
 

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 
TRÓJNOŻNY, PYŁOSZCZELNY ELEKTRYCZNY 

MŁYNEK GOLIA 4V - DAVIDE 4V - BRAVO’ 4V - FOX 4V - 

MAGNUM 4V 
Elektryczne młynki przeznaczone są do mielenia zbóż, kukurydzy, żyta, owsa, groszku i fasoli oraz 

pszenicy. Pozwala to użytkownikowi na produkcję świeżych pokruszonych zbóż i mąk według własnej 

specyfikacji oraz pozwala na znaczne oszczędności względem zakupu gotowych mąk. Dodatkowo 

dostępne są mniejsze sita jako opcjonalne akcesoria, które umożliwią produkcję mąki pierwszego gatunku. 

MAGNUM 4V został zaprojektowany tak, aby umożliwić użytkownikom dodatkowe mielenie ziół, siana, 

słomy i kawałków suszonego chleba. 

Za pomocą dostarczonych sit można rozdrabniać zboża różnej wielkości do karmienia zwierząt zgodnie z 

własnymi potrzebami. 

Wszystkie młynki z wyjątkiem "Fox" są wyposażone w innowacyjny PYŁOSZCZELNY POJEMNIK NA 

MĄKĘ. Wyposażony jest on w uchwyt transportowy i pokrywę, która zamyka się automatycznie po zdjęciu 

z młynka, dzięki czemu zachowuje świeżość i minimalizuje obecność pyłu i ryzyko występowania pyłu w 

młynie. W razie potrzeby można go łatwo wyjąć z młynka. 

Wszystkie części są chronione przez „POTRÓJNE URZĄDZENIE BEZPIECZEŃSTWA”, CHRONIĄCE 

PRZED PRZYPADKOWYM DOSTĘPEM DO CZĘŚCI RUCHOMYCH poprzez natychmiastowe odłączenie 

zasilania maszyny, zarówno przy otwieraniu drzwi, po zdjęciu sita, oraz gdy drzwi komory mielenia nie są 

zablokowane przez jedno ze specjalnych „pokręteł”. 

W przypadku przegrzania silnik jest dodatkowo chroniony przez urządzenie termiczne z automatyczną lub 

ręczną blokadą zasilania. 

GOLIA 4V 

Do szybkiego rozdrabniania dużych ilości różnych rodzajów zbóż (kukurydza, żyto, owies, jęczmień, groch, 

fasola i pszenica). Wyposażony w innowacyjny PYŁOSZCZELNY POJEMNIK NA MĄKĘ.  

- SILNIK: 750 W - 230 V 

GODZINOWA WYDAJNOŚĆ MIELENIA KUKURYDZY przez sito o otworze 2,5 mm: 130 kg 

GODZINOWA WYDAJNOŚĆ MIELENIA KUKURYDZY przez sito o otworze 8 mm: 260 kg 

- BEZPIECZEŃSTWO SILNIKA: Wbudowane zabezpieczenie termiczne chroni silnik przed 

przegrzaniem. 

- BEZPIECZENY DOSTĘP DO OSTRZY: POTRÓJNE URZĄDZENIE BEZPIECZEŃSTWA z częściami 

przymocowanymi w TRZECH miejscach, zatem chroniące przed wszelkimi zagrożeniami przypadkowego 

uszkodzenia ciała. DOSTARCZONE SITA: 4 RODZAJE z otworami 2,5-4-6-8 mm. 

- Dodatkowe SITO MĄKI na żądanie; 2 RODZAJE z otworami o rozmiarze 1 i 1,5 mm do produkcji 

mąki/drobnej mączki. 

- REGULACJA PRZEPŁYWU ZIAREN: regulacja bezpośrednia i samoregulacja.  

DAVIDE 4V 

Do standardowego rozdrabniania średnich ilości różnych rodzajów zbóż (kukurydza, żyto, owies, jęczmień, 

groch, fasola i pszenica). Wyposażony w innowacyjny PYŁOSZCZELNY POJEMNIK NA MĄKĘ.  

