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Dziękujemy za zakup naszego produktu. Przed pierwszym użyciem prosimy dokładnie zapoznać 

się z niniejszą instrukcją obsługi. 
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SEKCJA 1: Informacje ogólne  

1.1. Wprowadzenie  
Przed rozpoczęciem użytkowania danego pieca 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 pieca i musi być przechowywana do ostatecznej utylizacji samej  

maszyny. 

Upoważnieni operatorzy mogą wykonywać przy piecu tylko te czynności, za które są odpowiedzialni. 

1.2. Status „wyłączony piec” 
Przed wykonaniem jakiejkolwiek czynności konserwacyjnej i / lub regulacyjnej należy koniecznie  

odłączyć źródło zasilania wyjmując wtyczkę z gniazdka sieciowego. Należy upewnić się, czy piec jest  

skutecznie wyłączony i schłodzony.  

1.3. Środki ostrożności 
Przewidywane zastosowanie, do którego ten piec został zaprojektowany i wyprodukowany: pieczenie 

pizzy, zapiekanie produktów gastronomicznych oraz podgrzewanie potraw w blachach do pieczenia. 

Piec może być obsługiwany wyłącznie przez wykwalifikowanego operatora. Urządzenie nie jest prze-

znaczone do użytkowania przez osoby (w tym dzieci): 

 o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub psychicznych;  

 z brakiem doświadczenia i wiedzy;  

 które nie są pod nadzorem lub nie dostały wskazówek od osoby odpowiedzialnej za  

użytkowanie.  

Nie można dopuścić do sytuacji, w której dzieci bawiły by się urządzeniem.  

1.4. Ograniczenia dotyczące użytkowania 
Niniejszy piec został zaprojektowany i wyprodukowany wyłącznie do celów opisanych powyżej, dlatego 

wszelkie inne zastosowania są surowo zabronione. Wpływa to również na bezpieczeństwo operatorów 

oraz utrzymanie niezawodnego działania maszyny.  
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1.5. Dane techniczne 
 

 

 



 
 
 

   7 
 
 

SEKCJA 2: Instalacja 

2.1. Instrukcje dla użytkowników 
Miejsce, gdzie zostanie postawiony piec, musi spełniać następujące warunki: 

 być suche, temperatura i wilgotność względna pomieszczenia, w którym ma być zainstalo-

wany, nie może przekraczać wartości podanych w tabeli z danymi technicznymi; 

 być oddalone od źródeł wody; 

 mieć odpowiednią wentylację i oświetlenie zgodnie z zasadami higieny oraz bezpieczeństwa 

podlegającym obowiązującym przepisom. 

Uwaga: Nie wolno instalować pieca w pobliżu materiałów łatwopalnych (drewno, tworzywa sztuczne, 

palne, gaz, itp.). Również należy unikać kontaktu łatwopalnych przedmiotów z gorącą powierzchnią 

pieca. Zawsze muszą być zachowane środki bezpieczeństwa przed zajęciem się ogniem,  

a także zapewniona wolna przestrzeń w okuł maszyny (co najmniej 30cm).  Podczas przygotowywania 

systemów zaleca się zainstalowanie zmiękczacza w górnej części wlotu wody, który zasila parę. 

Sprawdzić, czy konfiguracja elektryczna jest zgodna z numerami parametrów technicznych znajdują-

cych się na małej płytce z tyłu pieca. Charakterystyka gniazda elektrycznego musi być zgodna z wtyczką 

zainstalowaną na kablu. 
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2.2. Montaż 
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2.3. Połączenie elektryczne 
Uwaga: Podłączenie elektryczne pieca do sieci musi być wykonane wyłącznie przez autoryzowanego 

technika (elektryka) posiadającego kwalifikacje techniczne i zawodowe określone przepisami obowią-

zującymi w kraju planowanego użytkowania pieca, który musi wydać deklaracje poprawności wykona-

nej operacji. 

Uwaga: Do bezpośredniego podłączenia do sieci niezbędne jest użycie urządzenia z otwarciem między 

kontaktami, który zapewnia pełne rozłączenie w warunkach napięcia kategorii III, zgodnie z zasadami  

instalacji. 

