
You should read these user instructions carefully  
before using the appliance.

Przed uruchomieniem urządzenia należy koniecznie
dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi.

User instructions 
Instrukcja obsługi

Kod: 975282

VACUUM CHAMBER 
PACKAGING MACHINE
PAKOWARKA KOMOROWA
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Dear Customer,

Thank you for purchasing this Revolution appliance. Before using the appliance for the first time, please 
read this manual carefully, paying particular attention to the safety regulations outlined below.

1. IMPORTANT SAFETY REGULATIONS

• This appliance is intended for commercial use only and must not be used for 
household use.

• The appliance must only be used for the purpose for which it was intended and 
designed. The manufacturer is not liable for any damage caused by incorrect 
operation and improper use.

• Keep the appliance and electrical plug away from water and any other liquids. In 
the event that the appliance should fall into water, immediately remove plug from 
the socket and do not use until the appliance has been checked by a certified 
technician. Failure to follow these instructions could cause a risk to lives.

• Never attempt to open the casing of the appliance yourself.
• Do not insert any objects in the casing of the appliance.
• Do not touch the plug with wet or damp hands.
• Danger of electric shock! Do not attempt to repair the appliance yourself. In case 

of malfunctions, repairs are to be conducted by qualified personnel only.
• Never use a damaged appliance! Disconnect the appliance from the electrical 

outlet and contact the retailer if it is damaged.
• Warning! Do not immerse the electrical parts of the appliance in water or other 

liquids. Never hold the appliance under running water.
• Regularly check the power plug and cord for any damage. If the power plug or po-

wer cord is damaged, it must be replaced by a service agent or similarly qualified 
persons in order to avoid danger or injury.

• Make sure the cord does not come in contact with sharp or hot objects and keep 
it away from open fire. To pull the plug out of the socket, always pull on the plug 
and not on the cord.

• Ensure that the cord (or extension cord) is positioned so that it will not cause a 
trip hazard.

• Always keep an eye on the appliance when in use.
• Warning! As long as the plug is in the socket the appliance is connected to the 

power source.
• Turn off the appliance before pulling the plug out of the socket.
• Never carry the appliance by the cord.
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• Do not use any extra devices that are not supplied along with the appliance.
• Only connect the appliance to an electrical outlet with the voltage and frequency 

mentioned on the appliance label.
• Connect the power plug to an easily accessible electrical outlet so that in case of 

emergency the appliance can be unplugged immediately. To completely switch off 
the appliance pull the power plug out of the electrical outlet.

• Always turn the appliance off before disconnecting the plug.
• Never use accessories other than those recommended by the manufacturer. Fa-

ilure to do so could pose a safety risk to the user and could damage the appliance. 
Only use original parts and accessories.

• This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced 
physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge.

• This appliance must not be used by children under any circumstances.
• Keep the appliance and its cord out of reach of children.
• Always disconnect the appliance from the mains if it is left unattended or is not in 

use, and before assembly, disassembly or cleaning.
• Never leave the appliance unattended during use

2. SPECIFIC SAFETY PRECAUTIONS

It is recommended to comply strictly with the following safety precautions:
• never touch the metal parts of the machine with wet or damp hands;
• do not pull the supply cable or the machine itself to disconnect the plug from the 

current outlet;
• children or unqualified personnel are not allowed to use the machine without 

supervision;
• electrical safety of the machine is ensured by its correct connection to an effective 

earthing as in accordance with the electrical safety standards in force; it is neces-
sary to check this fundamental requirement and, if in doubt, ask for a thorough 
check by professionally qualified personnel. The manufacturing company cannot 
be held responsible for possible damages caused by the lack of a plant earthing; 

• in the case of a possible damage to the safety earthing, disconnect the machine 
in order to prevent its activation;

• always use fuses complying with safety standards in force, and with the correct 
value and with the proper mechanical characteristics;

• do not make use of repaired fuses and avoid causing short circuits between the 
terminals located on the fuse holder;
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• the user of the machine must not replace its supply cable; in the case the supply 
cable is damaged or needs replacing, refer only to the manufacturing company of 
the machine for its replacement;

• keep the cable away from hot parts;
• always switch off and disconnect the machine from the power supply before be-

ginning any general cleaning or washing operation;
• clean machine coating, panels and controls using soft and dry cloths, or cloths 

slightly soaked in mild alcohol or detergent solution.

Obligations in the case of malfunction and/or potential danger
Operators are obliged to signal any deficiency and/or potentially dangerous situ-
ation immediately to a direct superior.

User obligations
The user must inform the manufacturing company immediately of any safety 
system defect and/or malfunction and of any presumed danger encountered. It 
is strictly forbidden to the user and/or third parties (excluding duly authorized 
personnel of the manufacturing company) to make modifications of any kind or 
extent to the machine and its functions or to this technical publication. In case of 
malfunctions or danger due to the non-observance of the above, the manufac-
turing company cannot be held responsible for the consequences. It is advisable 
to request any modifications directly to the manufacturing company. 
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3. INSTALLATION

Remove the packaging and check that the machine 
is undamaged. In particular, look for any possible 
damages caused by transport. If in doubt, do not use 
the machine and refer to the manufacturing com-
pany.

Place
Position the machine in a place with low humidity 
percentage and far from heat sources.

DO NOT INSTALL THE MACHINE IN AN EXPLOSIVE 
ATMOSPHERE.
DISCONNECT THE POWER SUPPLY PLUG FROM 
THE MAINS BEFORE STARTING ANY CHECKING 
OPERATION WHICH MAY REQUIRE PARTS DISAS-
SEMBLY.
BEFORE CONNECTING THE VACUUM PACKAGING 
MACHINE, MAKE SURE THAT THE PLATE DATA 
CORRESPONDS WITH THE SUPPLY MAINS DATA.

The plate is located on the side of the casing.
After level checking and casing re-installation, con-
nect the plug to a current outlet 220V.

If it is not possible to connect the plug and the outlet, 
the outlet must be replaced with the correct one by 
professionally qualified personnel who should also 
check that the outlet cable section is correct for ma-
chine power consumption.
It is not advisable to use adapters, multiple outlets 
and/or extensions.
If this should be the case, use only simple or mul-
tiple adapters and extensions in accordance with the 
safety standards in force.
Do not exceed current capacity limit and maximum 
power level marked on the multiple adapter.

