
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
    

   

 

Piec konwekcyjny z nawilŜaniem 
4x GN 1/1, manualny 

 
225677 

 
 

Instrukcja obsługi 
 

Przed uruchomieniem urządzenia naleŜy koniecznie dokładnie przeczytać 
niniejszą instrukcję obsługi. 
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UWAGA: wszystkie urządzenia wymagające stałego podłączenia do sieci wodnej (między innymi niniejsze 

urządzenie) koniecznie muszą mieć podłączony dodatkowo zmiękczacz wody usuwający  

z niej związki wapnia i magnezu. Zmiękczacz musi być uŜytkowany zgodnie  z zaleceniami producenta 

zawartymi w instrukcji obsługi.           

 

W przypadku braku podłączenia zmiękczacza lub jego złego uŜytkowania i/lub regeneracji dystrybutor 

nie będzie uznawać reklamacji związanych z naprawami wynikającymi  

z zakamienienia urządzenia. 

 

 

Zaleca się stosowanie zmiękczaczy z bogatej oferty HENDI 
W odpowiednim doborze konkretnego modelu pomoŜe  
Ci przedstawiciel handlowy firmy HENDI 
 
 
Do prawidłowej regeneracji zmiękczaczy zalecamy: 
 

o Tabletki solne, worek 25 kg – kod: 231265  
 
 
 
 
 
 

Twardość wody 

Stopnie 

niemieckie (°dH) 

Stopnie 

francuskie (°fH) 
mmol/l 

Stopnie 

Clarka 

Podłączenie 

zmiękczacza 

powyŜej 24 powyŜej 40 powyŜej  4,2 powyŜej 28 Konieczne 

18 - 24 32 - 40 3,2 – 4,2 22 - 28 Konieczne 

12 - 18 19 – 32 2,1 – 3,2 13 - 22 Konieczne 

4 - 12 7 - 19 0,7 – 2,1 5 - 13 Konieczne 

poniŜej 4 poniŜej 7 poniŜej 0,7 poniŜej 5 Niewymagane 
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1. Obsługa techniczna 

Kontrola techniczna urządzeni dwa razy do roku pomaga przedłuŜyć Ŝywotność urządzenia i gwarantuje 

jego lepsze działanie. NaleŜy dopilnować, by serwis był wykonywany wyłącznie przez wykwalifikowany 

personel. W przypadku zamawiania jakichkolwiek części zamiennych lub w celu uzyskania informacji na 

temat urządzenia naleŜy zawsze podać jego numer seryjny i model/kod  (dane przedstawione na tabliczce 

znamionowej z tyłu pieca). 

2. OstrzeŜenia ogólne 
Bardzo waŜne!: Niniejszą instrukcję naleŜy przechowywać razem z urządzeniem, aby w przyszłości mieć 

moŜliwość zweryfikowania informacji. PoniŜsze ostrzeŜenia zostały sporządzone z myślą o 

bezpieczeństwie osób obsługujących i osób postronnych. Prosimy uwaŜnie się z nimi zapoznać przed 

zainstalowaniem lub korzystaniem z urządzenia: 

− Jeśli w momencie odbioru towaru jego opakowanie jest uszkodzone, naleŜy napisać stosowną 

adnotację na dokumencie dostawy oraz sprawdzić przy kurierze dostarczoną przesyłkę 

− Temperatura wnętrza magazynu nie moŜe być niŜsza niŜ -9
o
C; w przeciwnym razie termostatyczne 

urządzenia sterujące (termostat regulacyjny i bezpieczeństwa) urządzenia zostaną uszkodzone. 

Niezastosowanie się do tego zakazu spowoduje wyłączenie wszelkiej odpowiedzialności producenta 

urządzenia. 

− Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do zastosowań profesjonalnych i musi być obsługiwane 

wyłącznie przez wykwalifikowany personel, przeszkolony w jego obsłudze. 

− Niniejsze urządzenie naleŜy stosować wyłącznie w celu, w którym zostało zaprojektowane, tj. 

do gotowania potraw w piecu. Wszelkie inne zastosowania uwaŜa się za niewłaściwe.  

