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SEKCJA 1: Informacje ogólne  
WPROWADZENIE  

Przed rozpoczęciem użytkowania danego urządzenia należy przeczytać ze zrozumieniem poniższą  

instrukcję. 

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

i przechowywana w jego pobliżu, w bezpiecznym miejscu. 

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

tom i mieniu spowodowane nieprzestrzeganiem zasad opisanych w niniejszej instrukcji. 

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

maszyny. 

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

dzialni. 

Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek nieścisłości w niniejszej instrukcji wy-

nikające z błędów w druku lub transkrypcji. Zastrzega sobie prawo do wprowadzania wszelkich zmian, 

które uzna za konieczne lub korzystne w swoich produktach, bez uszczerbku dla podstawowych funkcji. 

OGÓLNE OSTRZEŻENIA 

Interwencje, które z czasem staną się konieczne, jak również specjalna konserwacja pieca, mogą być 

wykonywane wyłącznie przez autoryzowany serwis techniczny. 

• Przeczytaj uważnie ostrzeżenia w niniejszej instrukcji, ponieważ zawierają ważne informacje 

dotyczące bezpiecznego użytkowania i konserwacji. 

Zachowaj tą instrukcję! 

• To urządzenie może być używane tylko zgodnie z jego przeznaczeniem: do pieczenia żywności. 

Każde inne użycie należy traktować jako nieprawidłowe, a zatem niebezpieczne. 

• Tylko odpowiednio przeszkolony personel serwisowy może obsługiwać urządzenie. 

• To urządzenie może być używane przez osoby z upośledzeniem fizycznym, sensorycznym lub 

umysłowym lub z niewielkim doświadczeniem i wiedzą, pod warunkiem, że są one nadzoro-

wane lub zostały przeszkolone w zakresie obsługi urządzenia przez osobę odpowiedzialną za 

ich bezpieczeństwo. 

• Należy pilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem. 

• Nie można zostawić pieca bez nadzoru podczas jego działania. 

• Równoważne ciśnienie akustyczne (ważone A) jest niższe niż 70 dB (A). 

• Do czyszczenia pieca nie używaj strumienia wody pod wysokim ciśnieniem ani myjki parowej! 

• Uwaga! Podczas użytkowania powierzchnie pieca są gorące, co wskazują naklejki 

oznaczone międzynarodowym symbolem IEC60417-5041. Należy zachować ostroż-

ność!  

• UWAGA: Podczas otwierania drzwi może wydostawać się gorąca para. Kiedy urządzenie jest 

używane, korzystaj ze środków ochrony indywidualnej chroniącej przed gorącem. 

• Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez autoryzowany serwis, 

aby uniknąć wszelkich zagrożeń. 

• W przypadku usterki natychmiast wyłącz piec! 
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• OSTRZEŻENIE: Odłącz zasilanie elektryczne pieca podczas czyszczenia i czynności konserwacyj-

nych oraz podczas wymiany komponentów. 

• UWAGA: Podłoga wokół pieca może być śliska! 

• Naklejka bezpieczeństwa: maksymalna wysokość wkładania pojemników wypełnionych  

płynami 

OSTROŻNIE, aby uniknąć poparzeń, nie używaj pojemników wypełnionych płynami lub żywno-

ścią, która po podgrzaniu staje się płynna w stopniu znacznie większym niż to, co można wykryć 

w widoczny sposób. 

 

• Nie pracuj przy maszynie przy użyciu nieodpowiednich systemów dostępu do górnej części (np. 

za pomocą drabin lub wchodząc na maszynę) 

• Substancje chemiczne: 

Stosuj odpowiednie środki bezpieczeństwa. Zawsze należy zapoznać się z kartami danych dot. 

bezpieczeństwa i etykietami na używanym produkcie. 

OSTRZEŻENIA 

• W przypadku kontaktu detergentu ze skórą: Dokładnie umyj skórę pod bieżącą wodą z my-

dłem. Jeśli podrażnienie utrzymuje się, zasięgnij porady lekarza. 

• W przypadku kontaktu z oczami: Natychmiast przemyj oczy dużą ilością wody. Zasięgnij porady 

lekarza. 

• W przypadku wdychania: Przenieś osobę poszkodowaną do niezanieczyszczonego obszaru. 

Wykonaj resuscytacje i w razie potrzeby wezwij pomoc medyczną. 

• W przypadku połknięcia: Natychmiast wezwij lekarza. Pokaż lekarzowi kartę charakterystyki 

spożytego produktu, która znajduje się w zestawie startowym dla wszystkich urządzeń. 

• Używaj środków ochrony indywidualnej. 

• Operator musi pracować przy maszynie w założonych środkach ochrony osobistej 

• Jeśli wymagana jest pomoc techniczna, należy podać wszystkie informacje wskazane na ta-

bliczce znamionowej, a także szczegółowe informacje o usterce, aby ułatwić działowi pomocy 

technicznej zrozumienie i rozwiązanie problemu. 

• Poproś instalatora o instrukcje dotyczącej prawidłowego zarządzania zmiękczaczem wody, po-

nieważ niewystarczająca lub słaba konserwacja jest głównym powodem tworzenia się kamie-

nia, który jest szkodliwy dla urządzenia. 

• Pomieszczenie, w którym jest zainstalowany piec, musi być dobrze wentylowane! 

• Zasilanie pieca musi mieć wielobiegunowy wyłącznik sieciowy z minimalną odległością otwar-

cia między stykami co najmniej 3 mm na biegun. 

• Urządzenie zostało zaprojektowane do stałego podłączenia do sieci wodociągowej. 
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• Ciśnienie wody w sieci wodociągowej musi wynosić od 200 do 500 kPa. 

• Wąż wodny musi być zgodny z normą IEC 61770. Nie używaj ponownie używanych węży. 

• Piec musi być częścią systemu wyrównania potencjałów. To połączenie jest wykonywane przez 

podłączenie przewodu o przekroju nominalnym do 10 mm2 do określonego zacisku znajdują-

cego się z tyłu pieca, oznaczonego międzynarodowym symbolem IEC60417 - 5021. 

Połączenie następuje pomiędzy wszystkimi sąsiednimi urządzeniami w pomieszczeniu a syste-

mem dyspersyjnym w budynku. 

• To urządzenie jest przeznaczone do użytku na wysokości do 2000 m nad poziomem morza.  

W przypadku instalacji na wysokościach powyżej 2000 m n.p.m. prosimy o kontakt z autoryzo-

wanym serwisem technicznym. 

• Każdy piec jest wyposażony w tabliczkę znamionową, na której podano model pieca i jego 

główne cechy techniczne. 

• Urządzenia te są przeznaczone do zastosowań komercyjnych, na przykład w kuchniach restau-

racji, stołówkach, szpitalach i przedsiębiorstwach handlowych, takich jak piekarnie, rzeźnie 

itp., ale nie do ciągłej masowej produkcji żywności.  

• Maksymalne obciążenie pieca podano w poniższej tabeli. 

Liczba tac Max pojemność na poziom Max pojemność pieca 

7 x GN 1/1 15 kg 35 kg 

10 x GN 1/1 15 kg 50 kg 

7 x GN 2/1 
14 x GN 1/1 

25 kg 70 kg 

10 x GN 2/1 
20 x GN 1/1 

25 kg 90 kg 

20 x GN 2/1 
40 x GN 1/1 

25 kg 180 kg 

 

• WAŻNE: Podana wartość obejmuje wagę akcesoriów. Nie przekraczaj podanych obciążeń, po-

nieważ przekroczenie maksymalnego obciążenia może spowodować uszkodzenie pieca. 

DODATKOWE ZALECENIA: 

• Przed włączeniem pieca, aby wykonać pierwsze pieczenie, należy dokładnie wyczyścić komorę 

pieczenia. 

• Na koniec dnia pracy dokładnie wyczyść komorę pieczenia i całe urządzenie, aby upewnić się, 

że działa prawidłowo i będzie długotrwałe. 

• Do czyszczenia pieca nie używaj strumienia wody pod wysokim ciśnieniem ani myjki parowej! 

• Do codziennego czyszczenia używaj niekorozyjnych (alkalicznych) detergentów odpowiednich 

do czyszczenia pieca. Nie używaj materiałów ani produktów ściernych, ponieważ mogą one 

uszkodzić powierzchnię pieca. Jeśli piec jest wyposażony w automatyczny system mycia, STO-

SUJ WYŁĄCZNIE produkty zalecane przez producenta. 

• Zawsze wyłączaj urządzenie po zakończeniu korzystania z niego; zatrzymaj i wyłącz wszystkie 

źródła zasilania (prąd, woda i, jeśli jest, gaz). 

• Unikaj czynności, które powodują osadzanie się soli kuchennej na stalowych powierzchniach 

pieca; jeśli tak się stanie, natychmiast dokładnie spłucz. 

• Po zakończeniu pieczenia na parze należy uważać podczas otwierania drzwiczek, aby nie doszło 

do podmuchu pozostałej pary z komory pieczenia. Niezastosowanie się do tego może być nie-

bezpieczne dla operatora. 
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• Aby zapewnić bezpieczną pracę pieca, nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych ani żad-

nych innych otworów pieca! 

• UWAGA! Pieczenie z dodatkiem alkoholu jest zabronione!  

• Nieprzestrzeganie podstawowych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa może zagrozić pra-

widłowemu działaniu pieca i narazić operatora na niebezpieczne sytuacje! 

• Aby zapewnić długotrwałą sprawność pieca, raz w roku należy go poddawać planowej konser-

wacji. 

• Nie używaj strumieni zimnej wody do chłodzenia pieca. 

• Aby prawidłowo schłodzić piec, należy postępować zgodnie z procedurą opisaną w niniejszej 

instrukcji. 

• Aby zapewnić maksymalną wydajność systemu zmywania, należy koniecznie utrzymywać po-

krywę szuflady i jej obudowę w czystości pod koniec każdej dawki detergentu. 

 

SEKCJA 2: Obsługa pieca 
OPIS KLAWISZY 

Możesz wchodzić w interakcję z piecem, dotykając, przeciągając i przewijając obiekty na ekranie doty-

kowym opuszkami palców. 

• CYKLE (PRZYCISK 1) 

Pozwala ustawić, przywołać i wyświetlić cykle pieczenia. Diody świecące stałym światłem wskazują 

ustawione cykle. Migająca dioda LED wskazuje trwający cykl. 

• KONWEKCJA (PRZYCISK 2) 

Przycisk trybu pieczenia KONWEKCYJNEGO. 

• PARA (PRZYCISK 3) 

Przycisk trybu pieczenia PAROWEGO. 

• COMBI (PRZYCISK 4) 

Klawisz trybu pieczenia COMBI. 

• PRĘDKOŚĆ WENTYLATORA (PRZYCISK 5) 

Klawisz wyboru prędkości wentylatora, normalna przy wyłączonym świetle, zredukowana prędkość  

i moc przy włączonym świetle. 

• PRZEPISY (PRZYCISK 6) 

Pozwala ustawić, przywołać i wyświetlić programy pieczenia, zapamiętane przepisy i programy serwi-

sowe (np. Mycie pieca). 

• SONDA RDZENIA (PRZYCISK 11) 

Służy do włączania ustawienia pieczenia sondy do rdzenia. 

• AUTOMATYCZNA KONTROLA WILGOTNOŚCI (PRZYCISK 12) 
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Przycisk ten pełni również funkcję nawilżacza ręcznego, gdy jest wciśnięty podczas pieczenia (lampka 

przycisku świeci się). Ta funkcja jest przydatna w przypadku potraw, które podczas pieczenia wymagają 

dodatkowej wilgoci. Naciśnij przycisk i przytrzymaj tak długo, jak długo chcesz, aby wilgoć dostała się 

do pieca, odpowiednia dioda LED będzie się świecić tak długo, jak długo przycisk będzie wciśnięty. 

Uwaga: Urządzenie jest wyposażone w automatyczny system obniżania temperatury w komorze we 

wszystkich trybach pieczenia. Jeśli temperatura przekroczy ustawienie wyświetlacza o 30 ° C, nawilżacz 

automatycznie kieruje zimną wodę do pieca i temperatura jest szybko obniżana. Wyklucza to możli-

wość rozpoczęcia pieczenia potraw przy zbyt wysokiej temperaturze w piecu. Ponadto dodatkowa wil-

goć zapobiega wysychaniu potraw. 

• ODPOWIETRZANIE PIECA DO EKSTRAKCJI PARY (PRZYCISK 13) 

Ta funkcja jest aktywowana tylko w trybie konwekcji. Naciśnięcie klawisza otwiera wywietrznik ko-

mory, umożliwiając ucieczkę wilgoci z wnęki. (Dioda zapalona = odpowietrznik otwarty; dioda zgaszona 

= odpowietrznik zamknięty, dioda migająca = odpowietrznik pracuje). 

Pozycję odpowietrznika (odpowietrznik otwarty / odpowietrznik zamknięty) można również zapisać  

w kilku cyklach programu. 

• OŚWIETLENIE PIECA (PRZYCISK 14) 

Naciśnięcie tego przycisku włącza oświetlenie pieca, umożliwiając operatorowi sprawdzenie postępu 

pieczenia. 

• SZYBKIE CHŁODZENIE Z OTWARTYMI DRZWIAMI PIECA (PRZYCISK 16) 

Ta funkcja jest aktywna tylko przy otwartych drzwiczkach pieca. Naciśnięcie klawisza uruchamia wen-

tylator, który gwałtownie obniża temperaturę w piecu do 50 ° C. Funkcja ta jest szczególnie przydatna, 

jeśli po jednym pieczeniu w wysokiej temperaturze ma nastąpić inny, w znacznie niższej temperaturze, 

lub gdy piec wymaga czyszczenia natychmiast po zakończeniu pieczenia. 

• GŁÓWNY WYŁĄCZNIK - START-STOP (PRZYCISK 15) 

Wciśnij przycisk 15 przez 3 sekundy. Umożliwia to aktywację panelu sterowania, aktywuje autodia-

gnozę. 

Przycisk START-STOP: umożliwia rozpoczęcie i zatrzymanie trwającego pieczenia. 

• Kontrolka przycisku - zapalone: START, pieczenie rozpoczęte. 

• Migające światło przycisku: ZATRZYMANIE TYMCZASOWE uzyskiwane przez otwarcie drzwi. Piecze-

nie i pozostały czas zatrzymują się. Po zamknięciu drzwi pieczenie zaczyna się od nowa. 

