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WSTĘP.

Szanowny kliencie, dziękujemy za zakupu i gratulujemy wyboru tego urządzenia. Jesteśmy przekonani, 
że będzie to początek owocnej współpracy. 
Ten podręcznik zawiera wszystkie informacje niezbędne do właściwego użytkowania, konserwacji i 
instalacji tego urządzenia. Celem instrukcji jest umożliwienie instalacji i podjęcie wszelkich działań i 
środków ostrożności niezbędnych do bezpiecznego, skutecznego i długotrwałego użytkowania 
urządzenia. 
Należy zachować tę broszurę w bezpiecznym miejscu.
W przypadku, gdy dokumenty zostały utracone lub uszkodzone można zamówić  zamiennik 
bezpośrednio od producenta lub sprzedawcy. 
Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez osoby nieupoważnione do 
napraw lub używanie części zamiennych nie zalecanych przez producenta i nie przeznaczonych do 
użytku z tym modelem. 
To urządzenie jest zgodne z dyrektywami EEC.

I. OGÓLNE OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 
Przed rozpoczęciem instalacji przeczytaj uważnie poniższą instrukcję.
Instalacja, montaż, konserwacja powinny być przeprowadzane przez wykwalifikowany personel 
zgodnie z wymaganiami (przez producenta lub sprzedawcy), zgodnie z obowiązującymi 
przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa w miejscu pracy.
Niewłaściwa instalacja, konserwacja, czyszczenie lub modyfikacje mogą spowodować awarię, 
uszkodzenie urządzenia i pęknięcia. 
Urządzenie musi być używane tylko do gotowania lub podgrzewania żywności w kuchniach 
przemysłowych. Każde inne zastosowanie jest niewłaściwe i niebezpieczne.

II. CZYNNOŚCI WSTĘPNE 

Po rozpakowaniu należy się upewnić, że urządzenie jest nienaruszona i nie wykazuje śladów 
uszkodzeń w trakcie transportu. Uszkodzone urządzenie nie powinno być montowane i 
uruchamiane. W razie wątpliwości, należy natychmiast skontaktować się ze sprzedawcą w celu 
uzyskania pomocy technicznej.
W przypadku uszkodzenia lub braku części należy powiadomić przewoźnika i sprzedawcę / 
producenta, wskazując kod (Art.) oraz numer seryjny (Ser N °) i załączyć zdjęcie. 
Upewnij się, że powierzchnia instalacji jest utrzymywane w czystości, drzwi, korytarze i przejścia 
powinny być dostępne.

III. Powierzchnia montażu 

Urządzenie należy instalować w zamkniętych i dobrze wentylowanych pomieszczeniach (nie na 
zewnątrz). 
Temperatura otoczenia w miejscu instalacji pieca musi być wyższa niż + 4 ° C. 
Przed ustawieniem urządzenia należy sprawdzić wymiary i dokładne położenie instalacji 
elektrycznej, wody i odpływu.
Zaleca się umieścić piec pod wyciągiem albo w taki sposób, aby para opuszczała piec poprzez 
odpowiednią wentylację na zewnątrz. 
Piec musi być ustawiony na płaskiej powierzchni, tak aby nie mógł się ześlizgnąć. 
Obszar instalacji musi być w stanie utrzymać ciężar urządzenia wypełnionego do maksimum. 
(zobacz informacje na temat poziomu z tyłu pieca do wagi brutto). Upewnij się, że jest on 
umieszczony tak, że drzwi mogą być w pełni otwarte. 
Piec należy ustawić tak, aby tył pieca był łatwo dostępny dla serwisu oraz podłączenia do gniazda
sieci elektrycznej i wody. 
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Nie należy umieszczać innych źródeł ciepła, takich jak, frytkownice lub kuchnie w pobliżu pieca. 
Jeśli nie jest to możliwe, przynajmniej przestrzegać następujących odległości od maszyny: 50 cm
od boków i nad urządzeniem i 70 cm z tyłu. 
Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych, gdyż może to stanowić 
zagrożenie pożarowe. 

