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Dziękujemy za zakup naszego produktu. Przed pierwszym użyciem prosimy dokładnie 

zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi. 

Środki ostrożności 

Nieprzestrzeganie tych przepisów może spowodować obrażenia lub śmierć, utratę gwarancji i 

zwalnia producenta z wszelkiej odpowiedzialności. Przechowuj instrukcję w pobliżu 

urządzenia, w bezpiecznym miejscu. 

Niniejsza instrukcja zawiera wszystkie informacje niezbędne do prawidłowego użytkowania, 

konserwacji i instalacji urządzenia. Celem tego podręcznika jest zapewnienie instalatorowi i 

użytkownikowi wszystkich przepisów i ostrożności w celu bezpiecznego, długotrwałego i 

wydajnego użytkowania urządzenia. Niniejszą instrukcję należy przechowywać przez cały 

okres użytkowania urządzenia i do przyszłych konsultacji od operatorów i 

wyspecjalizowanych techników. W przypadku zagubienia lub zepsucia należy poprosić 

producenta lub sprzedawcę o kopię. 

Producent odmawia wszelkiej odpowiedzialności za szkody na rzeczach lub ludziach 

spowodowane niewłaściwym użytkowaniem urządzenia, modyfikacjami lub naprawami 

przeprowadzanymi przez nieautoryzowany personel lub użyciem nieoryginalnych części 

zamiennych lub części, które nie są odpowiednie dla tego urządzenia. 

Urządzenie jest zgodne z obowiązującą dyrektywą EWG. 

Instrukcje dla instalatora 

I Ostrzeżenia 

Przed zainstalowaniem i uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą 

instrukcję. 

Wszystkie instalacje, podzespoły, pomoc i nadzwyczajne czynności konserwacyjne muszą być 

wykonywane przez wykwalifikowany personel upoważniony przez producenta lub 

sprzedawcę detalicznego, z poszanowaniem przepisów obowiązujących w kraju instalacji 

oraz bezpieczeństwa zarówno w odniesieniu do produktów, jak i miejsca pracy. 

Błędna instalacja, pomoc, konserwacja, czyszczenie, modyfikacja lub modyfikacja może 

spowodować nieprawidłowe działanie, uszkodzenie i zranienie. Urządzenie może być 

używane wyłącznie do gotowania lub podgrzewania jedzenia w kuchniach komercyjnych. 

Wszelkie inne zastosowania są niewłaściwe i niebezpieczne. 

II. Operacje wstępne 

Po dostarczeniu piekarnika należy upewnić się, że nie został uszkodzony podczas transportu i 

że opakowanie nie zostało naruszone. W przypadku, gdy urządzenie jest uszkodzone lub 

brakuje niektórych części, natychmiast poinformuj spedytora i sprzedawcę / producenta. 

Podaj im przedmiot (ART) i numer seryjny (nr seryjny) i dołącz kilka zdjęć. 

Upewnij się, że nie ma żadnych przeszkód, takich jak drzwi, korytarze lub inne przejścia do 

przenoszenia urządzenia do miejsca instalacji. 
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UWAGA: podczas transportu piec może się przewrócić, powodując pęknięcia lub uszkodzenia 

przedmiotów i osób. Użyj odpowiednich środków, aby obsłużyć jednostkę i rozważyć jej 

wagę. Nigdy nie ciągnij ani nie pochylaj kuchenki, lecz unieś ją w linii z podłogą i przesuwaj ją 

w poziomie. 

III. Miejsce instalacji 

Piekarnik musi być zainstalowany w pomieszczeniu w dobrze wietrzonym pomieszczeniu (nie 

na zewnątrz). 

Przed ustawieniem piekarnika należy sprawdzić wymiary i prawidłowe położenie gniazd 

elektrycznych, a także przewodów rurowych i rur odprowadzających spaliny. 

Zalecamy ustawienie piekarnika pod ssawką lub zainstalowanie rury, aby odprowadzić ją 

poza gorące opary i zapachy emitowane przez otwór wylotowy komory pieczenia. 

Piekarnik musi być zainstalowany na równych podłogach, aby zapobiec jego przesuwaniu się 

lub przewróceniu. Miejsce instalacji musi być w stanie unieść ciężar urządzenia z jego 

maksymalnym obciążeniem. 

Proszę zapoznać się z tabliczką identyfikacyjną z tyłu piekarnika, aby uzyskać informacje na 

temat masy brutto. 

W przypadku umieszczenia pieca na szafkach spustowych, stołach ze stali nierdzewnej lub 

innych piecach, operator powinien zawsze widzieć wnętrze piekarnika. 

Ze względów bezpieczeństwa należy zastosować dostarczoną nalepkę "niebezpieczeństwo 

oparzenia" na wysokości 1600 mm nad ziemią. (patrz rysunek poniżej) 

  

Proszę zwrócić uwagę, że miejsce instalacji jest wystarczająco duże, aby całkowicie otworzyć 

drzwi. Upewnij się, że tył pieca jest łatwo dostępny, aby wykonać połączenia elektryczne i 

wodne, a także czynności konserwacyjne. Piec nie nadaje się do integracji z innymi 

urządzeniami; obowiązkowe jest pozostawienie co najmniej 15 cm wolnej przestrzeni ze 
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wszystkich stron. Nie umieszczaj pieca w pobliżu źródeł ciepła, frytownic lub gorących 

płynów; jeśli nie jest to możliwe, pozostaw minimalną bezpieczną odległość 50 cm z każdej 

strony i górnej części urządzenia i 70 cm od tyłu kuchenki. Z żadnego powodu nie wolno 

umieszczać pieca w pobliżu łatwopalnych materiałów lub pojemników z łatwopalnych 

materiałów (tj. ścian, mebli, ścianek działowych, butli z gazem), ponieważ może to 

spowodować pożar. Jeśli nie jest to możliwe, powlecz niepalne części niepalnym materiałem 

izolacyjnym i ściśle przestrzegaj przepisów przeciwpożarowych. 

IV. Przygotowanie do instalacji 

Wyjmij opakowanie zewnętrzne (drewnianą obudowę i / lub karton) i wyrzuć je zgodnie z 

przepisami obowiązującymi w kraju, w którym urządzenie jest zainstalowane. 

USUWANIE FOLII OCHRONNEJ I INNEJ 

Usuń folię ochronną z zewnętrznych i wewnętrznych ścianek urządzenia. 

 

Usuń opakowanie i plastikowe torby z wnętrza urządzenia. 

INSTALACJA REGULOWANYCH NÓG 

Nie używaj urządzenia bez nóg. Weź nogi wewnątrz urządzenia, podnieś go z jednej strony i 

wkręć nogi w gwintowane wkładki urządzenia. 

  

Nóżki są niezbędne, aby umożliwić chłodzenie elementów elektrycznych konstrukcji i ścian 

zewnętrznych; jeśli nóżki nie są zamontowane, może dojść do przegrzania i uszkodzenia 

urządzenia. 
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Aby piec działał prawidłowo, piekarnik musi zostać wypoziomowany; w związku z tym 

wyreguluj nogi i sprawdź poziomość za pomocą poziomicy. 

USUWANIE TACY OCIEKOWEJ 

Taca ociekowa zbiera ciecze, które mogą spaść z przedniej części piekarnika. Jak pokazano na 

ilustracji, umieść tacę ociekową w przedniej dolnej części piekarnika i zablokuj ją za pomocą 

śrub znajdujących się w worku w opakowaniu. Śruby są dokręcone na gwintowanych 

wkładkach po przedniej stronie piekarnika. 

 

 

 

 

 

 

 

V. Połączenie elektryczne 

UWAGA: podłączenie do sieci elektrycznej musi być wykonane przez wykwalifikowanego i 

autoryzowanego technika zgodnie z obowiązującymi przepisami międzynarodowymi, a także 

z krajowymi i lokalnymi przepisami kraju, w którym urządzenie jest zainstalowane. 

Przed podłączeniem urządzenia do sieci elektrycznej sprawdź, czy napięcie (... V) i 

częstotliwość (... Hz) są zgodne z wartościami podanymi na tabliczce identyfikacyjnej 

umieszczonej z tyłu urządzenia. 

Piec musi być podłączony bezpośrednio do sieci elektrycznej i musi być wyposażony w łatwo 

dostępny przełącznik skierowany do góry. Przełącznik musi być zainstalowany zgodnie z 

obowiązującymi przepisami międzynarodowymi oraz krajowymi i lokalnymi przepisami kraju, 

w którym urządzenie jest zainstalowane. Przełącznik ten musi mieć separację styków we 

wszystkich biegunach, zapewniając pełne odłączenie w warunkach przepięcia kategorii III. 

Połączenie z uziemieniem jest obowiązkowe, a przewód uziemiający nigdy nie może być 

przerywany przez przełącznik zabezpieczający. 

