwa wyłączniki bezpieczeństwa, powodujące odłączenie 
napędu gdy:

- jest źle założona lub zdjęta puszka wsadowa,
- dociskacz wsypu znajduje się w pozycji otwartej.
Puszkę wsadową nakłada się na pierścień ustalający i 

mocuje dwoma pokrętłami, starannie dokręcając. Przy za-
kładaniu tego wsypu należy zwrócić uwagę, aby wystający z 
pierścienia kołek znalazł się w wybraniu puszki wsadowej.

Przy zdjętym wsypie, z obudowy wystaje wałek napędo-
wy, na którym znajduje się zgarniacz zabierający rozdrabnia-
ną żywność i podający ją do otworu zsypowego. Zgarniacza 
tego nie należy odkręcać w czasie eksploatacji maszyny.

Tarcze tnące są mocowane na wałku napędowym w łatwy 
sposób. Po zdjęciu puszki wsadowej tarczę tnącą należy po 
prostu założyć na końcówkę wałka. Podczas obrotów tarcza 
samoczynnie zaklinuje się na wałku napędowym.

Specjalnym rodzajem noża rozdrabniającego jest przy-
stawka do kostkowania, którą zakłada się w sposób inny niż 
pozostałe noże tnące. Przystawka ta składa się z dwóch części, 
z których jedna (stała) jest wciskana w wybrania pierścienia 
znajdującego się na obudowie, a druga (obrotowa) nakładana 
na wałek napędowy. Sposób mocowania tarcz tnących i przy-
stawki do kostkowania jest 
omówiony w dalszej części 
instrukcji.

Puszka wsadowa (rys. 2) 
posiada duży otwór zasypo-
wy, wewnątrz którego znaj-
duje się ruchomy dociskacz. 
Dociskacz ten jest zakończony 
mechanizmem dźwigniowym. 
Wysunięcie dociskacza w gór-
ne położenie jest możliwe po 
naciśnięciu dźwigni zapadki. 

Wtedy napęd maszyny zostanie zatrzymany i można 
przesunąć warzywa z zasobnika do otworu wsadowego. 
Z chwilą opuszczenia dociskacza nastąpi samoczynne 
uruchomienie napędu maszyny i szatkowanie warzyw.

Rys.  1  Widok ogólny szatkownicy

Rys.  2 Puszka wsadowa

Rys. 3 Wysuwanie dociskacza
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Podczas rozdrabniania maszyna może mieć zainstalowany tylko jeden nóż tnący. Pozo-
stałe powinny być umieszczone na podstawce znajdującej się w wyposażeniu maszyny.

Uwaga:
Jeśli będzie szatkowany wyłącznie miękki surowiec, duża siła nacisku dźwi-
gni jest zbędna. W takim przypadku zamiast dźwigni można zastosować 
gałkę dociskacza (poz. 32 w katalogu części zamiennych - część 7 instruk-
cji), którą nakręca się na wystający trzpień, po zdemontowaniu dźwigni 
dociskacza.

2.4 Schemat elektryczny

Rys. 4 Schemat elektryczny 
  szatkownicy warzyw 
  MKJ 250.8

A - wyłącznik sieciowy  E - przekaźnik termiczny

B - lampka sygnalizacyjna F - stycznik z cewką 220 V

C - mikro dociskacza  G - silnik Sg 80-4B

D - mikro puszki zasypowej PE - centralny zacisk przewodu ochronnego

3. 3. OCHRONA PRZED ZAGROŻENIAMI

3.1 Źródła zagrożeń
Typowe źródła zagrożeń or az techniczne środki bezpieczeństw a, zastosowane w celu 

ich eliminacji, przedstawione są w tabeli nr 2:

 
3.2 Ryzyko resztkowe

Ryzyko to występuje przy czyszczeniu maszyny z resztek żywności. Na tarczach 
rozdrabniających są zainstalowane ostre noże tnące, które przy nieostrożnej obsłudze 
mogą spowodować skaleczenie. Tarcze rozdrabniające należy więc myć w bieżącej wodzie 
używając dołączonej szczotki i zwracając uwagę, aby nie dotykać noży tnących.