• Kontrolka przycisku - wyłączone: OSTATECZNE ZATRZYMANIE uzyskiwane przez naciśnięcie przycisku 

15: pieczenie zostaje definitywnie zatrzymane, tak jakby upłynął czas. 
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1. Przycisk cyklu pieczenia 

2. Przycisk trybu konwekcji 

3. Przycisk trybu pary 

4. Przycisk trybu konwekcyjno-parowego 

5. Przycisk zmniejszonej prędkości 

6. Przycisk programów pieczenia / przepisów 

7. Wyświetlacz pokazujący temperaturę w komorze pieczenia i program / przepis 

8. Pokrętło ustawiania / wyboru temperatury 

9. Wyświetlacz z czasem pieczenia (pozostały / ustawiony), wyświetlacz temperatury rdzenia pro-

duktu (rzeczywista / ustawiona), wyświetlacz wilgotności 

10. Pokrętło do ustawiania / wybierania czasu / temperatury rdzenia 

11. Przycisk do pieczenia z termosondą 

12. Przycisk automatycznego nawilżania (CLIMA), przycisk ręcznego nawilżania 

13. Przycisk do odpowietrzania wnęki 

14. Klawisz oświetlenia pieca 

15. Wyłącznik główny - przycisk Start / Stop 

16. Przycisk szybkiego chłodzenia przy otwartych drzwiach 

17. Podłączenie sondy do pomiaru temperatury rdzenia 

18. Sonda temperatury rdzenia 
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SEKCJA 4: Ręczne ustawienia pieczenia jednofazowego 
• WŁĄCZENIE 

Naciśnij przycisk 15 i przytrzymaj przez 3 sekundy. Zawsze, gdy na ekranie anomalii pojawi się symbol 

(ekran 7-9), zobacz rozdział „autodiagnostyka i anomalie”. 

• WYBÓR TRYBU PIECZENIA 

Diody LED przycisków trybu pieczenia migają: naciśnij przycisk żądanego trybu pieczenia (2 - 3 - 4). 

Dioda LED wybranego trybu pieczenia pozostanie zapalona na stałe. 

• USTAWIENIE TEMPERATURY 

Wyświetlacz temperatury pokazuje wartość 130 ° C. Obracając pokrętłem 8 ustaw temperaturę  

(w prawo rośnie, w lewo maleje), która zostanie pokazana na wyświetlaczu. 

Uwaga: około 10 sek. po zwolnieniu pokrętła wyświetlacz powróci do aktualnej temperatury pieca. 

• USTAWIENIE CZASU 

Wyświetlacz czasu 9 pokazuje [InF]. Obracając pokrętło 10: 

- w prawo, aby ustawić czas pieczenia; 

- w lewo, aby ustawić nieskończony czas [InF]. 

LUB 

• USTAWIENIE SONDY RDZENNEJ 

Patrz „Ustawianie sondy pomiarowej”. Ustawienia są zapisywane ok. 10 sekund od ostatniego usta-

wienia. 

• NASTAWIENIE NOWEGO PIECZENIA 

Jeśli chcesz zaprogramować nowe pieczenie, poprzednie pieczenie należy zresetować, naciskając przy-

cisk 1 przez 3 sekundy, po czym diody LED trybu pieczenia migają, wskazując, że został zresetowany. 

• ZAPISYWANIE TRYBU PIECZENIA 

Jeśli chcesz zachować pieczenie, naciśnij pokrętło 10 na 3 sekundy. Pierwszy wolny program pojawi się 

na wyświetlaczu 7, wybierz żądany numer programu za pomocą pokrętła 8 i potwierdź, naciskając po-

krętło 8. 

ROZPCZĘCIE PROGRAMU PIECZENIA 

Włóż potrawę do pieca.  

Jeśli ma być zastosowana sonda do pomiaru temperatury rdzenia, patrz „Ustawianie sondy do pomiaru 

temperatury rdzenia”. 

• POCZĄTEK 

Naciśnij przycisk 15, aby rozpocząć pieczenie: Dioda LED skojarzona z przyciskiem pozostaje zapalona 

na stałe. 
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W tym momencie wyświetlacz temperatury 7 wskazuje aktualną temperaturę pieca. 

Wyświetlacz czasu 9 wskazuje czas pozostały do zakończenia pieczenia. 

• KONIEC PIECZENIA 

Jeśli wybrano nieskończony czas, przerwij pieczenie ręcznie, naciskając przycisk 15 na kilka sekund 

(dioda obok przycisku 15 zgaszona). 

Jeśli wprowadzono czas pieczenia lub temperaturę sondy do rdzenia potrawy, po upływie tego czasu 

lub osiągnięciu ustawionej temperatury sondy zostanie wygenerowany sygnał dźwiękowy, co oznacza, 

że pieczenie zostało zakończone (dioda LED obok przycisku 15 WYŁ.). 

Aby wyłączyć sygnał, wystarczy otworzyć drzwi lub wcisnąć pokrętło (8 - 10). Wyjmij potrawę z pieca, 

postępując zgodnie ze wskazówkami podanymi w niniejszej instrukcji. 

Wyświetlanie i zmiana zapisanych wartości 

Jeśli w trakcie pieczenia konieczne jest sprawdzenie ustawień, należy nacisnąć przycisk 1, wyświetlacze 

zaczną migać. 

Jeśli wyświetlane wartości wymagają zmiany, należy użyć odpowiedniego pokrętła lub klawiszy. 

Naciśnij pokrętło, aby uzyskać zmodyfikowane wartości lub odczekaj około 10 sekund, nowe dane są 

zapisywane automatycznie, wyświetlacze są ustalane na rzeczywistych wartościach. 

Uwaga: Po włączeniu urządzenia po raz pierwszy w ciągu dnia generator pary spuszcza znajdującą się 

w nim wodę, włącza czasowe mycie generatora pary, a następnie po napełnieniu wodą AUTOMATYCZ-

NIE PODGRZEWA generator pary. Podczas uruchamiania programu, który obejmuje cykle pieczenia na 

parze lub pieczenie combi, program jest uruchamiany automatycznie, gdy tylko generator pary osią-

gnie temperaturę podgrzewania, aby uniknąć uruchomienia programu bez pary. Przerywane świecenie 

diody przycisku 15 wskazuje, że generator pary nie osiągnął jeszcze temperatury podgrzewania. 

 

SEKCJA 5: Ręczne ustawienia pieczenia do 4 cykli w kolejności 
• WŁĄCZENIE 

Naciśnij przycisk 15 i przytrzymaj przez 3 sekundy. Zawsze, gdy na ekranie anomalii pojawi się symbol 

(ekran 7-9), zobacz rozdział „autodiagnostyka i anomalie”. 

Uwaga: pieczenie w trybie ręcznym z kilkoma fazami w sekwencji umożliwia wstępne podgrzanie pustej 

komory pieczenia przed pieczeniem: wystarczy ustawić czas cyklu 1 na nieskończony [InF]. Po osiągnię-

ciu temperatury nagrzania cykliczny sygnał dźwiękowy i [LoA] na wyświetlaczu informują, że nadszedł 

czas na uruchomienie pieca. Gdy drzwi są zamknięte, na przycisku Cykle 1 miga druga dioda LED (2), co 

oznacza aktywację cyklu pieczenia 2. 

• WYBÓR 

Diody LED przycisków trybu pieczenia migają: naciśnij przycisk żądanego trybu pieczenia (2 - 3 - 4). 

Dioda LED wybranego trybu pieczenia pozostanie zapalona na stałe. 
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• USTAWIENIE TEMPERATURY CYKLU 1 

Pokrętło 8 ustawia temperaturę pieczenia, która jest pokazywana na odpowiednim wyświetlaczu. 

• USTAWIENIE CZASU NA CYKL 1 

Wyświetlacz czasu pokazuje [InF]. Pokrętło 10 obracane: 

- w prawo, aby ustawić czas pieczenia; 

- w lewo, aby ustawić nieskończony czas, [InF] wykorzystując w ten sposób pierwszy cykl jako podgrze-

wanie. 

LUB 

• USTAWIENIE SONDY RDZENIOWEJ NA CYKL 1 

Patrz „Ustawianie sondy pomiarowej”. 

• WYBÓR CYKLU 2 I NASTĘPUJĄCYCH (DO 4 CYKLI) 

Naciśnij przycisk cykli 1, druga migająca dioda LED (2) zapala się na przycisku cykli. Kontynuuj ustawia-

nie zgodnie z punktem WYBÓR. Jeśli wymagane są inne fazy, wykonaj tę samą sekwencję. 

• NASTAWIENIE NOWEGO PIECZENIA 

Jeśli chcesz zaprogramować nowe pieczenie, poprzednie pieczenie należy zresetować, naciskając przy-

cisk 1 przez 3 sekundy, po czym diody LED trybu pieczenia migają, wskazując, że został zresetowany. 

• ZAPISYWANIE TRYBU PIECZENIA 

Jeśli chcesz zachować dany tryb pieczenia, naciśnij pokrętło 10 na 3 sekundy. 

Pierwszy wolny program pojawi się na wyświetlaczu 7, wybierz żądany numer programu za pomocą 

pokrętła 8 i potwierdź, naciskając pokrętło 8. 

• POCZĄTEK 

Naciśnij przycisk 15, aby rozpocząć pieczenie: Dioda LED skojarzona z przyciskiem pozostaje zapalona 

na stałe. 

W tym momencie wyświetlacz temperatury 7 wskazuje rzeczywistą temperaturę pieca. 

Wyświetlacz czasu 9 wskazuje czas pozostały do zakończenia pieczenia. 

Świecąca kropka obok wartości wskazuje: 

• miga = pieczenie w toku; 

• świeci na stałe = pieczenie wstrzymane. 

Dzieje się tak na przykład podczas otwierania drzwi. 

• KONIEC PIECZENIA 

O zakończeniu pieczenia informuje sygnał dźwiękowy (dioda z boku przycisku 15 jest zgaszona). Aby 

wyłączyć sygnał, wystarczy otworzyć drzwi lub wcisnąć pokrętło (8 - 10). Wyjmij produkt z komory 

pieczenia, postępując zgodnie ze wskazówkami zawartymi w niniejszej instrukcji. 
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Wyświetlanie i zmiana zapisanych wartości 

Jeśli w trakcie pieczenia konieczne jest sprawdzenie ustawień, należy nacisnąć przycisk 1, wyświetlacze 

zaczną migać. 

Jeśli wyświetlane wartości wymagają zmiany, należy użyć odpowiedniego pokrętła lub klawiszy. 

Naciśnij pokrętło, aby uzyskać zmodyfikowane wartości lub odczekaj około 10 sekund. Nowe dane są 

zapisywane automatycznie, wyświetlacze są ustalane na rzeczywistych wartościach. 

 

SEKCJA 6: Wprowadzanie i zapisywanie programu 
• WŁĄCZANIE PIECA 

Naciśnij przycisk 15 i przytrzymaj przez 3 sekundy. Zawsze, gdy na ekranie anomalii pojawi się symbol 

(ekran 7-9), zobacz rozdział „autodiagnostyka i anomalie”. 

• WYÓR PROGRAMU 

Naciśnij przycisk Receptury 6, na wyświetlaczu pojawi się [ACC], obróć pokrętło 8, aż wyświetli się [Pro] 

i potwierdź, naciskając pokrętło 8. 

Obracaj pokrętło do momentu wyświetlenia pierwszego wolnego programu (miga dioda LED trybu pie-

czenia oraz numer programu na wyświetlaczu 7) i potwierdź wciskając pokrętło 8. 

UWAGA:  

Program jest „nowy”, gdy diody LED przycisków trybu pieczenia i numer programu migają na wyświe-

tlaczu 7. 

Program jest „zajęty”, gdy jedna dioda LED przycisków trybu pieczenia i numer programu na wyświe-

tlaczu 7 świecą się na stałe. 

• WYBÓR 

Diody LED przycisków trybu pieczenia migają: naciśnij przycisk żądanego trybu pieczenia (2 - 3 - 4). 

Dioda LED wybranego trybu pieczenia pozostanie zapalona na stałe. 

• USTAWIENIE TEMPERATURY CYKLU 1 

Pokrętło 8 ustawia temperaturę pieczenia, która jest pokazywana na odpowiednim wyświetlaczu. 

• USTAWIENIE CZASU CYKLU 1 

Wyświetlacz czasu pokazuje [InF]. Pokrętło 10 obracane: 

- w prawo, aby ustawić czas pieczenia; 

- w lewo, aby ustawić nieskończony czas, [InF] wykorzystując w ten sposób pierwszy cykl jako podgrze-

wanie. 

LUB 
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• USTAWIENIE SONDY RDZENIOWEJ NA CYKL 1 

Patrz „Ustawianie sondy pomiarowej”. 

• WYBIERÓR CYKLU 2 I NASTĘPUJĄCYCH (DO 4 CYKLI) 

Naciśnij przycisk cykli 1, druga migająca dioda LED (2) zapala się na przycisku cykli. Kontynuuj ustawia-

nie zgodnie z punktem WYBÓR. Jeśli wymagane są inne fazy, wykonaj tę samą sekwencję. 

• ZAPISYWANIE PROGRAMU 

Przytrzymaj przycisk 1 przez 3 sekundy, na wyświetlaczu 7 pojawi się [REC], potwierdź zapamiętanie 

naciskając pokrętło 8. Numer programu, w którym tryb pieczenia został zapisany, pojawia się na wy-

świetlaczu 7. 

 

SEKCJA 7: Wybór i uruchamianie zapisanego programu 
• WŁĄCZANIE 

Naciśnij przycisk 15 i przytrzymaj przez 3 sekundy. Zawsze, gdy na ekranie anomalii pojawi się symbol 

(ekran 7-9), zobacz rozdział „autodiagnostyka i anomalie”. 

• ODZYSKANIE 

Naciśnij przycisk Receptury 6, na wyświetlaczu pojawi się [ACC], obróć pokrętło 8, aż wyświetli się [Pro] 

i potwierdź, naciskając pokrętło 8. 

Obróć pokrętło 8, aby wybrać numer programu do przywołania (patrz poniższa lista przepisów), poka-

zany na wyświetlaczu 7. 

UWAGA: Jeśli program wymaga użycia sondy do pomiaru rdzeni, podłącz sondę do panelu przedniego 

lub na wyświetlaczu pojawi się „Err SP” (błąd sondy). Zobacz „autodiagnostyka i identyfikacja usterek”. 