IV. Przygotowanie do instalacji 

Wszystkie opakowania i folie ochronne muszą być całkowicie usunięte (rys. 1).
Usuń wszystkie informacje dotyczące od wewnątrz, i zdjąć plastikowe opakowanie. 
Regulacja ułożenia.
Nie należy korzystać z urządzenia bez nóżek.
Regulowane nogi są fabrycznie wkręcone 

w dolnej części pieca. 
Jeśli nie zostaną one wykorzystane, 
to uniemożliwi to przepływ powietrza 
i spowoduje przegrzanie i uszkodzenie 
komponentów. 
Piec będzie działał poprawnie, jeśli umieszczony 
będzie na płaskiej powierzchni, przez dostosowanie 
nóżek odpowiednio przy użyciu poziomicy. 
Regulacja nóżek następuje poprzez odkręcanie 
i ponowne wkręcanie.
MONTAŻ tacki ociekowej (tylko pojemności GN1/1)
Założyć zacisk - biały plastik i rurkę odpływową, która 
jest wewnątrz opakowania. Upewnij się, że rurka 
jest prawidłowo podłączona tak, że woda może 
płynąć z rynienki ociekowej do odpływu kanalizacyjnego
(rys. 2).

rys. 1.

rys. 2.
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V. POŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE 

UWAGA: Główne połączenia muszą być wykonane przez wykwalifikowanego i autoryzowanego 
instalatora zgodnie z przepisami krajowymi, międzynarodowymi i lokalnymi w kraju, w którym 
jest on zainstalowany. Przed podłączeniem zasilania, upewnij się, że częstotliwość (... ..V) i 
napięcie (... .Hz) spełniają wymagania określone na tabliczce znamionowej z tyłu urządzenia. 
Układ elektryczny, jak opisano i podano w obowiązujących normach, musi być uziemiony. Jest to 
możliwe, w celu zapewnienia bezpieczeństwa elektrycznego urządzenia tylko w obecności 
standardowego układu elektrycznego. 
Nie zaleca się podłączanie pieca bezpośrednio do sieci elektrycznej; urządzenie musi być 
dodatkowo zabezpieczone wtyczką z wyłącznikiem bezpieczeństwa. 
Urządzenie to musi również znajdować się w miejscu, w taki sposób, aby było łatwo dostępne w 
każdej chwili przez operatora.

Podłączenie kabla 
Poluzować śruby mocujące lewą stronę piekarnika i wyjąć go. 
Piec musi być połączony z siecią elektryczną za pomocą przewodu z gumy, takiego jak H07RN-F. 

OSTRZEŻENIE: żółty / zielony przewód w kablu uziemienia musi być co najmniej o 3 cm dłuższy od 
pozostałych. 
Urządzenie ma listwy zaciskowe, takie jak te na rysunku. Aby połączyć się z siecią elektryczną, patrz 
etykietę instrukcji i przylega do dolnej części tylnej części urządzenia, obok płyty informacyjnej. 

Wykonaj następujące czynności, aby podłączyć przewód zasilający do listwy zaciskowej: 
• (A1) Poluzuj górną część dławika i otwórz dolną część tyłu urządzenia, odkręcając śruby. 
• (A2) Połącz nowy kabel przez dławik. Podłącz kabel do napięcia pasków zaciskowych po schemacie 
połączeń na etykiecie z tyłu urządzenia. Podłączyć tylko co wskazane jest wstawienie mostu miedzi i 
kabla prądu razem pod śruby w kierunku dokręcania, więc kabel i most są ściśle ustalone przez 
dokręcenie śruby. Typ kabla do wykorzystania (HO7RN-F) jest wskazany na etykiecie każdego 
połączenia i sekcjach napięcia w mm ². 
• (A4) Zamknąć dolną część tyłu urządzenia dokręcając śruby i założyć przewód dokręcając górną 
złączkę kablową. 
Błędne połączenie może prowadzić do przegrzania zacisków płyty, które mogłyby prowadzić do zadymie i
porażenia prądem. 
Upewnij się, że wszystkie połączenia są szczelne przed podłączeniem piekarnika do sieci elektryczne. 
E = Żółty / Zielony: "ZIEMIA" dyrygent ochrony. 
N = Niebieski: przewód zerowy. 
L1, L2, L3 = brązowy, szary, czarny: przewody żywo 
Sprawdź nie ma wyładowania pomiędzy napięciem i ziemi. Sprawdź ciągłość wyłącznika krańcowego 
pomiędzy obudową zewnętrzną i uziemienia w sieci. Zaleca się, aby korzystać z prób do 
przeprowadzania tych operacji. 
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Zmiana kabla.
Taka zmiana musi być przeprowadzona przez wykwalifikowanego autoryzowanego technika. Uziemienia 
muszą być zawsze żółto-zielone. 
OSTRZEŻENIE: żółty / zielony napięcia przewody w kablu uziemienia musi być 3 cm dłuższy od 
pozostałych. 
Wykonaj następujące czynności, aby podłączyć przewód zasilający do listwy zaciskowej: 
• (A1) Poluzuj górną część dławika i otwórz dolną część urządzenia, odkręcając śruby. 
• (A3) Poluzować śruby zaciskowe i paszy przewody kablowe przez. Wyjmij stary kabel z dławikiem. 
• (A2) Połącz nowy kabel przez dławik. Podłączenie przewodów Nowy kabel do terminala według 
schematu połączenia na etykiecie w dolnej części tylnej części urządzenia. Podłączyć tylko co wskazane 
jest wstawienie mostu miedzi i kabla prądu razem pod śruby w kierunku dokręcania, więc kabel i most 
są ściśle ustalone przez dokręcenie śruby. Typ kabla do wykorzystania (HO7RN-F) jest wskazany na 
etykiecie każdego połączenia i sekcjach napięcia w mm² .. 
• (A4) Zamknij bocznej części urządzenia dokręcając śruby i założyć przewód dokręcając górną złączkę 
kablową. 