UWAGA: jeśli urządzenie nie jest wyposażone w kółka ułatwiające przesuwanie urządzenia, 

zalecamy podłączenie urządzenia do sieci elektrycznej przed ustawieniem urządzenia w 

określonym miejscu. Upewnij się, że kabel zasilający nie jest uszkodzony podczas 

przesuwania urządzenia. Dzięki temu podłączenie elektryczne stanie się łatwiejsze i 

bezpieczniejsze. Umieść przewód zasilający w miejscu, w którym w żadnym punkcie 

temperatura nie przekracza 50 ° C. 

PODŁĄCZENIE PRZEWODU ZASILANIA 

Piekarnik musi być podłączony do sieci elektrycznej przewodem gumowym H07RN-F. 
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Uwaga: w przewodzie elektrycznym żółty / zielony przewód uziemiający musi być co 

najmniej 3 cm dłuższy niż pozostałe przewody. 

Urządzenie jest wyposażone w tablicę zaciskową, jak podano na rysunku. Aby wykonać 

połączenie elektryczne, patrz naklejka podana w instrukcji i przyklejona do najniższej strony 

urządzenia w pobliżu płytki identyfikacyjnej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aby podłączyć przewód zasilający do listwy zaciskowej, wykonaj następujące czynności: 

Poluzuj nasadkę tulei kablowej i otwórz dolną część tylnej części urządzenia, wykręcając 

śruby. 

Niech nowy kabel przejdzie przez tuleję kabla. Podłącz przewód przewodu zasilającego do 

listwy zaciskowej. Postępuj zgodnie ze schematami połączeń pokazanymi na naklejce 

umieszczonej z tyłu urządzenia. Wykonuj tylko określone połączenia, wkładając miedziany 

mostek i przewód elektryczny pod śrubę w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, 

aby drut i miedziany mostek zostały prawidłowo zamocowane po dokręceniu śruby. Naklejka 

instruuje, który przewód należy zastosować (HO7RN-F) dla każdego schematu połączeń, a 

także sekcje w mm² jego przewodników. 

Zamknij dolną część urządzenia, dokręcając śruby i blokując kabel, mocując pokrywę tulei 

kablowej. 
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Niewłaściwe 

podłączenie może 

spowodować, że 

listwa zaciskowa 

będzie górować i 

wybuchnie, a także 

spowoduje 

porażenie prądem. 

Upewnij się, że 

wszystkie 

połączenia 

elektryczne są 

dokręcone przed podłączeniem piekarnika do sieci elektrycznej. 

PE = żółty / zielony: przewód ochronny "GROUND". 

N = niebieski: przewód zerowy. 

L1, L2, L3 = Brązowy, Szary, Czarny: przewody fazowe. 

Upewnij się, że nie ma przecieku elektrycznego między fazami a gruntem. Sprawdź ciągłość 

elektryczną między zewnętrzną strukturą a drutem uziemiającym. Użyj multimetru do 

pomiaru. 

WYMIANA KABLA PODŁĄCZENIA ELEKTRYCZNEGO. 

Ta operacja musi być wykonana przez wykwalifikowanego i autoryzowanego technika. 

Przewód uziemiający musi być zawsze żółty / zielony. 

UWAGA: żółty / zielony przewód uziemiający kabla elektrycznego musi być co najmniej 3 cm 

dłuższy niż pozostałe przewody. 

W przypadku tablic przyłączeniowych, gdzie kabel jest już zainstalowany, należy wymienić 

kabel w następujący sposób: 

Poluzuj nasadkę tulei kablowej i poluzuj śruby, aby otworzyć dolną część urządzenia. 

Poluzuj śruby blokujące na listwie zaciskowej i usuń przewody przewodu zasilającego. Usuń 

stary przewód z tulei kablowej. 

Pozwól, aby nowy kabel zasilający przeszedł przez tuleję kabla. Podłącz przewody nowego 

kabla do listwy zaciskowej, postępując zgodnie ze schematami połączeń pokazanymi na 

naklejce umieszczonej z tyłu pieca. Wykonuj tylko określone połączenia, wkładając miedziany 

mostek i przewód elektryczny pod śrubę w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, 

tak aby drut i miedziany mostek zostały prawidłowo zamocowane poprzez dokręcenie śruby. 
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Naklejka instruuje, który przewód należy zastosować dla każdego schematu połączeń, a także 

sekcje w mm² jego przewodników. 

Zamknij dolną część tylnej części urządzenia, dokręcając śruby i blokując kabel, mocując 

pokrywę tulei kablowej. Upewnij się, że wszystkie połączenia elektryczne są odpowiednio 

dokręcone przed podłączeniem piekarnika do sieci elektrycznej. 

UWAGA: nieprawidłowe podłączenie może spowodować przegrzanie i wybuch płyty 

terminala oraz porażenie prądem. 

Upewnij się, że nie ma przecieku elektrycznego między fazami a gruntem. Sprawdź ciągłość 

elektryczną między zewnętrzną strukturą a drutem uziemiającym. Użyj multimetru do 

pomiaru. 

 

AKCESORIOWE PODŁĄCZENIE TERMINALU 

To połączenie musi być wykonane między różnymi jednostkami z terminalem oznaczonym 

symbolem: 

 

Ten terminal umożliwia podłączenie żółtego / zielonego przewodu łączącego o przekroju 

zawartym między 2,5 a 10 mm². 

Urządzenie musi być włączone w układ ekwipotencjalny, którego sprawność musi być 

sprawdzona zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

VI. Podłączenie rurowe 

Między siecią wodociągową a piecem umieść zawór odcinający i filtr mechaniczny. Wlot G3 / 

4 "z filtrem znajduje się z tyłu pieca. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, piekarnik jest 

zasilany 2-metrową rurą ze złączem G3 / 4 "i zaworem zwrotnym. 

UWAGA: aby podłączyć piekarnik, używaj tylko dostarczonych materiałów (tj. rury z 

przyłączami i zaworu zwrotnego); nie używaj innych rur. Przed podłączeniem rury do 

urządzenia przepuść wodę, aby wyeliminować resztki materiału. Woda wlotowa musi mieć 

wartość ciśnienia od 150 (1,5 bar) do 200 kPa (2 bar) i maksymalną temperaturę 30 ° C. Jeśli 

wartości ciśnienia na wlocie przekraczają 200 kPa (2 bar), należy zainstalować reduktor 

ciśnienia i skalibrować go na 200 kPa (2 bar) COD Piron KRD 000003. 
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UZDATNIANIE WODY 

Woda musi mieć maksymalną twardość 12 ° f (aby uniknąć gromadzenia się kamienia w 

komorze pieczenia). Zalecamy stosowanie demineralizatora, aby uniknąć osadzania kamienia 

i innych minerałów w piecu. 

VII. Połączenie puszki odpadowej i wyjściowej 

Ścieki wypływające z wylotu z pieca mogą osiągać wysokie temperatury (90 ° C). Rury 

stosowane do odprowadzania ścieków muszą być w stanie wytrzymać tę temperaturę. Rura 

odprowadzająca znajduje się w dolnej części tylnej części pieca i jest połączona ze sztywną 

lub elastyczną rurą i przenoszona do otwartego wyładowania lub wyładowania syfonowego; 

średnica nie może być niższa niż przyłącze wylotowe pieca. Zaleca się wstawienie syfonu 

między kuchenką a siecią odprowadzającą, aby zapobiec wydostawaniu się oparów z pieca i 

tworzeniu nieprzyjemnego zapachu z sieci wyładowczej, COD Piron KIT 00032. Należy unikać 

skręcania węży i wykonywania łokci na sztywnych rurach wzdłuż cała linia rozładowania. 

Wzdłuż całej ścieżki, rura musi mieć minimalne nachylenie 5%, aby umożliwić właściwy 

odpływ. Sekcje nie mogą być dłuższe niż jeden metr. Piekarnik musi być indywidualnie 

podłączony do systemu ściekowego. Jeśli więcej niż jedna jednostka jest podłączona do 

jednej rury, upewnij się, że rozmiar rury jest odpowiedni do regulacji wypływu wody. 

Przestrzegaj przepisów i lokalnych norm. 

Wydalenie spalin 

Gorące opary i inne zapachy powstają podczas gotowania; pochodzą one z wylotu oparów z 

komory gotowania. Nie umieszczaj przedmiotów na wylocie, ponieważ mogą one zapobiegać 

wypływowi dymu i uszkodzić przedmioty. Zaleca się ustawienie piekarnika pod kapturem 

ssącym, model PC2116 / PC9000, lub odprowadzanie gorących oparów i zapachów na 

zewnątrz za pomocą rury, której wymiary nie mogą być niższe niż wylot z piekarnika. Unikaj 

skręcania. 

