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Dziękujemy za zakup naszego produktu i zalecamy Państwu uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi przed użyciem urzą-

dzenia.

INSTRUKCJA ZAWIERA WSZYSTKIE INFORMACJE WYMAGANE DLA WŁAŚCIWEGO  UŻYTKOWANIA  I  DOZORU  URZĄ-

DZENIA.  CELEM  TEJ  INSTRUKCJI  OBSŁUGI JEST PRZEKAZANIE UŻYTKOWNIKOWI WSZELKICH INFORMACJI, UMOŻLI-

WIAJĄCYCH BEZPIECZNE I DŁUGOTRWAŁE UŻYTKOWANIE SZATKOWNICY ORAZ AKCESORIÓW .

Z zapisami niniejszej instrukcji obsługi musi się zapoznać każda osoba która osiągnęła wiek 18 lat  lub osoba poniżej tego wieku 

użytkująca urządzenie pod nadzorem.

Maszynę należy używać tylko zgodnie z przekazanymi w instrukcji informacjami.

PRODUCENT ODRZUCA WSZELKĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ:

• przy niewłaściwym użytkowaniu urządzenia,

• przy użyciu urządzenia przez nieprzeszkolony personel,

• przy pracach, lub naprawach wykonywanych samodzielnie lub przez nieautoryzowany serwis,

• przy użyciu części zamiennych nieoryginalnych lub nie przeznaczonych do tego rodzaju urządzenia.

Zmiany techniczne i modyfikacje szatkownicy mogą być wprowadzone przez producenta w stosunku do opisów rysunków zawartych w niniej-

szej instrukcji bez wcześniejszej informacji.

1. PODSTAWOWE FUNKCJE

Szatkownica  do  warzyw  Forgast  służy  do  obróbki  i  przetwarzania  wszelkiego  rodzaju  owoców  i warzyw. Ponadto może być wykorzystana 

do ścierania sera, chleba, orzechów, czekolady, itp.

Maszyna jest przeznaczona do stosowania w zakładach przemysłowych, w gastronomii i przetwórstwie artykułów spożywczych.

UMOŻLIWIA PRZERÓB DUŻEJ ILOŚCI PRODUKTU W KRÓTKIM CZASIE.

PODSTAWOWE FUNKCJE TO:

• cięcia na plastry;

• rozdrabnianie lub tarcie;

• ścieranie lub cięcie w kostkę.

Prosta obsługa i zainstalowane zabezpieczenia gwarantują możliwie największą ochronę osób obsługujących urządzenie.

Szatkownica do warzyw Forgast odpowiada przepisom higieny, ponieważ wszystkie części, i akcesoria są wykonane z materiałów dopuszczo-

nych do kontaktu z produktami spożywczymi.

Gładkie powierzchnie oraz zaokrąglone kształty szatkownicy gwarantują dodatkowo łatwe utrzymanie czystości wszystkich jej elementów.

OBRÓBKA I PRZETWARZANIE INNYCH MATERIAŁÓW NIŻ PRODUKTY SPOŻYWCZE JEST NIEDOPUSZCZALNE!

PRZED  PIERWSZYM  URUCHOMIENIEM  NALEŻY PRZECZYTAĆ  MNIEJSZĄ  INSTRUKCJĘ OBSŁUGI! 
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3. WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

Szatkownica do warzyw Forgast odpowiada szczegółowym przepisom bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo obsługi jest zagwarantowane dzięki systemowi zabezpieczeń umożliwiających uruchomienie urządzenia tylko w przypadku 

jego prawidłowego złożenia, przygotowania do pracy i zamknięcia pokrywy.

Szatkownica jest wyposażona w podwójny system bezpieczeństwa dotyczący silnika. Systemy zatrzymują pracę silnika natychmiast po otwar-

ciu pokrywy lub podniesieniu dźwigni dociskowej.

Urządzenie wyłącza się, jeśli powierzchnia dźwigni dociskowej oddali się od leja zasypowego w pokrywie i włącza się jeśli powierzchnia docisko-

wa dźwigni osiągnęła bezpieczną odległość od górnej krawędzi leja zasypowego w pokrywie.

Aby zagwarantować ciągłą, nieprzerwany pracę wskazane jest, aby lej zasypowy napełnić tylko na tyle, aby przednia krawędź powierzchni 

dźwigni dociskowej osiągnęła górną krawędź leja zasypowego.