Upewnij się, że wszystkie połączenia są szczelne przed podłączeniem piekarnika do sieci elektrycznej. 

UWAGA: Błędne podłączenie może doprowadzić do przegrzania zacisków płyty, które mogłyby prowadzić
do pożaru i porażenia prądem. 

Sprawdź czy nie ma wyładowania pomiędzy napięciem a uziemieniem. Sprawdź ciągłość wyłącznika 
krańcowego pomiędzy obudową zewnętrzną i uziemienia w sieci. Zaleca się, aby korzystać z wielu 
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testów do wykonywania tych czynności. 
Urządzenie musi być podłączone do sieci za pomocą kabla H07RN-F. 

Wyrównanie.
Połączenie to odbywa się pomiędzy różnymi urządzeniami z terminala oznaczonego symbolem: (patrz 
zdjęcie). 
To złącze umożliwia podłączenie kabla żółty / zielony z sekcji między 2,5 a 10mm². 
Urządzenie musi być włączone w system wyrównania, którego wydajność jest należycie weryfikowana 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

VI. Podłączenie wody 
Upewnij się, że urządzenie znajduje się w pobliżu przyłącza wody. Przed podłączeniem 
urządzenia, dzięki wystarczająco dużo wody, aby usunąć resztki w instalacji tak, aby nie dostać 
się do zaworów magnetycznych. Należy zainstalować zawór odcinający i filtr mechaniczny między
kanalizacji i urządzenia. 
Na tylnej części urządzenia, w miejscu oznaczonym znacznikiem, piec konwekcyjny ma wejście G
3/4 "'z filtrem. Napływającej wody ma wartość ciśnienia wynoszącą pomiędzy 150 (1,5 bar) do 
200 kPa (2 bar) i w maksymalnej temperaturze 30 ° C. Jeżeli wartość przewyższa ciśnienie 
dopływu 200kPa (2 bar), musi być zainstalowany reduktor ciśnienia 200kPa (2 bary). 

Przyłącze wody. 
Zawór odcinający i mechaniczny filtr musi być umieszczony pomiędzy zasobnikiem wody wodociągowej i
pieca. Tył pieca ma G3/4 '"wlot z rury. 

UWAGA: Przed podłączeniem urządzenia do sieci zaopatrzenia w wodę, spłukać wodą, aby wyeliminować
wszelkie pozostałości. W celu zapewnienia prawidłowego działania systemu czyszczącego, sieciowe 
ciśnienie wody musi być co najmniej 200 kPa (2 bar) i temperatury nie może przekraczać 30 ° C. Niższe
wartości ciśnienia wody może zapobiec system czyszczenia z działa prawidłowo.

UZDATNIANIE WODY 
W celu zapewnienia bezawaryjnej pracy urządzenia, woda powinna mieć twardość maksymalnie 5 ° dH, 
aby zapobiec osadzaniu się kamienia kotłowego. Dla wyższych wartości Stacja zmiękczania wody należy 
najpierw zainstalować. 

POŁĄCZENIE DETERGENTU 
Włóż podnieść rurę do zbiornika na detergent. 
1 = Wlot wody PRANIA 
2 = CZYSZCZENIE wlot detergentu 

VII. Podłączenie do odpływu.
Woda wypływająca z pieca może osiągać wysokie temperatury (90 ° C). Rury stosowane do 
odprowadzania wody muszą być w stanie wytrzymać takie temperatury. 
Rura odpływu wody znajduje się w dolnej tylnej części pieca i powinna być połączona z użyciem 
sztywnej lub elastycznej rury i płynąć do otwartego odpływu. Wskazane jest, aby wstawić 
odpowiedni syfon pomiędzy piecem i odpływem, w celu zatrzymania emisji nieprzyjemnych 
zapachów i oparów z pieca i ścieków. 
Unikać zwężenia przewodów elastycznych i sztywnych stawów łokciowych na rurach wzdłuż całej 
długości systemu drenażu. 
Piec musi mieć własne połączenie odwadniania. Jeśli istnieją inne urządzenia lub narzędzia 
podłączone do jednej rury, sprawdzić, że ich wielkość pozwala na prawidłowe odprowadzanie 
wody. 
Lokalne przepisy i normy muszą być przestrzegane. 

