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Blender kuchenny BioChef 
GRATULUJEMY! Dziękujemy za zakup blendera  kuchennego BioChef. Prosimy o uważne zapoznanie się 
z niniejszą instrukcją przed rozpoczęciem użytkowania i zachowanie jej do wykorzystania w przyszłości. 
W przypadku trudności ze zrozumieniem jej treści, instrukcji w niej zawartych lub jakichkolwiek problemów, 
związanych z blenderem kuchennym BioChef, prosimy o kontakt z najbliższym punktem serwisowym. 

Jesteśmy przekonani, że czas poświęcony na dokładne zaznajomienie się z funkcjami blendera kuchennego 
zaowocuje poznaniem niezliczonych sposobów tworzenia własnych zdrowych i smacznych posiłków na sposób 
BioChef! 
 



 

Elementy składowe i Funkcje 

 

Elementy 
składowe 

 

1 Miarka kuchenna 

2 Pokrywka 

3 
Silikonowy pierścień 
uszczelniający pokrywki 

4 Dzbanek poj. 2,0 l 

5 Zespół ostrzy 

6 Podstawa ostrzy 

7 Mata centrująca 

8 Gniazdo napędu 

9 
Magnetyczny wyłącznik 
awaryjny 

10 Ekran dotykowy 

11 Podstawa silnika 

12 
Konfiguracja ustawień 
wstępnych 

13 
Przesuwny wyświetlacz 
prędkości LED 

14 Przewód zasilania 

15 
Gumowa stopka 
antypoślizgowa 

16 Popychacz Tamper EPT™ 
 



 

Środki bezpieczeństwa 

1. Przed przystąpieniem do użytkowania prosimy o zapoznanie się ze wszystkimi instrukcjami. 

2. Przed podłączeniem urządzenia do zasilania, należy sprawdzić czy parametry elektryczne wskazane na tabliczce 

znamionowej odpowiadają domowemu zasilaniu. 

3. Nie do użytku przez dzieci, osoby o ograniczonych zdolnościach ruchowych, czuciowych czy psychicznych, 

bądź nieposiadające doświadczenia i wiedzy. Zachować ostrożność i nadzór w przypadku stosowania w pobliżu dzieci 

i powyższych osób. 

4. By uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym, nigdy nie zanurzać blendera w wodzie lub innej cieczy. 

Jeśli w podstawie znajduje się woda, należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym. 

5. Przed założeniem lub zdjęciem części oraz przed czyszczeniem należy wyłączyć blender z gniazdka. 

6. Należy unikać kontaktu z ruchomymi częściami. 

7. Nie używać urządzenia z uszkodzonym kablem lub wtyczką, bądź w przypadku usterki urządzenia, jego upuszczenia 

czy jakiegokolwiek innego uszkodzenia. W takim przypadku należy niezwłocznie skontaktować się z Obsługą Klienta 

BioChef pod numerem telefonu +48 71 3984850 lub pisząc na adres | sklep@wyciskarki.pl celem zbadania, naprawy, 

wymiany lub regulacji elektrycznej czy mechanicznej urządzenia. W przypadku zakupu poza Australią, należy skontaktować 

się z dealerem BioChef. 

8. Nie korzystać z urządzenia na zewnątrz. Produkt ten przeznaczony jest do wykorzystywania jedynie w 

pomieszczeniach. 

9. Nie pozwalać, by kabel zwisał ze stołu czy blatu. 

10. Trzymać ręce i przybory kuchenne z dala od dzbanka, popychacz wykorzystywany jest przy miksowaniu celem 

uniknięcia ryzyka poważnego urazu lub uszkodzenia blendera. Można stosować gumowy skrobak lub łopatkę, jednakże tylko 

kiedy blender BioChef nie pracuje. 

11. Wykorzystywanie nieautoryzowanych urządzeń dodatkowych lub sprzedawanych przez producenta do stosowania 

z blenderem, wliczając słoiki, może prowadzić do urazu. 