Aby podłączyć maszynę do sieci elektrycznej należy postępować zgodnie z poniższymi krokami: 

1. Podłącz przewody do zacisków L1 - L2 - L3 - N -   nieosłoniętym kablem zasilający z ferulami 

typu wskazanego w tabeli; 

2. Umieść znormalizowaną i spolaryzowaną wtyczkę na drugim końcu kabla (rozróżnienie między 

fazą a przewodem musi być jednoznaczne) 

Uwaga: Po wykonaniu podłączenia elektrycznego upoważniony technik (elektryk) musi wydać oświad-

czenie potwierdzające wykonanie pomiaru ciągłości obiegu zabezpieczającego. Maszyna musi być za-

opatrzona w urządzenie RESI BASIC (RCD) mające znamionowy prąd pracy nie przekraczający 30 mA.  

SEKCJA 3: Wyposażenie 
Urządzenia mogą być podłączone tylko do systemu o takim samym potencjale. Miejsce do podłączenia 

się do terminala znajduje się z boku skrzynki. Drut łączący musi mieć przekrój o wartości minimum  

10 mm². 
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SEKCJA 4: Użytkowanie i funkcjonowanie 

4.1. Panel sterowania 
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Nr. Nazwa Nr. Nazwa Nr. Nazwa 

1 
Wyświetla datę 
i godzinę 

9 
Ustawiona temperatura 
w komorze 

17 Wyjście 

2 
Stan podświetlenia wy-
świetlacza 

10 
Odnotowana tempera-
tura komory 

18 Zasilanie włączone 

3 Wyświetla stan pary 11 
Ustawiona temperatura 
podłogi 

19 Zasilanie wyłączone 

4 
Wyświetla stan  
komina 

12 
Odnotowana tempera-
tura podłogi 

20 Skróty klawiszowe 

5 
Wyświetla stan wentyla-
cji 

13 
Wyświetlanie czasu 
trwania i temperatur faz 
programu 

21 Potwierdzenie wyboru 

6 Regulator czasowy 14 Tryb ekonomiczny 22 Światło 

7 
Wyświetla rodzaj ob-
sługi (manualny /  
automatyczny) 

15 Menu 23 
Komora: otwarta /  
zamknięta 

8 
Wyświetla stan  
rezystancji 

16 Wentylacja 24 Iniekcja pary 

 

Temperatura wyświetlana jest temperaturą w komorze i może różnić się od temperatury szamotów. 

4.2. Pierwsze uruchomienie pieca 
Usuń styropian znajdujący się pod kamieniami ogniotrwałymi i folią ochronną, unikając używania na-

rzędzi, które mogą uszkodzić powierzchnię. 

Uwaga: Ze względów bezpieczeństwa maksymalną dopuszczalną temperaturą jest 400°C. Pierwszy roz-

ruch można wykonać tylko po instalacji wykonanej przez upoważniony personel, który wydał deklara-

cję zgodności. 

Pierwsze uruchomienie pieca należy przeprowadzić w następujący sposób: 

1. Podłącz wtyczkę do gniazdka; 

2. Włącz piec; 

3. Aktywuj rezystancje, ustawiając temperaturę podłogi i komory na 150 ° C; odpowiednie lampki 

sygnalizacyjne zaświecą się, wskazując ich zastosowane; 

4. Pozostaw włączony piec na około 1 godzinę; 

5. Wyłącz piec;  

6. Otwórz drzwiczki na około 15 minut, aby ewentualne opary i zapach mogły się wydostać; 

7. Zamknij drzwiczki i powtórz proces opisany w punkcie 3), ustawiając temperaturę podłogi  

i komory na 280 ° C; 

8. Pozostaw włączony piec na około 1 godzinę; 

9. Wyłącz piec.  
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4.3. Włączanie pieca 

 Naciśnij przycisk , aby włączyć piec.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. Ustawienia ogólne 
  

Przy pierwszym uruchomieniu należy postępować zgodnie  

z „ogólnymi ustawieniami” piekarnika. 

UWAGA: aby wejść do menu, użyj przycisku   poruszaj się 

za pomocą klawiszy strzałek  i naciśnij  aby za-

twierdzić wybór. 

Aby wyjść, użyj przycisku  
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4.5. Ustawienia i personalizacja 
  

W tym menu można: 

Wybrać rodzaj wyświetlanej grafiki: 

    - Prosty 

    - Deska rozdzielcza 

    - Rezystancja 

Wybrać język 

Ustawić jasność wyświetlacza 

Ustawić prawidłową datę i godzinę. Po zakończeniu wybierz 

„SAVE”  za pomocą klawiszy strzałek i naciśnij   

w celu zachowania wybranych danych. 

Naciśnij , aby wyjść. 