- SILNIK: 580 W - 230 V 

GODZINOWA WYDAJNOŚĆ MIELENIA KUKURYDZY przez sito o otworze 2,5 mm: 80 kg 

GODZINOWA WYDAJNOŚĆ MIELENIA KUKURYDZY przez sito o otworze 8 mm: 250 kg 

- BEZPIECZEŃSTWO SILNIKA: Wbudowane zabezpieczenie termiczne chroni silnik przed 

przegrzaniem. 

- BEZPIECZENY DOSTĘP DO OSTRZY: POTRÓJNE URZĄDZENIE BEZPIECZEŃSTWA z częściami 

przymocowanymi w TRZECH miejscach, zatem chroniące przed wszelkimi zagrożeniami przypadkowego 

uszkodzenia ciała. 

- DOSTARCZONE SITA: 4 RODZAJE z otworami 2,5-4-6-8 mm. Dodatkowe SITO MĄKI na żądanie; 2 

RODZAJE z otworami o rozmiarze 1 i 1,5 mm do produkcji mąki/drobnej mączki.  

- REGULACJA PRZEPŁYWU ZIAREN: regulacja bezpośrednia i samoregulacja. 

BRAVO’ 4V 

Jest to młynek młotkowy mający na celu mielenie zbóż (kukurydzy, żyta, owsa, jęczmienia, grochu i fasoli 

oraz pszenicy), aby uzyskać dobrze pokruszone zboża z najmniejszą możliwą ilością pyłu mącznego, 

wyposażony w INNOWACYJNY PYŁOSZCZELNY POJEMNIK NA MĄKĘ. 

- SILNIK: 900 W - 230 V 

GODZINOWA WYDAJNOŚĆ MIELENIA KUKURYDZY przez sito o otworze 4 mm: 50 kg 

GODZINOWA WYDAJNOŚĆ MIELENIA KUKURYDZY przez sito o otworze 8 mm: 230 kg 

BEZPIECZEŃSTWO SILNIKA: Wbudowane zabezpieczenie termiczne chroni silnik przed przegrzaniem. 

BEZPIECZENY DOSTĘP DO OSTRZY: POTRÓJNE URZĄDZENIE BEZPIECZEŃSTWA z częściami 

przymocowanymi w TRZECH miejscach, zatem chroniące przed wszelkimi zagrożeniami przypadkowego 

uszkodzenia ciała. DOSTARCZONE SITA: 3 RODZAJE z otworami 4-6-8 mm. 

- dodatkowe SITO MĄKI na żądanie: 25 mm 

- REGULACJA PRZEPŁYWU ZIAREN: samoregulacja.  



FOX 4V 

Do standardowego rozdrabniania małych ilości różnych rodzajów zbóż (kukurydza, żyto, owies, jęczmień, 

groch, fasola i pszenica). Dostępny opcjonalny pyłoszczelny pojemnik na mąkę. 

- SILNIK: 160 W - 230V 10 kg kukurydzy na godzinę przy sicie 2,5mm 

GODZINOWA WYDAJNOŚĆ MIELENIA KUKURYDZY przez sito o otworze 2,5 mm: 10 kg 

GODZINOWA WYDAJNOŚĆ MIELENIA KUKURYDZY przez sito o otworze 6 mm: 65 kg 

- BEZPIECZEŃSTWO SILNIKA: Wbudowane zabezpieczenie termiczne chroni silnik przed 

przegrzaniem. 

- BEZPIECZENY DOSTĘP DO OSTRZY. POTRÓJNE URZĄDZENIE BEZPIECZEŃSTWA z częściami 

przymocowanymi w TRZECH miejscach, zatem chroniące przed wszelkimi zagrożeniami 

przypadkowego uszkodzenia ciała. 

- DOSTARCZONE SITA: 2 RODZAJE z otworami 2-5-6 mm. 