Vacuum chamber packaging machine REVOLUTION
Pakowarka próżniowa REVOLUTION – komorowa

Voltage/Napięcie: 230 V

Item/Kod: 975282 Power/Moc: 350 W

Weight/Waga: 25 kg

Serial no./Nr seryjny: Date/Data: 

Hendi Polska, ul. Magazynowa 5, 62-023 Gądki
tel.: 61 658 70 00, www.revolution.pl

320x500
x (H)270 mm
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4. CONTROL PANEL LEGEND

1. Manual “START/ STOP” to start the working cy-
cle once you’ve closed the bell. It is used also for 
making the vacuum in external suction and GN 
containers 

2.  DISPLAY VACUUM: vacuum setted in % ( vacuum 
max 98-99%) 

3.  DISPLAY SEAL: programmed sealing time (ideal: 
3,5-4 sec.)

4. SET/SEAL: to change vacuum and sealing time 
when the machine doesn’t work and the lid is open. 
If you push it once while the machine is working, it 
makes rapid sealing. If you push it twice, it makes 
VAC STOP (stop of the working cycle)

5. “+”: more (regulation) 
6. “-”: less (regulation) 

The machine works total automatically: once it has 
done the vacuum cycle, it seals and then the air goes 

into the chamber. The bag packs perfectly the product 
and in the end the lid can be manually opened.

5. TECHNICAL DATA

Model 975282    

External dimensionse 320x500x(H)270 mm

Chambers dimension 260x300x(H)110 mm

The maximum vacuum bag width 250 mm

Pressure 6 m³/h

Power 350 W

Voltage 230 V, 50 Hz

Weight  25 kg

The manufacturer and dealer is not liable for any 
inaccuracies due to printing errors or transcrip-
tion, in this manual. In line with our policy of con-
tinuous improvement products, we reserve the 

right to make modification of the product, packag-
ing and specifications contained in the Documen-
tation without prior notice.

VAC % SEAL

1 2 3 46

5
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6. USE OF THE MACHINE

Vacuum-packaging

• Connect the bipolar plug, if 220V/240V, or the 
three-pole plug, if 380V/415V, to the current outlet.

• Press the line main switch  7 and the ON/OFF 
button thus connecting the electric circuit which 
supplies the modular card for the automatic cycle 
phases.

• Set the vacuum time (or percentage) required, the 
sealing time and the gas injection time (if the ma-
chine is equipped with such a system).

• Position the bag (or bags) inside the vacuum 
chamber; put the bag opening perfectly flat on the 
sealing bar. Put the exceeding part of the bag, if 
any, in the fissure between the chamber and the 
sealing bar.

• Two or three removable food atoxic polyethylene 
shelves are positioned inside the vacuum chamber 
to level the product thickness according to the se-
aling bar. The polyethylene shelves can be remo-
ved or left inside the vacuum chamber depending 
on necessity.  

• Lower the bell-lid and press adequately on it until 
it remains closed, thus permitting the work cycle 
to begin.

• The different cycle phases are fully automatic and, 
once achieved the percentage of vacuum setted, 
the bell  can be opened again: the machine is now 
ready for a new cycle.

Vacuum-packaging with inert gas injection (Optional)

• Set the work cycle with inert gas injection on the 
control panel by pre-selecting the relevant time.

• Connect the hose coming from the gas cylinder to 
the hose connection positioned on the side/rear of 
the vacuum packaging machine (1 fig. 6) by means 
of the relevant clamp, then set the gas cylinder 
gauge at a pressure value of 1 ATA.

• Position the bag containing the product inside the 
vacuum chamber, fitting the gas nozzle inside the 
bag opening (1 fig. 7); make sure that there are no 
folds obstructing the gas flow.

Chamber section

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 7

Bag exceeding part

Sealing bar

Gas nozzle

Bag

Sealing bar



9

EN

Vacuum packaging of liquid or semiliquid products

By means of the bell-lid vacuum packaging machi-
nes produced by us it is possible to vacuum package 
liquid or semiliquid products (soups, sauces, etc..) 
thus increasing their duration time and keeping hy-
giene and taste unchanged.
• Fill the bag up to 50% of its capacity only, and keep 

a difference of level between the bag edge and the 
sealing bar (by removing the internal shelves) when 
positioning the bag in the machine.

• Vacuum cycles are set as described in the chapter 
USE OF THE MACHINE.

• Since it is not possible to compress liquids, they do not 

need a modified environment during packaging, that 
is with inert gas addition.

• All the vacuum packaged products can be stored one 
upon another in the cold room.

THE VACUUM PACKAGING MACHINES ARE NOT 
SUITABLE FOR THE PACKAGING OF FOAMING 
LIQUID PRODUCTS OR CONTAINING SUGAR 
WITHOUT  STEP/VAC,  AS FOAM INCREASES 
DURING SUCTION OPERATION THUS CAUSING 
PRODUCT LEAKAGE FROM THE BAG.

7. SAFETY PRECAUTIONS

• Reset the line by pressing the luminous button 
(fig. 7 page 8) to “OFF” position thus switching it 
off, each time work processing with the machine 
is completed.

• Check the direction of rotation of the motor on va-
cuum packaging machines with three-phase po-
wer supply. The direction of rotation is indicated by 
a sticker on the motor itself (1, fig. 8). Should the 
motor rotate in the opposite direction (in this case, 
there is a loud clang and the bell-lid does not re-
main closed) exchange two of the three supply ca-
bles in the plug (except the yellow-green earthing).

• If necessary, exchange the position of the brass 
bars in the motor terminal board to turn the 
three-phase motor star connection (380V/3) into 
the delta connection (220V/3). Then act on the two 
transformers by moving the jack plugs from the 
380V terminal to the 220V terminal.

• During normal processing, the vacuum chamber 
and bell-lid do not require cleaning operations.

• Should this operation be necessary (for example 
– because of product leakage from the bag) use a 
cloth soaked with alcohol.

BEFORE STARTING CLEANING OPERATIONS, DI-
SCONNECT THE SUPPLY PLUG FROM THE MAINS.
DURING WINTER TIME, IT IS ADVISABLE TO PRE-
-HEAT THE PUMP IN ORDER TO LIQUEFY THE OIL 
BEFORE IT CIRCULATES THROUGHOUT THE MA-

CHINE. LOWER THE LID (DO NOT CLOSE IT) UN-
TIL THE PUMP STARTS WORKING AND KEEP IT IN 
THIS POSITION FOR 10/15 SEC. BEFORE STARTING 
THE NORMAL WORKING CYCLE (see HEAT PUMP).