ODPROWADZANIE SPALIN 
Gorące opary i zapachy są emitowane z komory pieczenia w trakcie gotowania. Wywietrzniki znajdują 
się w górnej części tylnej pieca. Nie należy umieszczać żadnych przedmiotów w tej części urządzenia, 
aby nie utrudniały odpływu spalin, a tym samym aby uniknąć uszkodzenia. Wskazane jest, aby umieścić
piekarnik pod odsysania lub zapewnić odpowiednią wentylację na zewnątrz do gorących oparów i 
zapachów przez rurę nie mniejszej niż drenaż piekarnika. Należy unikać zagięć i blokad.
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VIII.Modele pieców.
Piętrowanie kilku pieców wymaga wykorzystania specjalnego zestawu łączącego, który 
zachowuje właściwą odległość między dwoma piecami.

IX. INFORMACJE PŁYTA 
INFORMACJE 
POBÓR MOCY 
WAGA 
Częstotliwość zasilania 
ZASILANIE 
Art. / Model: Model według klasyfikacji klienta 
Ref. modelować według klasyfikacji producenta wewnętrznego 
Ser. N ° numer identyfikacyjny, inny dla każdego produktu 
Model produktu zgodnie z jego właściwościami technicznymi: TYP 
Informacje: Poziom ochrony IPX Dwupinowy / kPa ... .inflow ciśnienia wody / rok produkcji. 
Pobór mocy: moc znamionowa kW urządzenia 
Zasilanie: TERMINAL Typ połączenia: napięcie urządzenie w V, ilość faz i neutralne (3N = 3phases
bardziej neutralne). 
Częstotliwość zasilania: częstotliwość urządzenia w Hz. 
Waga: Waga urządzenia .

Instrukcje dla użytkownika
I. OSTRZEŻENIE 

Uważnie przeczytać następującą instrukcję, gdyż zawiera wszelkie informacje dotyczące 
bezpieczeństwa i użytkowania urządzenia. Starannie przechowywać do wykorzystania w 
przyszłości.

Niewłaściwa instalacja, konserwacja, użytkowanie, czyszczenie lub jakiekolwiek modyfikacje mogą 
spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie i uszkodzenie urządzenia oraz utratę gwarancji.
Urządzenie zostało zaprojektowane tak, aby gotować w zamkniętych pomieszczeniach oraz może być 
stosowane jedynie do tego celu: inne wykorzystanie będzie zatem uważane za niewłaściwe i 
niebezpieczne. 
Piec musi być używany tylko przez pracowników odpowiednio przeszkolonych do jego stosowania. 

Aby uniknąć wypadków lub uszkodzenia urządzenia należy przeszkolić pracowników.
Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby o niskich zdolnościach fizycznych lub 
psychicznych lub braku doświadczenia.
Nie zostawiać urządzenia bez nadzoru w obecności dzieci i upewnić się, że te ostatnie nie mają dostępu 
do urządzenia. 
Nie wolno w żadnym wypadku pozostawiać materiałów łatwopalnych w pobliżu urządzenia: może to 
stanowić zagrożenie pożarowe. 
Temperatury pojemników na żywność, akcesoriów i innych przedmiotów mogą być bardzo gorące; 
należy szczególnie uważać przy przenoszeniu.
Ostrożność podczas otwierania drzwi piekarnika: niebezpieczeństwo poparzenia z powodu emisji w 
wysokich temperaturach. 
Piec jest wyposażony w system bezpieczeństwa, który automatycznie wyłącza działanie rezystancji, 
wentylatorów i dostarczania pary podczas otwierania drzwiczek. 

Podczas gotowania z użyciem sondy rdzeniowej, zachować szczególną ostrożność jak i podczas 
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stosowania blach do pieczenia: upewnić się, że nic ich nie blokuje.

Nie umieszczaj łatwopalnych żywności na bazie alkoholu w piecu, ponieważ mogą one powodować 
spalanie i eksplozje. 