- REGULACJA PRZEPŁYWU ZIAREN: regulacja bezpośrednia i samoregulacja.  

MAGNUM 4V 

Do szybkiego rozdrabniania dużych ilości różnych rodzajów zbóż (kukurydza, żyto, owies, jęczmień, groch, 

fasola i pszenica) oraz suszonego chleba i ziół, siana, słomy, itd. Wyposażony w innowacyjny 

PYŁOSZCZELNY POJEMNIK NA MĄKĘ. 

- SILNIK - 750 W - 230 V 

GODZINOWA WYDAJNOŚĆ MIELENIA KUKURYDZY przez sito o otworze 2,5 mm: 90 kg 

GODZINOWA WYDAJNOŚĆ MIELENIA KUKURYDZY przez sito o otworze 8 mm: 250 kg 

- BEZPIECZEŃSTWO SILNIKA: Wbudowane zabezpieczenie termiczne chroni silnik przed 

przegrzaniem. 

- BEZPIECZENY DOSTĘP DO OSTRZY: POTRÓJNE URZĄDZENIE BEZPIECZEŃSTWA z częściami 

przymocowanymi w TRZECH miejscach, zatem chroniące przed wszelkimi zagrożeniami 

przypadkowego uszkodzenia ciała. 

- DOSTARCZONE SITA: 4 RODZAJE z otworami 2,5-4-6-8 mm. 

- dodatkowe SITA MĄKI na żądanie: 2 RODZAJE z otworami o rozmiarze 1 i 1,5 mm do produkcji 

mąki/drobnej mączki. 

- REGULACJA PRZEPŁYWU ZIAREN: regulacja bezpośrednia i samoregulacja. 

PRZED URUCHOMIENIEM MASZYNY. ZDECYDOWANIE ZALECA SIĘ PRZECZYTANIE CAŁEJ 

INSTRUKCJI 

Podczas zwykłego czyszczenia lub 

konserwacji zaleca się noszenie rękawic ochronnych. 

PRZYGOTOWANIE I INSTALACJA 

Wyjąć maszynę z opakowania i upewnić się, że niczego nie brakuje lub nic nie jest uszkodzone. Nie 

wyrzucać opakowania do środowiska. Przechowywać zarówno maszynę, jak i opakowanie z dala od dzieci, 

nieletnich, osób niepełnosprawnych i zwierząt, następnie złożyć wszystkie ewentualnie luźne części (patrz 

rys. 1). i wreszcie ostrożnie wszystko dokręcić. Aby system łączenia INNOWACYJNEGO 

PYŁOSZCZELNEGO POJEMNIKA NA MĄKĘ działał sprawnie, należy zamontować jego trzy nogi, 

dociskając je do wewnętrznej strony ich mocowania, obracając aż do umieszczenia w przestrzeni 

połączonej z konstrukcją, a następnie przykręcając je trzema dołączonymi śrubami; w ten sam sposób 

należy zamontować trzy stopy, wciskając je, aż noga dotknie strony wewnętrznej.  

Sprawdzić dane na tabliczce znamionowej maszyny i upewnić się, że są one odpowiednie dla 

znamionowego napięcia sieciowego i dostępnej mocy oraz sprawdzić sprawność uziemienia. Uziemienie 

maszyny, zgodnie z przepisami prawa, jest obowiązkowe. Firma produkująca odmawia wszelkiej 

odpowiedzialności za ewentualne szkody dla ludzi, zwierząt lub czegokolwiek wynikającego z 

nieprzestrzegania niniejszego ostrzeżenia. Upewnić się, że wszystkie jego części są dobrze zamocowane i 

we właściwym miejscu oraz wypróbować je przez kilka minut przed użyciem. 

Po sprawdzeniu, czy wszystko działa prawidłowo, maszynę należy stosować wyłącznie do wyżej 

wymienionych celów. Przed przystąpieniem do jakiejkolwiek interwencji lub konserwacji należy zawsze 

odłączać maszynę z zasilania. 