 

 

4.6. Ustawianie parametrów piekarnika  i zarządzania temperaturą 
 

To menu jest chronione hasłem producenta i pozwala na zde-

finiowanie szeregu parametrów zarządzania temperaturą 

pieca, ustawionych domyślnie przez producenta. 
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4.7. Ustawianie parametrów temperatury 
 

A. Maksymalna temperatura, jaką można ustawić przy 

suficie 

B. Maksymalna temperatura, jaką można ustawić przy 

podłodze  

C. Maksymalna moc, która może być dostarczona do su-

fitu 

D. Maksymalna moc, która może być dostarczona do 

podłogi 

E. Delta zadziałania przekaźników po osiągnięciu tempe-

ratury zadanej 

F. Interwałowa moc modulacji piekarnika 

G. Jednostki temperatury pomiaru (stopnie Celsjusza - 

Fahrenheita) 

H. Rodzaj sondy 

I. Temperatura wewnętrzna pieca, poniżej której wen-

tylatory chłodzące wyłączają się 

 

Po zakończeniu wybierz „SAVE”  za pomocą klawiszy strza-

łek i naciśnij   w celu zachowania wybranych danych. 

Naciśnij , aby wyjść. 

4.8. Zaprogramowane włączanie / wyłączanie 

Naciśnij klawisz Menu. Wybierz „on & off”, następnie   

i naciśnij .  W tym menu można wybrać metodę włącza-

nia pieca (ręczna, dzienna, tygodniowa). 

RĘCZNIE: piec włącza się i wyłącza tylko za pomocą interwen-

cji operatora (za pomocą przycisku ) 

CODZIENNIE: piekarnik włącza się i wyłącza codziennie o okre-

ślonej godzinie. 

TYGODNIOWY: piekarnik włącza się i wyłącza każdego dnia 

zgodnie z ustawionym kalendarzem tygodniowym. 

Postępuj zgodnie z instrukcjami w poniższych akapitach. 
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4.8.1. Manualne włączanie / wyłączanie  
 

 Wybierz „manual” podczas wybierania metody, a następ-

nie przejdź do „SAVE” i naciśnij .  Naciśnij , aby 

wyjść. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.8.2. Codzienne włączanie / wyłączanie  
 

 Ustaw godzinę, o której piekarnik ma się włączyć i wyłączyć, 

a następnie wybierz „SAVE” i naciśnij .  Naciśnij , aby 

wyjść. 
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4.8.3. Tygodniowe włączanie / wyłączanie 
 

Ustaw dzień i godzinę, o której piekarnik ma się włączać i wy-

łączać. 

Po zakończeniu ustawień wybierz ZAPISZ i naciśnij „SAVE” i 

naciśnij .  Naciśnij , aby wyjść. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.9. Programowanie rodzaju gotowania 
 

Naciśnij klawisz Menu . 

Wybierz „cooking programmes” i naciśnij . Postępuj 

zgodnie z instrukcjami w następnym akapicie. 

W tym menu można: ustawić do 4 programów gotowania, z 

maksymalnie 3 fazami (cyklami). 
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4.9.1. Ustawianie programów pieczenia 
 

Wybierz żądany program, ustaw P1, P2, P3 lub P4 i 

postępuj w następujący sposób. 

A. Liczba faz* 

B. Temperatura sufitu w trakcie fazy 

C. Temperatura podłogi w trakcie fazy 

D. Czas trwania fazy (cyklu) 

E. Stanu czas zamknięcia komina liczony od po-

czątku fazy 

F. Czas otwarcia komina liczony od zakończenia 

etapu zamknięcia 

G. Czas w jakim nie występuje para liczony od po-

czątku fazy 

H. Czas trwania iniekcji pary (w sekundach) li-

czony od zakończenia czasu nieobecności pary 

I. Liczba wtrysków pary przypadających na fazę 

J. Aktywacja / dezaktywacja działania wentylacji 

podczas fazy 

 

Po zakończeniu programowania wybierz „SAVE”  

i naciśnij .  Wybierz  , aby wyjść. 

  = wybór 

                      = zwiększanie / zmniejszanie wartości 

* użyj większej liczby faz, jeśli jest to konieczne - gdy podczas pieczenia wartość jednego z parametrów 

(temperatura, czas, otwarcie odpowietrznika, wtrysk pary) różni się między jednym cyklem,  

a drugim. 
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Przykład programowania: 1 faza w czasie 30 minut 

 

Liczba faz: 1 

Czas trwania: 30 

Czas, gdy jest włączona wentylacja: 5 

Czas, gdy jest wyłączona wentylacja: 10 

Czas, gdy jest włączony dopływ pary: 20 

Czas, gdy jest wyłączony dopływ pary: 5 

Liczba cykli parowych: 1 

 

4.10. Wybór programów 
Aby przełączyć się z jednego programu na inny po ustawieniu wybranych parametrów lub z programu 

do obsługi ręcznej (M) i odwrotnie, wykonaj następujące czynności: 

z ekranu głównego przejdź do żądanego programu za pomocą przycisków strzałek  (M, 

P1, P2, P3 lub P4) i naciśnij  . Ikona wybranego programu zmieni kolor z białego na czerwony. 