12. Przy korzystaniu z urządzenia, pokrywka oraz wtyk pokrywki/miarka kuchenna powinny być zawsze zamocowane. 

Wtyk pokrywki można usuwać wyłącznie przy dodawaniu składników oraz używając popychacza. 

13. Przy miksowaniu gorących cieczy lub składników należy zachować ostrożność; tryskająca lub uciekająca para może 

spowodować poparzenia. Nie napełniać dzbanka do maksymalnej pojemności. Zawsze rozpoczynać miksowanie 

od najniższego ustawienia prędkości. Trzymać ręce i nieosłoniętą skórę z dala od otworu pokrywki, by uniknąć możliwych 

poparzeń. 

14. Przy miksowaniu maseł orzechowych lub żywności olejowej, nie miksować dłużej niż jedną minutę od chwili, 

gdy mieszanka zacznie obracać się w pojemniku. Dłuższe miksowanie może spowodować niebezpieczne przegrzanie. 

15. W przypadku przegrzania silnika, system monitorowania temperatury zostanie aktywowany i silnik wyłączy się. 

Wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania oraz pozwolić silnikowi ostygnąć. System monitorowania temperatury 

resetuje się po odłączeniu blendera z gniazdka ściennego na 45 minut. 

16. Ostrza są ostre. Należy zachować ostrożność przy obsłudze blendera. Nie próbować rozbierać ostrzy czy ich zespołu, 

ani też nie manipulować przy obracających się częściach. By obniżyć ryzyko urazu, nigdy nie umieszczać zespołu ostrzy 

na podstawie silnika, chyba że jest on zamontowany w pojemniku BioChef. 

17. Dostarczony tamper można stosować wyłącznie, gdy główna część pokrywki jest założona. 

18. Serwisowanie przeprowadzić powinien przedstawiciel firmy Wyciskarki.pl lub inny autoryzowany przedstawiciel 

serwisowy. Nie próbować rozbierać, naprawiać czy modyfikować urządzenia. 

19. Nie zostawiać blendera BioChef bez nadzoru w trakcie pracy. 

UWAGA: NIEPRZESTRZEGANIE KTÓRYCHKOLWIEK ISTOTNYCH ZASAD BEZPIECZEŃSTWA JEST NIEPRAWIDŁOWYM 

KORZYSTANIEM Z BLENDERA KUCHENNEGO BIO CHEF, KTÓRE PROWADZI DO RYZYKA POWAŻNYCH OBRAŻEŃ CIAŁA 

I UTRATY GWARANCJI. 
 



 

Spis treści instrukcji 

 
Środki bezpieczeństwa 

 Elementy składowe i Funkcje 

 
Panel sterujący 

 Sposób użytkowania 

 Konserwacja i czyszczenie 

 Rozwiązywanie problemów 

 
Dane urządzenia 

 Skontaktuj się z nami 

 
Zarejestruj swoją Gwarancję 



 

Panel sterujący 
 

Zegar 

Przycisk WŁ/WYŁ 

Ustawiane 
programy 

Przesuwny panel 
ustawienia 
prędkości 

Przycisk 
pulsacyjny 



 

Sposób użytkowania 

1. Włącznik WŁ/WYŁ  Podłączyć blender do prądu i umieścić pojemnik blendera na podstawie silnika, wszystkie 

ikony wyświetlacza LED się zapalą. Urządzenie wyda 1-sekundowy sygnał dźwiękowy, po czym blender przejdzie w 

tryb oszczędzania energii. 

Przycisk WŁ/WYŁ będzie migać na czerwono, a pozostałe ikony na wyświetlaczu LED będą ukryte. Po jednokrotnym 

dotknięciu przycisku WŁ/WYŁ włączą się ustawiane programy, wyświetlacz czasowy oraz przyciski ustawiania 

prędkości. Blender jest teraz w trybie oczekiwania i jest gotowy do miksowania składników. Jeśli blender nie pracuje 

przez 3 minuty, ponownie przejdzie w tryb oszczędzania energii. 