URUCHAMIANIE 

Zalecamy uruchomienie maszyny bez obciążenia, tzn. w komorze mielenia nie może być ziarna ani 

produktu. 

Przy stosowaniu MAGNUM 4V do mielenia chleba i BRAVO’ 4V, należy je uruchamiać wyłącznie bez 

obciążenia i z zamkniętą klapką (patrz rys. 2). 

Aby maszyna działała sprawnie, zalecamy mielenie dobrze wysuszonych zbóż i chleba (jeśli dotyczy). 

Zboża muszą być wolne od słomy i odpowiednio dobrane. Do efektywnego mielenia zalecamy, aby mielone 

zboża nie zawierały więcej niż 15% wilgoci. 

 

Maszyny należy używać wyłącznie w wyżej wymienionych 

celach. W przypadku wykorzystania do innych celów jest 

ona uważana za niebezpieczną, a Firma produkująca 

odmawia wszelkiej odpowiedzialności za ewentualne 

szkody dla ludzi, zwierząt lub czegokolwiek wynikającego z 

nieprzestrzegania niniejszego ostrzeżenia. 

Podczas pracy z maszyną należy nosić rękawice ochronne, 

obuwie, i okulary ochronne, jak również maskę 

przeciwpyłową i ochronę słuchu, ponieważ poziom hałasu 

może przekraczać 70 dB (decybeli). 



PRZYDATNE INSTRUKCJE 

POTRÓJNE URZĄDZENIE ZABEZPIECZAJĄCE, w które wyposażony jest młynek, ZAPOBIEGA 

PRZYPADKOWEMU DOSTĘPOWI DO RUCHOMYCH CZĘŚCI MASZYNY poprzez natychmiastowe 

odłączenie zasilania maszyny, gdy drzwi są otwarte. Z tego powodu nie należy go usuwać lub 

modyfikować. 

Silnik GOLIA 4V - DAVIDE 4V - FOX 4V - MAGNUM 4V jest wyposażony w urządzenie termiczne z 

automatyczną blokadą, więc w przypadku jakiegokolwiek przeciążenia, silnik automatycznie się zatrzyma i 

uruchomi się ponownie po chwili. Nie jest to normalne i zalecamy wyłączenie urządzenia, odłączenie go i 

sprawdzenie przyczyn przed następnym uruchomieniem. 

Silnik BRAVO’ 4V jest wyposażony w urządzenie termiczne z ręczną blokadą, więc w przypadku 

jakiegokolwiek przeciążenia, silnik automatycznie się zatrzyma. Nie jest to normalne, zatem zalecamy 

wyłączenie urządzenia, odłączenie go i sprawdzenie przyczyn. Następnie należy ponownie uruchomić 

maszynę, naciskając przycisk ponownej instalacji po ponownym włączeniu maszyny (patrz rys. 3). 

Jeżeli problemów nie da się wykryć lub pojawią się one ponownie, należy skontaktować się z Novitalem lub 

autoryzowanym centrum serwisowym. 

OTWIERANIE DRZWI DOSTĘPOWYCH DO CZĘŚCI RUCHOMYCH 

1) Wyłączyć maszynę, naciskając przycisk włączania/wyłączania i odłączyć ją.  

2) Odkręcić trzy pokrętła drzwi dostępowych do części ruchomych w kierunku przeciwnym do ruchu 

wskazówek zegara, jak pokazano na rysunku 4, i zdjąć drzwi dostępowe w celu przeprowadzenia 

niezbędnych kontroli lub konserwacji. 

3) Przed zamknięciem, należy upewnić się, że żadne pozostałości ziemi nie pozostały tam, gdzie 

znajdują się różne akcesoria (sito, pokrętło) (patrz rys. 5,6,7,8,9), a następnie wymienić części i przed 

użyciem wypróbować maszynę, naciskając przycisk wł./wył.  