VIII. Nakładanie pieców  

Jeżeli piec jest nałożony na inny, należy użyć odpowiedniego zestawu (to znaczy COD Piron 

KIT 00015), aby zachować właściwe odległości między dwoma piecami. 
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Tabliczka znamionowa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urządzenie Model zgodny z klasyfikacją klienta 

Typ Identyfikuje kod certyfikatu 

Numer referencyjny Model zgodny z klasyfikacją producenta 

Numer seryjny Numer identyfikacyjny każdego produktu 

Informacja Stopień ochrony IPX4 przed rozpryskami wody / 
kPa ... ciśnienie wody na wlocie / rok budowy 
pieca 

Pochłonięta moc Moc jednostkowa kW 

Zasilacz TYP POŁĄCZENIA NA TERMINALZE: napięcie 
przykładane do urządzenia w V, liczba faz i 
neutralne (3N = 3 fazy plus neutralny) 

Częstotliwość zasilania Częstotliwość jednostki w Hz 

Waga Masa w kg urządzenia 

Instrukcja obsługi 

I. ostrzeżenia 

Przeczytaj uważnie instrukcję, która zawiera informacje dotyczące bezpieczeństwa i 

użytkowania urządzenia. Przechowuj tę instrukcję w bezpiecznym miejscu, aby móc z niej 

skorzystać w przyszłości. 

Nieprawidłowa instalacja, pomoc, konserwacja i użytkowanie, jak również manipulowanie 

lub modyfikacje produktu mogą powodować nieprawidłowe działanie, uszkodzenia i 

obrażenia. Kuchenka może być używana tylko do gotowania potraw w kuchniach 

przemysłowych i profesjonalnych. Każde inne użycie jest niewłaściwe. Producent odmawia 

zapłaty za inne zastosowania niż określone w niniejszej instrukcji. Piec może być używany do 

następujących czynności: 

• Gotowanie pieczywa i pieczywa, zarówno świeżego, jak i mrożonego 

• Gotowe produkty delikatesowe, świeże i mrożone 

• Gotowanie na parze warzyw, mięsa i ryb 

• Gotowanie Sous-vide przy użyciu odpowiednich torebek 

• Regeneracja chłodzonej i mrożonej żywności 



 
 

12  
 

Urządzenie zostało zaprojektowane do użytku profesjonalnego i musi być używane przez 

wykwalifikowany personel. 

• Urządzenie nie nadaje się do użytku przez osoby z upośledzeniem umysłowym lub 

fizycznym lub niedoświadczonych osób, chyba że zostały przeszkolone w zakresie 

korzystania z urządzenia przez personel odpowiedzialny za ich bezpieczeństwo. 

• Nie pozostawiaj urządzenia bez opieki w obecności dzieci, upewnij się, że nie korzysta z 

pieca ani nie baw się nim. 

• Zalecamy, aby nie umieszczać źródeł ciepła w pobliżu urządzenia. 

• Nie należy pozostawiać materiałów łatwopalnych w pobliżu urządzenia: może to 

spowodować pożar. 

• Temperatura pojemników na żywność, akcesoriów lub innych przedmiotów podczas 

gotowania i po nim może być wysoka; zwróć uwagę podczas obchodzenia się z 

pojemnikami, aby uniknąć oparzeń. 

• Użyj odzieży termicznej, aby dotknąć pojemników.  

• Zwróć uwagę na temperaturę drzwi pieca: niebezpieczeństwo oparzenia w wyniku 

oparów o wysokiej temperaturze. Piec pasuje do systemu bezpieczeństwa, który 

automatycznie dezaktywuje działanie rezystorów, wentylatorów i zasilania parą zaraz po 

otwarciu drzwi. 

• Jeśli używasz sondy do gotowania, zwróć uwagę podczas wyjmowania naczyń z 

piekarnika: upewnij się, że sonda została już wyjęta z jedzenia. 

• Nie wkładaj łatwopalnych przedmiotów ani żywności na bazie alkoholu do pieca: mogą 

spowodować samozapłon i pożar, a w konsekwencji wybuchy. 

• Unikaj solenia żywności, gdy jest w komorze pieczenia. Jeśli musisz posolić żywność w 

piekarniku, wyczyść komorę gotowania tak szybko, jak to możliwe, ponieważ sól może ją 

uszkodzić. 

• Dotknij panelu sterowania tylko palcami, nie używaj żadnych innych przedmiotów, 

ponieważ może to spowodować uszkodzenie urządzenia i unieważnić gwarancję. 

• Zewnętrzne powierzchnie pieca mogą przekroczyć 60 ° C, dlatego aby 

uniknąć oparzeń, nie należy dotykać powierzchni ani części oznaczonych 

symbolem umieszczonym z boku. 

• Uszkodzenia lub pęknięcia szklanych elementów drzwi należy natychmiast 

naprawić (wezwać Centrum Pomocy). 

• Jeśli piekarnik nie będzie używany przez dłuższy czas (kilka dni), zalecamy zamknięcie 

zasilania i wody. 

• Producent odmawia odpowiedzialności za szkody na rzeczach lub ludziach w związku z 

nie przestrzeganiem tych instrukcji lub ze względu na manipulację nawet częścią 

urządzenia lub używanie nieoryginalnych części zamiennych. To urządzenie jest zgodne z 

obowiązującymi dyrektywami UE. 

 

II. Pierwsze użycie 

• Przed pierwszym użyciem urządzenia należy sprawdzić je, aby upewnić się, że instalacje 

są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz instrukcjami technicznymi i zasadami 

bezpieczeństwa zawartymi w tym podręczniku. 
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• W piecu nie wolno pozostawiać plastikowych toreb, instrukcji obsługi ani folii z tworzywa 

sztucznego ani innych przedmiotów. 

• Upewnij się, że podpory tacy komory gotowania są prawidłowo 

przymocowane do ścian, aby zapobiec upadkowi naczyń do pieczenia 

zawierających gorące płyny lub żywność i spowodować oparzenia. 

• Usuń wszystkie opakowania, w tym folię ochronną nałożoną na ściany 

pieca. Otwory wentylacyjne i otwory wentylacyjne są otwarte i wolne od przeszkód. 

Części pieca, które zostały zdemontowane w celu wykonania instalacji, należy ponownie 

zamontować. 

 

TEST 

Piec należy sprawdzić, wykonując cykl pieczenia, który umożliwia sprawdzenie prawidłowej 

pracy piekarnika, a także wykrycie wszelkich anomalii lub problemów. 

Włącz piec i ustaw cykl pieczenia w temperaturze 150 ° C, 10-minutowego czasu i średniej 

wilgotności. 

Sprawdź dokładnie następujące elementy: 

• Światło komory zapala się. 

• Piec zatrzymuje się (tzn. ogrzewa, nawilża, silniki / wentylatory), jeśli drzwi są otwarte i 

zaczyna działać ponownie zaraz po zamknięciu drzwi. 

• Termostat regulujący temperaturę gotowania włącza się, gdy zostanie osiągnięta 

ustawiona temperatura i grzałki zostaną wyłączone. 

• Silniki wentylatorów automatycznie zmieniają kierunek obrotów; odwrócenie następuje co 

2 minuty. Nawilżanie zostaje chwilowo zatrzymane w ciągu 24 sekund, w których silnik 

zatrzymuje się. 

• Wentylatory komory gotowania mają ten sam kierunek obrotu. 

• Sprawdź, czy woda przepływa do wentylatorów z rur wlotowych wilgotności w komorze 

pieczenia. 

PIERWSZE CZYSZCZENIE PIECA 

Przed czyszczeniem piekarnika odłącz zasilanie i poczekaj, aż piekarnik ostygnie całkowicie. 

UWAGA: nigdy nie czyść urządzenia strumieniem wody lub parą pod ciśnieniem. Nie 

pozostawiaj rozpuszczalnika ani pozostałości detergentu w komorze pieczenia. Prawidłowo 

podnieś wszelkie pozostałości za pomocą mokrej szmatki podczas noszenia odpowiednich 

środków ochronnych dla oczu, ust i rąk lub użyj automatycznego prania, jeśli twoje 

urządzenie pasuje. Zagrożenie korozyjne. 

Podgrzać pusty piekarnik do 200 ° C (392 ° F) przez około 30 minut, aby wyeliminować 

ewentualne zapachy spowodowane materiałem termoizolacyjnym i resztkami roboczymi. 

Wyczyść ścianki komory do gotowania ciepłą wodą z mydłem, a następnie spłucz 

prawidłowo; nigdy nie używaj agresywnych lub kwaśnych produktów. 
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III. Propozycje podczas gotowania 

W przypadku gotowania potraw szczególnie tłustych, takich jak pieczeń lub drób, zalecamy 

włożenie tacki na dnie komory gotowania w celu zebrania wycieków. 

Jeśli gotujesz jedzenie na pełnym patelni lub na patelni pełnej płynów, zwróć uwagę, aby 

płyny nie przelewały się podczas gotowania lub podczas wyjmowania patelni z pieca. 