Fig. 8

1
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8. PRESERVATION PERIOD FOR VACUUM-PACKAGED PRODUCTS AT A TEMPERATURE OF + 0° / +3°C

Foods  Storage time    

Beef  30/40 days*

Veal  30/40 days*

Pork  20/25 days*

White meat  20/25 days*

Rabbit and fowl (with the bone)  20 days*

Lamb and kid  30 days*

Sausages  30 days*

Giblets (liver, heart, brains, tripe, etc.)  10-12 days*

Fish  7/8 days with really fresh products

Matured salami  ponad 3 miesiące.

Matured cheese:parmesan cheese, sheep’s milk cheese, etc. 120 days

Fresh cheese: mozzarella, brie, etc.  30-60 days

Vegetables  15-20 days

* Remark: Above table is just for reference only. In determining the storage period, always suggesting the local 
sanitary-epidemiological regulations and HACCP.

9. CHECKING AND MAINTENANCE OPERATIONS

ACCESS TO THE MACHINE INTERNAL COMPONENTS 
IS PERMITTED TO THE MANUFACTURER’S QUALI-
FIED PERSONNEL ONLY. IN CASE UNAUTHORIZED 
PERSONNAL ENTERING THE MACHINE OF HIS/HER 
OWN WILL, THE MANUFACTURING COMPANY CAN-
NOT BE CONSIDERED RESPONSIBLE FOR POSSIBLE 
ACCIDENTS AND DAMAGES TO PERSONS OR THIN-
GS.

ALL ELECTRIC COMPONENTS ARE PROTECTED IN-
SIDE THE MACHINE BODY AND IT IS NECESSARY TO 
REMOVE THE RELEVANT SAFETY CASING (WHICH 
IS FASTENED WITH SCREWS) TO REACH THEM. BE-
FORE ENTERING THE MACHINE BODY, DISCONNECT 
THE CURRENT PLUG FROM THE ELECTRIC SUPPLY 
PANEL.
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Fig. 9

Fig. 10

Fig. 11

Fig. 12

1

1

2

1

MAINTENANCE

• Clean the sealing bars  (1 fig. 9) and the silicone 
counter-bar (1 fig. 10) with alcohol every 15 days.

 

• Change the oil every 400 working hours (variable 
data according to the type of product to be pac-
kaged).

• Replace the electric resistances (1, fig. 11) the 
sealing bar teflon (2, fig. 11), the bell-lid rubber 
gaskets (2, fig. 10) every 200 working hours.

 

• Replace the sealing diaphragm every 500/600 wor-
king hours (1 fig. 12).

• Replace the counter-bar silicone (1, fig. 10).
• Check the pump blades, the filters, the pneumatic 

solenoid valves every 2000 working hours.
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OIL CHANGE

BEFORE CARRYING OUT THE OIL CHANGE, TAKE THE MACHINE TO A SUITABLE PLACE FOR THIS KIND OF 
OPERATION AND DISCONNECT THE CURRENT OUTLET FROM THE POWER SUPPLY PANEL.

• Remove the safety casing (1, fig. 13)  by unscre-
wing the 4 fixing screws to enter the machine.

• Unscrew the 2 fixing screws (2) which are on both 
sides of the carter and open it as shown in fig. 14. 
(This picture is also pasted on the right side of the 
machine)

• Put a container under the oil discharge stopper (a) 
See fig.15 below

• Loosen and totally remove the cap positioned near 
the level sight glass (b). Once the tank has been 
completely discharged, fit the cap (a) again and 
tighten it well.

• Fill the tank by the opening cap (c) with oil. See 
fig. 16 below.

• Once the maximum level shown by the sight glass 
is reached (about ¾) close the filling opening with 
its stopper. 

• When you’re done, you can fix the opening carter 
at the base of the machine and close the casing 
(c) - 

• Please find below some of the most popular oil 
brands, suggested  by the manufacturing compa-
ny:
 - TERESSO 100
 - MOBIL RADIUS 425
 - SCHELL CORENA 100
 - BP ENERGOL RC 100
 - IP SIANTIAX
 - VANGUARD PRESSURE RA 77

OIL DISPOSAL IS TO BE CARRIED OUT IN COM-
PLIANCE WITH THE STANDARDS IN FORCE.

Rys. 13

Rys. 14

Rys. 15

Rys. 16

1

a

b

2

c

2
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10. PROBLEM SOLVING

Problem Proposal of a solution

AFTER SWITCHING ON, THE 
MACHINE DOES NOT START:  

Check that the plug is correctly inserted into the current outlet and in case 
check the contacts inside the plug itself.

Check that the micro-switch, positioned at the back under the left hinge (which 
fixes the bell-lid), is correctly energized when the lid is lowered.

Check the safety fuses on the electronic panel card positioned inside the 
machine, particularly the fuses related to the motor (5x20, 10A). 

If a three-phase motor is installed, disconnect the machine and open the rear 
door to check the possible intervention of the motor magneto-thermic overload.

THE MACHINE UNEXPECTEDLY 
STOPS WHILE IT IS RUNNING

Check that the rear micro-switch is correctly energized.

Check that the 3 (three) safety fuses located on the electronic panel card are 
intact.

Check for the magneto-thermic overload intervention when a three-phase 
motor is installed.

THE MACHINE WORKS PROPERLY 
BUT THE BAG IS NOT SEALED AT 
LID OPENING

Lift the sealing bar to check that the 2 cables with 24V current are well fixed to 
the sealing bar itself.

Lift the teflon to check that the resistance is not interrupted anywhere and is 
locked to the side terminals.

IF THE MACHINE DOES NOT 
ATTAIN THE OPTIMUM VACUUM

Close the bell-lid and when the depression of 90% has been reached disconnect 
the line. If the vacuum-meter pointer is still in position there is no leakage and 
therefore the problem is caused by a different source (pump blades, oil 
replacement).

If the pointer moves back there is air infiltration into the vacuum chamber and 
therefore:
- Check that the diaphragm under the sealing bar is not pierced or torn;
- Check that the rubber gaskets on the lid are intact.