Jednostka sterująca ustawi wybrany program (M, P1, P2, P3 lub P4). Aby uruchomić program, 

naciśnij . 
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4.11. Obsługa manualna 
 

Przy ustawianiu temperatury komory, podłogi i czasomie-

rza w trybie pracy ręcznej (M) poruszamy się przyciskami 

, aż do osiągnięcia żądanego parametru (pole do 

zmiany będzie zaznaczone na biało). 

Wprowadź żądaną wartość za pomocą klawiszy  

i potwierdź, naciskając . 

UWAGA: Jeśli przycisk  nie zostanie naciśnięty w ciągu 

5 sekund, ustawienia nie zostaną zapisane. 

 

 

 

 

 

4.12. Czasomierz 

  

Działanie czasomierza podczas pracy w trybie manualnym (M). 

Wybierz „wartość pola” (ang. field value) czasomierza za pomocą klawiszy , ustaw żądany czas 

i naciśnij . 

 

Działanie czasomierza podczas uruchamiania programu. 
Pasek stanu czasu zostanie podzielony na tyle równych części, ile jest faz w programie. Całkowity czas 

fazy zostanie wyświetlony u góry. Ustawione temperatury sufitu i podłogi zostaną pokazane na dole. 
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Pasek stanu czasomierza pokaże: ustawiony całkowity czas, temperaturę sufitu i temperaturę podłogi. 

Aby aktywować odliczanie czasu, ponownie naciśnij . 

Zegar zostanie uruchomiony. Sygnał dźwiękowy poinformuje o zakończeniu liczenia. Aby przerwać sy-

gnał dźwiękowy naciśnij . Czasomierz zresetuje się i zaczeka na ponowne naciśnięcie klawisza  

 

UWAGA: Kiedy zakończy się liczenie, rezystory pozostaną włączone. W tym trybie czasomierz służy 

tylko do sygnalizowania, za pomocą dźwięku, końca ustawionego czasu. 

4.13. Komin / wentylator 

Po włączeniu piekarnika komin się zamknie (ikona  zgaśnie). 

 

Działanie komina / wentylatora podczas pracy w trybie manualnym (M). 

Otwarcie i zamknięcie komina następuje po naciśnięciu przycisku . Gdy komin jest otwarty, na 

wyświetlaczu zaświeci się odpowiednia ikona . 

 

Działanie komina / wentylatora podczas uruchamiania programu. 
Komin będzie działał zgodnie z godzinami otwarcia i zamknięcia wskazanymi w fazie programu. 

4.14 Generator pary 
UWAGA: podczas przygotowywania systemów zaleca się zainstalowanie zmiękczacza w górnej części 

wlotu wody, który zasila parę. 

Jeśli piec jest wyposażony w generator pary to można go używać podczas każdego rodzaju programu. 

4.14.1. Włączanie generatora pary 
UWAGA: włączenie generatora pary uniemożliwia uruchomienie wentylacji. 

UWAGA: przed włączeniem generatora pary sprawdź czy system przepływu wodny jest podłączony 

(zarówno zasilanie, jak i odprowadzanie) i upewnij się, że później został zamknięty. 

Aby włączyć generator pary, naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez 2 sekundy. 
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Ikona  zaświeci się na wyświetlaczu, wskazując, że generator pary włączył się. Gdy przycisk zacznie 

migać to będzie oznaczać, że trwa napełnianie i podgrzewanie wody. W tej fazie iniekcja pary do ko-

mory nie jest możliwa. 

Przy pierwszym napełnieniu wodą czas nagrzewania wyniesie około 8-10 minut. 

Generator pary będzie w stanie gotowości, gdy światło przycisku  pozostanie stałe, nie migające; 

teraz istnieje możliwość wprowadzenia pary do komory, można to zrobić na dwa sposoby: 

1. W trybie manualnym ilość wprowadzanej pary jest regulowana przez czas wciśnięcia klawisza 

 (max 12 sek.); 

2. W trakcie działania programu, iniekcja będzie wykonywana zgodnie z wartościami czasu i przez 

okres ustawiony w programie. 