W przypadku umieszczenia pieca na szafce spustowej, stole ze stali nierdzewnej lub innym 

piecu, zalecamy, aby nie używać półki wyższej niż operator, ponieważ operator musi zawsze 

mieć możliwość obserwowania, co znajduje się wewnątrz pojemnik.  

Zawsze należy czyścić akcesoria przed ich użyciem. Aby prawidłowo i równomiernie 

ugotować żywność, nie używaj zbyt wysokich naczyń, ponieważ uniemożliwia to swobodne 

krążenie powietrza. Pomiędzy górną patelnią a jedzeniem musi być co najmniej 2 cm. 

Aby równomiernie ugotować żywność, nie należy przeładowywać pieca; w przypadku 

gotowania produktów piekarniczych lub chleba sprawdź pozycję żywności do przepływu 

powietrza w komorze pieczenia. 

Prawidłowe użycie termometru rdzenia kuchennego: włóż go w grubszy punkt żywności z 

góry do dołu, aż do miejsca, w którym końcówka sondy dociera do środka potrawy. 

Aby uniknąć strat ciepła spowodowanych otwarciem drzwi podczas wstawiania innych 

potraw do pieca, zalecamy wstępne podgrzanie piekarnika do temperatury o 30 ° C wyższej 

niż temperatura ustawiona podczas gotowania. Jeśli podczas gotowania musisz sprawdzić 

jedzenie w środku, pozostaw otwarte drzwi tak krótko, jak to tylko możliwe, aby zapobiec 

obniżeniu temperatury w piecu i negatywnie wpłynąć na pieczenie. 

UWAGA: zalecamy otwarcie drzwi przez 2 minuty: najpierw otwórz drzwi tylko 3-4 cm na 

około 4-5 sekund, a następnie otwórz je całkowicie. Zapobiegnie to oparzeniu i pożarowi. 

IV. Rozmrażanie  

Kuchenka może być używana do szybszego rozmrażania potraw przy użyciu wymuszonego 

powietrza w temperaturze pokojowej lub w niskich temperaturach (w zależności od rozmiaru 

i rodzaju rozmrażanego produktu). Gwarantuje to szybkie rozmrożenie produktów bez 

zmiany ich smaku i wyglądu. 

V. Parowanie 

Gotowanie na parze nadaje się do delikatnego gotowania wszystkich rodzajów potraw. 

Ponadto służy do szybszego rozmrażania żywności, podgrzewania żywności bez jej 

wysychania oraz do usuwania soli z solonej żywności. Połączenie funkcji parowania ze 

standardową funkcją pozwala na elastyczne wykorzystanie, a także oszczędzanie energii i 

czasu poprzez utrzymywanie niezmienionych właściwości odżywczych i smaku żywności. 

Gotowanie na parze jest idealną metodą gotowania dla wszystkich rodzajów żywności. Woda 

wprowadzana do wentylatora jest rozpylana i przechodzi przez rezystor, który zamienia ją w 

parę. 
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UWAGA: funkcja gotowania na parze działa prawidłowo tylko wtedy, gdy temperatura jest 

ustawiona na co najmniej 80-100 ° C. Niższe temperatury nie wytwarzają pary, a większość 

wody spływa na dno pieca. 

Ponadto, aby uzyskać prawidłowe gotowanie, rozgrzej piec do żądanej temperatury, zanim 

aktywujesz funkcję pary. 

VI. Podgrzewanie 

Aby uniknąć strat ciepła spowodowanych otwarciem drzwiczek pieca przed włożeniem 

dodatkowej żywności, zalecamy wstępne podgrzanie pieca do temperatury o 30 ° C wyższej 

niż temperatura ustawiona do gotowania. 

 

VII. Panel kontrolny 

Wersja z trzema pokrętłami 

»» POKRĘTŁO ZEGARA 

Po wybraniu opcji ręcznej piec jest zawsze włączony, dopóki nie zostanie wyłączony przez 

operatora. 

Po wybraniu określonej wartości piec jest 

włączony przez ustawiony czas (maksymalnie 

120 minut). 

»» POKRĘTŁO TERMOSTATU 

To pokrętło wybiera żądaną temperaturę 

gotowania. 

»» ŚWIATŁO TERMOSTATU 

Światło jest włączone, gdy elementy 

grzewcze pieca są WŁĄCZONE, a temperatura 

w komorze pieczenia jest niższa niż wartość 

ustawiona przez termostat. Kiedy światło 

zgaśnie, oznacza to, że ogrzewanie jest 

WYŁĄCZONE, a komora pieca osiągnęła 

ustawioną temperaturę. 

»» POKRĘTŁO PARY 

To pokrętło aktywuje funkcję gotowania na 

parze. Jego zakres wynosi od minimalnego do 

maksymalnego, obracając pokrętło zgodnie z 

ruchem wskazówek zegara. 

UWAGA: funkcja pary działa prawidłowo 

tylko wtedy, gdy temperatura jest ustawiona 

na co najmniej 80-100 ° C. Niższe 

temperatury nie wytwarzają pary i większość 

wody, która krąży w piecu, przepływa do 

otworu wylotowego. 
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Ponadto, aby uzyskać prawidłowe gotowanie, rozgrzej piekarnik do żądanej temperatury, 

zanim aktywujesz funkcję pary. 

»» ŚWIATŁO PARY 

Gdy światło jest włączone, oznacza to, że woda 

przepływa do komory gotowania w celu 

wytworzenia pary. To nie zależy od 

temperatury (tj. Operator musi upewnić się, że 

temperatura jest wystarczająco wysoka, aby 

parowanie działało prawidłowo). 

Panel kontrolny z 5 pokrętłami 

»» POKRĘTŁO Zegara 

3 tryby pracy. 

V1 (najwolniejszy) do V3 (najszybszy). 

»» POKRĘTŁO ZEGARA 

Po wybraniu opcji ręcznej piekarnik jest zawsze 

włączony, dopóki nie zostanie wyłączony przez 

operatora. Po wybraniu określonej wartości 

piec jest włączony przez ustawiony czas 

(maksymalnie 120 minut). 

»» POKRĘTŁO TERMOSTATU 

To pokrętło wybiera żądaną temperaturę 

gotowania. 

»» ŚWIATŁO TERMOSTATU 

Światło jest włączone, gdy elementy grzewcze 

piekarnika są WŁĄCZONE, a temperatura w 

komorze pieczenia jest niższa niż wartość 

ustawiona przez termostat. Kiedy światło się 

wyłącza, oznacza to, że ogrzewanie jest 

WYŁĄCZONE i komora gotowania osiągnęła ustawioną temperaturę. 

»» POKRĘTŁO PARY 

To pokrętło aktywuje funkcję gotowania na parze. Jego zakres wynosi od minimalnego do 

maksymalnego, obracając pokrętło zgodnie z ruchem wskazówek zegara. 

UWAGA: funkcja pary działa prawidłowo tylko wtedy, gdy temperatura jest ustawiona na co 

najmniej 80-100 ° C. Niższe temperatury nie wytwarzają pary, a większość wody, która krąży 

w piekarniku, przepływa do otworu wyładowczego. 

Ponadto, aby uzyskać prawidłowe gotowanie, rozgrzej piekarnik do żądanej temperatury 

przed aktywowaniem funkcji pary. 

»» ŚWIATŁO PARY 
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Gdy światło jest włączone, oznacza to, że woda przepływa do komory gotowania w celu 

wytworzenia pary. Nie zależy to od temperatury (tj. Operator musi sprawdzić, czy 

temperatura jest wystarczająco wysoka, aby funkcja pary działała prawidłowo). 

»» POKRĘTŁO REGULACJI STACK 

Trzy pozycje dostępne w następujący sposób: 

[I] Otwórz stos 

[/] stack otwarty o 50% (jest uzyskiwany przez ciągły obrót stosu) 

[-] zamknięty stos 

Cyfrowy panel kontrolny pieca 

PRZEŁĄCZANIE W SEKTORZE 

»» KLUCZ ON / OFF 

Po doprowadzeniu napięcia do 

piekarnika na wyświetlaczu 

pojawi się napis "OFF". Aby 

piekarnik działał, naciśnij 

przycisk "ON / OFF". Gdy 

piekarnik jest włączony, zawsze 

jest w trybie MANUAL. 

Wyświetlacz operacyjny 

pokazuje słowo "MENU" 

»» KLUCZ START / STOP 

Ten przycisk zatrzymuje lub 

uruchamia program lub cykl 

gotowania, który został 

wcześniej ustawiony. 

»» KLUCZ OŚWIETLENIOWY 

Ten przycisk włącza / wyłącza 

lampy piekarnika. 

»» KLUCZ P / M 

Naciśnięcie klawisza przełącza z 

trybu automatycznego na ręczny 

i odwrotnie, zgodnie z 

ustawionym programem. Po 

wybraniu trybu 

"AUTOMATYCZNY" operator 

może wybrać program, naciskając przyciski wyboru (+/-). 