2. Ustawiane programy:  Kiedy blender jest w trybie oczekiwania, należy wybrać pożądany wstępnie ustawiony 

program, a następnie wcisnąć przycisk WŁ/WYŁ by rozpocząć miksowanie. Blender będzie pracował zgodnie 

z wybranym programem. By zatrzymać blender w dowolnym czasie, należy po prostu wybrać ikonę WŁ/WYŁ, 

co spowoduje zatrzymanie jego działania i ponowne przejście w tryb oczekiwania. 

3. Przesuwny panel ustawienia prędkości:  Przesuwając palcem po panelu przesuwnym, wszystkie paski 

znajdujące się poniżej wybranego paska zapalą się maksymalną jasnością. Wcisnąć ponownie przycisk WŁ/WYŁ 

by rozpocząć pracę blendera z wybraną prędkością. Przycisk Wł/WŁ będzie biały w trakcie pracy blendera z wybraną 

prędkością. Wyświetlacz czasowy rozpocznie odliczanie od „00,01”. 

Gdy ostrza skończą miksowanie składników, wcisnąć ponownie przycisk Wł/WYŁ, by zatrzymać ich pracę. 

Maksymalny okres jednego cyklu miksowania to 10 minut. Wraz z upływem 10 minut blender automatycznie zatrzyma 

się i ponownie przejdzie w tryb oczekiwania. 

4. Przycisk pulsacyjny:  W trybie oczekiwania lub w trakcie pracy, pojedyncze wciśnięcie przycisku pulsacyjnego 

spowoduje miganie ikony w odstępach 1-sekundowych, a blender nie będzie pracować. Ponowne wciśnięcie i 

przytrzymanie przycisku pulsacyjnego spowoduje pracę blendera z najszybszą dostępną prędkością. Po zwolnieniu 

przycisku pulsacyjnego blender przejdzie ponownie w tryb oczekiwania. 

 



 

Korzystanie z popychacza Tampera EPT ™ 

Popychacz pozwala przyśpieszyć miksowanie bardzo twardych i zamarzniętych mieszanek w blenderze BioChef. 

Przy pomocy popychacza można utrzymać obracanie się składników oraz zredukować ilość powstających 

pęcherzyków powietrza, a także poprawić ogólną konsystencję mieszanki. Popychacz należy stosować wyłącznie w 

trakcie pracy blendera przez otwór w pokrywce celem uniknięcia urazu. Popychacz pozwala docisnąć składniki do 

ostrzy przy robieniu lodów, maseł orzechowych lub puree owocowych. Popychacz Tamper EPT ™ BioChef wykonano 

w opatentowanej Technologii Ochrony Enzymów (EPT™). Miernik temperatury zaprojektowano do pomiaru 

temperatury składników celem zminimalizowania wszelkich ubytków enzymów i składników pokarmowych z żywności. 

W przypadku korzystania z popychacza w trakcie pracy, wcisnąć przycisk znajdujący się na wierzchu tampera by 

wyświetlić zakres temperatury od 0°-105 °C. Dzięki temu przy przygotowywaniu smoothie czy soków z miąższem 

można korzystać z Technologii Ochrony Enzymów. 

Sposób użytkowania: 
1. Oczyścić popychacz. 

2. Umieścić popychacz w dzbanku blendera, przeprowadzając go przez pokrywkę blendera. Poruszać popychaczem 

by upewnić się, że nie dotyka ostrza blendera. 

3. Wcisnąć przycisk funkcji na pokrywie górnej, wyświetlacz LCD wskaże temperaturę cieczy, w kontakt z którą 

wchodzi mieszadło. Kiedy odczyt się ustabilizuje, zapisać temperaturę. Wcisnąć ponownie przycisk by wyłączyć 

wyświetlacz LCD. 

