
 

 

 

 

Kuchnia gazowa WOK nastawna 
Model: WR711-S,WR721-S 
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Dziękujemy za zakup naszego produktu. Przed pierwszym użyciem prosimy dokładnie zapoznać 

się z niniejszą instrukcją obsługi. 
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SEKCJA 1: Informacje ogólne  
Przed rozpoczęciem użytkowania danego urządzenia należy przeczytać ze zrozumieniem poniższą  

instrukcję. 

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

i przechowywana w jego pobliżu, w bezpiecznym miejscu. 

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

tom i mieniu spowodowane nieprzestrzeganiem zasad opisanych w niniejszej instrukcji. 

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

maszyny. 

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

dzialni. 

SEKCJA 2: Transport  
Urządzenie  można przenosić ręcznie z miejsca na miejsce. Należy uważać, aby nie upuścić urządzenia 

podczas transportu. 

Rozpakuj paczkę zgodnie z zasadami bezpieczeństwa w danym kraju i pozbądź się opakowania. Ele-

menty, które stykają się z żywnością, są produkowane ze stali nierdzewnej. Wszystkie części plastikowe 

oznaczone są symbolem materiału. 

Proszę sprawdzić, czy wszystkie części urządzenia zostały dostarczone w całości i czy żadne części nie 

zostały uszkodzone podczas transportu. 

SEKCJA 3: Instalacja 
Proszę umieścić produkt na prostym i stabilnym podłożu, należy ustawić urządzenie tak, aby zapobiec 

przewróceniu. 

Instalacja oraz serwis urządzenia powinny być przeprowadzone przez wykwalifikowanego technika. 

Połączenie z instalacją gazową musi być wykonane przez upoważnioną osobę. 

Miejsce, w którym znajduje się urządzenie, musi mieć odpowiednią wentylację i otwór wentylacyjny. 

Urządzenie musi być prawidłowo podłączone zgodnie z lokalnymi standardami gazowymi w danym 

kraju. 

Wejścia do urządzenia oznaczone są na etykiecie "G" na korpusie. 

Podłączenie do instalacji gazowej musi być wykonane z odpowiednio dopasowanej metalowej rury  

i zaworów sferycznych. Zawór kulisty musi być unieruchomiony w miejscu, które jest daleko od ciepła 

i dostępnym w czasie niebezpieczeństwa. Po zakończeniu połączenia z gazem należy sprawdzić wycieki 

gazu. 

Zgodnie z danymi na tabliczce znamionowej urządzenia, należy wyregulować gaz i ciśnienie. Jeśli ro-

dzaj gazu, który jest regulowany, nie jest odpowiedni dla typu gazu, który znajduje się w miejscu in-

stalacji, należy zastosować instrukcje dotyczące regulacji różnych rodzajów gazu.  
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Jeżeli miejsce, w którym ustawione są pasma gazu jest pokryte niepalnym materiałem termoizolacyj-

nym, odległość między nimi musi wynosić 5 cm. W przeciwnym razie powinna wynosić co najmniej 20 

cm. Urządzenie nie powinno być obsługiwane pod wyciągiem kominowym. 

SEKCJA 4: Zasady bezpieczeństwa 

 Nie używaj urządzenia w niewystarczająco oświetlonym miejscu. 

 Nie dotykaj ruchomych elementów podczas pracy urządzenia. 

 Nie instaluj urządzenia w obecności materiałów łatwopalnych lub wybuchowych. 

 Nie używaj urządzenia, gdy maszyna jest pusta. 

 Nie umieszczaj w urządzeniu mniej lub więcej produktów niż wyznaczona jest pojemność urzą-

dzenia. 

 Nie należy korzystać z urządzenia bez odpowiedniego sprzętu ochronnego. 

 Z jakiegokolwiek powodu, jeśli w pobliżu urządzenia znajduje się ogień lub płomień, należy 

natychmiast wyłączyć wszystkie zawory gazowe i stycznik elektryczny i użyć gaśnicy. Nigdy nie 

używać wody do gaszenia ognia. 