3.3 Zasady bezpiecznej pracy
W celu zapewnienia bezpiecznych warunków pracy i wygodnej obsługi, w pomieszcze-

niu należy wydzielić przynajmniej 4 m2 powierzchni na stanowisko pracy oraz zapewnić 
dobre oświetlenie. Podczas pracy operator powinien korzystać z odzieży ochronnej, 
wymaganej przepisami sanitarnymi.

Bezpieczne użytkowanie maszyny do rozdrabniania warzyw zależy od spełnienia 
następujących warunków:

a) przeszkolenia operatora, który powinien znać potencjalne zagrożenia występu-
jące przy eksploatacji maszyny,

b) zakazu użytkowania maszyny jeśli:
- jest wykorzystywana niezgodnie z przeznaczeniem,
- maszyna jest w widoczny sposób niesprawna,
- została usunięta którakolwiek z osłon elektrycznych lub części rucho-
mych.

c) wyraźnego określenia czynności, nie należących do obowiązków operatora maszy-
ny i zastrzeżonych dla osób posiadających odpowiednie uprawnienia, zwłaszcza 
w przypadku usuwania usterek i naprawy, w tym instalacji elektrycznej.

d) nakazu wykonywania czynności konserwacyjnych, tylko przy odłączonym zasi-
laniu elektrycznym.

Ta
be

la
 2

a - czarny, b - niebieski, c - czerwony, d - żółty, e - brązowy, f - zielono-żółty, g - biały
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Powyższe wymagania powinna zawierać instrukcja stanowiskowa.
Zabrania się:
1) Użytkowania maszyny do rozdrabniania warzyw w sposób niezgodny z przezna-

czeniem. Producent nie bierze odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z użyt-
kowaniem maszyny do innych celów niż rozdrabnianie warzyw lub owoców.

2) Obsługi maszyny przez osoby niepowołane oraz poniżej 18 roku życia.
3) Użytkowania niesprawnej technicznie maszyny.
4) Nadużywania siły fizycznej przy dociskaniu żywności.
5) Manipulowania rękoma w strefie krojenia przy włączonym wyłączniku sieciowym.
6) Dokonywania napraw przez osoby nieupoważnione.
7) Podłączanie maszyny do sieci elektrycznej bez zapewnienia ciągłości przewodu 

ochronnego. Po stronie użytkownika kołek uziemiający gniazda wtykowego musi 
być trwale podłączony do przewodu ochronnego.

8) Krojenie produktów nie przeznaczonych do spożycia, z kością lub zamrożonych.
9) Pozostawienia pracującego urządzenia bez dozoru.

3.5 Zgodność z normami
System sterowania elektrycznego maszyny do rozdrabniania warzyw, ochrona 

przed porażeniem elektrycznym oraz zabezpieczenie przed zwarciem i przeciążeniem 
są wykonane zgodnie z EN 60204-1; 1992. Osłony stałe części ruchomych są wykonane 
zgodnie z EN 953; 1992.

Maszyna MKJ 250.8 spełnia odnoszące się do niej wymagania załącznika I do dyrek-
tywy 89/392 UE oraz związanych z nią norm bezpieczeństwa maszyn, w tym EN 292-1, 
EN 292-2, EN 294, EN 953, EN 1678 i EN 60204-1.

4. 4. PRZYGOTOWANIE DO URUCHOMIENIA

4.1 Rozpakowanie
W trakcie odbioru dostarczonej maszyny należy sprawdzić, czy opakowanie nie jest 

uszkodzone oraz, czy znajdujące się wewnątrz przedmioty są zgodne z zamówieniem i 
specyfikacją. Jeśli będą niezgodności, należy o tym poinformować dostawcę.