− Wszelkie niezbędne modyfikacje układu elektrycznego (w celu umoŜliwienia instalacji urządzenia) 

mogą być wykonane wyłącznie przez wykwalifikowany personel. 

− Modyfikacja lub próba modyfikacji charakterystyki urządzenia jest niebezpieczna. 

− Urządzenia nie wolno czyścić bezpośrednim strumieniem wody i/lub pary wodnej – woda we 

wnętrzu urządzenia moŜe wywołać niepoŜądane i niebezpieczne reakcje.  

− Przed przeprowadzeniem konserwacji lub czyszczeniem urządzenia, naleŜy je odłączyć od zasilania 

elektrycznego i pozwolić mu ostygnąć. 

− Przy całkowitym otwarciu uchylnych drzwiczek, nie wolno niczego stawiać na ich powierzchni - w 

przeciwnym razie zawiasy mogą zostać nieodwracalnie uszkodzone. 

− Okresowe kontrole i naprawy nie mogą być przeprowadzone przez uŜytkownika. NaleŜy 

skontaktować się z najbliŜszym Serwisem i stosować wyłącznie oryginalne części zamienne. 

Uwaga: Niewłaściwe lub nieprawidłowe korzystanie i niezastosowanie się do instrukcji 

instalacji zwalnia producenta z wszelkiej odpowiedzialności. NaleŜy bezwzględnie przestrzegać 

wskazówek przedstawionych w ustępie pt. „POZYCJONOWANIE”. 

3. Dane techniczne 

Model 225677 

Wymiary urządzenia Dł. x Głęb. x Wys. 
(mm) 

790x750x635 

Waga (kg) 58 

Ilość / Moc jednej grzałki (kW) 2 / 3 

  

Max. pobór mocy (kW) 6,4 

Napięcie zasilania (V) 400 2N (50 lub 60 Hz na Ŝyczenie) 
Przekrój przewodu zasilającego 4 x 2,5 mm

2
 

Rodzaj przewodu H07RN-F 

Łączący kabel elektryczny Tipo Y 

Klasa  I 

Stopień zabezpieczenia przed wilgocią IPX3 

Ciśnienie wody (kPa) 100-200 

Poziom hałasu działającego urządzenia poniżej 70 dB (A). 

Tabliczka znamionowa znajduje się na tylnej ściance urządzenia. 
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4. Instrukcja dla instalatora 

PoniŜsza instrukcja przeznaczona jest dla wykwalifikowanego instalatora w celu zapewnienia jak 

najbardziej prawidłowego przeprowadzenia instalacji, korekty ustawienia i czynności konserwacyjnych 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wszelkie czynności naleŜy wykonywać gdy urządzenie jest 

odłączone od zasilania elektrycznego. Przed uŜyciem urządzenia, starannie usunąć specjalną folię 

samoprzylepną chroniącą elementy ze stali nierdzewnej. Z powierzchni usunąć wszelkie pozostałości kleju. 

W razie potrzeby, naleŜy je natychmiast usunąć przy pomocy odpowiedniego rozpuszczalnika. 

MontaŜ nóŜek – NóŜki umieszczone są wewnątrz urządzenia i naleŜy je zamocować w czterech 

gwintowanych otworach w podstawie. Wysokość nóŜek moŜna regulować poprzez dokręcanie lub 

odkręcanie, zgodnie z potrzebą.  

Pozycjonowanie – Ustawić urządzenie w pozycji idealnie poziomej na stole lub podstawie (stół lub 

podstawa musi znajdować się minimum 85 cm ponad podłogą). Ustawić go w odległości co najmniej 10 cm 

od ścian bocznych i ściany tylnej, aby umoŜliwić swobodny przepływ powietrza wokół urządzenia. 