PRZEDŁUŻANIE PRZEWODU ZASILAJĄCEGO 

Ewentualne zmiany (przedłużenia itp.) muszą być dokonywane wyłącznie przez wyspecjalizowany 

personel i zgodnie z aktualnymi wymogami bezpieczeństwa. Jakiekolwiek przedłużenie wykonane przez 

użytkownika (nie biorąc pod uwagę, że odcinek kabla musi być zawsze tak gruby jak dostarczony kabel) 

może spowodować uszkodzenie silnika. Firma produkująca odmawia wszelkiej odpowiedzialności za 

ewentualne szkody dla ludzi, zwierząt lub czegokolwiek wynikającego z nieprzestrzegania niniejszego 

ostrzeżenia. 

Przed każdym użyciem należy upewnić się, że kabel zasilający jest zawsze w dobrym stanie. Nie zgniatać 

go i chronić przed uderzeniami, załamaniami i ewentualnymi tnącymi lub ruchomymi częściami.  

ŁADOWANIE ZBÓŻ / CHLEBA (jeśli dotyczy)  

Zboża muszą być dobrze wysuszone, czyste, wolne od słomy i odpowiednio dobrane. Wsypać je do 

dostarczonego leja wsypowego (patrz Rysunek 10) z podanym poziomem referencyjnym ilości zboża, która 

może być zawarta w zaprojektowanym pyłoszczelnym pojemniku po zmieleniu. Nigdy nie należy wymuszać 

wpadania zboża do ostrzy. 

MAGNUM 4V przeznaczony jest do mielenia suchego pieczywa, należy dobrać odpowiednie sito w celu 

uzyskania pożądanego produktu końcowego, biorąc pod uwagę fakt, że suche pieczywo łatwo ulega 

sproszkowaniu. Ponadto należy wprowadzić suchy chleb WYŁĄCZNIE W MAŁYCH KAWAŁKACH , 

podnosząc drzwi projektowanej rury tylko na wymagany czas i pozwalając na ich ponowne zamknięcie 

(patrz rys. 11). GDY PRODUKTY SĄ WYRZUCANE W MAŁYCH ILOŚCIACH Z TEJ RURY PRZEDNIEJ, 

NALEŻY ZACHOWAĆ SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ. Zawsze najpierw należy zamknąć KLAPKĘ (patrz 

rys. 2), aby uniknąć jednoczesnego rozdrabniania zbóż. 

ZAWSZE URUCHAMIAĆ BRAVO’ 4V BEZ ZAŁADUNKU i przed zasypaniem zbóż do leja zasypowego 

należy zamknąć KLAPKĘ (rozdział rys. 2). Po uruchomieniu, przepływ zboża do ostrzy ustabilizuje się, 

stopniowo otwierając klapkę i zamykając ją w najbardziej odpowiedniej pozycji, aby silnik nie został 

przeciążony. Po zmieleniu, pozostawić silnik na kilka minut, aby opróżnić komorę mielenia przed 

zatrzymaniem młyna. Jeśli silnik zostanie uruchomiony pod obciążeniem, może to spowodować jego 

uszkodzenie, a Firma produkcyjna nie ponosi żadnej odpowiedzialności wynikającej z nieprzestrzegania 

tego ostrzeżenia. 

WYMIANA SITA 

W celu uzyskania produktu o pożądanej konsystencji należy wybrać najbardziej odpowiednie  z 

dostarczonych sito, a następnie zamontować je w wyznaczonym miejscu (patrz rys. 5,6,7,8,9). Czynność tę 

należy wykonać, otwierając drzwi zgodnie z opisem w paragrafie „OTWIERANIE DRZWI DOSTĘPOWYCH 

DO CZĘŚCI RUCHOMYCH”, zawsze pamiętając, aby najpierw odłączyć maszynę. 

KORZYSTANIE Z PYŁOSZCZELNEGO POJEMNIKA NA MĄKE (jeśli jest dostarczony) 

W trakcie użytkowania należy umieścić maszynę na płaskiej, stabilnej powierzchni na poziomie operatora, 

a następnie przymocować pokrywę samozłączną (2) do uchwytu (1). Wcisnąć ją i umieścić ją w gnieździe 

(3). następnie zwolnić ją, aby mogła się połączyć (patrz rysunek 12). 