Uniknąć wprowadzenia soli do komory roboczej.. Jeśli nie da się tego uniknąć, należy upewnić się, że 
komora zostanie wyczyszczona tak szybko, jak to możliwe, ponieważ może to spowodować uszkodzenie 
komory gotowania. 
Używaj palców do regulowania cyfrowych opcji na panelu; stosowanie innych przedmiotów może 
spowodować uszkodzenie pieca i utratę gwarancji.
Instalacja, konserwacja i naprawa urządzenia muszą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany 
personel. 

Uwaga! Zewnętrzne części piekarnika mogą przekroczyć temperaturę 60°C, w związku z tym, w celu 
uniknięcia poparzenia zaleca się, aby nie dotykać części zewnętrznych.

Uszkodzenie lub zerwanie elementów szklanych drzwi należy niezwłocznie zgłosić sprzedawcy.

Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas (kilka dni), wskazane jest, aby wyłączyć go z sieci i
odłączyć go od źródła wody. 

Producent nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody poniesione przez osoby lub przedmioty, 
stosowane niezgodnie z wyżej wymienionymi wskazówkami i wynikającymi z uszkodzenia choćby jednej 
części urządzenia i stosowania nieoryginalnych części zamiennych. 
To urządzenie jest zgodne z dyrektywami UE. 

Korzystanie po raz pierwszy.
Upewnij się, że prowadnice blach wewnątrz komory gotowania są dobrze przymocowane do ścian. W 
przeciwnym wypadku blachy do pieczenia zawierające ciecze lub gorące produkty mogą spaść 
powodując poparzenia. 

Test próbny:
Piec powinien być badany poprzez przeprowadzenie próbnej sesji gotowania, aby sprawdzić, czy 
urządzenie działa prawidłowo i że nie ma żadnych problemów lub nieprawidłowego działania. 
Ustawić regulator temperatury na 150°C, a stoper do 10 minut. 

Sprawdzamy każdy element na liście poniżej: 
• Komora robocza - światło jest włączone. 
• Piec zatrzymuje się (ogrzewanie, nawilżanie, silniki / wentylatory), gdy drzwi są otwarte i wznawia 
pracę, gdy drzwi są zamknięte. 
• Po osiągnięciu żądanej temperatury, termostat gotowania wyłącza elementy grzejne. 
• Wentylatory automatycznie odwracają kierunek obrotów;inwersja następuje co 2 minuty. Nawilżanie 
gaśnie na 20 sekund, kiedy urządzenie jest zatrzymane. 
• Wentylatory komory roboczej obracają w tym samym kierunku. 
• Jeśli piec jest wyposażony w regulator wilgotności, po użyciu pokrętła, należy sprawdzić, czy woda jest
odprowadzana do wentylatora z kanału wlotowego w komorze pieca.

Pierwsze czyszczenie komory pieczenia pieca.
Odłączyć zasilanie elektryczne od urządzenia i zaczekać, aż piekarnik schłodzi się całkowicie przed 
czyszczeniem. 
Nigdy nie powinno być żadnych pozostałości rozpuszczalników lub detergentów. Powinny one zostać 
usunięte przez płukanie dokładnie wilgotną szmatką. 
Należy stosować odpowiednie środki ochrony oczu, jamy ustnej i ochrony rąk. 
Możliwe niebezpieczeństwo korozji. 

Ogrzewać piec do 200°C (392 ° F) przez około 30 minut, tak, aby wyeliminować zapach izolacji 
termicznej. 
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Oczyścić ściany komory gotowania przy użyciu ciepłej wody i mydła, a następnie spłukać; nigdy nie 
używać produktów agresywnych lub kwasu. 

KONSERWACJA 
Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za zwykłe utrzymanie. Z pomocą techniczną należy 
kontaktować się w nadzwyczajnych sytuacjach, które wymagają wyspecjalizowanego autoryzowanego 
technika. 
Przed przystąpieniem do czyszczenia należy odłączyć urządzenie od zasilania i odczekać, aż będzie 
całkowicie zimne.

UWAGA: Nigdy nie czyścić urządzenia strumieniem wody pary wodnej pod ciśnieniem. 