4. Wyświetlacz LCD wyłączy się automatycznie po 120 sekundach. Wcisnąć ponownie przycisk by włączyć 

wyświetlacz LCD. 

Czyszczenie: 
1. Oczyścić mieszadła w czystej wodzie. 

2. Osuszyć je przy pomocy miękkiej ściereczki. 

Wymiana baterii: 
1. Otworzyć górną pokrywę obracając ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (Rys. 1) 

2. Wyjąć zespół PCB (Rys. 2) 

3. Odłączyć listę zaciskową PCB i wymienić baterię (typ CR2032) na nową (Rys. 3) 

4. Po wymianie baterii powtórzyć wszystkie kroki w odwrotnej kolejności (Rys. 3, Rys. 26, Rys. 1), by ponownie 

złożyć popychacz Tamper EPT ™. 

 



 

Opis elementów składowych 

 

Elementy 
składowe 

 

1 Zespół górnej pokrywy PCB 

2 Bateria CR2032 

3 Ogranicznik popychacza 

4 
Korpus popychacza Tamper 
EPT ™ 

5 
Ekran wyświetlacza 
temperatury 

TECHNOLOGIA OCHRONY 
ENZYMÓW 



 

Sposób użytkowania 

Ikonka Funkcja Cykl pracy Wyświetlacz LCD 

 

Gotowanie 
Gorąca zupa 
Żywność surowa 
Żywność surowa gorąca 

Blender podniesie obroty do 
7 w ciągu 5 sekund, potem 
do obrotów maksymalnych 
w ciągu 5-10 sekund i 
będzie je utrzymywał do 
zatrzymania się. 

Całkowity czas 
przygotowywania wynosi 8 
minut. 

Czas i Prędkość 

 

Przygotowywanie przypraw 
Pesto 
Masła orzechowe 
Dipy 
Dżemy 
Hummus 

Blender ustawi obroty na 8 
przez 2 sekundy i zatrzyma 
się na 1 sekundę. Następnie 
program powtórzy to przez 
kolejnych 5 cykli. Na koniec 
blender będzie pracował na 
maksymalnych obrotach 
przez 45 sekund. 
Całkowity czas 
przygotowywania wynosi 1 
minutę. 

Czas i Prędkość 

 

Ciosanie 
Swieże produkty 

Blender będzie pracował na 
maksymalnych obrotach 
przez 30 sekund i zatrzyma 
się na 2 sekundy; na 
obrotach 6 przez 10 sekund, 
zatrzyma się na 2 sekundy; 
Blender powtórzy dwa 
pierwsze kroki i zatrzyma 
się. 

Czas i Prędkość 

 

Mleko sojowe Ustawić maksymalną 
prędkość 5 na przyrost co 
25, aż do wysokiej 
prędkości H i miksować do 
ukończenia. Całkowity czas 
przygotowywania wynosi 6 
minut 

Czas i Prędkość 

 

Mielenie 
Orzechy 
Ziarna 
Kawa 
Mąka 

Blender będzie pracował na 
maksymalnych obrotach 
przez 35 sekund i zatrzyma 
się. 

Całkowity czas 
przygotowywania wynosi 35 
sekund. 

Czas i Prędkość 

 

Miksowanie 
Smoothie 
Desery 
Koktajle 
Surowe zupy 
Surowe potrawy schłodzone 
Rozdrabnianie lodu 

Blender będzie pracował na 
maksymalnych obrotach 
przez 30 sekund i zatrzyma 
się na 2 sekundy; na 
obrotach 6 przez 10 sekund, 
zatrzyma się na 2 sekundy; 
Blender powtórzy dwa 
pierwsze kroki i zatrzyma 
się. 

Czas i Prędkość 



 

Konserwacja i czyszczenie 

POKRYWKA, MIARKA KUCHENNA I PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY 

Oddzielić pokrywkę i wtyk pokrywki. Przemyć w ciepłej wodzie z mydłem, opłukać do czysta pod bieżącą wodą 

i osuszyć. Złożyć ponownie przed wykorzystaniem. By zapewnić ciągłość i skuteczność działania, nie myć pojemnika, 

pokrywki lub wtyku pokrywki w zmywarce do naczyń. 