Jeśli po napełnieniu leja zasypowego nie zostałby osiągnięty punkt załączenia dźwigni dociskowej, to część produktu przeznaczonego do ob-

róbki musi być z niego wyjęta. Po przerwie w dopływie zasilania, otwarciu pokrywy lub wciśnięciu czerwonego przycisku (stop), urządzenie musi 

być przywrócone do pracy przez ponowne wciśnięcie zielonego przycisku (start).

DLA ZAPEWNIENIA MAKSYMALNEGO BEZPIECZEŃSTWA NALEŻY:

• Przeczytać uważnie wszystkie wskazówki i uwagi.

• Polecić, aby personel obsługujący urządzenie przeczytał niniejszą instrukcję obsługi.

• Nigdy nie stawiać maszyny w zlewozmywaku lub basenie, i nie myć urządzenia pod bieżąca wodą.

• Nigdy nie myć maszyny za pomocą wysokociśnieniowego urządzenia myjącego.

• Przy ewentualnych niezbędnych naprawach zawsze najpierw wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego.

• Zwrócić uwagę na rozdział ,,Naprawa”.

• Rozdrabnianego produktu nigdy nie popychać w leju zasypowym elementami nie stanowiącymi  wyposażenia urządzenia. 

   W tym celu zawsze używać dźwignię dociskową lub popychacz.
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• Nigdy nie wkładać ręki do leja zasypowego lub do otworu wylotowego.

• Zawsze ostrożnie obchodzić się z tarczami tnącymi, aby uniknąć urazów lub uszkodzenia noży.

• Nie pozostawiać tarcz tnących w zlewie lub pojemnikach z wodą.

• Przed otwarciem pokrywy  zawsze najpierw wcisnąć czerwony przycisk (stop) aby wyłączyć urządzenie. 

   Nie manipulować (między innymi podczas otwarcia pokrywy) w niebezpieczniej strefie tarczy tnącej zanim tarcza nie zatrzyma się.

UWAGA!  

Prace przy instalacji elektrycznej urządzenia powinny być wykonywane tylko przez osoby posiadające odpowiednie 

uprawnienia. Należy zwracać uwagę na obowiązujące w tym zakresie przepisy w kraju instalacji urządzenia. Wymagane 

zabezpieczenia elektryczne - 10A   230V.

• Urządzenie należy ustawić  na płaskiej i stabilnej podstawie (np. stół roboczy), która powinna posiadać wysokość od 70 do 90 cm 

   (optymalizacja obsługi).

• Szatkownica jest dostarczana z wtyczką dla prądu przemiennego 230 V.

• Należy sprawdzić, czy dane na tabliczce znamionowej (dolna część urządzenia) zgadzają się z parametrami sieci zasilającej.

• Gniazdo sieciowe musi być łatwo dostępne, bezpieczne i wyposażone w bolec uziemiający. Jeśli gniazdo nie jest dostępne, należy włączać 

   zasilanie gniazda oddzielnym wyłącznikiem głównym.

Podłączenie urządzenia musi być zgodne z przepisami bezpieczeństwa wg PN, VDE itp. w połączeniu z oddzielnymi miejscowymi przepisami 

prawa.

• Szatkownica Forgast powinna być używana tylko z przeznaczonymi do niej tarczami tnącymi i tarczami do kostek. Konstrukcyjna lub 

  techniczna zmiana w urządzeniu i tarczach tnących / tarczach do kostek jest niedopuszczalna i doprowadzi do wygaśnięcia gwarancji.

• Przed pierwszym użyciem należy starannie umyć wszystkie części urządzenia, które mają kontakt z produktami spożywczymi.

• Bezpośrednie  otoczenie  urządzenia  powinno  być  czyste.  Urządzenie  powinno  być  ustawione w sposób zapewniający możliwość 

   utrzymania czystości jego otoczenia.

DLA ZAPEWNIENIA MAKSYMALNEGO BEZPIECZEŃSTWA NALEŻY:

Włączenie:

Przez wciśnięcie górnego, zielonego przycisku (start) szatkownica zostaje załączona do pracy i tarcza tnąca obraca się.

Wyłączenie:

Przez wciśnięcie dolnego, czerwonego przycisku (stop) silnik zostaje  zatrzymany i tarcza tnąca pozostaje nieruchoma.