Razem z maszyną MKJ 250.8, w kartonie, jest dostarczany pojemnik z olejem do 
konserwacji elementów metalowych, szczotka do czyszczenia trudnodostępnych miejsc 
oraz tarcze tnące według życzenia odbiorcy. Tarcze tnące są zapakowane oddzielnie 
w kartonikach (jak również podstawka do ustawiania tarcz) i znajdują się wewnątrz 
opakowania głównego. W opakowaniu znajduje się ponadto instrukcja obsługi, karta 
gwarancyjna oraz deklaracja zgodności z normami.

4.2 Ustawienie
Po wyjęciu z opakowania maszyna musi być umieszczona na stabilnym podłożu. 

Należy usunąć wszystkie pozostałości opakowania i oczyścić maszynę z oleju konserwują-
cego, a luźne tarcze ustawić na podstawce w pobliżu maszyny lub na prętach konstrukcji 
podstawy napędu maszyny.

4.3 Podłączenie do sieci elektrycznej
Szatkownica warzyw jest dostarczana w stanie kompletnym, z przewodem pięciożyło-

wym o przekroju 1,5 mm2, zakończonym wtyczką. Maszyna musi być zasilana napięciem 
3 × 380 V z przewodem ochronnym i zerowym. Przewody zasilające po stronie użytkow-
nika powinny mieć przekrój 1,5 mm2, z bezpiecznikami topikowymi o prądzie wkładki 
6 A w każdej z trzech faz. Instalacja powinna być zakończona gniazdem wtykowym 
trójfazowym 3×16+N+O, przy czym przewód ochronny powinien być podłączony do 
styku oznaczonego znakiem uziemienia. Instalacja zasilająca powinna być sprawdzona 
pod względem skuteczności ochrony od porażenia prądem elektrycznym, przez upoważ-

nione do tego osoby. Gniazdo wtykowe powinno 
być zainstalowane w pobliżu miejsca ustawienia 
maszyny (długość przewodu zasilającego przy MKJ 
250.8 wynosi ok. 2,5 m).

Przed pierwszym uruchomieniem należy 
przede wszystkim sprawdzić zgodność obrotów 
wałka napędowego (na którym będą mocowane 
tarcze rozdrabniające), z wymaganym kierunkiem 
obrotów, wytłoczonym w postaci strzałki na obu-
dowie (zgodnie z ruchem wskazówek zegara). 

W tym celu należy:
� zdjąć puszkę wsadową i założoną na wałku tarczę rozdrabniającą,
� założyć puszkę wsadową,
� wtyczkę przewodu zasilającego podłączyć do gniazda wtykowego,
� przełączyć wyłącznik sieciowy (zaświeci lampka sygnalizacyjna),
� przesunąć w dół dźwignię dociskacza (maszyna zacznie pracować),
� przez wziernik sprawdzić kierunek obrotów.
Jeśli obroty są niezgodne, należy zmienić podłączenie dwóch dowolnych przewodów 

fazowych we wtyczce przewodu zasilającego maszyny MKJ 250.8.

Rys. 5  Strzałka kierunku obrotów tarczy

5. 5. UŻYTKOWANIE MASZYNY MKJ 250.8

5.1 Dobór noży do krojonego surowca
Standardowo maszyna jest wyposażona w sześć tarcz tnących, wymienionych poniżej:
P-2.5 Tarcza tnąca do plastrów 2.5 mm
P-3.5 Tarcza tnąca do plastrów 3.5 mm
F-10 Tarcza tnąca do frytek 10×10 mm
W-2 Tarcza do wiórków drobnych 2 mm
W-3 Tarcza do wiórków grubych 3 mm
M-0  Tarcza do miazgi

Producent oferuje około 20 rodzajów tarcz tnących, które można zamawiać dodat-
kowo lub zgłaszać przy zamówieniu początkowym (zamiast standardowych). Wszystkie 
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te tarcze można zakładać na wałku wyjściowym bez przeróbek. Rodzaje produkowanych 
tarcz tnących są wymienione poniżej:

Tarcze do plastrów 2-nożowe: P-1.5, P-2.5, P-3.5, P-4.5, P-5.5
Tarcze do plastrów 3-nożowe: Y-1, Y-1.5, Y-2.5
Tarcza do plastrów falistych: A-2, A-3
Tarcze do frytek: F-6, F-8, F-10, F12 (te ostatnie na wymiar 12×10 mm)
Tarcze do słupków: S-2 (słupki 2×2 mm), S-3
Tarcze do wiórków: W-1.5, W-2, W-2.5, W-3, W-7

Do maszyny można również dodatkowo zamówić przystawkę do kostkowania. Pro-
ducent oferuje zestawy do wykonywania kostek o wymiarach: K-7.5 (7.5×7.5×7.5 mm), 
K-10 (10×10×10 mm), K-15 (15×15×10 mm), K-20 (20×20×10 mm).

5.2 Wymiana tarcz tnących
Przed wymianą tarcz rozdrabniających należy przełączyć wyłącznik w położenie 

„0”. Lampka sygnalizacyjna przestanie świecić. Rysunki ilustrujące wymianę tarcz jest 
pokazany poniżej.

 Po zdjęciu puszki wsa-
dowej, tarczę rozdrabniającą 
należy uchwycić obiema rę-
kami i wsunąć na wałek tak, 
aby występ, umieszczony 
wewnątrz tulejki mocującej 
tarczę, trafił w rowek na 
wałku. Po dosunięciu tarczy 
do oporu należy ją lekko 
obrócić w lewo (kierunek 
pokazany strzałką).

Aby zdjąć tarczę rozdrabniającą, należy wykonać powyższe czynności w odwrotnej 
kolejności.

W celu prawidłowego założenia puszki wsadowej na obudowie maszyny, należy 
chwycić ją obiema rękami i nałożyć na obudowę maszyny w taki sposób, aby zaczepy 
puszki mogły być przykręcone dwoma śrubami ściągającymi, przymocowanymi do obu-
dowy. W celu ułatwienia tej operacji, na obudowie maszyny znajduje się występ, który 
powinien znaleźć się w wycięciu puszki wsadowej. Po ustawieniu puszki wsadowej na 
obudowie należy dokręcić dwa pokrętła mocujące, równomiernie dociskając puszkę do 
obudowy.

Aby zdjąć puszkę wsadową z obudowy, należy odkręcić dwa pokrętła z boku obudowy, 
zwolnić śruby i następnie zdjąć puszkę z obudowy (rys. 7).

Uwaga: 
Prawidłowo założona puszka wsadowa załącza włącznik bezpieczeństwa, 
umożliwiający późniejsze uruchomienie napędu silnika. Maszyna może być 
jednak uruchomiona dopiero po zamknięciu wsypu dociskacza (wcześniej 
lampka sygnalizacyjna musi pokazać stan załączenia maszyny).

5.3 Zestaw do kostkowania
Jako wyposażenie dodatkowe, do maszyny MKJ 250.8 może być dołączona przystawka, 

przy pomocy której rozdrabnia się żywność na kostki. W skład takiej przystawki wchodzą 
następujące elementy:

1. Tarcza z nożami tnącymi w postaci siatki (rys. nr 1045), która jest elementem 
stałym, mocowanym na pierścieniu obudowy, w jego czterech wgłębieniach, 
rozstawionych co 90°.

2.  Obrotowa tarcza z nożem przepycha-
jącym (rys. nr 1042) mocowana na 
wałku wyjściowym, tak jak inne tarcze 
rozdrabniające. Tarczę tę można stoso-
wać również bez elementu siatkowego, 
ale wtedy zamiast kostek otrzymamy 
plastry o grubości 10 mm.