DZBANEK 

1. Napełnić pojemnik do połowy ciepłą wodą i dodać kilka kropli płynu do naczyń. 

2. Założyć wtyk pokrywki i pokrywkę na pojemnik i zamocować. 

3. Wybrać prędkość 1 przy pomocy przycisków ustawiania prędkości, a następnie wybrać funkcję WŁ/WYŁ. 

4. Powoli zwiększać prędkość do maksymalnej. 

5. Utrzymać pracę urządzenia na wysokiej prędkości przez 30 do 60 sekund. 

6. Wyłączyć urządzenie oraz opłukać i wylać pozostałości ze zbiornika. 

PODSTAWA SILNIKA 

1. Odłączyć kabel zasilania z gniazdka. 

2. Oczyścić powierzchnię zewnętrzną przy pomocy miękkiej ściereczki lub gąbki. Nie zanurzać silnika w wodzie. 

3. Matę centrującą można wyjąć celem dokładnego wyczyszczenia. 

4. Wypolerować miękką ściereczką. 

 



 

Rozwiązywanie problemów 

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 

Automatyczna Funkcja Przeciążenia 

Zakupiony blender kuchenny BioChef wyposażony jest w funkcje specjalne: Automatyczna Funkcja Przeciążenia 

Funkcja ta została zaprojektowana celem ochrony silnika i urządzenia przed przegrzaniem. Po aktywacji tej funkcji, 

silnik zostanie wyłączony i może pojawić się lekki zapach. W takim przypadku należy po prostu odłączyć blender od 

zasilania i pozwolić mu ostygnąć przez 30 minut. System zresetuje się automatycznie i blender będzie gotowy do 

ponownego użytku. 

By zapobiec przeciążeniu: 

 Nie miksować z zastosowaniem prędkości niższych niż zalecane 

 Nie miksować z zastosowaniem prędkości wyższych niż zalecane 

 Nie miksować dłużej niż zalecane 

 Wykorzystywać popychacz przy miksowaniu twardszych mieszanin, by utrzymać przechodzenie składników 

przez ostrza. 

Ustalacz bez luzu 

W przypadku, gdy nakrętka ustalająca na spodzie pojemnika ulegnie poluzowaniu i nie utrzymuje już prawidłowo 

zespołu ostrzy, należy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta firmy Wyciskarki.pl. ZAPRZESTAĆ 

KORZYSTANIA Z URZĄDZENIA. 

 



 

Dane urządzenia 

Produkt Blender kuchenny BioChef 

Model KT-BL-BC-LF 

Dane elektryczne 220-240V/ 50-60HZ 

Zasilanie elektryczne 220-240V/ 50-60HZ 

Wymiary Głębokość: 27,5 cm 

 Szerokość: 24,6 cm 

 Wysokość: 52,5 cm 

Prawidłowa utylizacja produktu 

 

Oznaczenie to wskazuje, iż produktu nie należy wyrzucać wraz z innymi 
odpadami z gospodarstwa domowego w całej Unii Europejskiej. 
By uniknąć możliwego szkodliwego działania dla środowiska i zdrowia 
ludzkiego w wyniku nieprawidłowej utylizacji odpadów, należy 
odpowiedzialnie stosować recykling, wspierając zrównoważone ponowne 
wykorzystanie zasobów materiałowych. By zwrócić zużyte urządzenie 
należy skorzystać z systemów zwrotu i odbioru lub skontaktować się ze 
sprzedawcą detalicznym, u którego zakupiono produkt. Osoby te mogą 
przyjąć produkt celem poddania go recyklingowi w sposób bezpieczny 
dla środowiska. 