ZWYKŁE CZYSZCZENIE.
Na koniec dnia pracy należy wyczyścić urządzenie, zarówno ze względów higienicznych oraz aby uniknąć
wadliwego działania. 
Piec nie powinien być czyszczony przy użyciu bezpośredniego lub wysokiego ciśnienia strumienia wody. 
Również nie należy używać szczotek stalowych bądź skrobaków; można stosować wełnę stalową 
nierdzewną. 
Zawsze należy zaczekać aż komora robocza całkowicie ostygnie. 
Usuń prowadnice. Następnie należy ręcznie usunąć wszystkie pozostałości i umieścić demontowalne 
części wewnątrz zmywarki. 
Do czyszczenia komory pieca należy używać ciepłej wody oraz specjalnych środków przeznaczonych do 
mycia pieców. Następnie wszystkie powierzchnie muszą być dokładnie wypłukane, uważając detergent 
nie pozostał w komorze. 
Do czyszczenia zewnętrznych części piekarnika, należy użyć wilgotnej ściereczki i nieagresywnych 
detergentów. 

Jest surowo zabronione, aby umyć komorę gotowania w temperaturze wyższej niż 70°C co 
może grozić poparzeniem.
Dzienne czyszczenie komory roboczej pieca musi być przeprowadzone płynem do mycia pieców 
konwekcyjno-parowych.

Uwaga: Tłuste pozostałości należy jak najszybciej usunąć.
Korzystać tylko z produktów zalecanych przez producenta urządzenia.

Mycie pieca prysznicem.
1. Schłodzić piec do temperatury ok 60 stopni C
2. Uruchomić piec z maksymalnym naparowaniem (100%) w tem. 60 stopni C na 5 min
3. Spryskać piec płynem odtłuszczającym przystosowanym do mycia stali nierdzewnej i pozostawić na 5 
min
4. Dokładnie spłukać komorę prysznicem
5. W razie konieczności kroki powtórzyć

CZYSZCZENIE ZEWNĘTRZNE 
Używać tylko wilgotnej szmatki z ciepłą wodą lub produktów nadających się do czyszczenia stali 
nierdzewnej. Nie używać produktów kwaśnych lub na amoniaku. 

UWAGA: Urządzenie nie powinno być czyszczone wodą pod wysokim ciśnieniem. 

Czyszczenie szkła i wewnątrz drzwi.
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Do czyszczenia szyby wewnątrz drzwi należy zaczekać aż piekarnik będzie całkowicie chłodny. Potem 
wystarczy otworzyć drzwiczki piekarnika i przekręcić śrubę w górę i w dół, aby zwolnić szkło. Całe drzwi 
mogą być dokładnie czyszczone, w tym położeniu, a szkło wciąż przymocowane zawiasowo do drzwi. 

Wymiana lamp. 
UWAGA: Należy ściśle stosować się do poniższej procedury w celu uniknięcia porażenia prądem 
elektrycznym lub zranienia: 
• Odłączyć połączenia elektrycznego piekarnika i pozostawić do ostygnięcia. 
• zdjąć prowadnice na tace do pieczenia. 
• Odkręcić szklaną pokrywę "A", przy zachowaniu "C". Wymień lampę "B", z których jedna posiada te 
same cechy. 
• Przykręcić z powrotem na szklanej pokrywy "A" Obserwując podkładkę "C". 
• Umieścić ruszty powrotem na zapewnieniu, że są dobrze wyposażone.

IV. NADZWYCZAJNE UTRZYMANIE 
Wskazane jest, aby urządzenie poddawane kontroli okresowych (co najmniej raz w roku) przez 
wyspecjalizowaną autoryzowanego technika.

Wszelkie konserwacje, instalacje lub naprawy muszą być wykonywane przez wykwalifikowany 
autoryzowany personel. Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności urządzenie musi być wyłączone z 
sieci, należy odłączyć podłączenie wody i poczekać, aż ostygnie. 
Należy unikać umieszczania urządzenia w pobliżu źródeł ciepła (takich jak frytkownice, itp) 
Po wykonaniu zadania i wymiany urządzenia w pozycji wyjściowej, należy sprawdzić, elektryczna i woda 
są podłączone prawidłowo. 

PANEL STEROWANIA

K5 – przycisk regulacji +/-
L1 – lampka termostatu
L2 – lampka naparowania
L4 – lampka timera
L6 – lampka etapu cyklu programu
L7 – lampka komina
L8 – lampka sondy rdzeniowej
L9 – Delta T
B1 – przycisk wyboru temperatury
B2 – przycisk wyboru naparowania/ Steam
B3 – przycisk ON/OFF
B4 – przycisk wyboru temperatury
B5 – wybór programu pracy
B7 – przycisk komina
B8 – przycisk sondy rdzeniowej
B9 – wybór Delta T
B10 – przycisk START/STOP programu pracy
B11 – regulacja prędkości
C1 – wlot sondy rdzenia
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Przycisk ON / OFF
Kiedy zasilanie jest podłączone do pieca panel sterowania zapala się. Aktywacja panelu sterowania 
wymaga naciśnięcia przycisku on / off. 