If necessary, refer directly to the manufacturing company for replacement of 
the above mentioned parts.
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11. DISCARDING & ENVIRONMENT

At the end of the life of the appliance, please dispo-
se of the appliance according to the regulations and 
guidelines applicable at the time. Throw packing 

materials like plastic and boxes in the appropriate 
containers.

12. WARRANTY

The manufacturing company engages, for 12 
(twelve) months from the date of shipment and 
direct delivery of the goods, to assure the customer 
or concessionaire the integrity and the good working 
of the components regarding the above mentioned 
machine.
All machine components normally subject to wear, 
that is to say components in which use causes a 
constant wear and tear, are not included in the war-
ranty:
• Electrical resistances – Teflon  – Rubber gaskets – 

Chamber opening pistons – Sealing diaphragms – 
Air filters – Oil filters – Oil change – Pump blades.

• If the vacuum pump of a machine under warran-
ty is sent to the manufacturing company becau-
se of aspiration problems and malfunction, the 
manufacturing company has the right to check 
whether any foreign bodies have been aspirated 
(liquids, solids, sauces, etc..). If this should be 
the case, the repair (materials and the labour) 
will be duly charged, since the problem is not 
due to manufacturing defects, but to customer 
negligence during use.

• Possible problems linked to the electronic panel 
cards of the circuit will have to be examined by the 
manufacturing company before sending the part 
which has to be replaced under warranty. A sud-
den change in voltage, an electrical overfeeding, a 
disturbance in the external current network, could 
cause damages which are not to be attributed to 
the manufacturing company.

• Possible problems with pneumatic, structural, 
mechanical parts will be duly solved as per war-
ranty terms without any charge.

• During the warranty period, for interventions un-

der warranty, the replaced materials will not be 
charged, while the labour will be duly charged. 
During the warranty period, for interventions not 
included in the warranty for various reasons, both 
the materials replaced and the labour will be duly 
charged.

• During the warranty period, should any external 
intervention of our technicians be requested, the 
travel costs (to and from) will be fully charged in-
dependently of the reason behind the intervention.

• Any interventions on the machines are to be car-
ried out at the manufacturer’s premises both 
during the warranty period and after the warran-
ty period; we point out that no transport costs (to 
and/or from) will be refunded.

• The transport for any materials sent to the ma-
nufacturing company, both during the warranty 
period and after the warranty period, must com-
pulsorily take place in ex works.

• Any materials sent to the manufacturing company 
with transport charges will be automatically refu-
sed.

• Any components considered defective (pump, 
electronic panel card, etc..) and mishandled by the     
customer during the warranty period will not be 
considered under warranty. The manufacturing 
company has the task of carrying out this function 
in a strict manner.

Do not remove the “CE MARKING” plate and/or re-
place it with a different one. Should the “CE MAR-
KING” plate be accidentally damaged, detached 
from the machine or the manufacturer’s seal remo-
ved, the customer must compulsorily and immedia-
tely inform the HENDI POLSKA Sp. Z o.o. company.
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Szanowni Klienci,

Dziękujemy za zakup urządzenia marki Revolution. Przed użyciem urządzenia po raz pierwszy, przeczytaj
dokładnie instrukcje obsługi, zwracając szczególną uwagę na część dotyczącą zasad bezpieczeństwa,
która znajduje się w poniższym punkcie.

1. WAŻNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

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

• Niniejsze urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku komercyjnego 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 za-
nurzenia urządzenia w wodzie, należy natychmiast wyciągnąć wtyczkę z kontak-
tu, a następnie zlecić kontrolę urządzenia specjaliście. Nieprzestrzeganie tej in-
strukcji 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 kabel zasilający pod kątem uszkodzeń. Uszko-
dzoną wtyczkę lub kabel przekazać w celu naprawy do punktu serwisowego lub 
innej wykwalifikowanej osoby, aby zapobiec ewentualnym zagrożeniom i obraże-
niom ciała.

• Upewnić się, czy kabel zasilający nie styka się z ostrymi ani gorącymi przedmiota-
mi; trzymać kabel z dala od otwartego płomienia. Aby wyjąć wtyczkę z gniazdka, 
zawsze ciągnąć za wtyczkę, a nie za przewód.

• Zabezpieczyć kabel zasilający (lub przedłużający) przed przypadkowym wycią-
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gnięciem z kontaktu. Przewód poprowadzić w sposób uniemożliwiający przypad-
kowe 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 kabel.
• Nie używać żadnych akcesoriów, które nie zostały dostarczone wraz z urządze-

niem.
• Urządzenie należy podłączać wyłącznie do gniazdka o napięciu i częstotliwości 

podanych na tabliczce znamionowej.
• Włożyć wtyczkę do gniazdka zlokalizowanego w dogodnym łatwo dostępnym miej-

scu, tak by w przypadku awarii istniała możliwość natychmiastowego odłącze-
nia urządzenia. W celu całkowitego wyłączenia urządzenia odłączyć je od źródła 
zasilania. W tym celu wyjąć z gniazdka wtyczkę znajdującą się na końcu sznura 
odłączanego urządzenia.

• Przed odłączeniem wtyczki zawsze pamiętać o wyłączeniu urządzenia!
• Nie korzystać z akcesoriów niezalecanych przez producenta. Zastosowanie nieza-

lecanych akcesoriów może stwarzać zagrożenie dla użytkownika oraz prowadzić 
do uszkodzenia urządzenia. Korzystać wyłącznie z oryginalnych części i akceso-
riów.

• Z urządzenia nie mogą korzystać osoby (także dzieci), u których stwierdzono osła-
bione zdolności fizyczne, sensoryczne lub umysłowe, albo którym brakuje odpo-
wiedniej wiedzy i doświadczenia.

• W żadnym wypadku nie zezwalać na obsługę urządzenia przez dzieci.
• Urządzenie wraz z przewodem przechowywać poza zasięgiem dzieci.
• Nie dopuścić, by dzieci wykorzystywały urządzenie do zabawy.
• Zawsze odłączyć urządzenie od zasilania, jeżeli ma być ono pozostawione bez 

nadzoru, a także przed montażem, demontażem i czyszczeniem.
• Nie zostawiać urządzenia bez nadzoru podczas użytkowania.

2. SZCZEGÓŁOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

• Zaleca się ściśle przestrzegać następujących zasad bezpieczeństwa:
• nie dotykać metalowych części urządzenia mokrymi lub wilgotnymi rękoma;
• nie ciągnąć za przewód zasilania ani za urządzenie w celu odłączenia wtyczki od 

gniazdka;
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• dzieciom i niewykwalifikowanym pracowników nie wolno używać urządzenia bez 
nadzoru;

• bezpieczeństwo elektryczne urządzenia zapewnione jest dzięki odpowiedniemu 
podłączeniu urządzenia do działającego uziemienia zgodnie z obowiązującymi 
przepisami bezpieczeństwa elektrycznego; wymagane jest sprawdzenie podsta-
wowych wymogów. W razie wątpliwości należy skonsultować się z wykwalifikowa-
nymi pracownikami. Producent i/lub sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za 
ewentualne szkody wynikłe z braku uziemienia; 

• w przypadku ewentualnych uszkodzeń uziemienia należy odłączyć urządzenie, 
aby uniemożliwić jego włączenie;

• należy zawsze używać bezpieczników zgodnie z obowiązującymi normami bezpie-
czeństwa, o odpowiednich parametrach i właściwościach mechanicznych;

• nie używać naprawianych bezpieczników i unikać zwarcia między stykami znajdu-
jącymi się na uchwycie bezpiecznikowym;

• użytkownikowi urządzenia nie wolno wymieniać przewodu zasilania, w przypadku 
uszkodzenia przewodu zasilania lub konieczności jego wymiany, należy skontak-
tować się z producentem urządzenia;

• nie dopuszczać do kontaktu przewodu zasilania z gorącymi częściami;
• zawsze wyłączać urządzenie i odłączać je od źródła zasilania przed rozpoczęciem 

czyszczenia i mycia;
• czyścić obudowę urządzenia, panel i elementy sterowania używając miękkich i su-

chych ściereczek lub ściereczek zwilżonych łagodnym alkoholem lub roztworem 
środka myjącego.

Obowiązki z przypadku nieprawidłowego działania lub potencjalnego zagrożenia
Operatorzy zobowiązani są do niezwłocznego zgłaszania wad lub potencjalnie nie-
bezpiecznych sytuacji przełożonemu.

Obowiązki użytkownika
Użytkownik zobowiązany jest powiadomić producenta i/lub sprzedawcę  nie-
zwłocznie o wszelkich wadach lub nieprawidłowym działaniu i o wszelkich ewen-
tualnych zagrożeniach. Użytkownikowi ani osobom trzecim (za wyjątkiem upo-
ważnionych pracowników producenta) nie wolno w żaden sposób modyfikować 
urządzenia, jego funkcji ani niniejszej instrukcji. W przypadku nieprawidłowego 
działania lub zagrożenia z uwagi na nieprzestrzeganie powyższych instrukcji, 
producent i/lub sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje. 
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3. INSTALACJA URZĄDZENIA

Zdjąć opakowanie i folię ochronną i sprawdzić, czy 
urządzenie nie jest uszkodzone. W szczególności 
sprawdzić pod kątem uszkodzeń spowodowanych 
w transporcie. W przypadku wątpliwości nie używać 
urządzenia i skonsultować się z producentem.

Miejsce
Umieścić urządzenie w miejscu o niskiej wilgotności 
i z dala od źródeł ciepła w pomieszczeniu zamknię-
tym. Nie Wilno użytkować urządzenia na zewnątrz. 
Urządzenie należy wypoziomować.

NIE INSTALOWAĆ URZĄDZENIA W OTOCZENIU ZA-
GROŻONYM WYBUCHEM.
ODŁĄCZYĆ WTYCZKĘ PRZEWODU ZASILANIA OD 
GNIAZDKA PRZED ROZPOCZĘCIEM DZIAŁAŃ KON-
TROLNYCH, KTÓRE MOGĄ WYMAGAĆ DEMONTAŻU 
CZĘŚCI.
PRZED PODŁĄCZENIEM PAKOWARKI PRÓŻNIO-
WEJ UPEWNIĆ SIĘ, ŻE DANE NA TABLICZCE ZNA-
MIONOWEJ SĄ ZGODNE Z PARAMETRAMI SIECI.

Tabliczka znamionowa znajduje się na obudowie 
urządzenia.
Po sprawdzeniu poziomu i ponownym założeniu 
obudowy podłączyć wtyczkę do gniazdka 230 V/1N/ 
50 Hz.

Jeśli podłączenie do gniazdka jest niemożliwe, 
gniazdko powinno zostać wymienione przez odpo-
wiednio wykwalifikowanego pracownika, który powi-
nien także sprawdzić, czy przekrój przewodu zasila-
nia odpowiada wymogom urządzenia.
Nie zaleca się stosowania adapterów, rozgałęźników 
ani przedłużaczy.
W razie potrzeby stosować wyłącznie adaptery  
i przedłużacze spełniające obowiązujące normy bez-
pieczeństwa.
Nie należy przekraczać bieżącego limitu wydajności 
ani maksymalnego poziomu mocy oznaczonego na 
rozgałęźniku.

Vacuum chamber packaging machine REVOLUTION
Pakowarka próżniowa REVOLUTION – komorowa

Voltage/Napięcie: 230 V

Item/Kod: 975282 Power/Moc: 350 W

Weight/Waga: 25 kg

Serial no./Nr seryjny: Date/Data: 

Hendi Polska, ul. Magazynowa 5, 62-023 Gądki
tel.: 61 658 70 00, www.revolution.pl

320x500
x (H)270 mm
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4. OPIS PANELU STEROWANIA

1. Przycisk „START / STOP” uruchamia cykl pracy po 
zamknięciu pokrywy. 

2.  Wyświetlacz „VAC %” pokazuje moc wytwarzania 
próżni wyrażoną w procentach(maks. 98-99%) 

3.  Wyświetlacz „SEAL” pokazuje zaprogramowany czas 
zgrzewania woreczka (optymalny czas: 3,5 – 4 s.)

4. Przycisk „SET/SEAL” służy do zmiany mocy ssania 
i czasu uszczelniania kiedy urządzenie nie pracuje 

i pokrywa jest otwarta. W trakcie pracy urządze-
nia jednokrotne naciśnięcie uruchomi szybkie 
uszczelnianie. Dwukrotne naciśnięcie spowoduje 
wyświetlenie komunikatu VAC STOP (zatrzymanie 
cyklu pracy)

5. Przycisk „+”: dodawanie wartości 
6. Przycisk „-”: odejmowanie wartości 

Urządzenie pracuje w pełni automatycznie: po zakoń-
czeniu cyklu wytwarzania próżni, następuje uszczel-
nienie opakowania (zgrzanie woreczka) i wpuszczenie 

powietrza do komory umożliwiającego swobodne 
podniesienie pokrywy. Można otworzyć pokrywę urzą-
dzenia.