 

Skontaktuj się z nami 

 

               
 
 
 

 
Wyciskarki.pl 

                ul. Mickiewicza 3 , 56-400 Oleśnica 
                NIP: 911-001-19-95 

Nr telefonu: +48 71 3984850 
Fax: +48 71 3984851 
Email: sklep@wyciskarki.pl 
 

 



 

Karta Gwarancyjna 

Gratulujemy zakupu blendera kuchennego BioChef firmy Vitality 4 Life! Oto karta gwarancyjne produktu. 

Aby aktywować kartę gwarancyjną produktu, prosimy o zarejestrowanie się na stronie internetowej: 

warranty.vitality4life.com 

Firma Vitality 4 Life gwarantuje, iż Blender Kuchenny BioChef Living Food będzie wolny od wad materiałowych 

i wykonawczych w zakresie normalnego użytku domowego przez okres 7 lat dla części, 10 lat dla silnika oraz 1 rok 

w przypadku zastosowania komercyjnego, licząc od daty zakupu. 

PROSIMY NIE ZWRACAĆ PRODUKTU DO SKLEPU 

Aby zyskać szybszą obsługę, prosimy postępować w następujący sposób: 

1. Proszę znaleźć model produktu i numer seryjny. Znajdują się one z tyłu produktu, obok kabla elektrycznego. 

2. Kontakt z firmą Wyciskarki.pl. 

3. Jeśli produkt lub jakakolwiek z jego części wymaga wymiany lub serwisowania w ciągu 30 dni od daty zakupu, firma 

Wyciskarki.pl pokrywa koszty wysyłki. Firma Wyciskarki.pl może przesłać produkt zastępczy lub skontaktować się 

z użytkownikiem w celu przekazania dalszych informacji, dotyczących naprawy produktu. 

4. Typowy czas realizacji zgłoszenia gwarancyjnego to od 10 do 14 dni roboczych, plus czas wysyłki, zależnie 

od lokalizacji oraz rodzaju uszkodzenia, a także samego zgłoszenia gwarancyjnego. 

WARUNKI OCHRONY GWARANCYJNEJ NA PRODUKT 

Firma Wyciskarki.pl udziela niniejszej Ochrony Gwarancyjnej dla Produktu, której szczegóły przedstawiono poniżej 

i która ograniczona jest następującymi warunkami:  

1. W przypadku stwierdzenia wady Blendera Kuchennego BioChef Living Food w trakcie normalnego użytku 

domowego lub komercyjnego w okresie gwarancyjnym, dokonamy, według własnego wyboru, nieodpłatnie naprawy 

lub wymiany produktu, bądź wadliwej części. Produkt należy dostarczyć ubezpieczoną przesyłką pocztową, 

w odpowiednim opakowaniu, do centrum serwisowego, wskazanego z tyłu instrukcji, co stanowi warunek realizacji 

zobowiązań serwisu gwarancyjnego. 

2. By aktywować gwarancję należy zarejestrować się przez Internet lub przesłać swoje dane e-mailem na adres 

sklep@wyciskarki.pl 

3. W przypadku wygaśnięcia gwarancji na produkt lub jeśli produkt nie kwalifikuje się do serwisowania 

gwarancyjnego, naprawy lub wymiany, klienci mogą zakupić części zamienne lub zgłosić produkt do naprawy 

w jednym z Centrów Serwisowych firmy Wyciskarki.pl. Informacje w tej kwestii można uzyskać kontaktując się z firmą 

Wyciskarki.pl. 

4. Nie odsyłać produktu do centrum serwisowego bez jego upoważnienia. 

5. W żadnym przypadku nasza odpowiedzialność nie przekracza wartości produktu. Nie udzielamy żadnej gwarancji 

w odniesieniu do części pochodzących z innego źródła niż firma Wyciskarki.pl. 

6. W przypadku dostarczenia części lub produktów w ramach gwarancji, klient pokrywa związane z tym koszty 

wysyłki. 