Gdy po kilku iniekcjach pary do komory przycisk  zaczyna ponownie migać to będzie oznaczać, że 

poziom wody w generatorze pary jest przywracany poprzez nową fazę ładowania i podgrzewania 

wody. Również w tym przypadku, dopóki przycisk   miga, iniekcja pary do komory nie jest możliwa. 

Aby wyłączyć urządzenie do gotowania na parze, najpierw należy nacisnąć przycisk  i trzymając 

go wciśniętego, nacisnąć jednocześnie przycisk  i przytrzymać przez 2 sekundy. Ikona  na 

wyświetlaczu zgaśnie. 

4.14.2. Sygnały i alarmy generatora pary 
Brak wody w generatorze pary sygnalizowany jest za pomocą dźwięku dochodzącego z tyłu piekar-

nika (możliwe przyczyny: zakręcony kran, zatkanie dopływu wody). 

4.14.3 Wskazówki dotyczące użycia 
Po zakończeniu korzystania z piekarnika zaleca się opróżnienie generatora pary, aby uniknąć tworze-

nia się kamienia. Aby usunąć pozostałą parę, wykonaj następujące czynności: ustaw przełącznik 0-1  

z tyłu piekarnika na „0”. Naciśnij i przytrzymaj przycisk , aż para całkowicie zniknie. Wyłącz piec. 

Po każdym użyciu i dłuższych okresach bezczynności, przy zimnym generatorze pary, zaleca się opróż-

nienie go z pozostałości wody, otwierając zawór znajdujący się w jego dolnej części. 

4.14.4. Konserwacja 
1. Przed wykonaniem jakiejkolwiek czynności  i / lub konserwacji upewnij się, że w układzie nie 

ma ciśnienia i że ma on temperaturę pokojową. 

2. W przypadku nieprawidłowego działania generatora, zwolnij napięcie i nie zbliżaj się. 

3. Dopiero po wyłączeniu generatora pary i zakończeniu opróżniania oraz przy zastosowaniu od-

powiednich środków bezpieczeństwa można sprawdzić, jaka jest przyczyna nieprawidłowego 

działania. 
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4.15. Wentylacja 
Wentylacja podczas pracy w trybie manualnym (M). 

Wentylacja włącza się i wyłącza po naciśnięciu klawisza  

Gdy wentylacja jest aktywna, na wyświetlaczu zaświeci się odpowiednia ikona. 

Wentylacja podczas działania programu. 
Wentylacja przebiega zgodnie z czasami włączenia / wyłączenia wskazanymi w ustawieniu faz  

programu. 

UWAGA: Włączenie parownika blokuje działanie wentylacji. 

4.16. Iluminacje 
Włączanie i wyłączanie iluminacji. 

Podświetlenie włącza i wyłącza się poprzez naciśnięcie klawisza . Gdy podświetlenie jest włą-

czone, na wyświetlaczu zaświeci się odpowiednia ikona. 

4.17. Funkcja ekonomiczna 
Aktywacja 
Aby aktywować funkcję ekonomiczną, żaden z programów P1, P2, P3 lub P4 nie może być aktywny. 

Wybierz ikonę  za pomocą klawiszy  i naciśnij . 

W trybie ekonomicznym piec rozdziela moc rezystancji, zmniejszając nominalne zużycie energii o 40%. 

Funkcję wyłącza się poprzez powrót do ikony  i naciśnięcie . 
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4.18. Wyłączanie pieca 
 

Piec można wyłączyć na 2 sposoby: 

- Wyłączanie ręczne: przez naciśnięcie przycisku  

- Zaprogramowane wyłączanie: piekarnik wyłącza się auto-

matycznie na podstawie zaprogramowanych ustawień  

włączania / wyłączania. 

UWAGA: Gdy piekarnik jest wyłączony, wentylatory pozo-

staną włączone, aby schłodzić wewnętrzne komponenty, aż 

do osiągnięcia temperatury dedykowanej trybowi wyłączony, 

która jest ustawiona na 100 ° C. 

Podczas tej fazy NIE WOLNO ODŁĄCZAĆ ZASILANIA PIECA, 

wentylatory zatrzymają się automatycznie po osiągnięciu 

temperatury dedykowanej trybowi wyłączony. 

 

 

 

4.19. Konserwacja menu technicznego 
 

To menu jest chronione hasłem, ponieważ tylko technicy 

producenta mogą w nie ingerować. 
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SEKCJA 5: Konserwacja 
Uwaga: Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności konserwacyjnych należy odłączyć wtyczkę od 

gniazda zasilania.  