Urządzenie jest wentylowane przez specjalne otwory w metalowych ściankach zewnętrznej obudowy, co 

zapewnia efektywność i długą Ŝywotność. Z tego powodu surowo zabronione jest zasłanianie otworów 

wentylacyjnych, nawet częściowo lub na krótki okres czasu. Niezastosowanie się do tego zakazu 

zwalnia producenta urządzenia z wszelkiej odpowiedzialności i powoduje natychmiastową utratę 

wszelkich praw z tytułu gwarancji na urządzenie, z powodu świadomego naruszenia jego zgodności 

konstrukcyjnej. Ponadto, urządzenie nie nadaje się do obudowania oraz grupowego ustawiania z innymi, 

identycznymi urządzeniami. 

Połączenie elektryczne – Urządzenie musi zostać podłączone do sieci elektrycznej zgodnie z 

obowiązującymi lokalnymi przepisami. Przed połączeniem naleŜy sprawdzić: 

− czy wartości napięcia i częstotliwości sieci zasilania elektrycznego są zgodne z wartościami podanymi na 

tabliczce znamionowej urządzenia; 

− czy zawór ograniczający i układ są w stanie utrzymać obciąŜenie urządzenia (patrz tabliczka 

znamionowa); 

− czy układ zasilania elektrycznego jest odpowiednio uziemiony zgodnie z obowiązującymi 

przepisami; 

− czy pomiędzy urządzeniem a siecią zasilania, w bezpośrednim połączeniu z siecią został zamontowany 

rozłącznik wielobiegunowy o minimalnej odległości między stykami wynoszącej 3 mm, dopasowany do 

obciąŜenia i spełniający obowiązujące przepisy; 

− czy rozłącznik wielobiegunowy zastosowany w połączeniu jest łatwo dostępny po zainstalowaniu 

urządzenia; 

− czy Ŝółto-zielony przewód uziemienia nie jest naruszony przez rozłącznik; 

− zasilanie elektryczne w czasie pracy urządzenia nie moŜe odbiegać od napięcia znamionowego o ±10%; 

− naleŜy dopilnować, by po wpięciu przewodu zasilającego do gniazda, przewód nie dotykał gorących 

części urządzenia; 

− jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, Państwa 

serwis techniczny lub osobę z odpowiednimi kwalifikacjami, w celu uniknięcia wszelkiego ryzyka. 

Podłączenie do sieci wodociągowej (wyłącznie do wody pitnej)  – (dla pieca z zaworem 

elektromagnetycznym parownika) Urządzenie powinno być zaopatrywane w zmiękczoną wodę pitną o 

twardości od 0,5
o
fH do 5

o
fH (obowiązkowe jest stosowanie zmiękczacza, by ograniczyć gromadzenie się 

kamienia kotłowego wewnątrz komory gotującej) oraz ciśnieniu w przedziale od 100 do 200 kPa (1,0 – 2,0 

bar). 

Połączenie z siecią wodociągową powinno być wykonane za pomocą gwintowanego zaworu 

elektromagnetycznego o średnicy ¾” z tyłu (u dołu) urządzenia, z zamocowaniem filtra mechanicznego i 

zaworu (kranu) odcinającego (przed podłączeniem filtra, naleŜy pozwolić wypłynąć pewnej ilości wody w 

celu wypłukania z rury ewentualnych zanieczyszczeń). Wszelkie uszkodzenia urządzenia wynikłe z braku 
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zastosowania zmiękczacza nie podlegają naprawom gwarancyjnym ze wszelkimi związanymi z tym 

konsekwencjami. 

Odpływ wody 

Rura odpływowa (patrz rys. 1) drenująca wnętrze pieca wychodzi z tyłu urządzenia. Rurę tę naleŜy połączyć 

z rurą z materiału wytrzymującego temperaturę pary (od +90
º
C do +100

º
C) o średnicy wewnętrznej 

wynoszącej 30 mm (DN 30). Aby zapobiec zapchaniu, najlepiej zastosować sztywną rurę i upewnić się, Ŝe 

na przebiegu rury odpływowej nie ma zagięć „kolankowych”. Ponadto, odpływ powinien być nachylony w dół 

(minimalne nachylenie 5%) na całej długości (przy czym ową długość liczy się od rury odpływowej 

urządzenia do punktu odpływu i nie moŜe ona przekraczać 2 metrów). Linia odpływu musi przebiegać do 

otwartego odpływu w podłodze (rys. 2) a pomiędzy linią odpływu biegnącą od urządzenia a kołnierzem rury 

pionowej naleŜy zachować odstęp o długości 25 mm (przerwa powietrzna). W celu zapewnienia zgodności z 

obowiązującymi normami higieny, linia połączona z rurą odpływową urządzenia nie moŜe się bezpośrednio 

stykać z punktem odpływu. Zalecane jest zainstalowanie odpowiedniego zaworu w linii łączącej rurę 

odpływową urządzenia z kanalizacją, zapobiegającego powrotowi pary z odpływu.  