WSKAZÓWKA:

Przy  przerwaniu  pracy  silnika,  np.  Przez  zanik  prądu  lub  otwarcie pokrywy, silnik zawsze musi być znów załączony 

przez ponowne wciśnięcie zielonego przycisku włączania (START)

PO WYŁĄCZENIU SZATKOWNICY I PRZED OTWARCIEM POKRYWY W CELU WYMIANY TARCZY LUB UMYCIA URZĄDZE-

NIA NALEŻY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE TARCZA TNĄCA NIE OBRACA SIĘ.

Zdjęcie pokrywy

1. Odciągnąć zamek pokrywy  i odchylić pokrywę  aż do oporu.

2. Trzymając pokrywę wysunąć pręt stanowiący jej oś obrotu.

3. Przy montażu należy zwracać uwagę na to, czy pokrywa jest prawidłowo osadzona względem zawiasów.

UWAGA: 

Nigdy nie zamykać pokrywy z użyciem siły.
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4. MONTAŻ TARCZ

• odciągnąć zamek pokrywy  i odchylić pokrywę aż do oporu

• nałożyć  tarczę  odrzucającą na wałek napędowy i obrócić, aż do zablokowania.

• żądaną tarczę tnącą nałożyć na wałek napędowy i przy lekkim obrocie zgodnie z kierunkiem obrotu wskazówek zegara (w prawo) naciskać do

   dołu, aż tarcza zazębi się.

• zamknąć pokrywę i upewnić się, czy zamek pokrywy jest tak zatrzaśnięty, że tworzy wraz z pokrywą jedną powierzchnię.

MONTAŻ TARCZY DO CIĘCIA W KOSTKĘ I TARCZY TNĄCEJ.

• odciągnąć zamek pokrywy i odchylić pokrywę aż do oporu.

• nałożyć tarczę odrzucającą na wałek napędowy i  obrócić  aż  zazębi  się  odpowiednio w wyżłobieniu.

• okrągłą  tarczę  do  cięcia  w  kostkę  osadzić tak, aby ostrza nożyków tnących były skierowane do góry. Tarcza swoją obudową musi pasować  

   do wycięcia na obwodzie komory cięcia.

• tarczę tnąca  nasadzić na wałek napędowy i przy lekkim obrocie w kierunku obrotu wskazówek zegara (w prawo) nacisnąć do dołu aż tarcza

   zazębi się.

• zamknąć pokrywę  i sprawdzić, czy zamek pokrywy jest tak zatrzaśnięty, że tworzy wraz z pokrywą jedną powierzchnię.

NAPEŁNIANIE PRODUKTEM DO ROZDRABNIA

Użycie dużego leja zasypowego.

W dużym leju zasypowym produkt do rozdrabniania układa się tak, aby odcinane były plastry o  dużej powierzchni. Jeśli lej zasypowy zostanie 

wypełniony małymi warzywami,

poszczególne sztuki są dociskane do tarczy tnącej w różnym położeniu, a otrzymane kształty cięcia są nierównomierne.

Równomierne kształty cięcia można uzyskać jeśli rozdrabniany produkt jest wprowadzany sztuka za sztuką do deja zasypowego. Zaleca się, 

dodatkowo zwracać  uwagę  na  to,  aby  produkt  rozdrabniany był  prowadzony  przez  przednie  zaokrąglenie  leja zasypowego.

Podczas procesu cięcia zawsze lekko dociskać go dźwignią dociskową.

Użycie okrągłego leja zasypowego w dźwigni dociskowej.

Szczególnie dla długich warzyw jak ogórki, rzodkiew przeznaczony jest okrągły lej zasypowy w dźwigni dociskowej. Zapewnia on optymalne 

położenie produktu rozdrabnianego względem tarczy tnącej.

Produkt rozdrabniany należy zawsze wprowadzać do otworu wsadowego popychając go w razie konieczności popychaczem stanowiącym ak-

cesorium. Nie używać do tego celu innych przedmiotów nie stanowiących wyposażenia urządzenia.
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5. TARCZE
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NAZWA KOD WYMIAR

Wiórki FG10014 4mm

Plastry FG10012 2mm

Plastry FG10015 5mm

Plastry FG10010 10mm

Kostka FG10011 10×10×10mm

Rodzaje tarcz przeznaczonych do szatkownicy FG10115

6. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Urządzenie nie pracuje.

• Należy sprawdzić czy w gnieździe sieciowym znajduje się zasilanie.

• Należy sprawdzić czy wtyczka jest umieszczona w gnieździe sieciowym.