5.1. Czyszczenie 
Proces czyszczenia należy przeprowadzać za każdym razem, gdy piec był używany zgodnie ze wszyst-

kimi zasadami, aby zapewnić ciągłość prawidłowego działania pieca i ze względów higienicznych.  

Czyszczenie powierzchni ogniotrwałej należy wykonać, gdy piec jest gorący.  
Po osiągnięciu temperatury około 350°C należy wyłączyć piec, otworzyć drzwiczki i wyczyścić po-

wierzchnię za pomocą szczotki z włókna roślinnego wyposażonej w długą rączkę, aby uniknąć kontaktu 

z gorącymi częściami pieca. 

Czyszczenie pieca z zewnątrz (powierzchnie ze stali nierdzewnej i panel kontrolny) należy wykonać gdy 

piec jest zimny. 

Uwaga: Zaleca się, aby operator założył odpowiednie rękawice oraz odzież, aby uniknąć oparzeń. Za-

bronione jest polewanie strumieniem, jak i kroplami wody, używanie substancji ściernych lub żrących 

oraz wszystkich innych, które mogą uszkodzić elementy, zagrażać bezpieczeństwu i być niebezpiecz-

nymi z higienicznego punktu widzenia. Kryształy są szczególnie wrażliwe na szybkie zmiany tempera-

tury, które mogą spowodować ich rozpad na małe kawałki. Nie zbieraj kryształów i unikaj ich kontaktu 

z wodą, aż do otrzymania temperatury pokojowej. 

Wszelkie czynności związane z dodatkową konserwacją, naprawy i / lub wymiany należy kierować wy-

łącznie do autoryzowanego sprzedawcy, u którego piec został zakupiony i / lub do autoryzowanego 

technika, który posiada kwalifikacje techniczne i zawodowe określone w obowiązujących przepisach. 

5.2. Otwarcie przedniego panelu 
Istnieje możliwość zdjęcia dolnej części panelu przedniego, w celu ułatwienia czyszczenia. Należy po-

stępować w następujący sposób: 

1- Odblokuj panel przedni, lekko go obracając; 

2- Wyjmij go. 
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SEKCJA 6: Rozbiórka 
Podczas demontażu pieca należy bezwzględnie przestrzegać obowiązujących przepisów. Trzeba pose-

gregować wszystkie części pieca, z których został skonstruowany, według rodzaju materiałów (plastik, 

miedź, żelazo, itp.). 

SEKCJA 7: Części zamienne 
Lista części zamiennych, schematy i rysunki obrazujące stan rozłożony, z odniesieniami do każdej z wy-

mienionych części. 
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7.1. Części zamienne drzwiczek pieca 
Lista części zamiennych, rysunki i schematy w stanie rozłożonym z odniesieniami do każdej z wymie-

nionych części 
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SEKCJA 8: Połączenia elektryczne 
Schemat obwodów piekarnika 
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Schemat obwodów generatora pary 

 

 



 
 
 

   34 
 
 

SEKCJA 9: Instrukcja obsługi komory 
 

 Ustawienia 

 Włącznie / wyłączanie 

 Zmnieszanie 

 Zwiększanie 

 

9.1. Włączanie jednostki sterującej  
Aby włączyć jednostkę sterującą, naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy. 

9.2. Blokowanie i odblokowywanie przycisków 
Po 30 sekundach bezczynności urządzenie automatycznie blokuje przyciski, w celu ochrony komory 

przed nieplanowanymi poleceniami, wyświetlając komunikat „Loc”. 

Aby odblokować, naciśnij i przytrzymaj dowolny przycisk przez 3 sekundy, zostanie wyświetlony komu-

nikat „Unl”. 

9.3. Włączanie oświetlenia komory pieczenia 
Komorę, gdzie umieszcza się blachy do pieczenia, można oświetlić za pomocą umieszczonych w niej 

lamp, aby je zapalić należy nacisnąć przycisk , zaświeci się wtedy napis „AUX”, co oznacza, że światła 

są włączone. 

Możliwe jest również włączanie świateł, gdy jednostka sterująca jest w stanie gotowości. 

Uwaga: funkcja ta nie podlega blokadzie klawiatury. 

9.4. Regulacja temperatury 

Aby wyregulować temperaturę wewnątrz komory, naciśnij przycisk  , wtedy symbol  zacznie 

migać i pojawi się komunikat „SETPOINT”. 