Pyłoszczelny pojemnik wyposażony jest w uchwyt transportowy i dzięki innowacyjnej pokrywie, która 

zamyka się automatycznie po zdjęciu z maszyny, mąkę można optymalnie przechowywać przez 

wymagany czas. Aby system łączenia działał wydajnie, trzy nogi muszą być odpowiednio zmontowane w 

przeznaczonych do tego miejscach, tak samo jak trzy stopy muszą być zmontowane poprzez ich 

wciśnięcie, aż dolny koniec nogi dotknie strony wewnętrznej (patrz rysunek 1). 

OSTRZEŻENIA 

- Maszyna jest urządzeniem elektrycznym, dlatego nie wolno jej dotykać mokrymi rękami lub na boso. 

- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku wewnętrznego, strumienie wody mogą 

spowodować porażenie prądem elektrycznym. 

- Nigdy nie używaj młyna w oborach na siano, stajniach ani w żadnym środowisku, w którym może dojść 

do kontaktu z gazami łatwopalnymi lub w którym może on mieć kontakt z substancjami i cieczami 

łatwopalnymi. Miejsca powinny być dobrze wentylowane w celu uniknięcia koncentracji pyłu 

niebezpiecznego dla zdrowia, który może się zapalić. 

W żadnym wypadku maszyna nie może być nigdy umieszczana w środowisku niebezpiecznym.  

- Przed uruchomieniem należy sprawdzić, czy wszystkie części zostały prawidłowo zmontowane i 

znajdują się we właściwej pozycji. 

- W trakcie użytkowania należy umieścić maszynę na płaskiej, stabilnej powierzchni na poziomie 

operatora. 

- Nigdy nie zostawiaj maszyny bez nadzoru, nawet na jakiś czas, przy włączonym silniku.  

- Ponieważ maszyna jest wyposażona w obracające się ostrza, nigdy i w żadnym wypadku nie należy 

wkładać rąk do szczeliny leja wsypowego podczas pracy. 

- Podczas pracy należy zawsze trzymać ręce i stopy z dala od miejsca wyładunku produktu, nawet w 

przypadku maszyn wyposażonych w pyłoszczelny pojemnik na mąkę. 

• Należy uważać, aby nie wkładać metalowych lub twardych części (takich jak kamienie, gwoździe, 

nakrętki, szkło, tworzywo sztuczne i drewno) do szczeliny leja wsypowego, ponieważ mogą one 

spowodować nieodwracalne uszkodzenie części tnących, a w szczególności silnika. 

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE 

Przed każdą konserwacją, regulacją lub czyszczeniem zawsze wyłączaj maszynę naciskając przycisk 

włączania/wyłączania, odłączaj ją i czekaj aż silnik się zatrzyma. 

Konserwacja jest ograniczona do zwykłych przeglądów okresowych (przed użyciem) części ruchomych i 

kabla zasilającego, jak również zewnętrznych części elektrycznych, w celu sprawdzenia, czy nie są one 

uszkodzone lub zużyte. W przypadku uszkodzenia maszyny nie wolno jej używać. 

Kiedy ostrza są zużyte i w konsekwencji maszyna wydaje dziwny hałas, należy je wymienić. Ich wymiana 

przeprowadzana jest wyłącznie przez wykwalifikowany personel autoryzowanego centrum obsługi.  

Aby maszyna zawsze działała sprawnie, zaleca się jej czyszczenie szmatką lub/i szczotką bez użycia 

narzędzi lub płynów. 

Ewentualne uszkodzone lub zużyte części mogą być wymieniane wyłącznie przez wykwalifikowany 

personel autoryzowanego Centrum Serwisowego lub NOVITAL. 

Nie należy przenosić urządzenia ciągnąc za kabel zasilający i zawsze odłączać je przed przeniesieniem.  