»» KLUCZ PAMIĘCI 

Zapamiętuje programy gotowania, które operator chce utworzyć lub zmodyfikować. Gdy 

piekarnik znajduje się w trybie gotowości i ten przycisk jest naciśnięty, na wyświetlaczu 

pojawia się wersja oprogramowania układowego. 
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SEKTOR ZEGARA 

Ta część panelu sterowania zawiera klawisze do regulacji czasu gotowania. Obracanie 

pokrętła w kierunku zgodnym lub przeciwnym do ruchu wskazówek zegara powoduje 

zwiększenie lub zmniejszenie czasu związanego z gotowaniem (wartość jest wyświetlana na 

wyświetlaczu). Gdy licznik czasu wyświetla słowo INF (nieskończone), oznacza to, że 

piekarnik działa, dopóki operator nie zatrzyma go ręcznie. 

UWAGA: po otwarciu drzwi piekarnika odliczanie zatrzymuje się i rozpoczyna się ponownie 

po ponownym zamknięciu drzwi. 

»» KLUCZ GOTOWY FOTOGRAFICZNY 

Wybiera różne fazy programu gotowania. Naciśnij F, aby przejść z jednej fazy do następnej 

(aktualna faza jest sygnalizowana światłem, które jest włączone w F1, F2, F3 lub F4). 

Dla każdej fazy można zmienić następujące parametry: czas, temperaturę, procent pary, 

otwarcie / zamknięcie stosu, prędkość silnika i temperaturę rdzenia. 

UWAGA: podczas gotowania nacisnąć przycisk "F", aby wyświetlacz pokazywał aktualną 

temperaturę w komorze pieczenia. 

»» TIME +1 KEY 

Klawisz ten zwiększa wartość czasu pokazywaną na zegarze wyświetlacza; jedno naciśnięcie 

odpowiada jednej minucie.  

SEKTOR TEMPERATURY 

Ta część panelu sterowania zawiera pokrętło regulujące temperaturę gotowania. 

Obracanie pokrętła w kierunku zgodnym lub przeciwnym do ruchu wskazówek zegara 

powoduje zwiększenie lub zmniejszenie wartości wyświetlanej na wyświetlaczu temperatury. 

»» KLUCZA PRĘDKOŚCI MOTOROWEJ 

Naciśnij ten przycisk, aby zwiększyć prędkość obrotową silnika. Dostępnych jest 6 poziomów 

prędkości; wybrana prędkość jest pokazywana przez włączoną lampkę prędkości. Naciśnij 

klawisz kilka razy, aby przełączyć z prędkości 1 na prędkość 2 i tak dalej, aż do prędkości 6; 

potem wraca do prędkości 1. 

SEKTOR WILGOCI 

Ta strona panelu sterowania zawiera elementy sterujące, które regulują procent pary i 

otwieranie / zamykanie stosu (a tym samym przepływ spalin wychodzących z komory 

gotowania). Obracaj pokrętło pary zgodnie z ruchem wskazówek zegara i przeciwnie do 

ruchu wskazówek zegara, aby wybrać wartości od 0 do +10 lub -10 i +10, które odpowiadają 

ustawieniom. 

Naciśnij klawisz regulacji stosu, aby ręcznie wybrać otwieranie / zamykanie stosu. W ten 

sposób ustawienie wybrane za pomocą pokrętła zostaje ominięte, ale są one 

przechowywane w pamięci tymczasowej i można je przywrócić, lekko obracając pokrętło 

pary. Po lewej stronie wyświetlacza pary znajduje się światło stosu, które włącza się zgodnie 

z wybraną opcją (otwieranie / zamykanie). 



 
 

19  
 

UWAGA: wartość parowania można wprowadzić, gdy kuchenka nie działa (np. Funkcja 

PAUSE). 

Wartość Status Emisja pary 

10 Komin zamknięty 10 

09 Komin zamknięty 9 

08 Komin zamknięty 8 

07 Komin zamknięty 7 

06 Komin zamknięty 6 

05 Komin zamknięty 5 

04 Komin zamknięty 4 

03 Komin zamknięty 3 

02 Komin zamknięty 2 

01 Komin zamknięty 1 

00 Komin zamknięty 0 

-01 Komin otwarty w 10% 0 

-02 Komin otwarty w 20% 0 

-03 Komin otwarty w 30% 0 

-04 Komin otwarty w 40% 0 

-05 Komin otwarty w 50% 0 

-06 Komin otwarty w 60% 0 

-07 Komin otwarty w 70% 0 

-08 Komin otwarty w 80% 0 

-09 Komin otwarty w 90% 0 

-10 Komin otwarty w 100% 0 

 

PRZYCISK WILGOTNOŚCI 

Uruchamia on immersję parową tak długo, jak długo jest wciśnięty. Lampka parowa włącza 

się po naciśnięciu przycisku pary lub gdy ustawienia nawilżania (regulacja procentu pary) 

wymagają podania pary w celu utrzymania procentowej wilgotności wewnętrznej. 

SEKTOR SONDY RDZENIOWEJ 

Włóż termometr rdzenia do żywności, aby wykryć temperaturę; to zatrzymuje piekarnik, gdy 

zostanie osiągnięta wewnętrzna temperatura zadana. Temperaturę wewnętrzną ustawia się 

pokrętłem (ustawienie jest określane przez wyświetlacz termometru rdzenia). W tym trybie 

gotowania operator może ustawić temperaturę gotowania (za pomocą pokrętła 

temperatury), ale nie czas gotowania, ponieważ gotowanie zakończy się, gdy zostanie 

osiągnięta wewnętrzna temperatura wewnątrz potrawy. Temperatura wewnętrzna jest 

sprawdzana przez termometr. 

UWAGA: Temperatura ustawiona w termometrze rdzenia musi być niższa niż temperatura 

ustawiona dla gotowania; w przeciwnym razie piec będzie działał bez uzyskania 

oczekiwanego rezultatu, dopóki operator nie wyłączy go ręcznie. 

KONIEC GOTOWANIA Z TERMOMETREM PODSTAWOWYM 
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Podczas gotowania sonda wykrywa temperaturę w "rdzeniu" żywności: gdy osiągnie 

temperaturę ustawioną przez operatora, oznacza to, że żywność jest gotowana zarówno 

wewnętrznie, jak i zewnętrznie, a więc gotowanie się kończy. Termometr należy włożyć 

głęboko do środka, aż do jego środka. Uważaj, aby nie wkładać sondy w grube miejsca lub w 

pobliżu kości, ponieważ gotowanie może zakończyć się zbyt wcześnie. 

Jeśli pokarm jest cienki, włóż sondę równolegle do powierzchni podparcia i od 30 ° do 99 ° C 

(od 86 ° do 210 ° Fahrenheita). 

»» JAK KORZYSTAĆ Z TERMOMETRU PODSTAWOWEGO 

1. Wyjmij "wtyk" i włóż złącze termometru rdzenia do właściwego gniazda, aż usłyszysz 

kliknięcie. 

2. Włóż termometr rdzenia do potrawy, aby ugotować i umieść patelnię w piekarniku. 

3. Obracaj pokrętłem, aż osiągniesz żądaną wartość. 

RĘCZNE GOTOWANIE 

Ten tryb nie obejmuje różnych faz gotowania. 

Gdy piekarnik jest włączony za pomocą przycisku ON / OFF, jest zawsze w trybie ręcznym. 

Wyświetlacz podaje słowo "MAnu" 

Jeśli kuchenka znajduje się w innym trybie pracy, naciśnij przycisk P / M sektora włączania. 

Ustaw parametry za pomocą pokręteł odpowiednich do temperatury, timera, pary, sondy 

rdzenia, klawisza prędkości silnika. 

(UWAGA: nie jest możliwe jednoczesne wybieranie czasu i temperatury termometru rdzenia, 

można użyć tylko 1 parametru). Naciśnij przycisk START / STOP, aby rozpocząć gotowanie. 