• Należy sprawdzić czy przewód przyłączeniowy nie jest uszkodzony.

• Należy sprawdzić czy pokrywa urządzenia jest prawidłowo osadzona na zawiasach.

• Należy sprawdzić czy pokrywa jest prawidłowo zablokowana.

Urządzenie zatrzymuje się samoczynnie i nie daje się uruchomić.

• Należy sprawdzić zabezpieczenia.

• Należy sprawdzić czy nie zadziałał wyłącznik przeciążenia silnika. W przypadku zadziałania. wyłącznika przeciążenia należy odczekać 

   kilkanaście minut w celu obniżenia jego temperatury. Po tym czasie można uruchomić urządzenie i kontynuować pracę.



Wynik cięcia nie jest zadowalający.

• Należy sprawdzić czy zastosowana została właściwa tarcza oraz jej dodatkowe elementy.

• Należy sprawdzić czy tarcza tnąca nie jest uszkodzona i jest wystarczająco ostra.

Obrabiany produkt jest zmiażdżony lub zdeformowany.

• Produkt przeznaczony do obróbki należy dociskać lekko do tarczy za pomocą popychacza.

• Należy usunąć tarczę odrzucającą i opróżnić komorę roboczą w krótkich odstępach czasu (wcisnąć przycisk STOP, otworzyć pokrywę, 

   zdjąć tarczę i wyjąć obrobiony produkt).

Zbyt duża ilość braków przy cięciu w kostkę.

• Wymiary zastosowanego produktu do cięcia (np. ziemniaków) są za małe w porównaniu z zaplanowaną wielkością kostek.

7. CZYSZCZENIE
 

• Przed każdym czyszczeniem wyjąć wtyczkę z sieci.

• Nie jest dopuszczalne, czyszczenie maszyny za pomocą urządzeń wysokociśnieniowych lub przez spryskiwanie za pomocą węża (z wodą).

• Wyjąć  popychacz, uruchomić blokadę pokrywy (zamek) i odchylić pokrywę do pozycji pionowej

• Wyjąć tarczę tnącą, tarczę do kostek, tarczę odrzucającą i razem z popychaczem wypłukać w ciepłej wodzie a następnie osuszyć.

• Należy używać do oczyszczania tarczy do kostek twardej szczotki. Tarczę należy położyć na dłoni tak, aby nożyki kratki do czyszczenia 

   były skierowane do dołu Następnie wyciskać pozostałości do dołu za pomocą twardej szczotki.

UWAGA!

Zachować  ostrożność  przy  obchodzeniu  się  z  tarczami  tnącymi niebezpieczeństwo skaleczeń

• Aby usunąć resztki produktów z tarczy do kostek nie należy używać noży, lub innych ostrych narzędzi.

• Zdjąć pokrywę z zawiasów i spłukać ją bieżącą wodą.

• Komorę cięcia i otwór wylotowy opróżnić z resztek i oczyścić za pomocą gąbki (tylko przy odchylonej lub zdjętej pokrywie).

• Wszystkie części obudowy, które nie mają kontaktu z produktami do cięcia przetrzeć tylko wilgotną ściereczką.

• Nie używać żadnych ostrych środków czyszczących i polerujących. Do części ze stali nierdzewnej jak np. obudowa napędu używać tylko 

   środków Forgast lub ProfiChef przeznaczonych do tego celu.

UWAGA!     

Wszystkie części, które mają kontakt z obrabianymi produktami spożywczymi, są wykonane z materiałów, dopuszczo-

nych do kontaktu  z  nimi.  Do  ich  czyszczenia  należy  używać  środków  chemicznych  Forgast lub Profichef przeznaczo-

nych do kontaktu z żywnością.

8. KONSERWACJA

UWAGA!

Przy naprawach i pracach konserwacyjnych (przeglądach) urządzenie musi być odłączone od sieci zasilającej.

Konserwacja (dozór)

Przy użyciu zgodnym z określonym przeznaczeniem szatkownica nie wymaga żadnej szczególnej konserwacji.