Ze względu na to, że współpraca maszyny 
do rozdrabniania warzyw z zestawem kostki 
jest dla napędu największym obciążeniem 
(w porównaniu do cięcia plastrów, frytek lub 
wiórek), zaleca się twarde produkty przepuszczać przez kostkownicę po uprzednim 
zmiękczeniu. Nie należy szatkować produktów zamrożonych lub mocno schłodzonych.

Zestaw do kostkowania zdejmuje się w następujący sposób:
1. Po poluzowaniu pokręteł zdjąć puszkę wsadową.
2. Zdjąć obrotową tarczę odcinającą, chwytając ją oburącz w miejscach wgłębionych, 

rozmieszczonych na obwodzie.
3. Chwycić nóż siatkowy i energicznie pociągnąć do siebie, wyrywając z zatrza-

sków.

Rys. 6   Tarcze tnące

Rys. 8 Wymiana 
  tarcz tnących

Rys. 7 Zdejmowanie 
  puszki zasypowej

Rys. 9 Zestaw do kostkowania
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6. 6. KONSERWACJA

6.1 Czyszczenie maszyny
Codziennie, po zakończeniu procesu rozdrabniania warzyw, należy wykonać nastę-

pujące czynności:
� wyłączyć dopływ energii i wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda elek-

 trycznego,
� zdjąć puszkę wsadową i tarczę rozdrabniającą,
�  maszynę dokładnie obmyć i wytrzeć do sucha (nie używać węża z wodą),
� puszkę wsadową i tarcze rozdrabniające umyć w gorącej wodzie oraz wysuszyć,
� tarcze rozdrabniające ustawić na podstawce, będącej wyposażeniem maszyny,
� wałek wyjściowy oraz otwory do mocowania na wałku tarcz rozdrabniających 

 należy wyczyścić z brudu, gdyż może to utrudniać zakładanie tarcz,
� elementy maszyny zabezpieczyć przed przypadkowym uszkodzeniem.
Swobodny dostęp do elementów maszyny zapewnia możliwość łatwego utrzymania 

czystości i wysokiego standardu higieny.

6.2 Konserwacja okresowa
Przynajmniej raz w roku rozdrabniarka warzyw powinna być poddana okresowemu 

przeglądowi. Należy wtedy wykonać następujące czynności:
� sprawdzić stan paska wielorowkowego, w przypadku zauważenia pęknięć - wy-

mienić ten pasek,
� sprawdzić stan plastikowego odrzutnika na wałku wyjściowym, w przypadku 

zauważenia rys lub pęknięć - wymienić ten element,
� sprawdzić luzy łożysk wałka wyjściowego,
� oczyścić wnętrze obudowy, zwracając szczególną uwagę na stan instalacji elek-

trycznej.
W przypadku zauważenia usterek technicznych, należy przekazać maszynę do warsz-

tatu naprawczego. Wykaz zakładów, naprawiających maszyny gastronomiczne w Polsce, 
znajduje się we wkładce do instrukcji.

W celu założenia zestawu kostki, należy najpierw założyć na wgłębienia w pierścieniu 
obudowy tarczę siatkową (najpierw na dwa dolne wgłębienia, następnie uderzyć ręką w 
górną część tej tarczy aby zacisnęła się na zatrzaskach). Następnie nałożyć na wystający 
wałek obrotową tarczę odcinającą i lekko przekręcić ją w lewo.

5.4 Wymagania przy rozdrabnianiu warzyw
Żywność, przeznaczoną do rozdrabniania, należy dokładnie oczyścić i umyć. Więk-

sze kęsy rozdrabnianej żywności należy pokroić, aby maksymalny wymiar szerokości 
nie przekraczał 85 mm. Przy produkcji frytek, jakość ich jest uzależniona od wielkości 
i kształtu wrzucanych do wsypu ziemniaków. Małe ziemniaki spowodują powstanie 
nieregularnych pasków frytek.

Noże tnące należy tak dobierać, aby w trakcie rozdrabniania nie używać nadmiernej 
siły na dociskaczu.