W przypadku wymiany kabla zasilającego należy zwrócić się wyłącznie do wykwalifikowanego personelu 

autoryzowanego centrum serwisowego lub firmy NOVITAL. 

WAŻNE 

Ponieważ jest to urządzenie elektryczne, w przypadku pożaru należy stosować gaśnice proszkowe. Nigdy 

nie używaj wody, aby uniknąć porażenia prądem. Jeżeli maszyna zostanie uznana za niesprawną, należy 

ją oddać do utylizacji w autoryzowanej stacji recyklingu. Najpierw należy ją unieruchomić, przecinając 

przewód zasilający jak najbliżej punktu wyjścia maszyny, po odłączeniu samej maszyny.  

INFORMACJE WAŻNE DLA PRAWIDŁOWEJ UTYLIZACJI PRODUKTU ZGODNIE Z DYREKTYWĄ WE 

2002/96/WE. 

Po zakończeniu okresu użytkowania produkt należy wyrzucić jako odpad komunalny. 

Musi on zostać przewieziony do specjalnego lokalnego punktu zbiórki odpadów o zróżnicowanym 

charakterze lub do sprzedawcy świadczącego tę usługę. 

Utylizacja urządzeń gospodarstwa domowego oddzielnie pozwala uniknąć ewentualnych negatywnych 

skutków dla środowiska i zdrowia wynikających z niewłaściwej utylizacji oraz umożliwia odzyskanie 

materiałów składowych w celu uzyskania znaczących oszczędności energii i zasobów. Dla przypomnienia 

konieczności oddzielnej utylizacji urządzeń gospodarstwa domowego, produkt jest oznaczony 

przekreślonym koszem na śmieci z kółkami.



ZAŚWIADCZENIE GWARANCYJNE 

NOVITAL (producent) certyfikuje niniejsze produkty zgodnie z wymaganiami przewidzianymi w 
dyrektywach Wspólnoty Europejskiej i włoskim Kodeksie Cywilnym. Dotyczy to zatem zarówno Włoch, jak i 
wszystkich krajów Unii Europejskiej. 

Niniejsza gwarancja zostaje rozszerzona na kraje niebędące członkami, chyba że przepisy prawa tych 
krajów stanowią inaczej, pod warunkiem, że importer poinformuje o tym wcześniej NOVITAL. NOVITAL 
zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji i uzgodnienia najbardziej odpowiedniej modyfikacji, jeśli zajdzie 

taka potrzeba. Niniejsza gwarancja jest ważna zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Gwarancja 
jest ważna od daty dostawy produktu. Dostawa musi być udokumentowana dokumentem zakupu (tj. 
paragon z kasy, faktura lub paragon z zakupionego towaru). Jeżeli nazwa produktu nie jest zaznaczona na 

dokumencie zakupu, sprzedający musi wypisać niniejsze ŚWIADECTWO GWARANCJI z pieczęcią, 
podpisem i datą dostawy oraz wpisać nazwę produktu. Konsument korzysta ze swoich praw z 

wyprzedzeniem za pośrednictwem sprzedawcy produktu, na którego niniejsza gwarancja jest rozszerzona 
na mocy obowiązującego prawa. 
Dokument zakupu oraz ŚWIADECTWO GWARANCJI, jeżeli jest to konieczne, należy okazywać 

importerowi lub alternatywnie firmie NOVITAL w celu zidentyfikowania produktu, gdy wymagana jest 
interwencja. 
W każdym razie wszelkie skargi dotyczące wad produktu zostaną przekazane importerowi lub firmie 

NOVITAL w ciągu dwóch miesięcy od wykrycia wady. 
Cały produkt - nie tylko komponent uznany za wadliwy, chyba że NOVITAL udzieli na piśmie innego 
upoważnienia, zostanie zwrócony importerowi lub producentowi, lub innej firmie upoważnionej przez 

NOVITAL na ryzyko i koszt konsumenta oraz na koszt i odpowiedzialność klienta. Zgodnie z 
niekwestionowaną opinią producenta, w przypadku, gdy produkt jest dotknięty wadą oryginalnego 
materiału lub wadą technologiczną lub powinien być objęty gwarancją przewidzianą w przepisach prawa 

zgodnie z sekcjami 1519 bis ff Kodeksu cywilnego, w miarę możliwości wyżej wymieniony producent, 
importer lub upoważniona firma powinny go naprawić lub wymienić. Produkt zostanie zwrócony klientowi 
bezpłatnie. 