Gotowanie według programów 

  FAZA 1  FAZA 2  FAZA 3  

 Opis C
zas (m

in
) 

C
 

%
 p
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w

an
ia 

P
ręd

ko
ść siln

ika 

So
n

d
a rd

zen
io

w
a 

C
zas (m

in
) 

C
 

%
 p
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ia 
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ręd
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ść siln

ika 

So
n
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zen
io

w
a 

C
zas (m

in
) 

C
 

%
 p
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w

an
ia 

P
ręd
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ść siln

ika 

1 Ciasta i 
zapiekane 
produkty 

20 1
5
0 

0 5  5 18
0 

0 6      

2 Paella 5 2
0
0 

-10 6  18 18
0 

0 4      

3 Suflet 15 1
4
0 

0 3  5 18
0 

0 3      
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4 Drób 10 1
0
0 

5 6  40 18
0 

-10 6  10 20
0 

-10 6 

5 Wieprzowina 10 1
2
0 

5 5   16
0 

1 6 67 5 18
0 

-10 6 

6 Wołowina 10 1
2
0 

10 6   16
0 

-10 6 50     

7 Jagnięcina 5 1
2
0 

5 6   17
0 

-10 6 55     

8 Łosoś  1
6
0 

0 6 60          

9 Dorsz 9 1
0
0 

10 6           

10 Pieczone 
ziemniaki 

10 1
0
0 

10 6  30 19
0 

-10 6      

11 Marchew 15 1
0
0 

10 6           

12 Świeży chleb 10 1
8
0 

-4 4  4 20
0 

-10 4      

13 Croissants 12 1
6
0 

 4  6 18
0 

-10 5      

14 Biszkopt 25 1
6
0 

0 3  12 17
5 

0 3      

15 Ptysie  3 1
6
0 

0 3  14 18
0 

0 4      

 

PRZYWOŁANIE WYBRANEGO PROGRAMU: 

1. Naciśnij przycisk P / M; wyświetlacz ON / OFF pokazuje P01 

2. Wybierz numer programu, naciskając klawisze + lub -. 

3. Naciśnij START / STOP, aby uruchomić program. 

4. Piec pasuje do 99-programowej pamięci (P01, P02, ... P99), 16 z nich jest wstępnie 

ustawionych. Dlatego operator może zapamiętać program z numeru 17 na. 

»» TWORZENIE I PAMIĘĆ W PROGRAMACH DOŚWIADCZONYCH: 

1. Naciskaj przycisk P / M, aż "wyświetlacz operacyjny" pokaże P01. 



 
 

22  
 

2. Wybierz numer programu do zapamiętania, naciskając klawisze + lub -. 

3. Gdy operator znajdzie wolny program (lub istniejący program, który wymaga modyfikacji) 

lampka F1 włączy się w sektorze licznika czasu. Ustaw parametry fazy F1 (temperatura, 

temperatura sondy / rdzenia, prędkość silnika, para / komin). 

4. Wciśnij F i włącznik światła F2. Jeśli operator chce, druga faza może być ustawiona przy 

użyciu tej samej metody, jak również dla trzeciej i czwartej fazy. Aby anulować fazę, ustaw 

pokrętło timera (sektor timera) na "END". 

WAŻNE: przed zapamiętaniem programu przewiń wszystkie fazy, w tym opcję PRH (wstępne 

podgrzewanie), a następnie przejdź do fazy F1. 

Po ustawieniu sprawdź, czy światło właściwe dla fazy F1 jest WŁĄCZONE i naciśnij przycisk 

"MEMORY", który znajduje się w sektorze przełączania. Przytrzymaj przycisk "MEMORY", aż 

usłyszysz buczenie, a kontrolka "MEMORY" zacznie migać. 

Teraz program jest zapamiętany. 

UWAGA: zanotuj numer programu, nazwę przepisu i / lub opis na wydruku papierowym. 

Aby sprawdzić, czy pozycja pamięci jest zajęta lub wolna, spójrz na słowa, które pojawiają się 

na ekranie, gdy wybrany jest program: jeśli pozycja jest wolna, pojawią się wartości pary 

"END", 30 ° i 00. 

Zapamiętane programy można modyfikować, wykonując tę samą procedurę, co przy 

tworzeniu nowego programu. 

»» USUŃ ZAPASOWANY PRZEPIS 

Aby usunąć przepis i uzyskać jego pozycję. 

1. Jeśli urządzenie znajduje się w trybie gotowości, przełącz przycisk ON / OFF, aby WŁĄCZYĆ 

piec. 

Naciśnij i zwolnij przycisk P / M. Użyj klawiszy + lub - do przewijania wszystkich pozycji 

PROGRAMU. Wyświetl w górę, aby znaleźć żądany przepis i go usunąć. 

2. Przytrzymaj wciśnięty klawisz F, aż na wyświetlaczu TIMER pojawi się słowo END. 

UWAGA: program P16 przypisany do funkcji "szybkiego chłodzenia" i programów prania L5, 

L4, L3, L2, L1 NIE MOŻNA usunąć. 

SZYBKIE CHŁODZENIE KOMORY GOTOWANIA 

Ta funkcja uruchamia wentylatory przy otwartych drzwiach: pozwala to na szybkie obniżenie 

temperatury w komorze do 40 ° C. Wentylatory silnika pracują, ale parowanie i ogrzewanie 

są WYŁĄCZONE. Otwórz drzwi 

1. Włącz piekarnik za pomocą przycisku ON / OFF. 

2. Naciśnij przycisk P / M, aż na wyświetlaczu PROGRAM pojawi się P01 

3. Wybierz numer programu P16 za pomocą klawiszy + i -; wyświetlacz TIMER pokazuje INF, a 

wyświetlacz temperatury pokazuje STOP. 

4. Naciśnij przycisk START / STOP 

Aby wcześniej zatrzymać tę funkcję, zamknij drzwi lub naciśnij przycisk START / STOP. 
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UWAGA: podczas pracy z programem nr 16 CHŁODZENIE, nigdy nie wyjmuj obudowy 

wentylatora ani nie dotykaj wentylatorów, ponieważ nadal się poruszają lub elementów 

grzewczych, ponieważ są jeszcze gorące. 

FUNKCJA PODGRZEWANIA 

Ta funkcja kompensuje straty ciepła pojawiające się po otwarciu drzwi w celu włożenia 

żywności. 

Wstępne ogrzewanie jest domyślnie wyłączone; oznacza to, że NIGDY nie jest on 

wykonywany, chyba że jest ustawiony w recepturze, którą operator chce uruchomić. 

Ustaw wstępne podgrzewanie, postępując zgodnie z poniższą procedurą: 

1. Ustaw temperaturę gotowania, czas trwania i gotowanie na parze (jeśli jest to konieczne), 

tak jak podano w poprzednich rozdziałach. 

2. Naciskaj przycisk F, aż na wyświetlaczu TIMER pojawi się słowo PRH (podgrzewanie), a na 

dolnym wyświetlaczu pojawi się OFF, aby wskazać, że teraz podgrzewanie wstępne zostało 

dezaktywowane (a zatem, jeśli gotowanie zostanie rozpoczęte, nie zostanie ono wykonane). 

3. Obrócić pokrętło TEMPERATURY i ustawić żądaną temperaturę podgrzewania (od 30 ° C 

do 270 ° C - zwykle zalecamy ustawienie jej o około 30 ° C wyższej niż temperatura 

gotowania). 

4. Poczekaj 5 sekund bez dotykania żadnego klawisza, aby zapamiętać ustawioną wartość. 

Powtórz tę samą procedurę dla każdej nowej, ręcznej lub automatycznej receptury, która ma 

zostać ustawiona. 

UWAGA: podczas fazy wstępnej parowanie nie działa. 

Po uruchomieniu piekarnika (przez naciśnięcie przycisku START / STOP) na wyświetlaczu 

temperatury pojawia się słowo PRH wskazujące, że faza podgrzewania jest wykonywana. Po 

osiągnięciu temperatury podgrzewania piec emituje brzęczenie. Sygnał przerywa, gdy 

drzwi są otwarte (aby wstawić żywność do piekarnika) i rozpoczyna się faza gotowania 

programu. Jeśli chcesz zatrzymać sygnał bez aktywacji fazy lub wyłączyć podgrzewanie, 

naciśnij przycisk START / STOP. 

Jeśli operator wciśnie przycisk START / STOP podczas wstępnego podgrzewania, ale przed 

usłyszeniem szumu, piec się wyłączy; jeśli przycisk zostanie naciśnięty ponownie, piekarnik 

rozpocznie wstępne podgrzewanie od miejsca, w którym zostało przerwane. 

OSTRZEŻENIE: pozostaw PRH dezaktywowany (wyświetlacz temperatury wyłączony), jeśli w 

pierwszej fazie (F1) ustawiony jest okres PAUZY. 

FUNKCJA PAUZY 

Możliwe jest wprowadzenie PAUZY w przepisie (na przykład, aby pozwolić na zakwas 

spożywczy). 

Podczas PAUSE wentylatory i ogrzewanie są WYŁĄCZONE, a komin jest zamknięty. 

UWAGA: można wprowadzić wartość pary. 
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Aby utworzyć program z pauzą, wybierz STOP, obracając pokrętło TEMPERATURY w 

wybranej fazie. 

Ustaw czas przerwy za pomocą pokrętła TIMER. 

Naciśnij klawisz F i ustaw następujące fazy receptury. 

OSTRZEŻENIE: pozostaw PRH dezaktywowany (wyświetlacz temperatury wyłączony), jeżeli w 

pierwszej fazie (F1) ustawiony jest okres PAUZY. 