WSKAZÓWKA:

Po dłuższym użytkowaniu tarcz tnących / tarcz do kostek może wystąpić  przebarwienie  powierzchni  spowodowane  

przez  produkty rozdrabniane zawierające kwasy organiczne względnie przez ostre środki użyte do czyszczenia. Nie da 

się tego uniknąć, nie ma to jednak wpływu na funkcję tarcz tnących / tarcz do kostek i jakość obróbki.

www.forgast.com 8
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9. NAPRAWA I TRANSPORT 

Należy zwracać uwagę przy ewentualnych naprawach na to, aby były one przeprowadzone tylko przez serwis Forgast lub wykwalifikowany 

personel przy zachowaniu przepisów bezpieczeństwa.

Jeśli zajdzie potrzeba przetransportowania urządzenia należy zwrócić uwagę  na następujące punkty:

• Maszyna musi być wyłączona poprzez wciśnięcie czerwonego przycisku (stop).

• Wtyczkę przewodu przyłączeniowego urządzenia należy wyjąć z gniazda sieciowego.

• Należy sprawdzić, czy pokrywa jest prawidłowo zamknięta.

WSKAZÓWKA:

Aby zapewnić bezpieczny transport i uniknąć niepotrzebnych uszkodzeń z powodu upadku, proszę transportować od-

dzielnie wszystkie części i elementy dodatkowe takie jak  popychacz, tarcze tnące, tarcze do kostki.

Dla zmniejszenia ciężaru urządzenia można przed transportem zdjąć jego pokrywę.

Jeżeli  wszystkie wyżej wspomniane kroki przygotowawcze, zostały wykonane należy wziąć do ręki przewód przyłączeniowy, ewentualnie zwi-

nąć go tak, aby przy transportowaniu nie zwisał i nie przeszkadzał w bezpiecznym poruszaniu się.

Urządzenie należy podnosić obiema rękami chwytając go od spodu. Lub jedną od spodu a drugą za przednia stronę korpusu szatkownicy.

Nigdy nie podnosić urządzenia do góry za pokrywę, zamek pokrywy lub za dźwignię dociskową.

Jeśli szatkownica jest transportowana na większą odległość, należy ją zabezpieczyć odpowiednim opakowaniem ze względu na wymiary i ciężar.

10. OPIS / DANE TECHNICZNE

Otwór wsadowy umożliwiający szatkowania połówek główek kapusty o maksymalnej średnicy do 160 mm.

Mały otwór wsadowy o średnicy 54 mm przeznaczony do obróbki mniejszych podłużnych warzyw takich jak marchew lub ogórek.

Komora cięcia wykonana z anodowanego aluminium.

Dolna obudowa silnika wykonana ze stali nierdzewnej.

Element mocujący tarczę w kształcie gwintowanego stożka ułatwiającego obróbkę kapusty lub  innych twardych warzyw.

Dysk ewakuacyjny służący do  efektywnego wyrzutu pokrojonych warzyw z komory cięcia.

Panel sterowania z zielonym przyciskiem START i czerwonym STOP.

System bezpieczeństwa zgodny ze standardami CE i dyrektywy maszynowej.

Idealne rozwiązanie dla obiektów chcących szatkować duże ilości warzyw na sałatki, zupy jako dodatki do hamburgerów lub innych rodzaju 

posiłków.

DANE TECHNICZNE  

Rodzaj zasilania 230V 50Hz

Moc silnika 750 W

Liczba obrotów wałka napędowego 300 obrotów na minutę

Masa urządzenia 28 kg

Głośność pracy - Poziom  < 70 dB (A)

Klasa ochrony IP 24

Wydajność zależna od wybranej tarczy od 100 do 400 kg

Wymiary 590 x 270 x 480 mm

4 gumowe nóżki dające maszynie stabilność i wygłuszające jej pracę

5 TARCZ W KOMPLECIE  

FG10012 tarcza plastry 2 mm

FG10015 tarcza plastry 5 mm

FG10014 tarcza wiórki 4 mm

FG10010 tarcza plastry 10 mm (kostka)

FG10011 tarcza kostka 10x10 mm
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11. CZĘŚCI ZAMIENNE
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 NAZWA KOD