WYBÓR TEMPERATURY
Naciśnij przycisk temperatury, aby ustawić wartość temperatury. Zwiększ lub pobniż temperaturę, która 
pojawia się na wyświetlaczu temperatury naciskając przycisk +/-i nacisnąć ponownie przycisk 
temperatury dla potwierdzenia. Piec pokaże zawsze temperaturę wewnątrz komory pieca. Aby zobaczyć,
jaka temperatura została ustawiona wciśnij przycisk temperatury.

PROGRAMOWANIE – piec posiada możliwość zapisania 99 programów każdego w 3 krokach.
Aby zapisać nowy program należy wcisnąć przycisk a na wyświetlaczu pojawi się „P01”, przyciskami +/- 
kieruj się do programu, który chcesz zapisać. Wciśnij przycisk programowania aby zatwierdzić.
Piec będzie ustawiony pod wybranym numerem programu i wtedy istnieje możliwość ustawienia 
poniższych parametrów:
- wciśnij przycisk Temperatury a przyciskami +/- wybierz żądaną wartość, przyciskiem Temperatury 
zatwierdź,
- wciśnij przycisk Time a przyciskami +/- wybierz żądaną wartość, przyciskiem Time zatwierdź,
- wciśnij przycisk Steam a przyciskami +/- wybierz żądaną wartość, przyciskiem Steam zatwierdź,
- wciśnij przycisk gotowania aby móc zaprogramować krok 2-gi ustawianego programu, wówczas 
lampka LED pod nr 2 zacznie się świecić; kolejno ustaw parametry postępując zgodnie z powyższymi 
wskazówkami; następnie ponownie wciśnije przycisk „cooking cykle” a lampka LED pod nr 3 się 
zaświeci. Kolejno postępuj jak powyżej. Po wybraniu odpowiednich wartości odczekaj 5 sekund aby 
program się zapisał.
Kiedy program zostanie zapisany wciśnij przycisk START/STOP aby urządzenie rozpoczęło pracę.

CYKL PRACY – istnieje możliwość zapisania 3 kroków dla każdego programu; zaświecone lampki LED 
wskazują, na którym etapie programu urządzenie pracuje.
Kiedy elementy grzejne są zaświecone lampka LED pozostaje zaświecona.

FUNKCJA PRE-HEATING
Polega na ogrzaniu komory pieca do temperatury wyższej niż 20% w stosunku do temperatury ustalonej
przez program. Funkcja ta jest wykorzystywana do zrekompensowania strat ciepła, które występują po 
otwarciu pieca i po wprowadzeniu produktów. Aby aktywować naciśnij wstępnego podgrzewania Przycisk
program gotowania i działając na enkodera przejść do pierwszego numeru programu, który jest 
migającym + naciśnij w celu potwierdzenia. Teraz jesteśmy na pierwszym etapie, więc naciśnij przycisk 
timera i działając na koder przejdź do "INFIN" (oznacza to, że piec będzie działać bez określonego 
czasu) + wciśnij enkoder aby potwierdzić. Teraz można wprowadzić drugi etap, jak wskazano wcześniej, 
a na koniec zapamiętać. Piec zacznie funkcję wstępnego podgrzewania komory pieczenia, aż osiągnie 
20% wyższą temperaturę gotowania i po jej osiągnięciu usłyszysz sygnał dźwiękowy. Sygnał jest 
przerywany przez otwarcie drzwi, w ten sposób program pracy wcześniej ustawiony się zaczyna. Sygnał 
może być zatrzymany bez włączania lub wyłączania etap podgrzewania po prostu przez naciśnięcie 
przycisku START / STOP. 

SONDA RDZENIOWA
Aby użyć pieczenie z sondą, należy umieścić sondę w odpowiedniej pozycji wewnątrz produktu, wcisnąć 
przycisk sondy,
wybrać żądaną temperaturę w komorze, zatwierdzić następnie ustawić temperaturę sondy potrawy. Piec 
zakończy pracę, gdy temperatura
umieszczonej wewnątrz produktu sondy osiągnie zadaną wartość.
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DELTA T
Do gotowania z programem Delta T należy wcisnąć przycisk Delta T i następnie:
1. ustawić wartość temperatury sondy rdzeniowej, zatwierdzić
2. ustawić wartość Delty T czyli różnice temperatury produktu do temperatury panującej w komorze 
(pieczenie długotrwałe), zatwierdzić.
Pamiętaj, że musisz umieścić sondę rdzenia w piecu przed rozpoczęciem wyboru.