 Jeśli w urządzeniu znajduje się wyciek gazu, nie używaj go, nie dopuść do obecności ognia w 

pobliżu  i nie używaj prądu elektrycznego. 

 Zdecydowanie nie zezwalaj na sprawdzanie szczelności płomieniem. 

 Wszystkie czynności serwisowe i techniczne należy wykonywać z zachowaniem wszelkich za-

sad bezpieczeństwa i przy odłączonym i wyłączonym urządzeniu. 

SEKCJA 5: Obsługa 
Panel sterowania  

A – zapalnik pilotowy 

 B – duży płomień 

 C –  średni płomień 

 D – Przycisk zapalarki palnika  

 

 

 

 

 

 

 

Użytkowanie kuchenki: 

Zgodnie z rodzajem zastosowania, należy wykonać połączenie do wejścia gazu od maszyny. Ponieważ 

maszyna jest zasilana LPG i NG. 
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• Po włączeniu zapalnika pilotowego należy ustawić pokrętło w pozycji duży płomień. 

Po zapaleniu przytrzymaj przycisk przez kilka sekund, aby podgrzać termoelementy. 

• W zależności od rodzaju obróbki (średni / pełny płomień), pozycja może być regulowana. 

SEKCJA 6: Czyszczenie i konserwacja 
Czyszczenie i konserwacja po każdym użyciu. 

• Wyłączyć przyłącze gazu przed czyszczeniem. 

• Wyczyść zewnętrzną powierzchnię urządzenia wilgotną szmatką. 

• Nie używaj ściernych środków czyszczących, ponieważ mogą one pozostawić szkodliwe osady. 

• Nie myć urządzenia wodą pod ciśnieniem. 

• Nie czyść urządzenia za pomocą materiałów, które mogą uszkodzić chromowany materiał. 

• Umyć grille ciepłą wodą, a następnie wysuszyć po każdym użyciu. 

Okresowe czyszczenie i konserwacja. 

 Konserwacja powinna być wykonywana przez wykwalifikowaną osobę. 

 Te części ; Przechowywanie gazu, termoelementy, krany, palnik, zapalniczka i kabel świecy za-

płonowej nie są konserwowane, więc należy je wymienić, gdy wystąpią błędy. 

 Sprawdzaj węże przyłączeniowe do gazu w okresowym czasie. Jeśli istnieje szczelina, otwór itp, 

zmień węże. 

 Przewietrz obszar, w którym urządzenie znajduje się w okresach czasu. 

SEKCJA 7: Problemy i możliwe przyczyny* 

Opis problemu przyczyna 

URZĄDZENIE NIE DZIAŁA 

1. Sprawdź, czy połączenie gazowe zostało wykonane prawidłowo. 
2. Jeśli nie ma zapalonego zapalnika pilotowego, urządzenie nie działa. 
3. Jeżeli węże z wlotem gazu tracą gaz z powodu szczeliny, otworu itp., 
Urządzenie nie działa. 

Nieprawidłowa obróbka Sprawdź, czy działa przy odpowiednim ustawieniu gazu, czy nie. 

Zatrzymanie pracy urządzenia 

1. Przepływ gazu zostaje zatrzymany automatycznie, gdy płomień jest 
wyłączony z powodu zaworu gazowego z zaworem bezpieczeństwa. W 
tej sytuacji urządzenie nie jest obsługiwane. 
2. W przypadku wycieku gazu, jeśli wystąpi alarm elektromagnetycznego 
zatrzymania gazu, przepływ gazu zostaje zatrzymany i urządzenie nie jest 
obsługiwane. Nawilżyć obszar przez otwór wentylacyjny. Skontaktuj się z 
serwisem 

 

Jeśli gotowanie nie odbywa się w odpowiedniej jakości lub jeśli jakakolwiek funkcja bezpieczeń-

stwa nie działa -  Nie używaj urządzenia. 

* Jeśli problemy te nadal występują, skontaktuj się z naszymi autoryzowanymi serwisami. 
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SEKCJA 8: Zmiana przyłącza i ustawianie gazu 
PALNIK GAZOWY GAZU - SCHEMAT ZMIANY PRZYŁĄCZA 

 

 

Zmiana przyłączania palnika 

1. rura gazowa przenosi ciśnienie gazu (A) 

2. ustawienie ciśnienia gazu należy wykonać za pomocą B  

3. Do stosowania z odpowiednim rodzajem przyłączem gazowym "D" Wymienić zgodnie z war-

tościami podanymi w tabeli. 