1 Popychacz CFG10115/1

2 Tuleja miedziana CFG10115/2

3 Pokrywa CFG10115/3

4 Czujnik magnetyczny CFG10115/4

5 Włącznik CFG10115/5

6 Oś pokrywy CFG10115/6

7 Pas napędowy CFG10115/7

8 Silnik CFG10115/8

9 Sworzeń zamka pokrywy CFG10115/9

10 Uchwyt zamka pokrywy CFG10115/10

11 Język zamka blokady pokrywy CFG10115/11

12 Dysk ewakuacyjny CFG10115/12

13 Gniazdo uszczelniacza CFG10115/13

14 Uszczelniacz CFG10115/14

15 Oś główna CFG10115/15

16 Łożysko 6204 CFG10115/16

17 Tuleje zawiasów pokrywy CFG10115/17

18 Łożysko 6203 CFG10115/18

19 Płyta sterująca CFG10115/19

20 Stopki CFG10115/20

21 Uchwyt CFG10115/21

22 Ramię CFG10115/22
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12. GOSPODARKA ODPADAMI I UTYLIZACJA

Pod koniec cyklu życia produktu nie należy wyrzucać sprzętu w miejscu, które stwarzałoby zagrożenie dla środowiska.

Dopuszcza się tymczasowe składowanie odpadów niebezpiecznych w celu ich późniejszego usunięcia. Należy przestrzegać przepisów dotyczą-

cych ochrony środowiska obowiązujących w kraju użytkowania urządzenia. 

Konieczne jest przekazanie urządzenia do wyspecjalizowanych firm w celu zbiórki, demontażu i utylizacji.

Należy zdemontować urządzenie, rozdzielając komponenty i umieszczając je w grupach zgodnie z ich charakterem chemicznym, pamiętając, że 

część z nich można poddać recyklingowi i ponownie wykorzystać podobnie jak odpady komunalne. Przed utylizacją należy sprawić, by urządze-

nie nie nadawało się do dalszego użytku, odłączając od niego przewód zasilający.

Materiał powstały w wyniku utylizacji, jeśli nie zostanie ponownie wykorzystany, należy przekazać do punktu zbiórki lub na składowisko odpa-

dów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Jakikolwiek symbol WEEE na produkcie oznacza, że nie można go traktować jako odpadu pochodzącego z gospodarstwa domowego. Należy go 

zutylizować we właściwy sposób, aby zapobiec jakimkolwiek negatywnym skutkom dla środowiska i ludzi.

Aby uzyskać więcej informacji na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z producentem ,  serwisem lub lokalną jednostką 

zajmującą się utylizacją odpadów.

Operacje demontażu urządzenia muszą być wykonywane przez wykwalifikowany personel.

Jeśli planowany jest późniejszy montaż urządzenia, wszystkie czynności należy wykonywać z najwyższą starannością, aby nie uszkodzić jego 

elementów.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek usterki lub niedogodności spowodowane przez nieupoważniony personel obsługujący 

urządzenie.

UTYLIZACJA

Opakowanie oraz materiał jego wykonania jest w 100% zdatny do recyklingu i jest oznaczony symbolem  . 

Podczas utylizacji należy zachować zgodność z obowiązującymi przepisami lokalnymi. Części opakowania (worki plastikowe, 

kawałki styropianu itd.) należy przechowywać z dala od dzieci, gdyż stanowią one potencjalne zagrożenie. 

Urządzenie zostało wykonane z materiałów nadających się na surowce wtórne. Niniejsze urządzenie jest oznaczone jako zgodne 

z Dyrektywą Europejską o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zapewniając prawidłową utylizację tego urządze-

nia, można pomóc w zapobieganiu potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzi. 

Symbol na urządzeniu lub w dokumentacji do niego dołączonej oznacza, że urządzenia nie wolno traktować jak zwykłego odpa-

du domowego. Należy przekazać je do specjalistycznego punktu zajmującego się utylizacją i recyklingiem urządzeń elektrycz-

nych i elektronicznych. Podczas utylizacji urządzenia należy doprowadzić do tego, że nie będzie ono użyteczne (nie będzie moż-

liwe jego uruchomienie), odcinając kabel zasilania oraz usuwając drzwi półki, i inne elementy które mogą stwarzać zagrożenie. 

Nie należy dopuścić do sytuacji w której można się wspinać po urządzeniu lub w nim zatrzasnąć. Urządzenie należy zutylizować 

zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów, zabierając je do specjalnego punktu zbiórki; nie pozostawiać 

urządzenia bez nadzoru, ponieważ może ono stanowić zagrożenie dla dzieci. 

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Urządzenie zostało wyprodukowane zgodnie  z wymogami bezpieczeństwa określonymi w dyrektywach europejskich i odpo-

wiadającym im normom. Po uzyskaniu tej zgodności producent oświadcza, że jego produkty są zgodne z obowiązującym prawo-

dawstwem europejskim i dlatego są opatrzone odpowiednim znakiem CE, umożliwiającym ich sprzedaż w krajach europejskich.