KOMIN
Komin standardowo jest zamknięty, aby otworzyć komin należy wcisnąć i chwile przytrzymać przycisk 
B7.

FUNKCJA PAROWANIA
Naciśnij przycisk pary i następnie wybierz odpowiedni poziom naparowania - Można ustawić od 0 – 10; 
tabela poniżej wskazuje procent :

Naparowanie manualne.
Jeśli naciśniesz przycisk pary umożliwia to wprowadzenie pary wodnej tak długo, jak pozostaje wciśnięty

Regulacja prędkości obrotów.
Do regulacji prędkości wentylatora naciśnij przycisk prędkości i kręcąc pokrętłem można wybrać dwie 
różne prędkości : minimum i maksimum. Na wyświetlaczu pojawi się min lub max i możesz potwierdzić 
wciskając pokrętło.
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PANEL STEROWANIA MANUALNY.

K4 – pokrętło timera/ czasu
L1 – lampka temperatury
K1 – pokrętło temperatury
L2 – lampka naparowania
K2 – pokrętło parowania
B11 – regulacja prędkości

Pokrętło timera/ czasu.
Kiedy tryb manualny jest włączony urządzenie pozostaje włączone dopóki nie zostanie wyłączone.
Gdy została wybrana żądana wartość piec pozostaje włączony przez ten czas.

Pokrętło temperatury.
Pozwala na wybór odpowiedniej temperatury pracy urządzenia.

Lampka temperatury.
Kiedy lampka się świeci oznacza, iż piec nagrzewa się do wybranej temperatury czyli temperatura w 
komorze jest mniejsza niż ustawiona. Kiedy lampka się wyłączy oznacza, iż żądana temperatura została 
osiągnięta.

Pokrętło naparowania.
Pozwala na ustawienie funkcji parowania w komorze roboczej pieca i może być regulowana za pomocą 
pokrętła od minimalnej do maksymalnej wartości przekręcając zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
Aby osiągnąć satysfakcjonujące efekty sugeruje się ustawienie temperatury minimalnej 80-100 st. C. 
Para nie będzie produkowana w niskich temperaturach co może spowodować spływanie wody do 
odpływu. 
Ponadto sugeruje się w pierwszej kolejności nagrzanie komory a w drugiej uruchomienie funkcji 
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parowania.

Lampka parowania.
Jeśli jest zapalona oznacza napływ wody do komory w celu produkcji pary. Odbywa się to niezależnie od 
temperatury (należy upewnić się czy temperatura jest odpowiednia).

Regulacja prędkości.
Piec posiada 2 prędkości wentylatora.
Wciśnij pokrętło aby wprowadzić prędkość:
1 – oznacza maksymalną prędkość wentylatora, używany do większości metod obróbki termicznej,
2 – oznacza minimalną prędkość wentylatora stosowaną do delikatnych dań, ciast, itp.

GWARANCJA

Gwarancja obejmuje wszystkie uszkodzenia urządzenia powstałe  na skutek błędów podczas procesu
produkcyjnego urządzenia. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń oraz zniszczenia urządzenia powstałych
podczas  transportu,  niewłaściwego  przechowywania  urządzenia,  nieprawidłowej  konserwacji  bądź
obsługi  urządzenia,  szkód  wynikających  z  zastosowania  innych  niż  określone  procedur  dotyczących
instalacji urządzenia lub szkód powstałych na skutek czynników zewnętrznych takich jak na przykład
używanie  brudnej  lub  agresywnej  wody,  złej  jakości  gazu,  zasilanie  prądem  o  nieodpowiednich
parametrach.
Gwarancja nie obejmuje żadnych uszkodzeń urządzenia powstałych na skutek skoków napięcia w sieci
zasilającej oraz na skutek manipulowania przy urządzeniu przez osoby do tego nieuprawnione i  nie
posiadające odpowiednich kwalifikacji.
Gwarancja  nie  pokrywa  również  szkód  powstałych  w  wyniku  uszkodzenia  lub  nieprawidłowego
funkcjonowania  urządzenia  na  skutek  osadzenia  się  kamienia  wewnątrz  urządzenia.  Dodatkowo,  po
rozpoczęciu  użytkowania  urządzenia  gwarancja  nie  pokrywa  łatwo  zużywających  się  i  niszczących
elementów  urządzenia,  a  w  szczególności:  uszczelek,  żarówek,  paneli  szklanych,  elementów
dekoracyjnych oraz elementów zużytych w wyniku eksploatacji.