 

   Rys. 1        Rys. 2 

Połączenie przewodu zasilania – Aby uzyskać dostęp do płytki zaciskowej, naleŜy zdjąć panel z tylnej-bocznej 

części urządzenia. Aby umoŜliwić przejście kabla, naleŜy poluzować jego zacisk. UłoŜyć przewody w taki 

sposób, aby przewód uziemiający był ostatnim, który odłączy się od swego zacisku w przypadku, gdyby kabel 

znalazł się w wadliwej trakcji. Następnie naleŜy podłączyć przewody fazowe do zacisków oznaczonych „L1” i 

„L2”, podłączyć przewód zerowy do zacisku oznaczonego „N” a przewód uziemiający do zacisku 

oznaczonego symbolem zgodnie z poniŜszym schematem: 

 

(powyŜszy schemat połączeń elektrycznych umieszczono w pobliŜu płytki zaciskowej układu zasilania). 

Docisnąć zacisk kabla i z powrotem załoŜyć panel na tylnej-bocznej ścianie urządzenia. 

Urządzenie musi był podłączone do układu ekwipotencjalnego, którego wydajność naleŜy uprzednio 

sprawdzić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Połączenie to musi zostać wykonane pomiędzy róŜnymi urządzeniami za pomocą odpowiedniego zacisku 

oznaczonego symbolem . Przewód ekwipotencjalny musi mieć przekrój minimum 2,5 mm
2
. Zacisk 

ekwipotencjalny znajduje się z tyłu urządzenia.  
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Termiczny wyłącznik bezpieczeństwa – Urządzenie posiada ręcznie resetowany wyłącznik termiczny. 

Chroni on przed nadmiernymi niebezpiecznymi temperaturami, które mogą powstać we wnętrzu urządzenia. 

Uruchomiony, wyłącznik odcina napięcie od urządzenia.  

5. Instrukcja obsługi (dla uŜytkownika) 

Przy pierwszym uŜyciu zaleca się włączenie urządzenia na bez wsadu, na ok. godzinę i ustawionego na 

maksymalną temperaturę. W ten sposób usunięte zostaną nieprzyjemne zapachy spowodowane izolacją 

cieplną i pozostałością smarów roboczych. Niniejsze urządzenie naleŜy stosować wyłącznie w celu, w 

którym zostało zaprojektowane, tj. do gotowania potraw w piecu. Wszelkie inne zastosowania uwaŜa 

się za niewłaściwe.  

Urządzenie słuŜy do: przygotowywania deserów, pizzy, mięsa, ryb, warzyw a takŜe zapiekania i odgrzewania 

potraw schłodzonych lub mroŜonych. Umieszczając Ŝywność w komorze gotowania naleŜy zostawić między 

naczyniami odstęp co najmniej 4 cm, aby nie blokować przepływu gorącego powietrza. Nie stosować naczyń 

z wyŜszymi od koniecznych krawędziami: krawędzie stanowią bariery blokujące cyrkulację gorącego 

powietrza. W celu uzyskania maksymalnej równomierności urządzenie naleŜy nagrzać przed gotowaniem. 

Nie solić potraw w komorze gotowania – moŜe to doprowadzić do powstania rdzy na stalowych częściach 

pieca. 