Deklaracja zgodności na żądanie użytkownika, dostępna jest w formie elektronicznej lub drukowanej w siedzibie producenta lub 

stronie internetowej www.mmgastro.pl

www.forgast.com
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OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI - FORGAST

1. Ogólne warunki gwarancji, zwane dalej „OWG”, określają zasady świadczenia serwisu gwarancyjnego przez M&M Gastro z siedzibą  

w Katowicach (40-780) przy ul. Owsianej 58a, NIP: 9542387023, zwanych dalej „Gwarantem”, na rzecz osób fizycznych, osób prawnych, 

jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, które nabyły od Gwaranta  

Produkty. Gwarancją dotyczy jedynie produktów marki FORGAST stanowiącej własność Gwaranta, zwanych dalej „Produktami”. 

2. Gwarant udziela kupującemu gwarancji na okres 12 miesięcy od dnia sprzedaży Produktu. Gwarancją objęte są jedynie Produkty nabyte na 

podstawie umowy sprzedaży zawartej z Gwarantem. W ramach udzielonej gwarancji Gwarant zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia 

zgłoszonych wad fizycznych urządzeń na zasadach określonych w OWG. Kupujący traci uprawnienia z tytułu gwarancji w sytuacji braku 

niezwłocznego zgłoszenia wykrycia wady Produktu, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wykrycia wady.

3. Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia otrzymanego Produktu w momencie jego wydania w obecności sprzedawcy lub w momen-

cie jego dostawy w obecności dostawcy (kuriera). W sytuacji stwierdzenia uszkodzenia Produktu, kupujący zobowiązany jest do spo-

rządzenia protokołu szkody oraz do jego przesłania do Gwaranta w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania Produktu na adres email  

serwis@mmgastro.pl wraz z podaniem następujących danych: nazwa kupującego, adres, NIP (jeżeli dotyczy), osoba zgłaszająca, telefon 

kontaktowy. W sytuacji naruszenia powyższego obowiązku kupujący traci uprawnienia wynikające z  udzielonej gwarancji. Skutki określo-

ne w ust. 2 w zdaniu trzecim nie mają zastosowania do umów zawieranych z kupującymi - konsumentami.

4. W sytuacji niesporządzenia protokołu szkody, w sposób określony w ust. 2 OWG, kupujący traci uprawnienia z tytułu gwarancji w zakresie 

wady określonej w ust. 2 OWU. Przedmiotowe postanowienie nie ma zastosowania do umów zawieranych z kupującymi - konsumentami. 

5. Gwarant ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jedynie za wady Produktów, tkwiące w Produktach w momencie ich sprzedaży. 

6. Gwarancja nie obejmuje wad Produktów, które powstały wskutek działania czynników mechanicznych, termicznych, chemicznych, 

elektrycznych, w szczególności Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za wady powstałe w skutek niezgodnego z przeznaczeniem 

użytkowania Produktu, nieprzestrzegania instrukcji obsługi, uszkodzeń powstałych w trakcie transportu, uszkodzeń instalacyjnych. 

7.  Kupujący traci uprawnienia z tytułu gwarancji udzielonej przez Gwaranta na poszczególne Produkty, w razie: całkowitego wyeksplo-

atowania Produktu (normalne zużycie) powodującego brak możliwości jego naprawy, naprawy, przeróbki lub jakiejkolwiek ingerencji  

w Produkt przez osoby nieupoważnione przez Gwaranta, demontażu Produktu przez kupującego i jego ponownego montażu bez wiedzy 

Gwaranta, zaprzestania produkcji części zamiennych do Produktu, która jest niezbędna dla jego prawidłowego funkcjonowania, używa-

nia Produktu w sposób niezgodny z instrukcją obsługi lub jego przeznaczeniem.

8.  Gwarancją nie są objęte niektóre podzespoły eksploatacyjne, takie jak: uszczelki, zabezpieczenia termiczne, noże, wężyki, żarówki, palni-

ki, elementy gumowe, zakamienione elementy grzejne, itp.

9.  Prawidłowe zgłoszenie wady Produktu powinno zawierać: nazwę kupującego, adres, NIP (jeżeli dotyczy), lokalizację urządzenia, telefon 

kontaktowy, dane zgłaszającego (imię i nazwisko), adres email, numer dokumentu zakupu lub jego skan, datę wystąpienia usterki i ewen-

tualne zdjęcia. Przedmiotowego zgłoszenia można dokonać za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie interneto-

wej Gwaranta, tj. www.mmgastro.pl lub za pomocą wiadomości email wysłanej na adres serwis@mmgastro.pl.