• POCZĄTEK 

Przeglądanie ustawień 

Zawsze, gdy podczas pieczenia zajdzie potrzeba kontrolowania wartości ustawionych dla aktualnej 

fazy, należy nacisnąć przycisk 1. Jeżeli mają zostać wyświetlone ustawienia następnych faz, należy na-

cisnąć przycisk 1 i obracać pokrętłem, aż na wyświetlaczu pojawi się żądana faza. 

URUCHAMIANIE PROGRAMU Z 
PODGRZEWANIEM 
Jeśli pobrany program ma pod-
grzewanie wstępne, wyświe-
tlacz 9 pokaże [InF]. 
Naciśnij przycisk 15, aby rozpo-
cząć podgrzewanie. 
Sygnał dźwiękowy i napis [LoA] 
na wyświetlaczu zasygnalizują 
osiągnięcie odpowiedniej tem-
peratury przez piec. 

URUCHAMIANIE PROGRAMU 
BEZ WSTĘPNEGO PODGRZE-
WANIA 
Wstaw potrawę (jeśli program 
przewiduje fazy z sondą do 
rdzenia, wprowadź igłę do pro-
duktu). 
Rozpocznij pieczenie, naciska-
jąc przycisk 15 (dioda świeci 
światłem ciągłym). 

URUCHAMIANIE PROGRAMU 
BEZ OSZCZĘDNOŚCI WSTĘP-
NEGO NAGRZEWANIA 
Włóż potrawę do pieca (jeśli 
program obejmuje fazy piecze-
nia z sondą, włóż sondę do po-
trawy). 
Rozpocznij pierwszy cykl pie-
czenia, naciskając przycisk 15 
(dioda LED świeci światłem cią-
głym). 
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Włóż potrawę do pieca (jeśli 
program obejmuje fazy piecze-
nia z sondą, włóż sondę do po-
trawy). 
Zamknij drzwi. 
Na przycisku Cykle 1 miga druga 
dioda LED (2), co oznacza akty-
wację cyklu pieczenia 2. 

Wciśnij przycisk 1 na 3 sekundy 
lub obróć pokrętło 10, aż czas 
zostanie wyzerowany. 
Sygnał dźwiękowy i miganie 
diody LED 2 na przycisku 1 
wskazują, że faza podgrzewania 
została wykluczona. 
Ostrzeżenie: wstępne podgrze-
wanie jest konieczne nie tylko 
wtedy, gdy komora pieczenia 
jest już rozgrzana. 

 

 

SEKCJA 8: Usuwanie zapisanego programu 
• WŁĄCZANIE 

Naciśnij przycisk 15 i przytrzymaj przez 3 sekundy. 

• ODZYSKANIE 

Naciśnij przycisk Receptury 6, na wyświetlaczu 7 pojawi się [ACC], obróć pokrętło 8, aż wyświetli się 

[Pro] i potwierdź, naciskając pokrętło. Obróć pokrętło 8, aby wybrać numer programu do przywołania, 

pokazany na wyświetlaczu 7. 

• USUWANIE 

Przytrzymaj przycisk 1 przez 3 sekundy, na wyświetlaczu 9 pojawi się [DEL], potwierdź anulowanie na-

ciskając pokrętło 10. Po anulowaniu migają diody przycisków 2 - 3 - 4, wskazując, że program jest pusty. 

 

SEKCJA 9: Tymczasowa zmiana zapisanego programu 
Urządzenie pozwala na czasową modyfikację zapisanego programu, czyli tylko do pieczenia w toku. 

Program do zmiany musi być uruchomiony (klawisz 15 ze świecącą diodą)! Gdy program jest przecho-

wywany dla produktu o innej wielkości, dla którego konieczne jest wydłużenie czasu pieczenia, może 

być konieczne podniesienie temperatury lub zmiana któregokolwiek z pozostałych parametrów. 

OPERACJE 

Pobierz program i rozpocznij pieczenie, jak opisano wcześniej. 

Aby zmodyfikować zapamiętany program: 

Tryb pieczenia 

... naciśnij przycisk odpowiadający żądanemu trybowi pieczenia, odczekaj 10 sekund (przekroczenie 

limitu czasu), a zmiana zostanie automatycznie zapisana. 
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Zwiększanie / zmniejszanie temperatury 

... Obróć pokrętło 8, aby ustawić nową wartość temperatury, potwierdź, naciskając pokrętło lub od-

czekaj 10 sekund (upłynie czas). Modyfikacja jest zapisywana automatycznie. 

Wydłużanie / skracanie czasu 

... Obróć pokrętło 10, aby ustawić nową wartość temperatury, potwierdź, naciskając pokrętło lub od-

czekaj 10 sekund (upłynie czas). Modyfikacja jest zapisywana automatycznie. 

Zwiększanie / zmniejszanie temperatury sondy do rdzenia 

... Obróć pokrętło 10, aby ustawić nową wartość temperatury, potwierdź, naciskając pokrętło lub od-

czekaj 10 sekund (upłynie czas). Modyfikacja jest zapisywana automatycznie. 

Zwiększanie / zmniejszanie wartości 

AUTOMATYCZNA KONTROLA WILGOTNOŚCI 

... Wciśnij przycisk 12, dioda LED miga, ustaw nową wartość obracając pokrętłem 10, potwierdź wci-

skając pokrętło lub odczekaj 10 sekund (upłynie czas). Modyfikacja jest zapisywana automatycznie. 

Uwaga: Wyświetlacz programu 7 pokazuje chwilową zmianę dwoma świecącymi kropkami. 

Wprowadzona zmiana zostanie anulowana po upływie czasu pieczenia: program pozostanie w orygi-

nalnej wersji. 

 

SEKCJA 10: Wybór i uruchomienie zapisanego przepisu 
• WŁĄCZANIE 

Naciśnij przycisk 15 i przytrzymaj przez 3 sekundy. 

• ODZYSKANIE 

Wciśnij przycisk Receptury 6. Na wyświetlaczu pojawi się [ACC], potwierdź wciskając pokrętło 8. 

Obróć pokrętło 8, aby wybrać numer przepisu do przywołania (patrz poniższa lista przepisów), poka-

zany na wyświetlaczu 7. 

WAŻNE: jeśli przepis przewiduje użycie sondy rdzeniowej, podłącz sondę do panelu przedniego,  

w przeciwnym razie na wyświetlaczu pojawi się następujący błąd „Err SP” (błąd sondy rdzeniowej) Patrz 

rozdział „autodiagnostyka i identyfikacja usterek”. 

• POCZĄTEK 

Przeglądanie ustawień 

Jeśli podczas pieczenia zajdzie potrzeba kontrolowania wartości ustawionych dla bieżącej fazy, należy 

nacisnąć przycisk 1. Jeżeli mają zostać wyświetlone ustawienia następnych faz, należy naciskać przycisk 

1, aż na wyświetlaczu pojawi się żądana faza. 
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• KOPIOWANIE USTAWIONEGO PRZEPISU 

Gotowy przepis można skopiować do programów osobistych, aby następnie go edytować. 

Naciśnij przycisk 1 na 3 sekundy, na wyświetlaczu 7 pojawi się [REC] i potwierdź kopię, naciskając po-

krętło 8. 

Pierwszy wolny program pojawi się na wyświetlaczu 7, wybierz żądany numer programu, obracając  

i naciskając pokrętło 8. 

URUCHAMIANIE PROGRAMU Z PODGRZEWA-
NIEM 
Jeśli wybrany przepis obejmuje fazę podgrzewa-
nia, na wyświetlaczu 9 pojawi się [InF]. 
Naciśnij przycisk 15, aby rozpocząć nagrzewanie. 
Cykliczny sygnał dźwiękowy i [LoA] na wyświetla-
czu informują o osiągnięciu przez komorę odpo-
wiedniej temperatury. 
Wprowadź potrawę (jeśli program przewiduje 
fazy z sondą rdzenia, wprowadzić igłę do pro-
duktu). 
Zamknij drzwi. 
Na przycisku Cykle 1 miga druga dioda LED (2), co 
oznacza aktywację cyklu pieczenia 2. 

ROZPOCZĘCIE PRZEPISU BEZ WSTĘPNEGO POD-
GRZEWANIA 
Włóż potrawę do pieca (jeśli przepis obejmuje 
fazy pieczenia z sondą, włóż igłę sondy do po-
trawy). 
Rozpocznij pieczenie, naciskając przycisk 15 
(dioda świeci światłem ciągłym). Wciśnij przycisk 
1 na 3 sekundy lub obróć pokrętło 10, aż czas zo-
stanie wyzerowany. 
Sygnał dźwiękowy i miganie diody LED 2 na przy-
cisku 1 wskazują, że faza podgrzewania została 
wykluczona. 
Ostrzeżenie: wstępne podgrzewanie jest ko-
nieczne nie tylko wtedy, gdy komora pieczenia 
jest już rozgrzana 

 

SEKCJA 11: Tymczasowa zmiana przechowywanego przepisu 
Urządzenie pozwala użytkownikowi na tymczasowe modyfikacje zapisanej receptury, wprowadzając 

zmiany tylko do trwającego cyklu pieczenia. Aby dokonać zmian, należy najpierw uruchomić przepis do 

zmiany (przycisk 15 ze świecącą diodą)! Ta opcja może okazać się niezbędna, gdy przechowywany prze-

pis dotyczy innego rozmiaru lub wagi produktu, co oznacza, że należy zwiększyć czas pieczenia lub 

temperaturę lub zmienić inny parametr. 

Pobierz zapisany przepis i rozpocznij pieczenie zgodnie z wcześniejszym opisem. 

Aby zmodyfikować zapamiętany przepis: 

Tryb pieczenia 

... naciśnij przycisk odpowiadający żądanemu trybowi pieczenia, odczekaj 10 sekund (przekroczenie 

limitu czasu), a zmiana zostanie automatycznie zapisana. 

Zwiększanie / zmniejszanie temperatury 

... Obróć pokrętło 8, aby ustawić nową wartość temperatury, potwierdź, naciskając pokrętło lub od-

czekaj 10 sekund (upłynie czas). Modyfikacja jest zapisywana automatycznie. 

Wydłużanie / skracanie czasu 

... Obróć pokrętło 10, aby ustawić nową wartość temperatury, potwierdź, naciskając pokrętło lub od-

czekaj 10 sekund (upłynie czas). Modyfikacja jest zapisywana automatycznie. 
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Zwiększanie / zmniejszanie temperatury sondy do rdzenia 

... Obróć pokrętło 10, aby ustawić nową wartość temperatury, potwierdź, naciskając pokrętło lub od-

czekaj 10 sekund (upłynie czas). Modyfikacja jest zapisywana automatycznie. 

Zwiększanie / zmniejszanie wartości 

AUTOMATYCZNA KONTROLA WILGOTNOŚCI 

... Wciśnij przycisk 12, dioda LED miga, ustaw nową wartość obracając pokrętłem 10, potwierdź wci-

skając pokrętło lub odczekaj 10 sekund (upłynie czas). Modyfikacja jest zapisywana automatycznie. 

Uwaga: Wyświetlacz programu 7 pokazuje chwilową zmianę dwoma świecącymi kropkami. Wprowa-

dzona zmiana zostanie anulowana po upływie czasu pieczenia: program pozostanie w oryginalnej  

wersji. 

 

SEKCJA 12: Ustawianie sondy rdzeniowej 
Rdzeń sondy umożliwia regulację pieczenia poprzez monitorowanie temperatury w środku produktu. 

To urządzenie zastępuje ustawienie czasu i pieczenie zatrzymuje się, gdy tylko temperatura w środku 

produktu osiągnie wybraną wartość. Sonda rdzeniowa może być z łatwością używana jako przenośny 

termometr, po włożeniu sondy do złącza A1 w dowolnym trybie pracy; gdy piec znajduje się w stanie 

czuwania, przytrzymując przycisk 11 przez kilka sekund, wyświetlacz 9 pokaże temperaturę sondy przez 

kilka sekund. Pozwala to na sprawdzenie temperatury w środku potrawy, która nie jest pieczona,  

a zatem jest poza piecem. 

• PIECZENIE Z SONDĄ RDZENNĄ 

Uwaga: Podczas pieczenia z sondą na wyświetlaczach 7 i 9 wyświetlany jest komunikat „Err SP”, ko-

nieczne jest podłączenie sondy do złącza A1. Jeśli pierwszy cykl jest używany do podgrzewania wstęp-

nego, konieczne jest trzymanie sondy poza wnęką; w przeciwnym razie program nie może się urucho-

mić. 

Po ustawieniu temperatury pieca (zgodnie z opisem w odpowiednich punktach), naciśnij przycisk  

11 i obróć pokrętło 10, aby ustawić żądaną temperaturę rdzenia. Podłącz sondę do złącza A1, włóż 

sondę do potrawy (patrz „Wskazówki dotyczące używania sondy do pieczenia”) i postępuj zgodnie  

z wybranym trybem pieczenia. 

Dlatego jeśli wybrałeś ... 

PIECZENIE RĘCZNE JEDNO-
FAZOWE: 
naciśnij przycisk 15, aby roz-
począć pieczenie 

PIECZENIE RĘCZNE WIELOFA-
ZOWE: 
przejdź do ustawienia następnej 
fazy lub naciśnij przycisk 15, aby 
rozpocząć pierwszą fazę ustawio-
nego pieczenia 

PROGRAM DO ZAPISU: 
przejdź do ustawiania kolejnej 
fazy lub poczekaj na automa-
tyczne zapisanie ustawionego 
programu 

 

 

 



 
 
 

   18 
 
 

PRAKTYCZNY PRZYKŁAD 

Ustawienia: 

Tryb: konwekcja 

Temperatura pieca: 140 ° C 

Czas: nieskończony 

Temperatura rdzenia: 78 ° C 

Co się dzieje 

Gdy temperatura w środku potrawy osiągnie 78 ° C, przy temperaturze pieca 140 ° C, źródło ciepła 

wyłącza się i automatycznie włącza się ponownie, gdy temperatura w środku potrawy spadnie o 1 ° C. 

W praktyce to już nie ustawienie temperatury pieca reguluje pracę źródła ciepła, ale temperatura wy-

brana dla sondy do rdzenia. 

Uwaga: Odczekaj kilka sekund po włożeniu sondy do złącza A1 (czas potrzebny karcie elektronicznej 

do identyfikacji sondy), a następnie rozpocznij pieczenie przyciskiem 15 START / STOP. 