6. Istniejące czynniki ryzyka (dla uŜytkownika) 
Po gotowaniu drzwiczki naleŜy ostroŜnie uchylić, aby uniknąć gwałtownego uderzenia gorąca, które moŜe 

spowodować oparzenia. W trakcie działania urządzenia naleŜy uwaŜać na strefy gorące (oznaczone na 

urządzeniu) jego powierzchni zewnętrznej. Umieścić piec na stole  lub podstawie na wysokości co 

najmniej 85 cm nad podłogą.  Stół lub podstawa musi być w stanie utrzymać wagę urządzenia. 

Urządzenie powinno stać na stole lub podstawie stabilnie. Urządzenie zawiera części elektryczne a zatem 

nie wolno go myć strumieniem wody lub pary. 

Urządzenie podłączone jest do zasilania elektrycznego: przed pojęciem jakichkolwiek czynności 

czyszczenia, odłączyć urządzenie od zasilania. W celu uniknięcia nieprawidłowego podłączenia 

urządzenia, właściwe łącza elektryczne i przyłącze wody są oznaczone tabliczkami identyfikacyjnymi. Nie 

przesuwać urządzenia trzymając je za uchwyt drzwiczek (szklana płyta mogłaby pęknąć). Po całkowitym 

uchyleniu drzwiczek, nie wolno stawiać na ich wewnętrznej powierzchni Ŝadnych przedmiotów, w celu 

uniknięcia trwałego  uszkodzenia zawiasów. 

 

7. Jak korzystać z panelu sterowania 

 

 

 

 

 

 

 

  Rys. 3            Rys. 4     Rys. 5 
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Programowanie czasu gotowania – Aby uruchomić piec, naleŜy przekręć gałkę programatora (Rys. 3) zgodnie 

z symbolem (praca ciągła) lub zgodnie z wybranym czasem gotowania (do 120 minut). W tym drugim 

przypadku, koniec gotowania sygnalizowany jest automatycznym wyłączeniem się pieca. 

Programowanie temperatury gotowania – Przekręć gałkę termostatu regulacyjnego (Rys. 4) zgodnie z 

wybraną temperaturą gotowania. 

Programowanie ilości pary – W celu generowania pary podczas działania pieca (tylko przy nagrzanej komorze  

gotowania), przekręcić gałkę automatycznego parownika (Rys. 5) do odpowiedniej wartości (od 1 do 5). Po 

przekręceniu gałki do pozycji „•” (WYŁĄCZONE), parownik przestaje działać. 

Lampka wskaźnika termostatu sterującego – Pomarańczowa lampka wskaźnika termostatu 

sterującego wyłącza się w momencie osiągnięcia zaprogramowanej temperatury we wnętrzu komory 

gotowania. Zapala się ponownie, gdy termostat załączy się ponownie w celu przywrócenia poŜądanej 

temperatury. 

 

Lampka wskaźnika automatycznego nawilŜania – zapalona pomarańczowa lampka wskaźnika 

automatycznego nawilŜania wskazuje, Ŝe zawór elektromagnetyczny wody działa, a zatem komorze 

gotowania wytwarzana jest para. 

 

Lampka wskaźnika programatora „końca gotowania – zapalona zielona lampka programatora 

wskazuje, Ŝe piec działa i Ŝe czas gotowania jest aktywny. 

 

 

Wewnętrzne oświetlenie pieca – Podczas pracy pieca, wewnątrz komory pali się światło. 

By wyłączyć piec – Przekręcić gałki programatora „końca gotowania” i termostatu w pozycję „WYŁĄCZONE”. 

Po zakończeniu korzystania z pieca, naleŜy zakręcić zawór wody nad urządzeniem i odłączyć zasilanie 

elektryczne. 

8. Gotowanie w piecu 

Przed włoŜeniem Ŝywności, naleŜy rozgrzać piec do wymaganej temperatury. Gdy piec osiągnie określoną 

temperaturę, naleŜy umieścić wewnątrz Ŝywność i sprawdzić czas gotowania. Wyłączyć piec 5 minut przed 

teoretycznym czasem, aby odzyskać nagromadzone ciepło. 

Gotowanie konwekcyjne – Włączyć piec i przekręcić gałkę termostatu do wymaganej temperatury.  