5. DANE TECHNICZNE

Model urządzenia 975282    

Wymiary zewnętrzne 320x500x(H)270 mm

Wymiary komory 260x300x(H)110 mm

Długość listwy zgrzewającej 250 mm

Wydajność pompy 6 m³/h

Moc 350 W

Napięcie 230 V, 50 Hz

Waga 25 kg

Producent i sprzedawca nie ponosi odpowiedzial-
ności za jakiekolwiek niedokładności wynikające z 
błędów drukarskich lub transkrypcji, występujące 
w niniejszej instrukcji. Zgodnie z naszą polityką 

ciągłego udoskonalania produktów zastrzegamy 
sobie prawo do wprowadzania zmian w produkcie, 
opakowaniu oraz specyfikacjach zawartych w do-
kumentacji bez uprzedniego powiadomienia.

VAC % SEAL

1 2 3 46

5
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6. OBSŁUGA URZĄDZENIA

Pakowanie próżniowe

• Podłączyć wtyczkę dwubiegunową w przypadku 
zasilania 220V/240V lub trójbiegunową w przypad-
ku zasilania 380V/415V – patrz dane na tabliczce 
znamionowej urządzenia.

• Włączyć obwód elektryczny głównym przełączni-
kiem bezpieczeństwa prądu, znajdującym się na 
ścianie – nie jest to część składowa urządzenia.

• Wprowadzić żądany czas wytwarzania próżni (lub 
procent), czas uszczelniania i czas przepływu gazu 
(jeśli urządzenie wyposażone jest w taki system – 
wyłącznie opcja).

• Umieścić woreczek (lub woreczki) wewnątrz ko-
mory próżniowej, otwór woreczka umieścić do-
kładnie na krawędzi zgrzewania. Włożyć wystają-
cą część woreczka w przestrzeń między komorą  

a krawędzią zgrzewania.
• Dwie lub trzy (w zależności od modelu) wyjmowa-

ne wkładki wykonane z polietylenu umieszczone 
są wewnątrz komory próżniowej, aby dostoso-
wać grubość produktu do krawędzi zgrzewania. 
Półeczki z polietylenu mogą zostać usunięte lub 
pozostawione w komorze próżniowej w razie po-
trzeby.  

• Opuścić pokrywę i docisnąć upewniając się, że zo-
stała zamknięta, co pozwala na rozpoczęcie cyklu 
pracy.

• Różne fazy cykli są w pełni automatyczne i po osią-
gnięciu żądanej procentowej wartości próżni po-
krywa może zostać ponownie otwarta: urządzenie 
jest gotowe do kolejnego cyklu.

Pakowanie próżniowe z dodawaniem gazów (wyposażenie opcjonalne)

• Ustawić cykl pracy z dodawaniem gazów na panelu 
sterującym przez wybranie odpowiedniego czasu.

• Podłączyć wąż cylindra gazowego do złącza 
umieszczonego z boku/tyłu urządzenia (1 rys. 6) 
za pomocą odpowiedniego zacisku, a następnie 
ustawić wartość ciśnienia na 1 ATA.

• Umieścić torebkę zawierającą produkt wewnątrz 
komory próżniowej, zamocować dyszę gazową  
w otworze torebki (1 rys. 7); upewnić się, że nie 
występują zagięcia mogące spowodować zabloko-
wanie przepływu gazu.
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Pakowanie próżniowe produktów płynnych lub półpłynnych

Za pomocą tej pakowarki  można pakować produk-
ty w stanie płynnym lub półpłynnym (zupy, sosy, itp.) 
co wydłuża ich okres przydatności, zachowuje smak  
i poprawia higieniczność.
• Torebki należy napełnić tylko do połowy oraz utrzymać 

różnicę poziomu między krawędzią torebki, a li-
stwą zgrzewającą (przez usunięcie wewnętrznych 
półek) w trakcie umieszczania jej w komorze.

• Cykle próżniowe ustawia się zgodnie z zaleceniami 
zawartymi w części 6 OBSŁUGA URZĄDZENIA

• Ze względu na brak możliwości ściskania płynów, 
nie wymagają one zmiany środowiska w trakcie 

pakowania - nie potrzebują dodatkowych gazów.
• Wszystkie produkty pakowane próżniowo mogą 

być układane w chłodni jeden na drugim.

URZĄDZENIA DO PAKOWANIA PRÓŻNIOWEGO NIE 
NADAJĄ SIĘ DO PAKOWANIA PŁYNÓW PIENIĄ-
CYCH SIĘ LUB ZAWIERAJĄCYCH CUKIER. PRO-
DUKT W TRAKCIE PAKOWANIA SPIENIA SIĘ JESZ-
CZE BARDZIEJ, CO MOŻE POWODOWAĆ WYCIEKI  
Z TOREBKI I USZKODZENIE POMPY NIE PODLEGA-
JĄCE NAPRAWOM GWARANCYJNYM ZE WSZELKI-
MI WYNIKAJĄCYMI Z TEGO KONSEKWENCJAMI.

7. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

• Zresetować linię przez naciśnięcie podświetlone-
go przycisku „OFF” (rys. 7 ) za każdym razem kiedy 
praca urządzenia jest zakończona.

• Sprawdzić kierunek obrotów napędu w urządze-
niach zasilanych trójfazowo. Kierunek obrotu jest 
wskazany przez naklejkę na napędzie (1, rys. 8) 
Jeśli napęd obraca się w przeciwnym kierunku 
(w tym przypadku słychać głośny hałas, a pokry-
wa nie domyka się) należy zamienić dwa z trzech 
przewodów zasilających w we wtyczce.

• W razie potrzeby należy zmienić pozycję miedzia-
nych prętów w płytce zaciskowej napędu, aby zmie-
nić łącze gwiazdowe trójfazowe (400V/3N/50Hz)  
w łącze delta (230V/3). Następnie przełączyć dwa 
transformatory przenosząc wtyczki z terminala 
400V na terminal 230V.

• W trakcie normalnego działania, pokrywa komory 
próżniowej nie wymaga czyszczenia.