Ustaw żądaną temperaturę, dostępna skala waha się od 5 ° C do maksymalnie 90 ° C. Aby potwierdzić, 

naciśnij ponownie przycisk . 

Jeśli symbol  świeci się, oznacza to, że rezystancja jest nadal włączona i komora nagrzewa się do 

osiągnięcia temperatury zadanej, jeśli symbol się nie świeci, oznacza to, że temperatura wewnętrzna 

przekracza ustawioną wartość zadaną. 

Uwaga: Jeśli podczas regulacji temperatury pojawi się komunikat „PA”, oznacza to, że przycisk 

został przytrzymany przez 3 sekundy, naciśnij go ponownie na kolejne 3 sekundy, aby powrócić do 

poprzedniej. 

Aby wyregulować temperaturę przy odblokowanej klawiaturze, wystarczy nacisnąć i zwolnić przycisk 

 bez przytrzymywania go.  
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9.5. Wyłączanie jednostki sterującej 

Aby wyłączyć jednostkę sterującą, przechodząc w stan czuwania, naciśnij i przytrzymaj przycisk . 

przez 3 sekundy, w tym czasie symbol będzie migał. 

SEKCJA 10: Części zamienne komory 
Lista części zamiennych, rysunki i schematy w stanie rozłożonym z odniesieniami do każdej z wymie-

nionych części.   
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SEKCJA 11: Części zamienne drzwiczek komory 
Lista części zamiennych, rysunki i schematy w stanie rozłożonym z odniesieniami do każdej z wymie-

nionych części. 
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SEKCJA 12: Instrukcja obsługi okapu 

12.1. Informacje techniczne 

 Wymiary kanału dymowego: Ø80mm 

 Zużycie silnika na wlocie powietrza: 90W 

 Zużycie światła oświetlenia: 2x50W 

12.2. Instrukcja obsługi jednostki sterującej 
 

 

 

12.2.1 Włączanie jednostki sterującej / wlotu powietrza 

Aby włączyć jednostkę sterującą i wlot powietrza, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk  przez  

3 sekundy, wyświetlana temperatura to temperatura wykryta wewnątrz okapu. 

12.2.2. Włączanie świateł okapu  

Aby włączyć światła okapu, naciśnij przycisk   i przytrzymaj przez 2 sekundy. Napis „AUX” zaświeci 

się wskazując, że światła są włączone. 

Możliwe jest również włączanie świateł przy wyłączonym zasysaniu powietrza i jendostki sterującej. 

Uwaga: funkcja ta nie podlega blokadzie klawiatury. 

12.2.3. Blokowanie i odblokowywanie przycisków 
Po 30 sekundach bezczynności urządzenie automatycznie blokuje przyciski, w celu ochrony okapu 

przed nieplanowanymi poleceniami, wyświetlając komunikat „Loc”. 

Aby odblokować, naciśnij i przytrzymaj dowolny przycisk przez 3 sekundy, zostanie wyświetlony komu-

nikat „Unl”. 

12.2.4. Wyłączanie jednostki sterującej 
Aby wyłączyć jednostkę sterującą, a tym samym zasysanie powietrza i przejść w stan czuwania, należy 

nacisnąć i przytrzymać (od 2 do 3 sekund) przycisk   . 
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12.3. System elektryczny okapu 
 

 

 

SEKCJA 13: Instrukcja okapu kondensacyjnego 

13.1. Dane techniczne 

 Średnica kanału dymowego: Ø80mm 

 Wymiar rury, poboru i wylotu wody, do kondensacji: 1/2 ”  

 Zużycie silnika na wlocie powietrza: 90 W 

 Zużycie światła oświetlenia: 2x50 W 
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13.2. Elementy okapu 

 

1. okap z płyty z blachy 

2. silnik nawiewu powietrza 

3. przewód kominowy łączący okap i skrzynkę kondensacyjną 

4. zawór elektromagnetyczny 

5. pobór wody 

6. wylot wody 

7. skrzynka kondensacyjna 

8. wąż do poboru wody w skrzynce kondensatora 

9. nebulizator  

10. kanał dymowy 

11. rura kanału dymowego wychodząca z piekarnika 

12. przewód kominowy łączący piec z okapem 

13.3. Działanie 
Działanie okapu ze skrzynką kondensacyjną jest następujące:  

Dym wytwarzany podczas pieczenia w komorze pieca wydostaje się przez rurę (11) i jest zasysany przez 

okap wykonany z blachy (1) przez silnik wlotu powietrza (2). 