W przypadku dłuższego przestoju eksploatacyjnego należy przeprowadzić konser-
wację okresową, następnie maszynę zapakować w karton, ustawić w pozycji bocznej i 
zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi. Maszynę przechowywać w suchym 
pomieszczeniu o temperaturze 10 - 18 °C.

6.3 Usuwanie niesprawności
W przypadku niesprawności maszyny, powstałej podczas eksploatacji, należy stoso-

wać się do zaleceń wymienionych w poniższej tabeli:

Uwaga: 
Demontaż silnika należy dokonywać w komplecie z jego podstawą. W tym 
celu należy wyjąć ośkę napinacza, po poluźnieniu wkręta blokującego.

7. 7. KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH

Uwaga: 
Tarcze rozdrabniające kompletne należy zamawiać zgodnie z nomenklaturą 
podaną w pkt. 5.1 instrukcji.
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UWAGI:
1. Gwarancja obowiązuje w ciągu 12 miesięcy od dnia nabycia. W tym czasie pro-

ducent gwarantuje nieodpłatne usuwanie wad fizycznych.
2. Nie wypełniona i nie podpisana karta gwarancyjna jest nieważna i nie może służyć 

jako podstawa do reklamacji.
3. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych podczas transportu, w czasie zała-

dunku i wyładunku oraz spowodowanych niewłaściwą lub nie-fachową obsługą.
4. Szczegółowy sposób postępowania przy uruchamianiu i eksploatacji urządzenia 

jest podany w DTR. W przypadku nie stosowania się do tej instrukcji użytkownik 
traci udzieloną gwarancję.

5. W razie stwierdzenia wad fizycznych urządzenia, nabywca powinien zgłosić to w 
najbliższym zakładzie remontującym maszyny gastronomiczne lub bezpośrednio 
u producenta.

6. Przy zgłaszaniu naprawy gwarancyjnej należy wypełnić jeden kupon reklama-
cyjny i wpisać na nim:
� adres, gdzie stoi reklamowana maszyna,
� godziny otwarcia placówki, numer telefonu,
� datę zakupu, rodzaj usterki i krótki opis objawów uszkodzenia.

7. Dokonywanie napraw gwarancyjnych:
� czas oczekiwania na naprawę - do 14 dni,
� gwarancja będzie przedłużona o podwójną liczbę dni rzeczywistego ocze-
    kiwania na naprawę
� możliwość zwrotu wyrobu tylko w ciągu 5 dni od daty zakupu.

8. Odcięty i wypełniony kupon reklamacyjny stanowi zlecenie naprawy.

  KARTA GWARANCYJNA

  Szatkownica warzyw MKJ 250.8

  Potwierdzenie sprzedawcy
Potwierdza się, że szatkownica warzyw MKJ 250.8 została sprzedana w dniu:

Data i pieczęć producenta

 Pieczątka i podpis sprzedawcy

Miejscowość

Nr fabryczny 

�

�

�

  KUPON REKLAMACYJNY GWARANCJI

  Producent: 
  BZMG „Ma-Ga”,  ul. Kujawska 136,  85-950 BYDGOSZCZ

Sprzedawca:
Szatkownica warzyw MKJ 250.8, nr fabr.
Data produkcji:     Data zakupu

Pieczęć i podpis użytkownika

Stwierdza się, że po naprawie powyższe prace zostały wykonane i urządzenie działa bez usterek.

Data i opis naprawy: 

  KUPON REKLAMACYJNY GWARANCJI

  Producent: 
  BZMG „Ma-Ga”,  ul. Kujawska 136,  85-950 BYDGOSZCZ

Sprzedawca:
Szatkownica warzyw MKJ 250.8, nr fabr.
Data produkcji:     Data zakupu

Pieczęć i podpis użytkownika

Stwierdza się, że po naprawie powyższe prace zostały wykonane i urządzenie działa bez usterek.

Data i opis naprawy: 



Instrukcja obsługi

Szatkownica warzyw
MKJ 250.8