Gotowanie konwekcyjne z nawilŜaniem – Włączyć piec i przekręcić gałkę termostatu do wymaganej 

temperatury oraz nastawić gałkę nawiląznia na odpowiednią ilość pary. 

RozmraŜanie - Włączyć piec i przekręcić gałkę termostatu i parownika na pozycję „•” (WYŁĄCZONE). 

9. Porady dotyczące gotowania 

 

Gotowanie konwekcyjne – Gorąco jest oddawane poŜywieniu przez uprzednio nagrzane powietrze, którego 

cyrkulację wymusza komora gotowania. Gorąco szybko i równomiernie dociera do wszystkich części komory 

gotowania, umoŜliwiając równoczesne gotowanie róŜnych rodzajów potraw (pod warunkiem, Ŝe mają tę samą 

temperaturę gotowania) umieszczonych na półkach, bez mieszania smaków i zapachów. Gotowanie 

konwekcyjne jest szczególnie przydatne do szybkiego rozmraŜania oraz pasteryzowania przetworów, lub 

suszenia grzybów i owoców. 
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Przygotowywanie deserów – Desery wymagają bardzo wysokiej temperatury (zwykle od 150 do 200
o
C) oraz 

uprzedniego rozgrzania pieca (przez około 10 minut). Drzwi pieca nie naleŜy otwierać do upływu co najmniej ¾ 

czasu pieczenia. Ubite ciasto powinno z trudem oddzielać się od łyŜki, gdyŜ zbyt duŜa płynność wydłuŜyłaby 

niepotrzebnie czas pieczenia. 

 

Pieczenie mięsa – Mięso przeznaczone do pieczenia powinno waŜyć co najmniej 1 kg, aby uniknąć 

nadmiernego wysuszenia. Bardzo delikatne mięsa czerwone, które mają zostać przygotowane w stanie 

„krwistym” i które muszą zostać upieczone z zewnątrz aby zatrzymać sos, wymagają krótkiego czasu pieczenia 

w wysokiej temperaturze (200-250
o
C). Jeśli czas pieczenia jest krótki, składniki sosu naleŜy umieścić w 

brytfannie natychmiast.  W przeciwnym razie naleŜy je dodać w ciągu ostatniej pół godziny. Stopień gotowości 

moŜna sprawdzić naciskając mięso łyŜką: jeśli mięso się nie ugina, oznacza to, Ŝe jest prawidłowo upieczone. W 

przypadku pieczeni wołowej i polędwicy, które muszą pozostać róŜowe w środku, czas pieczenia powinien być 

bardzo krótki. Mięso moŜna połoŜyć na talerzu nadającym się do uŜycia w piecu lub bezpośrednio na ruszcie, 

pod którym naleŜy umieścić naczynie do zbierania sosu. Po zakończeniu pieczenia, zaleca się odczekać 15 

minut przed rozkrojeniem mięsa, aby zapobiec wypłynięciu sosu. Przed podaniem naczynia mogą być 

podgrzewane w piecu przy minimalnej temperaturze. 

10. Codzienne czyszczenie i konserwacja 
(UWAGA: Przed jakimikolwiek zabiegami czyszczącymi i konserwacją naleŜy odłączyć zasilanie 

elektryczne oraz odczekać aŜ piec ostygnie). 

Czyszczenie ogólne – Piec naleŜy czyścić gdy jest zimny. Części emaliowane myć letnią wodą z mydłem, nie 

stosować produktów ściernych, stalowej wełny czy kwasów, które mogłyby uszkodzić ich powierzchnię. Do 

czyszczenia części stalowych nie stosować środków zawierających chlor (podchlorynu sodu, kwasu solnego, 

itp.) nawet w stanie rozcieńczonym. Stosować odpowiednie środki do tego przeznaczone lub nieco gorącego 

octu. Dokładnie spłukać wodą i wytrzeć do sucha miękką ścierką. Szklane drzwiczki pieca czyścić tylko gorącą 

wodą i nie uŜywać szorstkich ścierek. Elementy Ŝywności (szczególnie kwasowej, jak sól, ocet, cytryna, itp.) nie 

mogą zaschnąć się na elementach ze stali nierdzewnej, gdyŜ mogą je uszkodzić. Urządzenia nie naleŜy czyścić 

bezpośrednim strumieniem wody – woda we wnętrzu urządzenia moŜe wywołać niepoŜądane i niebezpieczne 

reakcje. Nie naleŜy stosować substancji Ŝrących (np. kwasu solnego) do czyszczenia ławy, na której 

umieszczono piec.  