Podczas pieczenia z tym czujnikiem położenie sondy jest niezwykle ważne: Sonda musi być umiesz-

czona od góry do dołu na środku potrawy (być całkowicie włożona), aby piec. W kawałkach, których 

grubość jest mniejsza niż dwukrotna grubość sondy, jest umieszczana poziomo, tak aby końcówka 

sondy znajdowała się pośrodku potrawy (patrz rysunek). 

Zaleca się również umieszczenie sondy z potrawą na środku pieca. 

 

Opcjonalnie: na życzenie i bez specjalnego dostosowania możliwe jest podłączenie sondy igłowej do 

kontroli temperatury żywności pakowanej próżniowo lub drobnych przedmiotów. 

Zalety 

• Poprawia kontrolę nad procesem pieczenia, eliminując ryzyko strat i marnotrawstwa; 

• Umożliwia dokładne pieczenie niezależnie od jakości lub wielkości produktu; 
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• Oszczędność czasu, ponieważ kontrola pieczenia jest automatyczna; 

• Gwarantuje higienę; dzięki precyzyjnemu monitorowaniu temperatury rdzenia nie ma po-

trzeby dotykania lub szturchania żywności; 

• Idealny do dużych artykułów spożywczych; 

• Precyzja pieczenia do jednego stopnia delikatnych potraw, takich jak: pieczona wołowina; 

• Zawsze przestrzegane wymagania HACCP. 

 

SEKCJA 13: Automatyczny system kontroli wilgotności 
CLIMA umożliwia utrzymanie stałego poziomu wilgotności w piecu podczas pieczenia konwekcyjnego 

lub w cyklu kombi. Pełni podwójną funkcję, z jednej strony nawilża, a z drugiej wyciąga wilgoć z potrawy 

po przekroczeniu zadanej wartości. 

Jest to szczególnie korzystne w przypadku świeżych produktów, które nie mogą mieć takiej samej wil-

gotności z dnia na dzień, ale które po upieczeniu zawsze będą miały ten sam wygląd i konsystencję: 

poziom wilgotności wewnątrz komory jest stale mierzony podczas fazy pieczenia i pozostaje na stałym 

poziomie. 

System ten umożliwia uzyskanie spójnych rezultatów pieczenia dla tego samego jedzenia pieczonego 

w różnych ilościach. 

• PIECZENIE Z AUTOMATYCZNĄ KONTROLĄ WILGOTNOŚCI 

Uwaga: tryb pieczenia musi być konwekcyjny lub combi 

Po ustawieniu temperatury komory lub sondy rdzenia (zgodnie z opisem w odpowiednich punktach), 

naciśnij przycisk 12, aby ustawić żądaną AUTOMATYCZNĄ KONTROLĘ WILGOTNOŚCI, od h00 (bardzo 

sucha) do h99 (bardzo wilgotna). Włóż potrawę do pieca i, jeśli jest używana sonda, włóż sondę (patrz 

„Ustawianie sondy do pieczenia”), podłącz sondę do złącza A1 i postępuj zgodnie z wybranym trybem 

pieczenia. Dlatego jeśli wybrałeś ... 

PIECZENIE RĘCZNE 
JEDNOFAZOWE: 
naciśnij przycisk 15, 
aby rozpocząć piecze-
nie 

PIECZENIE RĘCZNE WIELOFA-
ZOWE: 
przejdź do ustawienia następnej 
fazy lub naciśnij przycisk 15, aby 
rozpocząć pierwszą fazę ustawio-
nego pieczenia 

PROGRAM DO ZAPISU: 
Przejdź do ustawiania kolejnej fazy 
lub poczekaj na automatyczne zapi-
sanie ustawionego programu po 
10s (przekroczenie limitu czasu). 

 

Uwaga: Wywietrznik musi być zamknięty, ponieważ gdyby był ustawiony jako otwarty (poz. 13), anu-

lowałoby to ustawienie kontroli wilgotności. 

Rada: Określenie wartości wilgotności wymaga pewnego doświadczenia praktycznego. Nie da się po-

pełnić katastrofalnego błędu, a ta funkcja niewątpliwie poprawia wygląd potrawy 

Idealny do: potraw, które mają tendencję do wysychania, małych przedmiotów lub żywności, która 

uwalnia nadmierną wilgoć (np. pieczony kurczak) i podczas odgrzewania, szczególnie na talerzu. 

Zalety: powtarzalne rezultaty, nawet gdy potrawy pieczone są razem z innymi, o różnych właściwo-

ściach. 



 
 
 

   20 
 
 

SEKCJA 14: Inne programy 
Ich celem jest dokończenie procesu pieczenia w celu uzyskania najlepszych rezultatów bez podejmo-

wania przez operatora żadnych bezpośrednich działań w zakresie prezentacji, stopnia upieczenia, 

zmniejszenia utraty wagi, kruchości podawanej żywności. 

• UTRZYMYWANIE W TEMPERATURZE PO ZAKOŃCZENIU PIECZENIA 

Ta funkcja umożliwia utrzymywanie potraw w cieple po zakończeniu OSTATNEGO CYKLU PIECZENIA, 

umożliwiając operatorowi podawanie potraw „na ciepło we właściwym czasie”. Proces pieczenia zo-

staje zatrzymany, suszenie zostaje zatrzymane, ponieważ temperatura i wilgotność są kontrolowane 

przez AUTOMATYCZNY SYSTEM KONTROLI WILGOTNOŚCI. 

Soczystość jedzenia pozostaje niezmieniona, precyzja trzymania wynosi do jednego stopnia Celsjusza, 

zużywa bardzo mało energii ... 

Najlepsze wyniki „UTRZYMANIA” uzyskuje się, gdy ostatnia faza pieczenia obejmuje kontrolę tempera-

tury sondą. 

[DRY]: trzymanie z otwartą wentylacją pieca, aby umożliwić suszenie żywności; 

[30]: trzymanie z AUTOMATYCZNĄ KONTROLĄ WILGOTNOŚCI (CLIMA) na 30% (idealne CIEPŁO I WIL-

GOTNOŚĆ) 

 

Jak ustawić: 

Ustaw program zgodnie z zaleceniami pod nagłówkami: RĘCZNE USTAWIENIA JEDNOFAZOWEGO  

PIECZENIA lub RĘCZNE USTAWIANIE PIECZENIA WIELOFAZOWEGO W KOLEJNOŚCI 

Upewnij się, że urządzenie znajduje się w trybie DEFINITIVE STOP (lampka przycisku 15 zgaszona),  

naciskaj przycisk 1, aż zostanie wybrany ostatni cykl programu. 

Naciśnij pokrętło 10 na 3 sekundy, wyświetlacz 7 pokaże [HLD], a wyświetlacz 9 pokaże [OFF]. Obraca-

jąc pokrętłem 10 możesz wybrać żądany tryb podtrzymania ([DRY] - [30]); naciśnij pokrętło 10, aby 

potwierdzić wybór. Temperatura w komorze podczas przetrzymywania jest wstępnie ustawiona na 

80°C. 

Jeżeli ustawiona funkcja HOLDING ma zostać usunięta, należy wybrać program, naciskaj przycisk 1 aż 

do wybrania ostatniego cyklu programu, wciskaj pokrętło 10 przez 3 sekundy. Wyświetlacz 7 pokazuje 

[HLD], a wyświetlacz 9 pokazuje poprzednio ustawiony tryb podtrzymania. Obracaj pokrętło 10 w kie-

runku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż wyświetli się [OFF], a następnie naciśnij pokrętło 

10, aby potwierdzić wybór. 

HOLDING to ostatni cykl w programie, jeśli poprzedni cykl jest oparty na czasie, to HOLDING włączy się 

automatycznie po zakończeniu cyklu pieczenia; jeśli cykl obejmuje pracę z termosondą, włączy się po 

osiągnięciu ustawionej temperatury rdzenia. 

Podczas funkcji HOLDING wyświetlacz 7 pokaże temperaturę komory dla programu czasowego, a wy-

świetlacz 9 pokaże temperaturę sondy dla programu sondy do rdzenia. 

Na wyświetlaczach 7 i 9 wyświetlana jest naprzemiennie temperatura z rodzajem podtrzymania;  

wyświetlacz 9 pokazuje, jak długo utrzymywane jest podtrzymanie (czas rosnący). 



 
 
 

   21 
 
 

Podczas WTRZYMYWANIA temperatura pieca utrzymuje się na poziomie około 80 ° C, AUTOMATYCZNA 

KONTROLA WILGOTNOŚCI jest automatycznie dostosowywana do wybranego typu utrzymywania. 

Temperatura w środku potrawy jest utrzymywana zgodnie z ustawieniem, a gdy nie ma ogrzewania, 

wentylator obraca się naprzemiennie na ustawiony czas, aby ciepło i wilgotność w piecu były dobrze 

wymieszane, aby zapewnić optymalne warunki. 

Żywność będzie ciepła, dopóki nie zdecydujesz się zatrzymać cyklu. 

Rada: po upieczeniu żywność można oczywiście utrzymywać w cieple tylko przez ograniczony czas, 

który nie może przekraczać obecnych przepisów dotyczących zdrowia i higieny. 

Nie jest zalecany do potraw wymagających specjalnego upieczenia (takich jak pieczeń wołowa), ponie-

waż długotrwała ekspozycja na ciepło, nawet umiarkowana, może zmienić ich kolor. 

• PROGRAM ODGRZEWANIA 

Dogrzewanie odgrywa znaczącą rolę w zorganizowanym systemie zarządzania kuchnią:  

pieczenie -> chłodzenie -> przechowywanie -> odgrzewanie -> obsługa. 

Potrawy można podgrzewać na patelni lub na talerzu. 

• ZAPISANE FABRYCZNIE PROGRAMY REGENERACJI 

Wersja S jest wyposażona w fabrycznie zapisane programy regeneracji. 

Celem jest pomoc szefowi kuchni w natychmiastowym użyciu pieca. 

Jak ustawić: 

Aby ustawić program regeneracji, postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w rozdziale: WYBÓR  

I ROZPOCZĘCIE PRZECHOWYWANEGO PRZEPISU. 

Wstępnie zapisane programy regeneracji są następujące: 

- na czas 

L77 = REGENERACJA potraw na talerzu 

L78 = REGENERACJA tac 

L79 = REGENERACJA NA PARZE 

- z sondą rdzeniową 

L80 = REGENERACJA potraw na talerzu 

L81 = REGENERACJA tac 

L82 = REGENERACJA NA PARZE 

Rada: Odgrzewanie to proces polegający na podgrzaniu uprzednio upieczonych potraw do tempera-

tury serwowania do 65 ° C w środku. Musi to nastąpić tak szybko, jak to możliwe, z jasnym przestrze-

ganiem lokalnych przepisów dotyczących zdrowia i higieny. W przypadku produktów głęboko mrożo-

nych i / lub mrożonych temperaturę pieca ustawia się na 160°C, potrawę wkładamy do pieca i po kilku 
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minutach, gdy będzie to możliwe, należy przejść do sondy; oczywiście program wymaga tymczasowej 

modyfikacji. 

Zalety: System ten umożliwia prezentację żywności „świeżo upieczonej” pod względem wyglądu, 

smaku i jędrności nawet po kilkudniowym przechowywaniu w temperaturze + 3 ° C. Urządzenie jest 

wszechstronne, ponieważ może pełnić zróżnicowane funkcje bez pomocy dodatkowego wyposażenia. 

 

SEKCJA 15: Dodatkowe informacje dot. obsługi 
Podczas pieczenia (dioda świeci światłem ciągłym) wyświetlacze pokazują aktualne wartości (aktualny 

stan). W każdym razie można sprawdzić ustawienia. W tym celu wykonaj następujące czynności: 

• WYŚWIETLANIE USTAWIEŃ PODCZAS FAZY PIECZENIA (bez przerywania) 

Naciśnij klawisz 1, wyświetlacze migają, pokazując poprzednie ustawienia. Po 10 sek. wartości rzeczy-

wiste pojawiają się ponownie (przekroczenie limitu czasu), więc ogólnie:  

• wyświetlacz miga: ustawiona wartość. 

• wyświetlanie stałe: wartość rzeczywista. 

• ZMIANA USTAWIEŃ W TRAKCIE FAZY PIECZENIA (BEZ ZATRZYMYWANIA) 

TEMPERATURA I CZAS 
Aby zmienić ustawie-
nie, obróć odpowied-
nie pokrętło, aby usta-
wić nową wartość 
(zwiększając w prawo, 
zmniejszając w lewo); 
na wyświetlaczach po 
10 sekundach pojawią 
się właśnie wprowa-
dzone ustawienia. 
Rzeczywiste wartości 
pojawiają się ponow-
nie 

TRYB PIECZENIA 
Naciśnij klawisz odpo-
wiadający nowemu 
trybowi pieczenia. Od-
powiednia dioda LED 
zaświeci się. 

KONTROLA WILGOT-
NOŚCI 
Naciśnij klawisz funk-
cyjny kontroli wilgot-
ności 12 (na wyświe-
tlaczu pojawi się [h ..], 
poprzednie ustawie-
nie). Obróć pokrętło 
10, aby wprowadzić 
nowe ustawienie. Po 
10 sek. rzeczywiste 
wartości pojawiają się 
ponownie. 

SONDA RDZENIA 
Aby zmienić ustawie-
nie, obróć pokrętło 10, 
aby ustawić nową 
wartość. Po 10 sekun-
dach przekroczenia li-
mitu czasu rzeczywiste 
wartości pojawiają się 
ponownie. 

 

• TYMCZASOWE ZATRZYMANIE 

Otwórz drzwiczki. Pieczenie zatrzymuje się, czas pozostały do końca pieczenia zatrzymuje się do po-

nownego zamknięcia drzwi. Pieczenie rozpoczyna się ponownie od miejsca, w którym zostało prze-

rwane. 

• ZATRZYMANIE STAŁE 

Aby zatrzymać nieskończony czas pieczenia lub definitywnie go przerwać, naciśnij przycisk 15. 
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SEKCJA 16: Rady 
• NAGRZEWANIE PIECA 

Cykl podgrzewania pieca jest niezwykle ważny i przydatny do skutecznego pieczenia. 

Zasadniczo zawsze należy wstępnie podgrzewać pustą komorę, ustawiając temperaturę od około 15% 

do 25% wyższą niż ta, która ma być później wykorzystana podczas pieczenia. 