ŚWIATŁA 

W sektorze pary, po prawej stronie wyświetlacza, znajdują się światła oporowe; gdy są 

zielone, wskazują, że opory są WYŁĄCZONE; gdy są czerwone, wskazują, że rezystancje są 

włączone. Lampka po lewej stronie wyświetlacza świeci na zielono, gdy drzwi są zamknięte, a 

czerwona, gdy drzwi są otwarte. 

USTAWIENIE JĘZYKA 

Trzymaj wciśnięte klawisze + i - w sektorze włączania jednocześnie, aż na wyświetlaczu 

PROGRAM zostanie wyświetlona lista ustawień, które można modyfikować (ustawić zegar, 

język, oceny); 

1. Naciskaj przycisk + lub -, aż na wyświetlaczu PROGRAM pojawi się napis LANGUAGE 

2. Naciśnij przycisk P / M, a na wyświetlaczu TIMER pojawi się bieżące ustawienie (ITAL, 

ENGL, ESPA, FRAN, DEUT) 

3. Obróć pokrętło A, aby zmienić ustawienie i wybierz żądane ustawienie. 

4. Naciśnij przycisk ON / OFF w sekcji Włączanie, aby zapamiętać wybrane ustawienie. 

Konwersja stopni Celsjusza (° C) do fahrenheit (° F) 

Domyślnie piekarnik używa stopni Celsjusza (° C). Aby przełączyć ustawienie na Fahrenheita 

(° F), wykonaj następujące czynności: 

1. Przytrzymaj jednocześnie przyciski + i - sektora włączania, aż na wyświetlaczu PROGRAM 

pojawi się lista ustawień, które można modyfikować (np. zegar, język i stopnie); 

2. Naciskaj klawisze + lub -, aż na ekranie PROGRAM pojawi się STOPNIE 

3. Naciśnij przycisk P / M, a na wyświetlaczu TIMER pojawi się bieżące ustawienie 

4. Obróć pokrętło A, aby zmodyfikować ustawienie 

5. Naciśnij przycisk ON / OFF w sektorze przełączania, aby zapamiętać wybrane ustawienie 
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WPROWADŹ LUB MODYFIKUJ BIEŻĄCY CZAS 

1. Przytrzymaj wciśnięty jednocześnie klawisze + i - sektora przełączania, aż na wyświetlaczu 

PROGRAM zostanie wyświetlona lista ustawień, które można modyfikować (ustawić zegar, 

język, oceny); 

2. Naciskaj przycisk + lub -, aż na wyświetlaczu PROGRAM pojawi się słowo SET CLOCK 

3. Naciśnij przycisk P / M, a wyświetlacz TIMER wyświetli bieżące ustawienie 

4. Obróć pokrętło A, aby zmodyfikować ustawienie. 

5. Naciśnij przycisk ON / OFF z sekcji Włączanie, aby zapamiętać wybrany czas. 

WYŚWIETLANIE WERSJI FABRYCZNEJ 

1. Gdy kuchenka jest w trybie gotowości (OFF), naciśnij przycisk * "MEMORY 

2. Wyświetlacz pokazuje wersję oprogramowania układowego. Dawny. "16 A ..." 

OCHRONA PRZEPISÓW 
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1. Istnieje możliwość zablokowania zmiany parametrów receptury zapisanych w pamięci 

systemowej (zarówno domyślnych receptur, jak i receptur zapamiętanych przez 

użytkownika). 

2. Gdy piekarnik znajduje się w trybie gotowości (OFF), przytrzymaj jednocześnie klawisze F i 

P / M, aż na wyświetlaczu PROGRAM pojawi się słowo REC 

3. Obróć pokrętło (timer). 

4. Górny wyświetlacz wyświetla alternatywnie OFF lub ON. 

5. "ON" = zabezpieczenie ustawień WŁĄCZONY (nie można modyfikować receptur) 

6. "OFF" = zabezpieczenie ustawień DISABLED (można modyfikować receptury) 

7. Aby wyjść i zapamiętać ustawienie, naciśnij przycisk ON / OFF. 

SYSTEM WASH 

»» OBSŁUGA SYSTEMU MYCIA 

Zestaw do mycia może działać tylko w połączeniu z cyfrowym piekarnikiem serii 

MAGELLANO. Zestaw do mycia jest bezpośrednio kontrolowany przez piec. Naciśnij przycisk 

ON / OFF, aby włączyć lub wyłączyć piekarnik. Naciśnij przycisk P / M, aby wejść do programu 

piekarnika. Użyj klawisza -, aby wybrać jeden z następujących programów prania (patrz ekran 

PROGRAM): 

• P L5 - uzupełnianie płynu do płukania (należy używać tylko w przypadku pierwszego użycia 

lub po wymianie zbiornika detergentu): czas trwania: 3 minuty (wyświetla TIMER) 

• P L4 - detergent do ponownego ładowania (należy używać tylko w przypadku pierwszego 

użycia lub po wymianie zbiornika detergentu): czas trwania: 3 minuty (wyświetla TIMER) 

• P L3 - Długie pranie: czas trwania 50 minut, zużycie wody 61 l. Wyświetlacz TIMER pokazuje 

fazę w toku. 

• P L2 - Płukanie średnie: czas trwania 46 minut, zużycie wody 38 l. Wyświetlacz TIMER 

pokazuje fazę w toku. 

• P L1 - krótkie pranie: czas trwania 44 minuty, zużycie wody 34 l. Wyświetlacz TIMER 

pokazuje fazę w toku. Każdy program prania ma kilka faz, które są identyfikowane na 

wyświetlaczu TIMERA. 

Wyświetlacz TEMPERATURA pokazuje temperaturę w komorze dla każdej fazy. Po umyciu na 

wyświetlaczu TIMER pojawia się słowo END, a piec emituje brzęczyk. Teraz naciśnij STOP, aby 

przejść do innego programu prania lub innego programu gotowania. 

UWAGA: system mycia można aktywować tylko wtedy, gdy temperatura jest niższa niż 120 ° 

C 

 

VIII. Regularna konserwacja 

Użytkownik musi przeprowadzać regularną konserwację. Wezwać Centrum Pomocy oraz 

wyspecjalizowanego i autoryzowanego technika do przeprowadzenia nadzwyczajnych 

czynności konserwacyjnych. 

CZYSZCZENIE: OGÓLNE PRZEPISY 

Przed czyszczeniem piekarnika odłącz zasilanie i poczekaj, aż piekarnik ostygnie. 



 
 

27  
 

UWAGA: nigdy nie myj piekarnika strumieniem wody lub parą pod ciśnieniem. 

»» REGULARNE CZYSZCZENIE KOMORY GOTOWANIA 

Zalecamy codzienne czyszczenie komory gotowania ze względów higienicznych i w celu 

zapobiegania korozji stali. 

Do czyszczenia piekarnika nie wolno używać pistoletów ciśnieniowych ani wytwornic pary ani 

żadnych produktów kwaśnych, substancji ściernych, żrących detergentów z piaskiem lub 

ługiem. 

Aby wyczyścić piekarnik ręcznie, wykonaj poniższą procedurę: 

1. Włącz piekarnik i ustaw temperaturę na 80 ° C 

2. Pozostaw piekarnik na 10 minut na parze 

3. Wyłącz piekarnik i pozwól mu ostygnąć 

4. Wyczyść ciepłą wodą z mydłem, a następnie spłucz prawidłowo 

Zabrania się mycia komory pieczenia, gdy temperatura jest wyższa niż 70 ° C, 

niebezpieczeństwo oparzenia. 

Aby zachować integralną i wydajną uszczelkę komory piekarnika, należy ją czyścić 

codziennie, używając nieściernego detergentu. 

Użyj plastikowej szpatułki lub gąbki namoczonej w occie i ciepłej wodzie, aby usunąć brud. 

Uwaga: jeśli tłuszcz lub resztki jedzenia są obecne w komorze pieczenia, mogą się zapalić; w 

związku z tym zalecamy ich usunięcie tak szybko, jak to możliwe. 

Używaj tylko produktów zalecanych przez producenta. 

»» CZYSZCZENIE ZEWNĘTRZNYCH CZĘŚCI PIECA 

Użyj szmatki nasączonej ciepłą wodą lub produktu odpowiedniego do czyszczenia stali. Nie 

używaj kwaśnych produktów ani amoniaku. 

UWAGA: nigdy nie czyść piekarnika strumieniem wody lub parą pod ciśnieniem. 

»» CZYSZCZENIE DRZWI I SZKŁA DRZWI 

Zaczekaj, aż piec ostygnie przed czyszczeniem szyby drzwi. Otwórz drzwi i obróć płytki ze 

stali nierdzewnej, aby usunąć szybę. W tej pozycji szkło jest nadal zablokowane przez 

zawiasy, ale drzwi można prawidłowo wyczyścić. 