Czyszczenie pieca – konieczne jest czyszczenie wnętrza pieca na koniec kaŜdego dnia uŜytkowania. W ten 

sposób łatwiej będzie usunąć pozostałości gotowania, zapobiegając ich spaleniu i/lub przypaleniu przy kolejnym 

uŜyciu pieca. Piec naleŜy dokładnie oczyścić gorącą wodą z mydłem lub odpowiednim produktem do tego 

przeznaczonym. 

Czyszczenie drzwiczek pieca 

Aby dokładnie wyczyścić drzwiczki pieca naleŜy postępować w następujący sposób: 

− otworzyć drzwiczki do końca; 

− włoŜyć dołączone do urządzenia zatyczki w otwory oznaczone literą „A” w zawiasach (Rys. 6); 

− lekko unieść drzwiczki i je wysunąć (Rys. 7); 

− umieścić drzwiczki w pozycji wyjściowej wykonując czynności w odwrotnej kolejności. 

 
Rys. 6    Rys. 7 
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Wymiana lampy w piecu – Wyłączyć zasilanie elektryczne, poczekać aŜ piec ostygnie; odkręcić ochronną 

pokrywę szklaną wraz z odpowiednimi uszczelkami hermetyzującymi; odkręcić lampę. Wymieniona lampa musi 

być odporna na prace w wysokich temperaturach (+300°C) oraz posiadająca następujące parametry: 

- Napięcie 230/240V 

- Moc  15W 

- Oprawka E14 

ZałoŜyć z powrotem pokrywę lampy z uszczelkami hermetyzującymi i włączyć zasilanie elektryczne 

 

11. Schemat elektryczny 

12. Schemat elektryczny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M Gniazdo zasilania  V1-V2 Silniki wentylatora 

P Programator V3 Wentylator panela sterującego 

MI Mikrowyłącznik drzwi C1-C2 Kondensatory 

T1 Termostat bezpieczeństwa IM 
Element rewersu - zmiany kierunku pracy 

silnika 

T2 Temostat regulacji temperatury B1-B2 Cewka stycznika 

R1-R2 Grzałka S1 Lampka/kontrolka programatora 

E Zawór elektromagnetyczny  S2 Lampka/kontrolka termostatu 

U Włącznik nawilŜania S3 Lampka/kontrolka nawilŜania 

L1 Żarówka komory pieca   
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Produkt spełnia wymogi dyrektywy UE nr 2002/96/WE. 

Symbol przekreślonego kubła oznacza, że po zakończeniu eksploatacji produktu nie wolno utylizować razem z 

odpadami komunalnymi, tylko należy odstawić do punktu odbioru odpadów elektrycznych i elektronicznych 

albo zwrócić do sprzedawcy w przypadku zakupu nowego urządzenia. Użytkownik ponosi odpowiedzialność 

za odstawienie wycofanego z użytkowania urządzenia do punktu utylizacji. Nieprzestrzeganie tej zasady może 

być karane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów. Jeśli urządzenie wycofane z 

użytkowania jest poprawnie odebrane jako osobny odpad, może zostać przetworzone i zutylizowane w 

sposób przyjazny dla środowiska, co zmniejsza negatywny wpływ na środowisko i zdrowie. Aby uzyskać więcej 

informacji dotyczących dostępnych usług w zakresie odbioru odpadów, należy skontaktować się z lokalną 

firmą odbierającą odpady albo sklepem, w którym zakupiono urządzenie. Producenci i importerzy nie ponoszą 

odpowiedzialności za ponowne przetwarzanie, obróbkę i utylizację odpadów, ani bezpośrednio ani za 

pośrednictwem systemu publicznego. 
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