W przypadku pieczenia na parze podgrzej wstępnie pustą komorę w trybie konwekcji, ponieważ umoż-

liwia to wybór temperatury powyżej 130 ° C. 

• OBCIĄŻENIA PIECZENIA 

Głębokość naczynia musi być odpowiednia do wysokości potrawy. 

Aby zapewnić równomierne pieczenie, lepiej jest rozłożyć ładunek na kilka płytkich patelni, zamiast 

wkładać tylko jedną bardzo głęboką patelnię. 

Przestrzegaj wag podanych w poniższej tabeli. 

 

Uwagi: Oczywiście podczas ładowania pieca należy wziąć pod uwagę nie tylko wagę potrawy, ale także 

jej wielkość, konsystencję i grubość. 

UWAGA: Nie wkładaj garnków / pojemników z płynami głębszymi niż 1,6 m. 

• PRODUKTY MROŻONE / GŁĘBOKO MROŻONE 

Piec należy wstępnie nagrzać i załadować, uwzględniając jakość i strukturę tych potraw. Na przykład 

mrożonego szpinaku nie wolno uderzać zbyt wysokimi temperaturami, ponieważ ze względu na swoją 

strukturę może wyschnąć na zewnątrz i pogorszyć wynik. 

• RODZAJE POJEMNIKÓW 

Aby uzyskać optymalne rezultaty, niezbędne jest użycie odpowiedniego naczynia do różnych rodzajów 

potraw: patelni aluminiowych do wyrobów cukierniczych i wypieków, patelni perforowanych do pie-

czenia na parze, patelni siatkowych do potraw wstępnie smażonych, takich jak ziemniaki. 
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• ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY KONTENERAMI 

Podczas ładowania do kuchenki potraw, które mają być przyrządzane, zaleca się zwrócić szczególną 

uwagę na wystarczający odstęp między pojemnikami. Umożliwia to równomierne rozprowadzanie cie-

pła i powietrza w celu uzyskania bardziej jednolitego rezultatu, co nie byłoby możliwe, gdyby żywność 

na jednej patelni stykała się z patelnią znajdującą się powyżej. 

• MNIEJ SEZONOWANIA 

Dzięki zastosowaniu tego typu pieca można praktycznie wyeliminować użycie przypraw, oleju, masła, 

tłuszczu i aromatów. Przy minimalnym wykorzystaniu takich składników podczas pieczenia, naturalne 

smaki potraw są uwydatnione, a zawartość odżywcza pozostaje nienaruszona; przynosi to korzyści  

w postaci bardziej świadomej diety. 

• UWAGA 

Nie wolno piec z dodatkiem alkoholu 

• OBCIĄŻENIA PIECZENIA 

Głębokość tacy musi być odpowiednia do wysokości produktu. 

Aby uzyskać jednolite pieczenie, wsad należy rozłożyć na więcej niż jedną niską blachę, a nie na jednej 

bardzo głębokiej. 

Aby uzyskać najlepsze wyniki, należy przestrzegać wag podanych w poniższej tabeli. 

Uwagi: Oczywiście podczas ładowania pieca należy wziąć pod uwagę nie tylko wagę produktu, ale także 

rozmiar, konsystencję i grubość. 

UWAGA 

Nie wkładaj tac / pojemników z płynami o wysokości przekraczającej 1,6 m. 
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SEKCJA 17: Rutynowa konserwacja 
• CODZIENNA KONSERWACJA 

Codzienna pielęgnacja urządzenia pozwoli wydłużyć jego żywotność i obniżyć koszty utrzymania. 

SCHŁODZ MASZYNĘ I ZAŁÓŻ PPE 

USZCZELKA 

W okresach nieużywania i w nocy pozostaw drzwi lekko uchylone, niezamknięte. 

Wykonaj funkcję automatycznego chłodzenia przy otwartych drzwiach przed 

wyłączeniem po zakończeniu eksploatacji. 

Podczas pieczenia regularnie usuwaj brudy z uszczelek i wszelkie osady gro-

madzące się na wewnętrznej szybie drzwi. 

Do czyszczenia uszczelek, szkła oraz powierzchni wewnętrznych i zewnętrz-

nych należy używać wyłącznie ściereczek z mikrofibry i neutralnych środków 

czyszczących. 

Nie używaj ściernych i agresywnych środków chemicznych. 

W urządzeniach wolnostojących zawsze wkładaj wózek do końca, aż zetknie 

się z przednią uszczelką i zablokuje koła. Częściowe wsunięcie wózka może 

spowodować uszkodzenie zarówno uszczelki czołowej, jak i uszczelki w wy-

cieraczce. 

SZKŁO DRZWI 

Regularnie czyść wewnętrzną szybę drzwi z wszelkich pozostałości pieczenia 

za pomocą miękkiej szmatki. Regularnie otwieraj szybę wewnętrzną, zwalnia-

jąc zaciski i czyść obie szyby. Nigdy nie używaj środków ściernych, aby nie 

uszkodzić szklanej powierzchni, która może pęknąć podczas pieczenia. 

FILTR TŁUSZCZU 

Wyjmij filtr przeciwtłuszczowy przed codziennym czyszczeniem po zakończe-

niu eksploatacji i umyj go oddzielnie. 

TACA OCIEKOWA TŁUSZCZU 

Wyjmij tackę ociekową przed każdym cyklem czyszczenia i umyj ją oddzielnie, aby pozostałości nie za-

tkały odpływu tłuszczu. 

SONDA RDZENIA 

WYJMUJ SONDĘ z produktu tylko chwytając za uchwyt sondy; nie ciągnąć za kabel sondy. 

Regularnie usuwaj pozostałości pieczenia z przewodu sondy rdzeniowej. 

Jeśli kabel sondy jest skręcony, obchodź się z nim ostrożnie, uważając, aby go nie ciągnąć. 

Nie używaj zbyt dużej siły podczas wkładania sondy do zamrożonych produktów 
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• OKRESOWO ... 

... w razie potrzeby zaleca się wyczyszczenie deflektora i półek na naczynia. 

Aby to zrobić, wykonaj następujące czynności: 

• zatrzymaj i odetnij wszelkie dostawy (prąd, woda i, jeśli jest, gaz); 

• zdejmij szyny uchwytu naczynia; 

• poluzuj śruby odbojowe odpowiednim śrubokrętem lub monetą, aby można było wyczyścić 

tylną część. Aby uzyskać dokładniejsze czyszczenie, użyj głowicy prysznicowej (opcja); 

 
• jeśli są osady węglowe, usuń je i zwiększ poziom / częstotliwość czyszczenia; 

• osusz czystą szmatką; 

• deflektor należy zdjąć, jeśli zabrudzenia są trudne do usunięcia. Nie używaj ściereczek ani  

gąbek do szorowania, które mogłyby uszkodzić stalową powierzchnię. Jeśli zmywarka jest  

wystarczająco duża, umyj w niej deflektor. 

• zamocuj deflektor wewnątrz pieca, upewniając się, że dwie śruby mocujące po prawej stronie 

są dobrze dokręcone. 

ODPŁYW TŁUSZCZU Z GRILLA Z KURCZAKA  

Po wyjęciu tacki ociekowej użyj narzędzia, aby usunąć wszelkie pozostałości, które w przeciwnym razie 

mogłyby z czasem zatkać rurkę spustową. 

Codziennie sprawdzaj poziom tłuszczu w przeznaczonej do tego misce zbierającej i spuść ją w razie 

potrzeby. 

• WYCOFANIE Z EKSPLOATACJI 

Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas (ponad tydzień), zaleca się postępowanie  

w następujący sposób. 

a) Jeśli urządzenie jest wyposażone w Aroma & Smoke, przed czyszczeniem wyjmij wkłady, włóż 

małą rurkę do naczynia pełnego wody i uruchom kilka cykli dymu i aromatu, aby wyczyścić 

rurki. 

b) Uruchom cykl czyszczenia (z Calout) * na odpowiednim poziomie, aby zapewnić jak największą 

czystość komory. Jeśli poziom nie został osiągnięty, uruchom nowy cykl czyszczenia, tym razem 

bez wapienia *. 

c) Wyjmij puszkę z detergentem i uruchom cykl delikatnego czyszczenia, używając tylko wody 

(użyj starej puszki wypełnionej wodą i pamiętaj, aby ją na końcu wyjąć). 

d) Zdejmij przegrody i odczep deflektor powietrza w komorze, aby sprawdzić tylną część i spraw-

dzić, czy nie ma osadów brudu, które należy usunąć. 

e) Zamknij zawory doprowadzające wodę 
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f) Otwórz menu ustawień i wybierz menu bojler *, a następnie komendę opróżnienia bojlera  

i poczekaj na zakończenie operacji. 

g) Odłącz przewody doprowadzające wodę. 

h) Odłącz urządzenie naciskając włącznik / wyłącznik przez co najmniej 3 sekundy. 

i) Zdejmij prysznic i naciśnij przycisk, aby spuścić wodę pozostałą w obwodzie (opuść uchwyt do 

poziomu podłogi). 

j) Odłącz zasilanie i wyciągnij wtyczkę 

k) Zamknij zawór odcinający gaz 

l) Odłącz rurkę spustową, aby zapobiec przedostawaniu się zapachów lub bakterii do urządzenia 

m) Pozostaw drzwi uchylone. 

n) Jeśli jest zainstalowany filtr Brita, odłącz go od linii, filtr będzie wymagał wymiany w przypadku 

dłuższego nieużywania (maksymalnie 1 rok po instalacji). 

o) Sprawdź stan zużycia uszczelek, aby umówić się na ich wymianę przed wznowieniem pracy. 

p) Chroń urządzenie przed mrozem, aby uniknąć komunikatów o błędach po ponownym  

włączeniu. 

* Wskazanie dotyczy tylko urządzeń wyposażonych w bojler lub system Calout 

• ODDANIE DO UŻYTKU PO DŁUGIM OKRESIE NIEUŻYWANIA 

Po długim okresie nieużywania wskazane jest skontaktowanie się z autoryzowanym serwisem aby 

umówić wizytę w celu sprawdzenia, czy wymagana jest konserwacja. 

Jeśli chcesz działać samodzielnie, postępuj w następujący sposób, pamiętając, że producent zaleca co-

roczną kontrolę urządzenia. 

a) Przepłucz rury wodne, aby zapobiec zatkaniu zaworów elektromagnetycznych przez osady lub 

pozostałości, a następnie ponownie podłącz rury zasilające. 

b) Jeśli jest zainstalowany filtr Brita, sprawdź datę instalacji (filtr należy wymienić w ciągu roku, 

w przeciwnym razie węgiel aktywny ulegnie pogorszeniu i spowoduje potencjalne rozprze-

strzenianie się bakterii), przepłucz filtr i w razie potrzeby wymień go zgodnie instrukcjami  

w instrukcji obsługi. 

c) Sprawdź połączenie / podłącz ponownie rurkę spustową. 

d) Podłącz zasilanie elektryczne i zasil urządzenie (uważając, aby nie zamienić faz i przewodu neu-

tralnego w przypadku urządzeń gazowych, aby uniknąć komunikatów o błędach) 

e) Włącz urządzenie, naciskając pokrętło włączania przez 3 sekundy 

f) Daj urządzeniu czas na napełnienie bojlera * 

g) Włóż / podłącz puszki po środku chemicznym 

h) Sprawdź, czy nie ma wycieków z połączeń wody i gazu 

i) Jeśli pojawi się komunikat, zanotuj lub sfotografuj wyświetlacz i skontaktuj się z autoryzowa-

nym serwisem pomocy 

j) Sprawdź, czy dostępna jest aktualizacja oprogramowania; można to zrobić z poziomu wyświe-

tlacza, jeśli urządzenie jest podłączone do internetu, w przeciwnym razie wersja oprogramo-

wania będzie dostępna do pobrania z portalu producenta. 

k) Uruchom program czyszczenia (z Calout) *, aby zalać pompy układu czyszczącego / calout  

i sprawdzić, czy nie ma wycieków wody. 

* Wskazanie dotyczy tylko urządzeń wyposażonych w bojler lub system Calout. 
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• KONSERWACJA SPECJALNA 

Aby zapewnić prawidłową i bezpieczną pracę, piec musi być poddawany specjalnej konserwacji przy-

najmniej raz w roku przez autoryzowany serwis techniczny. 

W przypadku zmiękczacza postępuj zgodnie z instrukcjami dostawcy 

 

SEKCJA 18: Ustawianie daty i godziny 
• Przy włączonym urządzeniu i wyłączonym wyświetlaczu, naciśnij przycisk 6, wyświetlacz 7 pokazuje 

[USb], obróć pokrętło 8, aż wyświetli się [tIM], naciśnij pokrętło, aby potwierdzić wybór. 

• Ustawienie godziny 

Wyświetlacz 7 pokazuje [h], a wyświetlacz 9 pokazuje ustawiony czas. Obróć pokrętło 10, aby zmienić 

godzinę 

• Ustawienie minut 

Ponownie obróć pokrętło 8, wyświetlacz 7 pokazuje [Min], a wyświetlacz 9 pokazuje ustawione minuty. 

Obróć pokrętło 10, aby zmienić minuty 

• Ustawienie dnia 

Ponownie obróć pokrętło 8, wyświetlacz 7 pokazuje [dzień], a wyświetlacz 9 pokazuje ustawiony dzień. 

Obróć pokrętło 10, aby zmienić dzień 

• Ustawienie miesiąca 

Ponownie obróć pokrętło 8, wyświetlacz 7 pokazuje [Pon], a wyświetlacz 9 pokazuje ustawiony mie-

siąc. Obróć pokrętło 10, aby zmienić miesiąc. 

• Ustawienie roku 

Ponownie obróć pokrętło 8, wyświetlacz 7 pokazuje [YEA], a wyświetlacz 9 pokazuje ustawiony rok. 

Obróć pokrętło 10, aby zmienić rok 

Po ustawieniu daty i godziny naciśnij przycisk 6, aby zapisać wartości. 

 

SEKCJA 19: Pobieranie HACCP 
• Przy włączonym urządzeniu i wyłączonym wyświetlaczu, naciśnij przycisk 6, wyświetlacz 7 pokazuje 

[USb], obróć pokrętło 8, aby potwierdzić wybór. 

Wyświetlacz 7 pokazuje [hAC]. Poluzuj śruby zabezpieczające port USB, aż płytka ochronna zostanie 

obrócona o 90°, aby uzyskać dostęp do portu USB. Włóż pendrive do portu USB pieca. 