WYMIANA LAMPY 

UWAGA: aby uniknąć porażenia prądem lub uszkodzenia ciała, należy ściśle przestrzegać 

następującej procedury: 

• Odłącz zasilanie elektryczne od piekarnika i pozwól mu ostygnąć 

• Zdejmij boczne kratki podtrzymujące patelnie 

• Odkręcić (patrz rysunek 1) lub zdjąć (patrz rysunek 2) szklaną pokrywkę i zwrócić uwagę na 

uszczelkę C. Wymień lampę B na lampę o tej samej charakterystyce. 

• Wkręć (patrz rysunek 1) lub cofnij (patrz rysunek 2) szklaną pokrywę, zwracając uwagę na 

uszczelkę C. 

• Umieść z powrotem siatkę boczną i upewnij się, że są one właściwie zamocowane. 
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• jeśli pokrywa jest zepsuta lub uszkodzona, nie używaj kuchenki do momentu wymiany 

pokrywy (wezwij centrum pomocy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX. Okresowa konserwacja  

Piekarnik powinien być sprawdzany okresowo (przynajmniej raz w roku) przez 

wyspecjalizowanego i autoryzowanego technika. 

Czynności konserwacyjne, a także montaż lub naprawy muszą być wykonywane przez 

Centrum Pomocy. Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności odłącz zasilanie i zamknij 

zawory zasilania wodą i zaczekaj, aż piekarnik ostygnie. Przed przesunięciem piekarnika 

upewnij się, że połączenia elektryczne i wodne (tj. Kable, woda i rury odprowadzające) 

zostały prawidłowo usunięte. Jeśli piekarnik stoi na platformie z kółkami, upewnij się, że 

kable elektryczne lub rury nie są uszkodzone podczas przesuwania piekarnika. Zastosuj 

blokadę antypoślizgową. Nie umieszczaj piekarnika w pobliżu źródeł ciepła, takich jak 

frytownice. 

Po wykonaniu czynności konserwacyjnych ustaw piekarnik z powrotem na swoim miejscu i 

upewnij się, że połączenia elektryczne i wodne zostały wykonane prawidłowo. 

KONSERWACJA W PRZYPADKU AWARII 

Odłącz piekarnik od źródła zasilania i odetnij dopływ wody. Przed wezwaniem do Centrum 

Pomocy sprawdź poniższą tabelę (patrz poniżej). 

Błąd Przyczyna Rozwiązanie 

W trybie START, 
piekarnik się nie uruchamia 

Drzwi nie są zamknięte Upewnij się, że drzwi są 
zamknięte 

Mikroprzełącznik nie 
wykrywa, że drzwi są 
zamknięte 

Poproś o 
wyspecjalizowanego 
technika o pomoc 
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Lampka pieca jest 
wyłączona 

Żarówka nie jest 
odpowiednio dokręcona 

Włóż poprawnie lampę 

Żarówka jest przepalona Włóż poprawną lampę 

Piec nie piecze 
równomiernie 

Wentylatory nie zmieniają 
kierunku 

Poproś o 
wyspecjalizowanego 
technika o pomoc Jeden z wentylatorów się 

zatrzymuje 

Jeden z elementów 
grzejnych jest uszkodzony 

Piec nie jest całkowicie 
wyłączony 

Brak zasilania. Przywróć je Przywróć napięcie zasilania 

Połączenie elektryczne jest 
wykonane niepoprawnie 

Sprawdź połączenie 
elektryczne z siecią 
elektryczną 

Termostat bezpieczeństwa 
został aktywowany. Prosi o 
wyspecjalizowanego 
technika 

Poproś o 
wyspecjalizowanego 
technika o pomoc 

Woda nie wychodzi z 
parujących rur 

Wlot wody jest zamknięty Otwórz zawór wlotowy 
wody 

Podłączenie wody jest 
wykonane nieprawidłowo 

Sprawdź połączenie z siecią 
wodociągową 

Filtry wlotowe wody są 
zatkane 

Wyczyść filtry 

Woda wypływa z uszczelki, 
gdy drzwi są zamknięte 

Uszczelka jest brudna Wyczyść uszczelkę za 
pomocą wilgotnej szmatki 

Uszczelka jest uszkodzona Poproś o 
wyspecjalizowanego 
technika o pomoc 

Mechanizm drzwiowy jest 
zepsuty 

 

Wentylator zatrzymuje się 
podczas operacji 

Termostat bezpieczeństwa 
silnika został aktywowany 

Wyłącz piec i poczekaj, aż 
zabezpieczenie termiczne 
silnika zostanie 
automatycznie 
przywrócone. Jeśli problem 
pojawi się ponownie, poproś 
o pomoc technika  

Skraplacz silnika jest 
uszkodzony 

Poproś o 
wyspecjalizowanego 
technika o pomoc 

 

Jeśli usterka nadal występuje, skontaktuj się ze sprzedawcą lub producentem i poproś o 

interwencję wyspecjalizowanego technika. Podaj artykuł (ART) i numer seryjny (nr seryjny) 

twojego piekarnika. Dane są podane na tabliczkach znamionowych z tyłu urządzenia. 

WIADOMOŚCI I BŁĘDY (tylko dla pieców z cyfrowym wyświetlaczem) 
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W przypadku awarii kuchenka wyłączy się, wyświetlacz pokaże kod błędu, a sygnał 

dźwiękowy będzie aktywny przez około 1 minutę. Jest to przydatne do rozwiązania problemu 

lub ułatwienia naprawy w przypadku awarii. 

Kod Przyczyna rozwiązanie 

Er01 Alarm sondy w komorze. 
Błąd zostanie pokazany w 
przypadku awarii sondy 
komory (wszystko jest 
wyłączone, z wyjątkiem 
światła, a trwający cykl jest 
przerywany) 

Poproś o 
wyspecjalizowanego 
technika o pomoc 

Er02 Alarm termostatu 
bezpieczeństwa piekarnika. 
Alarm zostanie włączony, 
jeśli ogrzewanie nie działa 
poprawnie (wszystko jest 
wyłączone, z wyjątkiem 
światła, a trwający cykl jest 
przerywany) 

Poproś o 
wyspecjalizowanego 
technika o pomoc 

Er03 Klucz panelu sterowania jest 
uszkodzony. Dolny 
wyświetlacz pokazuje P-X, 
gdzie X to numer 
uszkodzonego klucza (patrz 
tabela poniżej) 

Spróbuj nacisnąć i zwolnić 
klawisz. Jeśli usterka pojawi 
się ponownie, zadzwoń do 
Centrum Pomocy 
Producenta. 

 

 

 

 

 

1 Zadzwoń do Centrum Pomocy Producenta 

2 Podaj kod błędu 

3 Podaj informacje znajdujące się na tabliczce znamionowej. 

Ogólne warunki gwarancji 

Niniejszy dokument reguluje zasady gwarancji udzielanej przez spółkę Resto Quality sp. z o.o. 

na sprzedawane 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 sprzedawany towar.   

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

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



 
 

31  
 

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

działań celem przywrócenia Urządzeń do prawidłowego funkcjonowania – do stanu w 

którym możliwe będzie normalne i zgodne z przeznaczeniem korzystanie z urządzeń - jeżeli 

wada występowała lub była następstwem wad tkwiących w Urządzeniach (Urządzeniu) w 

chwili jego sprzedaży (wady produkcyjne, 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 

konieczności : 

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 uprawnionego serwisanta.  

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

odpowiednich 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 normalnemu zużyciu – lampy, żarówki, bezpieczniki, baterie, 

uszczelki, paski klinowe, łańcuchy 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 

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

i. jak również usterki będące następstwem powyższych zdarzeń 

8. Przypominamy o obowiązku sprawdzenia towaru dostarczanego do Państwa w obecności 

kuriera (dostawcy, przewoźnika) oraz w przypadku stwierdzenia uszkodzeń o obowiązku 

sporządzenia protokołu zgłoszenia szkody. Brak sprawdzenia przesyłki oraz prawidłowego 

zgłoszenia reklamacji do przewoźnika skutkuje utratą późniejszej możliwości do zgłoszenia 

roszczeń z tego tytułu.  
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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 relacji.  

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 niezakłócony. 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 serwisu 

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 serwisantów 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 załadunkowych).  

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

świadczyć pomoc w organizacji transportu Urządzenia.  

e. obowiązkiem Klienta jest terminowy odbiór Urządzenia zwrotnie przesyłanego po 

przeprowadzeniu prac serwisowych w szczególności odbiór przesyłki w czasie i 

miejscu uzgodnionym. Ewentualny brak odbioru Urządzenia wedle pierwotnych 

mailto:serwis@restoquality.pl
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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 

Urządzeń: 

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 przeprowadzenia prac serwisowych podmiot części zamiennych i w zależności 

od terminu realizacji dostaw przez producenta może wynieść do 60 dni od daty 

wizyty serwisanta.  

 

Spółka      Klient 

 

 

 