7. Wszelkie części wymienione lub zastępcze oraz produkty wymienione na podstawie serwisu gwarancyjnego stają 

się własnością firmy Wyciskarki.pl. Naprawione lub wymienione produkty, bądź ich części zostają objęte gwarancją 

firmy Wyciskarki.pl w pozostałym okresie pierwotnej gwarancji. 
 



 

GWARANCJA NIE OBEJMUJE 

1. Uszkodzenia produktu, przypadkowego czy innego, niewynikającego z bezpośredniej wady fabrycznej lub 

materiałowej. 

2. Uszkodzenia wynikającego z nieprawidłowego zastosowania czy użytkowania, zmian, użytku komercyjnego, 

wypadku, nieprzestrzegania warunków dotyczących ostrożności, obsługi i przenoszenia zawartych w instrukcji.  

3. Uszkodzenia spowodowanego części lub serwis bez autoryzacji firmy Wyciskarki.pl. 

4. „Normalne” zużycie, wynikające z użytkowania produktu. 

5. W niektórych stanach zabrania się wykluczenia czy ograniczenia odpowiedzialności za szkody przypadkowe 

i wynikowe.  Dlatego też, powyższe ograniczenia mogą nie dotyczyć użytkownika w przypadku uszkodzenia w trakcie 

wysyłki. W przypadku uszkodzenia Blendera Biochef Living Food w trakcie wysyłki: Niezwłocznie zgłosić rodzaj 

uszkodzenia paczki przewoźnikowi paczki i zażądać złożenia zgłoszenia przeglądowego oraz skontaktować się 

z dystrybutorem, u którego zakupiono Blender BioChef Living Food celem uzyskania dalszych instrukcji.  

6. Użytkownik posiada prawa i przywileje zgodne z lokalnymi przepisami, dotyczącymi praw konsumentów. 

Nie uchybiając powyższym prawom i przywilejom, firma Wyciskarki.pl wyłącza wszelką odpowiedzialność dotyczącą 

tego produktu w związku z jakimikolwiek innymi stratami, których nie można było w sposób uzasadniony przewidzieć 

w związku z awarią produktu, co obejmuje, miedzy innymi, odpowiedzialność za niedbalstwo, stratę w związku z 

wydatkami poniesionymi na produkt oraz brak satysfakcji. 

W PRZYPADKU SKŁADANIA REKLAMACJI GWARANCYJNEJ PROSIMY POSTĘPOWAĆ W NASTĘPUJĄCY 

SPOSÓB: 
1. W przypadku reklamacji gwarancyjnej należy niezwłocznie poinformować firmę Wyciskarki.pl i dostarczyć wizualną 

dokumentację usterki. 

2. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów dotyczących praw konsumenckich w jurysdykcji klienta, klient jest 

zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów opakowania, wysyłki i ubezpieczenia w zakresie transportu produktu 

do firmy Wyciskarki.pl. 

3. Firma Wyciskarki.pl poinformuje klienta w przypadku odrzucenia zgłoszenia gwarancyjnego. 

4. Na życzenie klienta, Wyciskarki.pl naprawi produkt z zastrzeżeniem uiszczenia przez klienta typowej opłaty za taką 

naprawę, a jeśli dotyczy, klient będzie ponosić odpowiedzialność za wszelkie koszty związane z odbiorem produktu 

od firmy Wyciskarki.pl. 

5. By móc w pełni wykorzystać możliwości Blendera BioChef Living Food, należy zapoznać się i przestrzegać 

instrukcji zawartych w tym podręczniku obsługi. 

 

Wyciskarki.pl 
Strona internetowa: www.wyciskarki.pl Email: sklep@wyciskarki.pl 

Telefon: +48 71 3984850 
Godziny otwarcia: od 7:00 do 16:00. 

Adres: ul. Mickiewicza 3 , 56-400 Oleśnica 
 

*PROSIMY ZACHOWAĆ ORYGINALNE OPAKOWANIE URZĄDZENIA 