Również dym, który wydobywa się podczas otwarcia drzwiczek pieca, zasysany jest przez okap (1). 

Następnie dym jest kierowany przez rurę (3) wewnątrz skrzynki kondensacyjnej (7), która może działać 

na dwa sposoby: 

 Jeżeli temperatura wykryta wewnątrz skrzynki (7) jest niższa od temperatury ustawionej przez 

jednostkę sterującą (13), dym będzie wychodził bezpośrednio z głównego kanału dymowego 

(10). Dlatego układ kondensacji nie zostanie aktywowany. 
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 Jeśli temperatura wewnątrz skrzynki (7) jest wyższa, niż temperatura ustawiona przez sterow-

nik (13), interweniuje elektrozawór (4), który powoduje, że woda wpływa przez wlot (5), przez 

wąż ( 8), który rozpyli go przez dyszę (9) wewnątrz komory kondensacyjnej. Woda oczyści dym 

z brudnych smarów, które będą odprowadzane przez wylot wody (6). Gdy temperatura spad-

nie poniżej temperatury zadanej, elektrozawór zamknie dopływ wody i praca powróci do  

poprzedniej. 

13.4. Instrukcja obsługi jednostki sterującej 
 

 

13.4.1. Włączanie jednostki sterującej / wlotu powietrza 

Aby włączyć jednostkę sterującą należy nacisnąć i przytrzymać przycisk  przez 3 sekundy. 

13.4.2. Blokowanie i odblokowywanie przycisków 
Po 30 sekundach bezczynności urządzenie automatycznie blokuje przyciski, w celu ochrony okpau 

przed nieplanowanymi poleceniami, wyświetlając komunikat „Loc”. 

Aby odblokować, naciśnij i przytrzymaj dowolny przycisk przez 3 sekundy, zostanie wyświetlony komu-

nikat „Unl”. 

13.4.3. System kondensacji  
System kondensacji służy do oczyszczenia z nieczystości dymu wydostającego się z okapu, odbywa się 

to poprzez wpuszczenie wody do układu przewodu kominowego, gdy wykryje on określoną tempera-

turę wychodzącego dymu. 

Jeśli ustawiona temperatura przekracza wykrytą temperaturę -> brak sygnału wejściowego 

Jeżeli temperatura zadana jest niższa od temperatury wykrytej -> zostanie wprowadzona woda w celu 

obniżenia temperatury do wartości zadanej. 

Domyślnie temperatura ta jest ustawiona na 40 ° C, poniżej obsługa agregatu skraplającego nie jest 

wygodna, ponieważ wytwarzanie pary jest minimalne. 

Aby ustawić temperaturę, naciśnij przycisk , symbol  zacznie migać i pojawi się komunikat 

„SETPOINT”. Ustaw żądaną temperaturę, dostępna skala waha się od 5 ° C do maksymalnie 60 ° C. Aby 

potwierdzić, ponownie naciśnij przycisk . 

Jeżeli symbol  się świeci, oznacza to, że elektrozawór jest włączony i okap wypuszcza wodę w celu 

schłodzenia dymu, aż do osiągnięcia zadanej temperatury, jeżeli symbol jest zgaszony oznacza to, że 

wykryta temperatura jest niższa od zadanej wartości. 
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Uwaga: Jeśli podczas ustawiania temperatury wyświetli się komunikat „PA”, oznacza to, że przycisk 

został przytrzymany przez 3 sekundy. Naciśnij go ponownie, na kolejne 3 sekundy, aby powrócić do 

poprzedniej. 

Aby ustawić temperaturę przy odblokowanej klawiaturze, wystarczy nacisnąć i zwolnić przycisk  

(bez przytrzymywania go). 

13.4.4. Włącznie światła okapu kondensacyjnego  
Oświetlenie okapu obsługuje się za pomocą włącznika / wyłącznika umieszczonego w dolnej części pa-

nelu przedniego, w pobliżu jednostki sterującej (patrz zdjęcie poniżej). 

 

 

 

 

 

 

13.4.5. Wyłączanie jednostki sterującej 

Aby wyłączyć jednostkę sterującą i przejść w stan czuwania, naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez  

3 sekundy, w tym czasie symbol będzie migał. 
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13.5. System elektryczny okapu kondensacyjnego 
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13.6. Lista części zamiennych okapu 
Lista części zamiennych, rysunki i rysunki w stanie rozłożonym z odniesieniami do każdej z wymienio-

nych części. 
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SEKCJA 14: 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 

 

 
 
 
 