10. Po otrzymaniu zgłoszenia gwarancyjnego Gwarant zobowiązuje się do skontaktowania z kupującym w terminie 7 dni roboczych od dnia 

otrzymania prawidłowego zgłoszenia określonego w ust. 8 OWG.

11. W razie stwierdzenia zasadności zgłoszenia gwarancyjnego Gwarant zobowiązuje się do dokonania naprawy Produktu w terminie 14 

dni od dnia kontaktu serwisu Gwaranta z kupującym, określonego w ust. 9 OWG. Termin określony w zdaniu powyższym może ulec 

wydłużeniu z przyczyn niezależnych od Gwaranta, kupującemu nie przysługują żadne roszczenie wobec Gwaranta z powodu wydłużenia 

terminu naprawy.



12. W przypadku wystąpienia wady uniemożliwiającej naprawę Produktu lub wady, której koszt naprawy przewyższa wartość Produktu, 

Gwarant zobowiązuje się do wymiany Produktu na nowy, o tych samych parametrach, w terminie 30 dni od zakończenia postępowania 

naprawczego.

13. Wymiana przez Gwaranta Produktu na nowy nie wydłuża okresu gwarancji, określonego w ust. 1 OWG. Powyższe postanowienie nie ma 

zastosowania do umów zawieranych z konsumentami.

14. Kupujący zobowiązany jest do dostarczenia Produktu do siedziby Gwaranta na własny koszt wraz z oryginalną dokumentacją oraz doku-

mentem zakupu. Powyższe postanowienie dotyczy Produktów o wadze do 30 kilogramów. Przy wadze powyżej 30 kilogramów, będzie 

podejmowana indywidualna decyzja.

15. Kupujący zobowiązuje się do zabezpieczenia Produktu na czas jego transportu do siedziby Gwaranta. Gwarant nie jest zobowiązany 

do usunięcia wad Produktu powstałych w trakcie jego transportu. W sytuacji określonej w zdaniu poprzedni Gwarant może wyłączyć 

uprawnienia wynikające z gwarancji dla danego Produktu.

16. Gwarancja obejmuje jedynie usunięcie wady Produktu i nie należy jej wiązać z przeglądami okresowymi, konserwacjami, regulacjami, 

czyszczeniem itp.

17. Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia do Gwaranta Produktu czystego. W sytuacji niedochowania powyższego obowiązku, Gwarant 

ma prawo obciążyć kupującego kosztami związanymi z czyszczeniem urządzenie według aktualnej stawki roboczogodziny Gwaranta.

18. W przypadku naprawy wykonywanej w siedzibie klienta, klient musi zapewnić swobodny dostęp do urządzenia – umożliwiający sprawne 

wykonanie pracy serwisantowi.

19. Wszelkie Produkty i części, które wymieni Gwarant pozostają jego własnością.

20. W razie ponownego pojawienia się wady Produktu, która była uprzednio trzykrotnie usuwana przez Gwaranta, Gwarant przy czwartym 

wystąpieniu tej samej wady, tego samego Produktu może wymienić Produkt na nowy. 

21. W przypadku naruszenia przez kupującego obowiązków wynikających z OWG, w szczególności dotyczących procedury zgłaszania wad  

i obowiązku współpracy z Gwarantem, uprawnienia wynikające z gwarancji wygasają. 

22. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za straty oraz utratę możliwości osiągania korzyści przez kupującego powstałą w wyniku wystą-

pienia wady w sprzedanym Produkcie.

23. W przypadku dalszej odsprzedaży produktu, to sprzedawca odpowiada z tytułu gwarancji i rękojmi.

24. Sądem właściwym miejscowo do rozpoznawania sporów związanych z niniejszą umową jest Sąd właściwy dla siedziby Gwaranta.  

Powyższe postanowienie nie ma zastosowania do umów zawieranych z konsumentami.

25. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego będącego konsumentem wynikających z przepisów o rękoj-

mi za wady rzeczy sprzedanej.

26. Gwarancja obowiązuje jedynie na terytorium Polski.

14www.forgast.com
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Forgast 
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Tel.: 327 508 130
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