Naciśnij pokrętło 8, aby potwierdzić wybór. 

Po zakończeniu pobierania wyświetlacze 7 i 9 pokazują [USB END]. 
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UWAGA: Po wyjęciu pendrive'a należy ponownie założyć płytkę ochronną i dokręcić śruby zabezpie-

czające. 

Jeśli pendrive nie jest włożony, wyświetlacze 7 i 9 pokazują [USB Err]. 

Włóż pamięć USB i naciśnij pokrętło 8, aby powtórzyć procedurę. 

 

SEKCJA 20: Import / export przepisów 
• IMPORTOWANIE PRZEPISÓW Z PAMIĘCI USB  

Przy włączonym urządzeniu i wyłączonym wyświetlaczu, naciśnij przycisk 6, wyświetlacz 7 pokazuje 

[USb], obróć pokrętło 8, aby potwierdzić wybór. Na wyświetlaczu 7 pojawi się [hAC], obróć pokrętło, 

aż pojawi się [IMP]. Poluzuj śruby zabezpieczające port USB, aż płytka ochronna zostanie obrócona  

o 90 °, aby uzyskać dostęp do portu USB. Włóż pendrive do portu USB pieca. Naciśnij pokrętło 8, aby 

potwierdzić wybór. Po zakończeniu importu na wyświetlaczach 7 i 9 pojawi się komunikat [USB END]. 

UWAGA: Po wyjęciu pendrive'a należy ponownie założyć płytkę ochronną i dokręcić śruby zabezpie-

czające. 

Jeśli pendrive nie jest włożony, wyświetlacze 7 i 9 pokazują [USB Err]. Włóż pamięć USB i naciśnij po-

krętło 8, aby powtórzyć procedurę. 

• EKSPORTOWANIE PRZEPISÓW Z PAMIĘCI USB  

Przy włączonym urządzeniu i wyłączonym wyświetlaczu, naciśnij przycisk 6, wyświetlacz 7 pokazuje 

[USb], obrócić pokrętło 8, aby potwierdzić wybór. Na wyświetlaczu 7 pojawi się [hAC], obróć pokrętło, 

aż pojawi się [ESP]. Poluzuj śruby zabezpieczające port USB, aż płytka ochronna zostanie obrócona  

o 90 °, aby uzyskać dostęp do portu USB. Włóż pendrive do portu USB pieca. Naciśnij pokrętło 8, aby 

potwierdzić wybór. Po zakończeniu importu na wyświetlaczach 7 i 9 pojawi się komunikat [USB END]. 

UWAGA: Po wyjęciu pendrive'a należy ponownie założyć płytkę ochronną i dokręcić śruby zabezpie-

czające.  

Jeśli pendrive nie jest włożony, wyświetlacze 7 i 9 pokazują [USB Err]. Włóż pamięć USB i naciśnij  

pokrętło 8, aby powtórzyć procedurę. 
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SEKCJA 21: Specjalne programy 
• Programy specjalne wymienione w menu [SPC] to: 

Piece z generatorem pary Piece z bezpośrednią parą 

CALOUT System czyszczenia i usuwania ka-
mienia z generatora pary (*) 

CL Czyszczenie ręczne 

CL Czyszczenie ręczne 

Piece z zestawem do czyszczenia (dostępne na życze-
nie): 

Piece z zestawem do czyszczenia (dostępne 
na życzenie): 

CALOUT System czyszczenia i usuwania ka-
mienia z generatora pary (*) 

CL Czyszczenie ręczne 

HC CAL Czyszczenie MOCNE + CALOUT (*) riS Płukanie 

HPC CAL Czyszczenie BARDZO MOCNE + CA-
LOUT (*) 

SC DELIKATNE czyszczenie 

CL Czyszczenie ręczne HC MOCNE czyszczenie 

riS Płukanie HPC BARDZO MOCNE czyszczenie 

SC DELIKATNE czyszczenie HPC ECO BARDZO MOCNE ECO czyszcze-
nie 

HC MOCNE czyszczenie 

HPC BARDZO MOCNE czyszczenie 

HPC ECO BARDZO MOCNE ECO czyszczenie 

(*) Wyświetlane tylko wtedy, gdy konieczne jest wykonanie cyklu CALOUT do czyszczenia i usuwania 

kamienia z generatora pary. 

 

Naciśnij przycisk przepisu 6, aby wybrać jedną z powyższych funkcji. 

[ACC] pojawia się na wyświetlaczu 7. Przekręć pokrętło 8 w lewo, aż pojawi się [SPC] i wciśnij pokrętło 

8, aby potwierdzić. 

Obracaj pokrętło 8, aż na wyświetlaczach 7 i 9 pojawi się żądana funkcja (patrz tabela), a następnie 

naciśnij przycisk 15. 

• CALOUT (jeśli występuje) 

Piec może liczyć godziny pracy generatora pary i powiadamiać operatora, kiedy konieczne jest urucho-

mienie cyklu usuwania kamienia z generatora pary za pomocą specjalnego cyklu CALOUT. 
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Gdy konieczne jest wykonanie CALOUT, przy uruchamianiu pieca na wyświetlaczach 7 i 9 pojawia się 

komunikat [CAL Out], aby przypomnieć użytkownikowi, że cykl usuwania kamienia z generatora pary 

musi być uruchomiony przy użyciu specjalnego cyklu [CAL Out]. 

Komunikat [CAL Out] pojawia się raz na koniec pieczenia i raz, gdy liczba godzin dostępnych do działa-

nia generatora pary została wyczerpana. Naciśnij pokrętło, aby usunąć wiadomość. 

Komunikat [CAL Out] nie wyłącza pieca do serwisu. Dlatego zalecamy aktywację [CAL Out] w krótkim 

czasie. 

Po zakończeniu kolejnych cykli pieczenia na parze na wyświetlaczach 7 i 9 pojawi się komunikat [CAL 

NOU]. 

Ten komunikat oznacza, że [CAL Out] należy wykonać natychmiast. 

Jeśli cykl CALOUT nie zostanie wykonany natychmiast, piec zapisze stan „Wadliwa konserwacja  

bojlera”. 

Za każdym razem, gdy piec jest uruchamiany, pojawia się komunikat [bOI SEr]. Bojler będzie nadal 

działał regularnie, ale nie można przeprowadzić OBLICZANIA. 

Aby zresetować funkcję CALOUT, należy jak najszybciej wezwać autoryzowanego serwisanta. 

• WYKONANIE CYKLU CZYSZCZENIA CALOUT 

 

Naciśnij przycisk Przepis 6, 

[ACC] pojawia się na wyświetlaczu 7. Obracaj pokrętło 8 w lewo, aż zobaczysz [SPC], i naciśnij pokrętło 

8, aby potwierdzić. 

Obracaj pokrętło 8, aż na wyświetlaczach 7 i 9 pojawi się [CALOUT], a następnie naciśnij przycisk 15. 

Program kończy się, gdy na wyświetlaczu 9 pojawi się komunikat [End]. Naciśnij przycisk 6, aby wyjść  

z programu [CALOUT]. 

UWAGA (20GN1 / 1 - 20GN2 / 1): Upewnij się, że złącze do usuwania kamienia jest dobrze zamocowane 

i że w puszce jest wystarczająca ilość płynu do usuwania kamienia. 

UŻYWAJ WYŁĄCZNIE PRODUKTU DO USUWANIA WAPNIA „SOLID CAL / CALFREE” DOSTARCZONEGO 

PRZEZ AUTORYZOWANEGO  PRODUCENTA. 
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• HC CAL - HPC CAL (jeśli jest) 

Jeśli piec oferuje automatyczne czyszczenie (na życzenie), można wybrać wykonanie cyklu usuwania 

kamienia CALOUT razem z cyklem automatycznego czyszczenia MOCNEGO lub BARDZO MOCNEGO 

(cykl [HC CAL] lub [HPC CAL]) 

• AKTYWACJA CYKLU HC CAL lub HPC CAL 

 

Naciśnij przycisk Przepis 6, 

[ACC] pojawia się na wyświetlaczu 7. Przekręć pokrętło 8 w lewo, aż pojawi się [SPC] i wciśnij pokrętło 

8, aby potwierdzić. 

Obracaj pokrętło 8, aż na wyświetlaczu 7 i 9 pojawi się [HC CAL], a następnie naciśnij przycisk 15. 

Na wyświetlaczu pojawi się [rAF], jeśli temperatura pieca jest wysoka lub [Att], jeśli temperatura pieca 

jest zbyt niska. 

UWAGA: Upewnij się, że łącznik do usuwania kamienia jest dobrze zamocowany i że w puszce jest 

wystarczająca ilość płynu do usuwania kamienia. 

UŻYWAJ WYŁĄCZNIE PRODUKTU DO USUWANIA WAPNIA „SOLID CAL / CALFREE” DOSTARCZONEGO 

PRZEZ AUTORYZOWANEGO PRODUCENTA. 

Program kończy się, gdy na wyświetlaczu 9 pojawi się komunikat [End]. Naciśnij przycisk 6, aby wyjść  

z programu. 

• CZYSZCZENIE RĘCZNE I AUTOMATYCZNE 

DOKŁADNE CZYSZCZENIE ... 

... jest warunkiem idealnego pieczenia i lepszych efektów: 

• własny smak potrawy pozostaje niezmieniony; 

• podczas pracy nie ma oparów spowodowanych przypalonymi resztkami jedzenia; 

• oszczędność energii; 

• mniej prac konserwacyjnych i dłuższa żywotność; 

• prostota procedury oznacza, że dokładne czyszczenie można przeprowadzić szybko i przy mi-

nimalnych niedogodnościach dla operatora: 
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Włącz automatyczne chłodzenie przyciskiem 16, jeśli piec jest bardzo gorący. 

• UWAGA 

Do czyszczenia zewnętrznej części pieca nie wolno używać bezpośrednich ani wysokociśnieniowych 

strumieni wody. 

Nigdy nie używaj substancji korozyjnych i / lub ściernych na powierzchniach stalowych oraz unikaj szo-

rowania wełną stalową lub szczotkami drucianymi, ponieważ może to spowodować nieodwracalne 

uszkodzenia. Podobnie agresywne detergenty o niealkalicznym składzie, zawierające duże ilości sodu  

i amoniaku, mogą po czasie uszkodzić uszczelki, zagrażając wydajności i działaniu pieca. 

Obudowę pieca należy myć gąbką i ciepłą wodą z dodatkiem zwykłego detergentu odpowiedniego do 

tego celu. 

• Zaleca się użycie detergentu o specjalnej recepturze. 

• CZYSZCZENIE RĘCZNE  

• WYKONANIE CZYSZCZENIA RĘCZNEGO 

CYKL [CL] 

 

Naciśnij przycisk Receptury 6, 

na wyświetlaczu pojawi się [ACC], obróć pokrętło 8, aż wyświetli się [SPC] i potwierdź, naciskając po-

krętło. 

Obracaj pokrętło 8 w prawo, aż pojawi się komunikat [CL]. 

Naciśnij przycisk 15, aby aktywować program mycia RĘCZNEGO, sukcesywnie upraszczany. 

Na wyświetlaczu pojawia się [rAF], jeśli temperatura pieca jest wysoka, [Att], 

jeśli temperatura pieca jest niska, po osiągnięciu temperatury wyświetla się [dEt 

In], lampka przycisku 15 miga wskazując TYMCZASOWE ZATRZYMANIE, sygnał 

dźwiękowy sygnalizuje, że nadszedł czas, aby otworzyć drzwiczki i rozpylić de-

tergent w piecu. 
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Zamknij drzwiczki i naciśnij klawisz 15, aby ponownie włączyć cykl mycia, po którym operator nie musi 

podejmować żadnych innych czynności do zakończenia programu. 

Jeżeli na filtrze odpływowym pośrodku dna wnęki utworzą się znaczne osady, należy je wyczyścić tak, 

aby zapewnić swobodny odpływ wody i detergentu. 

Zakończenie programu sygnalizowane jest cyklicznym sygnałem dźwiękowym, otwórz drzwi, aby go 

wyłączyć. 

Wyłącz urządzenie przyciskiem 15. 

Dobrą zasadą jest, aby na koniec cyklu zmywania ponownie wypłukać wnętrze pieca prysznicem (op-

cjonalne), przetrzeć przednią uszczelkę pieca gąbką lub szmatką, aby zabezpieczyć ją przed szybkim 

zepsuciem. 

• ZESTAW DO MYCIA 

Urządzenie z zestawem do czyszczenia umożliwia operatorowi wykonanie czterech cykli czyszczenia 

komory pieca: PŁUKANIE „riS” (szybkie płukanie), DELIKATNE CZYSZCZENIE „SC” (dla NORMALNYCH 

zabrudzeń) - MOCNE CZYSZCZENIE „HC” (dla DUŻYCH zabrudzeń) - CZYSZCZENIE „HPC” BARDZO 

MOCNE (do zabrudzeń UPORCZYWYCH) - CZYSZCZENIE „HPC ECO” BARDZO MOCNE ECO (do UPORCZY-

WYCH zabrudzeń) bez konieczności bezpośredniej ingerencji w procesy czyszczenia. 

Detergent jest równomiernie rozprowadzany przez specjalną dyszę we właściwym czasie, unikając  

ryzyka kontaktu z operatorem. 

Odradza się stosowania innych detergentów niż zalecane przez producenta, ponieważ może to nie  

zapewnić dobrego czyszczenia i może uszkodzić integralność systemu myjącego. 

Upewnij się, że szybkozłączka do detergentu jest prawidłowo włożona, a zbiornik jest zaopatrzony  

w wystarczającą ilość detergentu zalecanego przez producenta. 

Włącz automatyczne chłodzenie przyciskiem 15, jeśli piec jest bardzo gorący. 

WAŻNE 

DLA MOD. 071-101-072-102 

Wraz z używaniem mycia automatycznego może być konieczne wytworzenie detergentu i / lub odka-

mieniacza (przykład: przed użyciem mycia automatycznego lub gdy szuflada na detergent jest pusta. 

Postępuj zgodnie z instrukcjami w rozdziale dot. odkamieniania bojlera, aby wygenerować detergent, 

a autodiagnostyka i identyfikacja usterek, aby wygenerować odkamieniacz. 
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• WYKONANIE AUTOMATYCZNEGO CYKLU CZYSZCZENIA 

[riS] - [SC] - [HC] - [HPC] - [HPC ECO]. 