• W razie potrzeby (na przykład ze względu na wy-
ciek z torebki) zaleca się stosowanie szmatki na-
sączonej alkoholem. 

PRZED ROZPOCZĘCIEM CZYSZCZENIA NALEŻY 
ODŁĄCZYĆ URZĄDZENIE OD ZASILANIA – niebez-
pieczeństwo porażenia prądem

W TRAKCIE PORY ZIMOWEJ ZALECA SIĘ WSTĘPNE 
PODGRZANIE POMPY ABY ZWIĘKSZYĆ LEPKOŚĆ 

OLEJU PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY. OPUSZ-
CZAĆ POKRYWĘ (NIE ZAMYKAĆ) DO CHWILI ROZ-
POCZĘCIA PRACY PRZEZ POMPĘ I UTRZYMYWAĆ 
JĄ W TEJ POZYCJI PRZEZ 10/15 SEKUND. PRZED 
ROZPOCZĘCIĘM NORMALNEGO CYKLU PRACY 
(patrz NAGRZEWANIE POMPY).

Rys. 8

1
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8. CZAS KONSERWACJI PRODUKTÓW PAKOWANYCH PRÓŻNIOWO W TEMPERATURZE + 0°/+3°C

Żywność Czas przechowywania    

Surowa wołowina 30/40 dni*

Surowa cielęcina 30/40 dni*

Surowa wieprzowina 20/25 dni*

Surowe białe mięso 20/25 dni*

Surowe mięso z królika oraz drób (również z kością) 20 dni*

Surowa jagnięcina i baranina 30 dni*

Kiełbasy 30 dni*

Surowe podroby (wątroba, serca, mózg, flaczki itp.) 10-12 dni*

Ryby 7-8 dni w przypadku pakowania 
 bardzo świeżych produktów

Dojrzałe salami ponad 3 miesiące.

Dojrzały ser: parmezan, ser owczy, itp. 120 dni

Świeży ser: mozzarella, brie, itp. 30-60 dni

Warzywa 15-20 dni

* Uwaga: W tabeli przedstawiono wyłącznie wartości sugerowane. Przy ustalaniu okresu przechowywania,
kieruj się zawsze lokalnymi przepisami sanitarno-epidemiologicznymi oraz HACCP..

9. CZYNNOŚCI KONTROLNE I KONSERWACYJNE

DOSTĘP DO WEWNĘTRZNYCH CZĘŚCI URZĄDZENIA 
DOZWOLONY JEST JEDYNIE DLA WYKWALIFIKOWA-
NYCH SERWISANTÓW PRODUCENTA I/LUB SPRZE-
DAWCY. W PRZYPADKU INGERENCJI NIEUPOWAŻ-
NIONYCH OSÓB W URZĄDZENIE PRODUCENT NIE 
PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA EWENTUALNE 
OBRAŻENIA OSÓB I USZKODZENIA MIENIA.

ELEMENTY ELEKTRYCZNE UMIESZCZONE SĄ  
W OBUDOWIE URZĄDZENIA, ABY UZYSKAĆ DO 
NICH DOSTĘP, NIEZBĘDNE JEST ZDJĘCIE OBUDO-
WY (MOCOWANEJ ŚRUBAMI). PRZED ZDJĘCIEM 
OBUDOWY NALEŻY BEZWZGLĘDNIE ODŁĄCZYĆ 
WTYCZKĘ OD GNIAZDKA SIECIOWEGO.
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KONSERWACJA

• Co 15 dni czyścić listwy zgrzewające (poz.1 rys. 9) 
oraz listwę silikonową (1 rys. 10) alkoholem.

 

• Co 400 godzin roboczych wymieniać olej (dane 
zmienne w zależności od pakowanych produktów).

• Co 200 godzin roboczych wymieniać rezystory 
elektryczne (rys. 11), elementy teflonowe w listwie 
zgrzewającej (rys. 11), uszczelki gumowe w pokry-
wie (2 rys. 10).

 

• Co 500/600 godzin roboczych wymieniać membra-
ny uszczelniające (1 rys. 12).

• Wymienić listwę silikonową (1 rys. 10).
• Co 2000 godzin roboczych sprawdzać łopatki pompy, 

filtry i elektrozawory pneumatyczne.

Rys. 9

Rys. 10

Rys. 11

Rys. 12

1

1

2

1
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WYMIANA OLEJU

PRZED WYMIANĄ OLEJU NALEŻY PRZENIEŚĆ URZĄDZENIE W ODPOWIEDNIE MIEJSCE I ODŁĄCZYĆ 
WTYCZKĘ OD GNIAZDKA SIECIOWEGO.

• Zdjąć obudowę (1 rys. 13) odkręcając 4 śruby mo-
cujące, aby uzyskać dostęp do wnętrza urządzenia.

• Odkręcić 2 śruby mocujące (2) znajdujące się na 
obu stronach osłony i otworzyć ją jak pokazano na 
rys. 14. (Rysunek znajduje się również po prawej 
stronie urządzenia)

• Ustawić pojemnik pod otworem odprowadzającym 
olej (a) - patrz rys. 15 poniżej

• Obluzować i zdjąć zaślepkę umieszczoną obok 
okienka sprawdzania poziomu oleju (b). Po całko-
witym opróżnieniu zbiornika, dokładnie zamoco-
wać zaślepkę (a).

• Otworzyć korek (c) i napełnić zbiornik olejem. 
Patrz rys. 16 poniżej.

• Po osiągnięciu maksymalnego poziomu wskaza-
nego na okienku sprawdzania poziomu oleju (ok. ¾) 
zamknąć wlew oleju. 

• Po zakończeniu należy założyć i zamocować osło-
nę podstawy urządzenia (c) 

• Poniżej znajduje się lista najpopularniejszych ole-
jów proponowanych przez producentów:
 - TERESSO 100
 - MOBIL RADIUS 425
 - SCHELL CORENA 100
 - BP ENERGOL RC 100
 - IP SIANTIAX
 - VANGUARD PRESSURE RA 77

UTYLIZACJĘ ZUŻYTEGO OLEJU NALEŻY WYKONY-
WAĆ ZGODNIE Z LOKALNYMI OBOWIĄZUJĄCYMI 
PRZEPISAMI.

Rys. 13

Rys. 14

Rys. 15

Rys. 16

1

a

b

2

2

c
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10. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem Propozycja rozwiązania

URZĄDZENIE NIE DZIAŁA 
PO WŁĄCZENIU:  

Sprawdzić, czy wtyczka jest poprawnie podłączona do gniazdka sieciowego, 
sprawdzić także styki wtyczki.