W każdym razie, rozumie się, że zwrot nie będzie dozwolony, jeśli produkt nie jest wadliwy, producent 
zastrzega sobie prawo do obciążenia klienta kosztami poniesionymi przez firmę NOVITAL lub 
autoryzowaną firmę w związku z wezwaniem do interwencji w ramach gwarancji.  

NOVITAL zastrzega sobie prawo do znalezienia najbardziej odpowiedniego rozwiązania przewidzianego 
przez obowiązujące przepisy, w przypadku stwierdzenia wady produktu, w tym wymiany produktu, a nie 

odstąpienia od umowy. 
W rozumieniu tego, co zostało wyżej wymienione, NOVITAL, producent urządzenia i właściciel znaku 
towarowego, sprzeciwia się i nie zezwala na wprowadzanie do obrotu w krajach europejskiej przestrzeni 

gospodarczej, urządzeń i produktów własnych sprzedawanych poza tymi krajami. Niniejsza gwarancja nie 
obejmuje: 
a) Wszystkie produkty, których data dostawy i/lub rodzaj produktu określony w gwarancji nie są 

udokumentowane, jak wspomniano powyżej. 
b) Uszkodzeń spowodowanych transportem (zadrapania, wgniecenia, awarie itp).  
c) Dostaw dokonywanych środkami transportu, które nie zostały wcześniej zatwierdzone przez 

NOVITAL. 
d) Usterek spowodowanych nieostrożnością, nieprzestrzeganiem powszechnie znanych lub zawartych 
w podręczniku użytkownika instrukcji konserwacji, niemożliwością użytkowania produktu, manipulowania 

przy nim lub napraw dokonywanych przez personel nieautoryzowany przez producenta. 
e) Elementów szklanych, żarówek, termometrów i wszystkich akcesoriów, jeśli takie istnieją, z wyjątkiem 
przepisów dotyczących ochrony konsumentów, tam gdzie ma to zastosowanie. 

f) Wszystkich części ulegających naturalnemu zużyciu. 
g) Instalacji, ustawiania sprzętu, porad, niezobowiązujących kontroli, rutynowej i nadzwyczajnej 

konserwacji. 
h) Uszkodzeń pośrednich spowodowanych utratą materiału, na skutek wady produktu, takich jak jaja  
wprowadzone lub mające zostać wprowadzone do inkubatorów lub, lub dalszych obrażeń/uszkodzeń osób 

i/lub rzeczy i/lub zwierząt. 
i) Badań, przeglądów i innych kontroli niedozwolonych przez NOVITAL.  
Ograniczenia czasowe na naprawę lub wymianę części powinny być uzasadnione w odniesieniu do potrzeb 

organizacyjnych producenta, importera lub firmy świadczącej usługę oraz z uwzględnieniem środków 
transportu i/lub wysyłki. 
Naprawy w ramach gwarancji nie przedłużają ani nie odnawiają gwarancji. 

Części składowe, które NOVITAL uzna za stosowne do wymiany w ramach gwarancji (bezpośrednio lub za 
pośrednictwem importera lub autoryzowanej firmy), staną się automatycznie własnością NOVITAL.  
NIE ISTNIEJE WYRAŹNA LUB DOROZUMIANA DODATKOWA GWARANCJA. 

Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów jest sąd BUSTO ARSIZIO. 

PRODUKT 

PIECZĘĆ I PODPIS DEALERA DATA DOSTAWY 