 

Naciśnij przycisk Przepis 6, 

Na wyświetlaczu pojawi się [ACC]. 7. Przekręć pokrętło 8 w lewo, aż pojawi się [SPC] i wciśnij je, aby 

potwierdzić. 

Obróć pokrętło 8 w prawo, aby wybrać żądany cykl czyszczenia: PŁUKANIE [riS], DELIKATNE [SC], 

MOCNE [HC], BARDZO MOCNE [HPC] lub BARDZO MOCNE ECO [HPC ECO]. 

Naciśnij przycisk 15, aby rozpocząć wybrany program czyszczenia. 

Na wyświetlaczu pojawi się [rAF], jeśli temperatura pieca jest wysoka, bądź [Att], jeśli temperatura 

pieca jest zbyt niska. 

Programy PŁUKANIE [riS], DELIKATNE [SC], MOCNE [HC], BARDZO MOCNE [HPC], BARDZO MOCNE ECO 

[HPC ECO] to automatyczna sekwencja cykli (wizualizacja czasu pracy i czasu pozostałego do zakończe-

nia programu na wyświetlaczu 9), aby komora pieca była czysta i lśniąca. 

Jeśli na filtrze spustowym umieszczonym pośrodku dna wnęki utworzą się znaczne osady, należy je 

wyczyścić tak, aby zapewnić swobodny odpływ wody i detergentu. 

Zakończenie programu czyszczenia jest określane przez cykliczne ostrzeżenie dźwiękowe. 

Wyłączanie urządzenia przyciskiem 15 jest niedozwolone podczas działania programów PŁUKANIE, DE-

LIKATNE CZYSZCZENIE, MOCNE CZYSZCZENIE, BARDZO MOCNE CZYSZCZENIE i BARDZO MOCNE ECO 

CZYSZCZENIE; poczekaj na koniec sygnału mycia, aby móc wyłączyć urządzenie. 

Wytrzyj przednią uszczelkę pieca gąbką lub ściereczką, aby zapobiec jej zbyt szybkiemu zepsuciu. 

Zatrzymaj i odetnij wszystkie media (zasilanie elektryczne, wodę i gaz, jeśli są podłączone). Pozostaw 

drzwi lekko uchylone, gdy urządzenie nie jest używane. 
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• WYMIANA POJEMNIKA Z DETERGENTEM COMBICLEAN 

Jeśli przy wywołaniu jednej z następujących automatycznych procedur czyszczenia, DELIKATNE [SC], 

MOCNE [HC], BARDZO MOCNE [HPC] lub BARDZO MOCNE ECO [HPC ECO], na dolnym wyświetlaczu 

pojawi się napis [dEt], sprawdź poziom detergentu: otwórz drzwiczki pieca i klapkę znajdującą się pod 

komorą pieca i sprawdź ilość detergentu we wkładzie. 

Jeśli wkład jest pusty, wymień go, w przeciwnym razie naciśnij 15 START / STOP, aby kontynuować 

mycie. 

WYMIANA WKŁADU: 

Odkręć korek z pustego wkładu i zdejmij go. Wkład z detergentem „COMBICLEAN” ma żółtą nasadkę. 

Umieść nowy wkład w przeznaczonej do tego obudowie w piecu. 

WAŻNE: poczekaj, aż płyn ustabilizuje się przed otwarciem bojlera. 

Zdejmij nasadkę z nowego wkładu i włóż tubkę z ŻÓŁTĄ nasadką, upewniając się, że tuba jest skiero-

wana w stronę przedniej części wkładu, i dobrze zamknij nasadkę. 

Naciśnij pokrętło 10 na trzy sekundy (aż komunikat [dEt] zniknie z dolnego wyświetlacza), aby przywró-

cić maksymalny poziom detergentu. 

Naciśnij przycisk 15 START / STOP, aby rozpocząć mycie. 

• WYMIANA POJEMNIKA Z ODKAMIENIACZEM 

Jeśli przy wywołaniu jednej z następujących automatycznych procedur czyszczenia, DELIKATNE [SC], 

MOCNE [HC], BARDZO MOCNE [HPC] lub BARDZO MOCNE ECO [HPC ECO], na dolnym wyświetlaczu 

pojawi się napis [SCA], sprawdź poziom odkamieniacza: otwórz drzwiczki pieca i właz znajdujący się 

pod komorą pieca i sprawdź ilość środka odkamieniającego we wkładzie. 

Jeśli wkład jest pusty, wymień go, w przeciwnym razie naciśnij 15 START / STOP, aby kontynuować 

mycie. 

WYMIANA WKŁADU: 

Odkręć korek z pustego wkładu i zdejmij go. 

Wkład odkamieniacza „CALFREE” ma ZIELONĄ nasadkę. 

Umieść nowy wkład w przeznaczonej do tego obudowie w piecu. 

WAŻNE: poczekaj, aż płyn ustabilizuje się przed otwarciem korka. 

Zdejmij nasadkę z nowego wkładu i włóż tubkę z ZIELONĄ nasadką, upewniając się, że tuba jest skiero-

wana w stronę przedniej części wkładu i dobrze zamknij nasadkę. 

Naciśnij pokrętło 10 na trzy sekundy (aż komunikat [SCA] zniknie z dolnego wyświetlacza), aby przy-

wrócić maksymalny poziom odkamieniacza. 

Naciśnij przycisk 15 START / STOP, aby rozpocząć mycie. 
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SEKCJA 22: Odkamienianie bojlera (jeśli jest) 
Urządzenie może liczyć godziny pracy generatora pary i dzięki temu informuje operatora, kiedy ko-

nieczne jest aktywowanie odkamieniania generatora pary poprzez specjalny cykl [dE]. 

Gdy urządzenie jest wyłączone, na wyświetlaczu 7 pojawia się komunikat [dE], a na wyświetlaczu 9 dni 

brakujące do zalecanego odkamieniania bojlera, o czym informuje komunikat [dE End]. 

UWAGA: Wyświetlacz 9 wskazuje brakujące DNI do pojawienia się komunikatu [dE End]. 

Komunikat zaczyna się pojawiać 15 dni przed pojawieniem się komunikatu [dE End]. 

Komunikat [dE End] nie zatrzymuje ostatecznie urządzenia z oczywistych powodów serwisowych.  

Zaleca się jednak jak najszybsze aktywowanie programu [dE] po pojawieniu się komunikatu [dE End]. 

Aby sprawdzić liczbę godzin brakujących do pojawienia się komunikatu [dE End], przy włączonym urzą-

dzeniu i wyłączonym wyświetlaczu, naciśnij przycisk 6. Wyświetlacz 7 pokazuje [USb], obróć pokrętło 

8, aż wyświetli się [hrS], naciśnij przycisk potwierdzając wybór. 

Na wyświetlaczu 7 pojawi się [P00], obróć pokrętło 8, aż na wyświetlaczu pojawi się [dE]. Wyświetlacz 

9 pokazuje godziny brakujące do pojawienia się komunikatu [dE End]. 

Obecność kamienia powoduje utratę mocy w obwodzie pary i poważne uszkodzenie generatora pary. 

Należy pamiętać, że generator pary codziennie automatycznie wykonuje cykl opróżniania i mycia, aby 

zregenerować znajdującą się w nim wodę. Częstotliwość odwapniania określana jest przez kilka para-

metrów wpisywanych na karcie elektronicznej przez technika w momencie instalacji na podstawie cha-

rakterystyki wody zasilającej (przed zmiękczaczem) oraz na podstawie jej parametrów technicznych. 

Zakończenie cyklu odkamieniania [dE] pozwala zresetować całkowitą liczbę godzin i usunąć komunikat: 

aby zezwolić na tę operację, należy odłączyć piec od sieci elektrycznej na kilka sekund po zakończeniu 

programu odkamieniania. 

Odwapnianie należy przeprowadzać, gdy urządzenie jest zimne i czyste (patrz „Codzienne czyszcze-

nie”), najlepiej z pomocą autoryzowanego technika. 

Aktywacja cyklu usuwania kamienia [dE] 

Przy włączonym urządzeniu i wyłączonym wyświetlaczu naciśnij przycisk 6. Wyświetlacz 7 pokazuje 

[USb], obróć pokrętło 8, aż wyświetli się [bOI], naciśnij pokrętło, aby potwierdzić wybór. 

Wyświetlacze 7 i 9 pokazują [CAL Out]. Obracaj pokrętło 8, aż na wyświetlaczu 7 pojawi się [dE]. Naci-

śnij przycisk 15, aby aktywować cykl usuwania kamienia [dE]. 

Na wyświetlaczu pojawia się [Att]. Czekaj, uruchamiane są automatyczne operacje opróżniania i mycia 

bojlera, następnie pojawia się [dEt In] z cyklicznym dźwiękowym ostrzeżeniem informującym opera-

tora o konieczności dodania środka odkamieniającego po odkręceniu korka A (rozcieńczenie na litr, 

jeśli konieczne, należy postępować zgodnie ze wskazówkami producenta produktu), przestrzegając  

wydajności bojlera, patrz tabela: 
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Zamknij korek „A”. 

 

• ODKAMIENIANIE 

Wciśnij przycisk 15; bojler napełnia się do pełna wodą zmieszaną z detergentem do odkamieniania. 

„CYKL 1”: Jest to pierwszy automatyczny cykl pozwalający na rozgrzanie się bojlera i utrzymanie jego 

temperatury przez 30 minut (odliczanie na wyświetlaczu 7), aby środek odkamieniający mógł działać 

skutecznie, po czym bojler spuszcza zawartość (zanieczyszczenie detergentu zmieszanego z wodą). 

Sprawdź, czy wypływa swobodnie, jeśli nie to wezwij autoryzowaną pomoc techniczną, ponieważ  

odpływ może być zatkany i bojler wymaga naprawy. Ten problem jest również wskazywany na wyświe-

tlaczach 7-9 (patrz „Autodiagnostyka i identyfikacja usterek”). 

Następnie bojler jest czyszczony z bardziej uciążliwych cząstek kamienia przez wtłaczanie zwykłej wody 

wodociągowej, a następnie ładuje oczyszczoną wodę. 

„CYKL 2”: Jest to drugi automatyczny cykl, który umożliwia działanie pieca z użyciem pary przez 25 

minut., aby dokładnie wyczyścić generator pary i przewody doprowadzające parę do pieca. Cykl zakoń-

czony jest fazami: opróżnienia bojlera, przemycia bojlera poprzez wprowadzenie zwykłej wody wodo-

ciągowej i napełnienie wodą oczyszczoną. 

Ważne: 

Powyższa sekwencja zapewnia dokładne czyszczenie wytwornicy pary, która jest gotowa do użycia, 

wszelkie usterki wykryte podczas cyklu zostaną zasygnalizowane na wyświetlaczu 7 i 9, na którym to 

etapie urządzenie NIE może być używane, dopóki nie zobaczy go uprawniony technik! 
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Prawidłowe zakończenie programu sygnalizowane jest komunikatem [End]. Naciśnij przycisk 6, aby 

wyjść z programu [dE]. Liczba godzin brakujących do nowego cyklu odkamieniania zostanie zaktualizo-

wana w tym samym czasie. 

Uwaga: 

Czynność tę należy wykonywać pod ścisłym nadzorem operatora! 

Operator musi ściśle przestrzegać środków ostrożności (maska, rękawiczki itp.) Przy używaniu  

produktu! 

Pod żadnym pozorem nie wolno przerywać cyklu odkamieniania! 

Przerwanie cyklu sprawia, że cały proces jest nieefektywny, marnuje się odkamieniacz i stwarza ryzyko 

zanieczyszczenia, jeśli odkamieniacz nie został całkowicie wypłukany z bojlera. Przerwa uniemożliwi 

również sterownikowi elektronicznemu zresetowanie licznika godzin pracy bojlera do zera. 

Zaleca się dokładne wypłukanie wnęki natryskiem na koniec programu. 

 

SEKCJA 23: Autodiagnostyka i identyfikacja usterek 
• Za każdym razem, gdy urządzenie jest włączane przez naciśnięcie głównego wyłącznika, automatycz-

nie uruchamiana jest elektroniczna procedura diagnostyczna w celu sprawdzenia podstawowych funk-

cji. Zakładając, że urządzenie jest w idealnym stanie, wyświetlacz temperatury pieca pokazuje rzeczy-

wistą temperaturę w piecu, a wszystkie diody LED przycisków trybu pieczenia migają. W tym momencie 

można wprowadzić parametry pieczenia. 

• Z drugiej strony, jeśli wykryte zostaną nieprawidłowości, są one wskazywane na wyświetlaczach 7-9. 

Kody błędów są niezwykle ważne, gdy operator nie może usunąć problemu, ponieważ dają technikowi 

serwisu wskazówkę co do natury usterki. Komunikatowi na wyświetlaczu towarzyszy 5-sekundowy  

sygnał dźwiękowy, powtarzany co minutę, aż do wyłączenia pieca. 

Główne komunikaty dotyczące usterek i błędów  

„Err SC” 

Komunikat na wyświetlaczach 7 i 9. Uszkodzony czujnik temperatury 

pieca, natychmiast wyłącz piec i skontaktuj się z autoryzowanym serwi-

sem. 

 

 

„Err Sb” 

Usterka czujnika nagrzewania wstępnego bojlera; piec może pracować 

tylko w trybie konwekcyjnym; tryby parowy i combi są wyłączone. We-

zwij serwis pomocy technicznej. 
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„Err Sd” 

Uszkodzony czujnik temperatury kondensacji pary. Skraplacz pracuje  

w sposób ciągły, ale piec może być nadal używany pod ścisłą obserwacją 

(zwiększone zużycie wody), aż do przybycia autoryzowanego technika 

serwisowego. 

 

„Err SP” 

Sonda rdzeniowa uszkodzona. W przypadku pojawienia się komunikatu 

należy sprawdzić, czy wtyczka jest prawidłowo podłączona do gniazda 

(A1). Pieca można używać do przybycia technika serwisowego, ale bez 

tego akcesorium. 

 

„no H2o” 

Oznacza to, że nie ma wody: sprawdź, czy zawór odcinający jest otwarty 

i czy nadal jest woda z sieci. Jeśli nie ma zasilania z sieci wodociągowej, 

poinformuj o tym firmę wodociągową lub agencję. Jeśli nie ma pro-

blemu z głównym, skontaktuj się z autoryzowanym technikiem. W mię-

dzyczasie można nadal korzystać z pieca w trybie konwekcyjnym. 