Sprawdzić, czy mikroprzełącznik znajdujący się z tyłu pod lewym zawiasem 
mocującym pokrywę jest odpowiednio zasilany po opuszczeniu pokrywy.

Sprawdzić bezpieczniki znajdujące się na płycie obwodów elektrycznych 
umieszczonej wewnątrz urządzenia, zwłaszcza te odpowiedzialne za napęd 
(5x20, 10A). 

Jeśli zainstalowany jest napęd trójfazowy należy odłączyć urządzenie od prądu  
i otworzyć tylne drzwi, aby sprawdzić możliwą przyczynę zadziałania 
zabezpieczeń przeciążenia termiczno-magnetycznego.

URZĄDZENIE NAGLE  
ZATRZYMUJE SIĘ  
W TRAKCIE PRACY

Sprawdzić czy mikroprzełącznik z tyłu jest poprawnie zasilany.

Sprawdzić 3 (trzy) bezpieczniki umieszczone na płycie elektrycznej.

Sprawdzić możliwą przyczynę przeciążenia zabezpieczeń termiczno-magne-
tycznego w przypadku urządzenia z napędem trójfazowym.

URZĄDZENIE DZIAŁA 
POPRAWNIE, ALE TOREBKA  
NIE USZCZELNIA SIĘ

Unieść listwę zgrzewającą, aby sprawdzić poprawność mocowania  
2 przewodów napięcia 24V zasilającego listwę.

Unieść pokrywę teflonową, aby sprawdzić czy przewodzenie ciepła  
nie jest przerwane, a powłoka przylega na bokach.

JEŚLI URZĄDZENIE  
NIE WYTWARZA  
ODPOWIEDNIEJ PRÓŻNI

Zamknąć pokrywę i po uzyskaniu wartości 90% odłączyć urządzenie od prądu. 
Jeśli wskaźnik poziomu próżni nie zmienił wartości oznacza to brak wycieków  
i problem ma inne źródło (łopatki pompy, wymiana oleju). Zwrócić się do 
autoryzowanego serwisu.

Jeśli wskaźnik poruszył się oznacza to nieszczelność komory próżniowej, 
wówczas należy:
- Sprawdzić czy membrana znajdująca się pod listwą zgrzewającą nie jest  
  uszkodzona
- Sprawdzić czy gumowe uszczelki na pokrywie są nieuszkodzone

W razie potrzeby należy zwrócić się do dostawcy o niezbędne części zamienne.
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11. WYCOFANIE Z UŻYTKOWANIA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Urządzenie zużyte i wycofane z użytkowania należy 
zutylizować zgodnie z przepisami i wytycznymi ob-
wiązującymi w momencie wycofania urządzenia. 

Materiały opakowaniowe, jak tworzywa sztuczne i 
pudła, należy umieszczać w pojemnikach na odpady 
właściwych dla rodzaju materiału.

12. GWARANCJA

W okresie 12 (dwunastu) miesięcy od daty sprzedaży 
urządzenia, sprzedawca zobowiązany jest zapewnić 
kompletność i dobry stan techniczny urządzenia.
Wszelkie części urządzenia narażone na zużycie  
w trakcie użytkowania nie są objęte gwarancją:
• rezystory – teflon – gumowe uszczelki – tłoki 

otwierające komorę – membrany uszczelniające 
– filtry powietrza – filtry oleju – wymiana oleju – 
łopatki pompy.

• W przypadku odesłania pompy próżniowej urzą-
dzenia objętego gwarancją do HENDI POLSKA 
Sp. z o.o. z uwagi na problemy z zasysaniem  
i nieprawidłowe działanie, HENDI POLSKA Sp.  
z o.o ma prawo sprawdzić, czy nie zassane zo-
stały ciała obce (ciecze, ciała stałe, sosy itp.). W 
takim przypadku klient zostanie obciążony kosz-
tem naprawy (koszt materiałów i robocizny), po-
nieważ problem nie wynika z wad fabrycznych, 
ale zaniedbania klienta podczas użytkowania.

• Ewentualne problemy związane z płytą obwodów 
elektronicznych wymagać będą kontroli przez 
HENDI POLSKA Sp. z o.o. przed wysłaniem nowej 
części w ramach gwarancji. Nagła zmiana na-
pięcia, nadmierne zasilanie lub zakłócenie sieci 
spowodować mogą uszkodzenia, za które HENDI 
POLSKA Sp. z o.o. nie odpowiada.

• Ewentualne problemy z częściami pneumatycz-
nymi, konstrukcyjnymi, mechanicznymi będą 
rozwiązywane zgodnie z warunkami gwarancji  
i nieodpłatnie.

• W okresie gwarancji wymiana materiałów będzie 
nieodpłatna, klient ponosić będzie jedynie koszt 
robocizny. W okresie gwarancji, w przypadku dzia-
łań nieobjętych z różnych przyczyn gwarancją, 
klient obciążony zostanie kosztem materiałów  
i robocizny.

• Jeśli w okresie gwarancji konieczna będzie inter-
wencja serwisantów producenta, koszt podróży 
(tam i z powrotem) zostanie w pełni poniesiony 
przez klienta bez względu na przyczynę interwencji.

• Wszelkie czynności gwarancyjne dotyczące urzą-
dzeń w okresie gwarancji i poza nim prowadzone 
będą w siedzibie producenta. Koszt transportu 
tam i z powrotem nie zostanie zwrócony.

• Wysyłka materiałów do producenta w okresie 
gwarancji i poza nim musi odbywać się ex works.

• Nie będą przyjmowane żadne materiały wysłane 
do producenta na jego koszt.

• Wszelkie części uznawane za wadliwe (pompa, 
płyta obwodów elektronicznych itp.) i nieprawidło-
wo użytkowane przez klienta w okresie gwarancji 
nie będą objęte gwarancją. Producent jest abso-
lutnie zobowiązany przestrzegać tej zasady.

Nie usuwać tabliczki z oznaczeniem CE ani nie za-
stępować jej inną. W przypadku uszkodzenia ozna-
czenia CE, usunięcia jej z urządzenia lub usunięcia 
plomby producenta, klient jest zobowiązany nie-
zwłocznie powiadomić HENDI POLSKA Sp. z o.o.
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