Zestaw 4-wtryskiwaczy "C" odpowiedni do typu przyłącza gazowego jest montowany razem 

Ustawienie średniego płomienia 

1. Zdejmij pokrywę pokrętła, obracając gwintowaną nakrętkę (E) za pomocą odpowiedniego 

wkrętaka. Przekręć go w lewo, aby przekształcić LPG na N.G, obróć w prawo, aby przekształcić 

z N.G na LPG. 

2. Kontroluj spalanie gazu za pomocą przycisku (F) 

3. Po tym procesie uruchom urządzenie 

Wszystkie czynności należy wykonywać zachowując środki ostrożności. Czynności powinny być wyko-

nywane przez wykwalifikowanego technika. 
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SEKCJA 9: Ogólne warunki gwarancji 
Niniejszy dokument reguluje zasady gwarancji udzielanej przez spółkę Resto Quality sp. z o.o. na sprze-

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

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

wany towar.   

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

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

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

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

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

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

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

wynikły inne przyczyny skutkujących utratą gwarancji.   

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

ności : 

a. przeprowadzenie nieodpłatnej diagnozy usterki 

b. przeprowadzenia nieodpłatnej naprawy Urządzenia 

c. przeprowadzenia nieodpłatnej wymiany części Urządzenia na nowe 

o konieczności przeprowadzenia napraw lub wymiany poszczególnych części oraz zakresie 

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

nionego serwisanta.  

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

wiednich części zamiennych.  

6. Spółka może zlecić przeprowadzenie działań osobom trzecim. 

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

a. uszkodzenia mechaniczne,  

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

etc.)  

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

odkamienianie, smarowanie, wymiana elementów eksploatacyjnych i podlegających nor-

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

chy napędowe etc.)  

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

korzystania z Urządzeń,  

e. uszkodzenia powstałe z winy Klienta lub osób trzecich,  

f. uszkodzenia wynikające z nieprawidłowego korzystania, wykorzystywania, użytkowania, 

eksploatacji Urządzeń  

g. uszkodzenia będące skutkiem zaniedbań w wypełnianiu obowiązków spoczywających na 

użytkowniku Urządzeń.   

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

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

i. jak również usterki będące następstwem powyższych zdarzeń 
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8. Przypominamy o obowiązku sprawdzenia towaru dostarczanego do Państwa w obecności kuriera 

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

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

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

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

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

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

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

cji.  

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

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

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

interwencją serwisową.  

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

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

serwisantów.  

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

ochrony gwarancyjnej: 

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

ingerencji w  Urządzenia przez osoby inne niż wskazane przez Spółkę 

b. naruszenie plomb lub znaków fabrycznych 

c. stwierdzenie uszkodzeń urządzenia innych niż wynikające z normalnego użytkowania 

(uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych, elektrycznych, wywołanych 

ogniem, wilgocią etc.) 

d. nieprawidłowe podłączenie urządzenia, jak również brak wykorzystywania wymaganych 

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

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

e-mail: serwis@restoquality.pl 

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

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

wisu 

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

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

wisantów w miejscu jego instalacji (znajdowania się).  

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

spoczywa obowiązek należytego zapakowania reklamowanego Urządzenia na czas jego 

transportu (w szczególności poprzez takie zapakowanie które zabezpieczy Urządzenie 

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

ładunkowych).  

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

pomoc w organizacji transportu Urządzenia.  

mailto:serwis@restoquality.pl
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e. obowiązkiem Klienta jest terminowy odbiór Urządzenia zwrotnie przesyłanego po przepro-

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

nym. Ewentualny brak odbioru Urządzenia wedle pierwotnych ustaleń skutkować będzie 

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

transportu Urządzenia).  

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

dzeń: 

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

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

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

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

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

 

 

Spółka      Klient 

 

 
 
 
 