 

 „Er 1” 

Zadziałało urządzenie zapobiegające przeciążeniu termicznemu silnika. 

Natychmiast wyłącz piec i skontaktuj się z autoryzowanym serwisem. 
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„Er 2” 

Zadziałał termostat zabezpieczający pieca. Natychmiast wyłącz piec oraz 

skontaktuj się z autoryzowanym serwisem. 

 

 

 

„Er 3” 

Zadziałał termostat bezpieczeństwa bojlera, natychmiast wyłącz piec  

i skontaktuj się z autoryzowanym serwisem. 

 

 

„Er 7” 

W przedziale zawierającym elementy elektryczne zarejestrowano nie-

normalnie wysoki wzrost temperatury. Kuchenka może być nadal uży-

wana pod ścisłą obserwacją, aż do przybycia autoryzowanego technika 

serwisowego. 

 

 „Er 8” 

Nadmierny wzrost temperatury zarejestrowany w przedziale kompo-

nentów elektrycznych może spowodować uszkodzenie komponentów. 

Natychmiast wyłącz piec i skontaktuj się z autoryzowanym serwisem. 

 

 

 

„DoP” 

Pojawia się, gdy drzwi są otwarte i sygnalizuje, że mikroprzełącznik 

drzwi nie zamyka styku. Sprawdź, czy drzwi są prawidłowo zamknięte. 

Jeśli sygnał nie ustąpi, wezwij autoryzowaną obsługę techniczną. 
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„Err dEt” 

Sprawdź, czy pojemnik z detergentem nie jest pusty i czy detergent zo-

stał prawidłowo pobrany. Jeśli sygnał nie ustąpi, skontaktuj się z auto-

ryzowanym serwisem technicznym. 

 

 

 „Err L1” - „Err L2” - „Err L3” 

Generator pary działa nieprawidłowo. 

Natychmiast wyłącz piec i skontaktuj się z autoryzowanym serwisem 

technicznym. 

 

 „DE End” 

Pojawia się po wyłączeniu urządzenia i wskazuje na konieczność wska-

zania cyklu usuwania kamienia z generatora pary. 

 

 

 „CAL End” 

Pojawia się po wyłączeniu urządzenia i wskazuje na konieczność wska-

zania cyklu czyszczenia kamienia bojlerowego w generatorze pary. 

 

 

„No drn” 

Sygnalizuje, że woda nie została spuszczona z generatora pary. Jeśli 

usterka pojawi się podczas programu odkamieniania [dE], spowoduje 

to przerwanie działania urządzenia. Zadzwoń do autoryzowanego ser-

wisu. 
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„Drn err” 

Błąd spustu. Wyłącz i ponownie włączyć maszynę, aby powtórzyć proce-

durę rozładunku. Jeśli sygnał nie ustąpi, skontaktuj się z autoryzowanym 

serwisem technicznym. 

 

 

 „NO bOI” 

Bojler jest wyłączony, ponieważ procedura opróżniania nie została wy-

konana prawidłowo. Zadzwoń do autoryzowanego serwisu. 

 

 

 

„Err Cd1” 

Upewnij się, że nasadka detergentu jest prawidłowo przykręcona. Jeśli 

sygnał nie ustąpi, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem technicz-

nym. 

 

„Err Cd2” - „Err Cd3” 

Upewnij się, że kran jest otwarty i że w sieci jest woda. Jeśli sygnał nie ustąpi, wezwij autoryzowany 

serwis techniczny. 

 

„Err Cd4” - „Err Cd5” 

Nieprawidłowe zużycie detergentu. Zadzwoń do autoryzowanego serwisu. 

 

„Err CC1” 

Upewnij się, że nasadka odkamieniacza jest prawidłowo przykręcona. 

Jeśli sygnał nie ustąpi, skontaktuj się z serwisem technicznym. 

 

„Err CC2” - „Err CC3” 

Upewnij się, że kran jest otwarty i że w sieci jest woda. Jeśli sygnał nie ustąpi, wezwij autoryzowany 

serwis techniczny. 
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„Err Cd4” - „Err Cd5” 

Nieprawidłowe zużycie środka do usuwania kamienia. Zadzwoń do autoryzowanego serwisu. 

 

 „Err Fd8” 

Błąd w procedurze tworzenia detergentu. 

Zadzwoń do autoryzowanego serwisu. 

 

 

 „Err FC8” 

Błąd w procedurze tworzenia odkamieniacza. 

Zadzwoń do autoryzowanego, technicznego serwisu. 

 

 

„Att oFF” 

Pojawienie się komunikatu [Att OFF] oznacza, że generator pary wyko-

nuje procedury predefiniowane codziennego mycia bojlera. 

Zaczekaj na zakończenie procedury. 

 

OSTRZEŻENIA DLA MODELI GAZOWYCH 

 „no gas” 

Brak gazu. Sprawdź, czy zawór odcinający jest otwarty i czy z sieci do-

pływa gaz. Jeśli nie ma zasilania z sieci, poinformuj o tym firmę gazow-

niczą lub agencję. Jeśli nie ma problemu z głównym, skontaktuj się  

z autoryzowanym serwisem. 

 

„Err Fbc - Err Fbb” 

Urządzenia gazowe są wyposażone w urządzenia zapłonowe z funkcją 

automatycznego resetowania. Jeśli automatyczne przywrócenie nie na-

stąpi po kilku próbach, na wyświetlaczach 7 i 9 zostanie wyświetlony 

kod błędu [Err Fbc] dla palników komorowych lub [Err Fbb] dla palni-

ków bojlera, podany na marginesie. Sygnał dźwiękowy ostrzega opera-

tora. Naciśnij klawisz 15, aby przywrócić zapłon. Jeśli usterka będzie się 
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powtarzać, skontaktuj się z technikiem producenta lub autoryzowanym serwisem. 

Uwaga: wyłączenie palnika jest warunkiem bezpieczeństwa. Dlatego ta 

sytuacja nie jest oznaką nieprawidłowego działania urządzenia. 

Jeśli po dokładnym przeprowadzeniu tych kontroli urządzenie nadal nie 

działa prawidłowo, wezwij autoryzowany serwis. 

Uwaga: Kontaktując się z technikami serwisowymi producenta, spróbuj 

wyjaśnić usterkę tak szczegółowo, jak to możliwe, odwołując się do 

wszystkich informacji podanych na tabliczce znamionowej. 

 

„Err brx” 

Alarm palników. 

Natychmiast wyłącz piec i skontaktuj się z serwisem technicznym. 

Uwaga: x oznacza numer palnika w stanie alarmowym. 

 

SEKCJA 24: Wstępnie przechowywane przepisy 
L01 Naleśniki, Cannelloni 

L02 Pieczona lasagne 

L03 Pieczona lasagne (z sondą) 

L04 Pierwsze kursy Au Gratin 

L05 Ryż gotowany na parze (np.Vialone Nano 

Rice) 

L06 Paella (np. Ryż Parboiled) 

L07 Sos pomidorowy 

L08 Sos mięsny 

 

MIĘSO 

L09 Pieczenie tradycyjne (z sondą): cielęcina, 

schab, rolady itp. 

L10 Pieczenie tradycyjne - powolne pieczenie  

(z sondą) 

L11 Pieczenie ze skórą (z sondą): udziec wie-

przowy, jagnięcina, cielęcina, porchetta 

L12 Golonka cielęca, wieprzowina (w całości) 

L13 Pieczone kotlety schabowe 

L14 Kebaby Mięsne Mieszane 

L15 Pieczeń wołowa i całe filety (z sondą) 

L16 Gulasz, ossobuco, mięso duszone pod po-

krywką 

L17 Pieczeń duszona i duszona pod pokrywką  

(z sondą) 

L18 Kotlety 

L19 Panierowane kotlety cielęce i panierowane 

mięso 

L20 Grillowane mięso 

L21 Grillowane Żeberka, Filet (z sondą) 

L22 Grillowany filet wieprzowy, cielęcina  

(z sondą) 

L23 Mięso na parze: pieczone (z sondą) 

L24 Pieczone kawałki perliczki i królika 

L25 Duszony kurczak i królik 

L26 Pieczone kawałki kurczaka 
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L27 Pieczony kurczak 

L28 Kurczak na rożnie (z sondą) 

L29 Smażone kawałki kurczaka 

L30 Udziec z indyka, gęś (z sondą) 

L31 Pieczona w całości kaczka, bażant, perliczka 

L32 Pieczona cała kaczka, bażant, perliczka  

(z sondą) 

 

RYBY 

L33 Pieczone na parze skorupiaki i mięczaki 

L34 Ośmiornica pieczona na parze, kalmary 

L35 Pieczone na parze raki i homary 500 gr 

L36 Parzony pająkowaty krab i krab 

L37 Ryba pieczona na parze (z sondą) 

L38 Duszona cała ryba 

L39 Ryba filetowana i zapiekana 

L40 Ryba z grilla, w plasterkach lub w całości 

400 gr 

L41 Pieczona ryba 500 gr: okoń, turbot, dorada 

itp. 

L42 Ryba pieczona 1000 gr: okoń, turbot, do-

rada itp. 

L43 Pieczona ryba (z sondą): okoń, turbot, do-

rada, w soli itp. 

L44 Duża pieczona ryba (z sondą) 

L45 Kebaby z ryb i krewetek 

 

WARZYWA 

L46 Warzywa pieczone na parze 

L47 Warzywa mrożone na parze wymuszonej 

L48 Warzywa pieczone, smażone i caponata 

L49 Warzywa au gratin 

L50 Grillowane warzywa 

L51 Pieczone świeże ziemniaki 

L52 Pieczone mrożone ziemniaki 

L53 Mrożone, wstępnie smażone ziemniaki 

L54 Pieczone na parze kawałki ziemniaków 

L55 Pieczone na parze całe ziemniaki (z sondą) 

L56 Duszone ziemniaki 

L57 Ziemniaki pieczone w folii (z sondą) 

 

JAJKA 

L58 Jajka na twardo 

L59 Jajka sunny side 

L60 Omlety 

L61 Naleśniki  

L62 Słodki, wytrawny suflet 

L63 Ciasta wytrwane 

 

CUKIERNIA I PIEKARNIA 

L64 Biszkopt, Ciasto kruche, Tarty 

L65 Ciasto francuskie, strudel, vol au vent 

L66 Rogaliki, Babeczki 

L67 Bezy 

L68 Puffs 

L69 Crème Caramel, Bounet 

L70 Świeży chleb 

L71 Genueńska focaccia 

L72 Mrożony chleb 

L73 Świeży kawałek pizzy 

L74 Świeża okrągła pizza 

L75 Tarty nadziewane, szarlotka (z sondą) 



 
 
 

   48 
 
 

L76 Pan Brioches, Panettoni, chleb wielka-

nocny itp. (z sondą) 

REGENRACJA 

L77 Regeneracja na talerzu 

L78 Regeneracja na tacy 

L79 Regeneracja na parze 

L80 Regeneracja na talerzu (z sondą) 

L81 Regeneracja na tacy (z sondą) 

L82 Regeneracja na parze (z sondą) 

 

PIECZENIE PRÓŻNIOWE 

L83 Kawałki owoców 

L84 Kawałki gruszki 

L85 Custard 

L86 Świeże zielone warzywa 

L87 Świeże warzywa 

L88 Kawałki ziemniaków 

L89 Gulasz i pieczenie nocne 

L90 Mięso o niskiej temperaturze (z sondą 

igłową) 

L91 Mięso do pieczeni tradycyjnej (z sondą 

igłową) 

L92 Drób i dziczyzna (z sondą igłową) 

L93 Cała ryba, terrines (z sondą igłową) 

L94 Wysoka pasteryzacja 

L95 Niska pasteryzacja 

 

UWAGA: Receptury z sondą są wyświetlane tylko wtedy, gdy piec jest rzeczywiście wyposażony  

w sondę. 
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SEKCJA 25: Ogólne warunki gwarancji 
Niniejszy dokument reguluje zasady gwarancji udzielanej przez spółkę Resto Quality sp. z o.o. na sprze-

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

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

wany towar.   

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

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

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

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

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

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

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

wynikły inne przyczyny skutkujących utratą gwarancji.   

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

ności : 

a. przeprowadzenie nieodpłatnej diagnozy usterki 

b. przeprowadzenia nieodpłatnej naprawy Urządzenia 

c. przeprowadzenia nieodpłatnej wymiany części Urządzenia na nowe 

o konieczności przeprowadzenia napraw lub wymiany poszczególnych części oraz zakresie 

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

nionego serwisanta.  

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

wiednich części zamiennych.  

6. Spółka może zlecić przeprowadzenie działań osobom trzecim. 

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

a. uszkodzenia mechaniczne,  

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

etc.)  

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

odkamienianie, smarowanie, wymiana elementów eksploatacyjnych i podlegających nor-

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

chy napędowe etc.)  

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

korzystania z Urządzeń,  

e. uszkodzenia powstałe z winy Klienta lub osób trzecich,  

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

eksploatacji Urządzeń  

g. uszkodzenia będące skutkiem zaniedbań w wypełnianiu obowiązków spoczywających na 

użytkowniku Urządzeń.   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cji.  

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

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

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

interwencją serwisową.  

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

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

serwisantów.  

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

ochrony gwarancyjnej: 

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

ingerencji w  Urządzenia przez osoby inne niż wskazane przez Spółkę 

b. naruszenie plomb lub znaków fabrycznych 

c. stwierdzenie uszkodzeń urządzenia innych niż wynikające z normalnego użytkowania 

(uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych, elektrycznych, wywołanych 

ogniem, wilgocią etc.) 

d. nieprawidłowe podłączenie urządzenia, jak również brak wykorzystywania wymaganych 

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

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

e-mail: serwis@restoquality.pl 

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

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

wisu 

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

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

wisantów w miejscu jego instalacji (znajdowania się).  

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

spoczywa obowiązek należytego zapakowania reklamowanego Urządzenia na czas jego 

transportu (w szczególności poprzez takie zapakowanie które zabezpieczy Urządzenie 

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

ładunkowych).  

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

pomoc w organizacji transportu Urządzenia.  

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

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

nym. Ewentualny brak odbioru Urządzenia wedle pierwotnych ustaleń skutkować będzie 

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

transportu Urządzenia).  

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

dzeń: 

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

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

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

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

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

 

 

Spółka      Klient 
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