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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 użytkowany zgodnie  z zaleceniami producenta 
zawartymi w instrukcji obsługi.           
 
W przypadku braku podłączenia zmiękczacza lub jego złego użytkowania 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 pomoże 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 

powyżej 24 powyżej 40 powyżej  4,2 powyżej 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 5 - 19 0,7 – 2,1 5 - 13 Konieczne 

poniżej 4 poniżej 5 poniżej 0,7 poniżej 5 Niewymagane 
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Uwaga 1: 
Informacje podane w niniejszej instrukcji dotyczą tylko modeli pieców podanych na okładce                
i kraju, którego oznaczenie wskazane jest wraz z kategorią. W przypadku krajów Europy, 
których oznaczenia znajdują się na tabliczce znamionowej na lewym panelu obudowy                  
(patrz rys. 1), instrukcje obsługi zostaną dostarczone w języku urzędowym, z uwzględnieniem 
adaptacji właściwych dla kraju (np. dostępność dodatkowego wtryskiwacza i warunki jego 
dostawy). 
 
Uwaga 2: 
Instrukcja ta ma zastosowanie tylko wtedy, gdy oznaczenie danego kraju jest podane na 
tabliczce znamionowej pieca. Jeśli oznaczenia nie ma, należy skonsultować się z instrukcją 
techniczną, która zawiera niezbędne informacje na temat adaptacji urządzenia do warunków 
eksploatacji w innych krajach spoza UE. 
 

1. Opis i ostrzeżenia ogólne 
Gazowy piec konwekcyjno-parowy HENDI 224687 ma oficjalny znak CE wydany przez 
jednostkę notyfikowaną, odpowiedzialną za ocenę zgodności z podstawowymi wymogami 
określonymi w dyrektywie odnoszącej się do urządzeń spalających paliwa gazowe 
2009/142/WE. Piec i jakość systemu produkcji poddawane są regularnym kontrolom w celu 
zapewnienia ich zgodności ze świadectwem homologacji określonym w powyższej dyrektywie. 
Urządzenie może być sprzedawane we wszystkich krajach europejskich, których skrócona 
nazwa znajduje się na tabliczce znamionowej. Urządzenie należy instalować zgodnie 
z lokalnymi przepisami prawa dotyczącymi instalacji urządzeń elektryczno-gazowych do 
użytku zbiorowego. Urządzenie obejmować będzie akcesoria i elementy umożliwiające 
adaptację, wymagane z krajach docelowych i opisane w instrukcji obsługi i konserwacji 
w języku oryginału. Piec wyposażony jest w palnik atmosferyczny i wymiennik ciepła 
ogrzewający komorę pieczenia. Ciepło rozprowadzane jest przez wewnętrzny wentylator 
dwukierunkowy. Parametry pieczenia (czas, temperatura i klimat) ustawiane są pokrętłami na 
panelu sterowania. Możliwe jest wytworzenie pary w komorze pieca. Jeśli palnik nie włącza 
się i zapala się czerwona lampka blokady: możliwe jest bezpieczne ponowne uruchomienie 
zapłonu palnika za pomocą przycisku resetowania. W przypadku przegrzania komory pieca 
termostat bezpieczeństwa blokuje dopływ gazu i odcinane jest zasilanie pieca. Piec można 
uruchomić ponownie tylko ręcznie. Urządzenie resetujące znajduje się z tyłu pieca. 

 

1.1. Ostrzeżenia ogólne 
- Należy sprawdzić, czy urządzenie nie zostało uszkodzone w trakcie transportu i jeśli 

uszkodzenie jest zauważone natychmiast, należy niezwłocznie powiadomić 
sprzedawcę lub przewoźnika. 

- Należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję, zawiera ona informacje dotyczące 
bezpiecznego użytkowania, instalacji i konserwacji. Celem niniejszej instrukcji jest 
zapewnienie operatorom informacji dotyczących podstawowych zaleceń i kryteriów 
bezpieczeństwa oraz wydłużenia czasu eksploatacji pieca. Instrukcję muszą przeczytać 
wszyscy pracownicy uprawnieni do obsługi urządzenia przed jego rozruchem. 
Instrukcję  przechowywać razem z urządzeniem w celu wykorzystania w przyszłości.               
W przypadku zniszczenia lub zagubienia instrukcji należy zwrócić się do sprzedawcy 
pieca o nową. Instrukcje ważne są wyłącznie w krajach, których skrócone nazwy 
widnieją na okładce instrukcji i na tabliczce znamionowej. W krajach europejskich,                
w których może być prowadzona sprzedaż, należy zapewnić instrukcję w języku 
urzędowym, z wyszczególnieniem parametrów gazu, kategorii i warunków 
przyłączenia. Konserwacja, przezbrojenie na inny typ gazu, instalacja i kontrola 
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działania muszą być przeprowadzone wyłącznie przez wykwalifikowanych 
pracowników upoważnionych przez producenta i/lub sprzedawcę. Urządzenie należy 
instalować w odpowiednim wentylowanym pomieszczeniu zgodnie z PN i oddać do 
eksploatacji zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami. Należy stosować 
oryginalne części zamienne, po wymianie lub regulacji części, np. związanych                            
z dopływem powietrza pierwotnego należy upewnić się zaplombować daną część, aby 
zapobiec ingerencji osób postronnych. Zalecamy zawarcie umowy serwisowej. 

- Urządzenie przeznaczone jest do pieczenia lub podgrzewania żywności. Nie wolno 
używać go do innych celów - takie użytkowanie uważane jest za niezgodne 
z przeznaczeniem. Urządzenie przeznaczone jest do użytku zbiorowego i stosowania 
przez profesjonalistów i mogą z niego korzystać wyłącznie pracownicy po 
przeszkoleniu. 

- Przed każdym czyszczeniem lub konserwacją urządzenia bezwzględnie odłączyć 
zasilanie, a także dopływ gazu i wody. 

- Urządzenie nie może być obsługiwane przez dzieci ani osoby niepełnosprawne 
fizycznie, sensorycznie lub umysłowo lub osoby niedoświadczone albo nieposiadające 
odpowiedniej wiedzy. 
 

UWAGA: Nieprawidłowe lub niewłaściwe użytkowanie oraz nieprzestrzeganie instrukcji 
instalacji zwalnia producenta oraz sprzedawcę z wszelkiej odpowiedzialności. 

 

1.2. Tabliczka znamionowa i ostrzegawcza 
Tabliczka znamionowa (rys. 1) oraz tabliczka z ostrzeżeniami dotyczącymi instalacji (rys. 2) 
znajdują się na tylnym panelu pieca. Dodatkowa tabliczka, do usunięcia wraz ze wszystkimi 
materiałami opakowaniowymi, znajduje się wewnątrz opakowania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys.1. 
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PL 

Urządzenie należy podłączyć zgodnie z obowiązującymi normami, wyłącznie w pomieszczeniach 

o dobrej wentylacji. Przed przystąpieniem do eksploatacji urządzenia należy zapoznać się z 

instrukcją obsługi. 

 

                                                                               Rys.2 
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1.3. Dane techniczne 

 

Poziom hałasu pracującego urządzenia wynosi mniej niż 70 dB (A). 

2.  Instrukcje ogólne (dla instalatora) 
Instalator musi upewnić się, że rozruch urządzenia spełnia wymogi lokalnie obowiązujących 
przepisów. Urządzenie musi zainstalować wyłącznie wykwalifikowany personel upoważniony 
przez producenta i/lub sprzedawcę. Wymagane jest przestrzeganie obowiązujących przepisów 
kraju instalacji. Wszystkie nietypowe czynności konserwacyjne (ewentualne przezbrojenie na 
inny typ gazu lub wymianę części) musi prowadzić wykwalifikowany personel o odpowiednich 
uprawnieniach. 
Zabroniona jest ingerencja instalatora albo użytkownika w urządzenia zabezpieczone lub 
zaplombowane przez producenta, które nie są przeznaczone do czynności konserwacyjnych, 
regulacji ani przezbrojenia. 

Ogólne wymiary zewnętrzne dł. x gł. x wys. 935 x 980 x 990 mm 

Waga 99 kg 

Znamionowa moc cieplna 9,00 kW 

Maksymalne obciążenie pojemników (GN1/1) 4 kg 

Całkowity wsad (10 pojemników GN 1/1) 20 kg 

Złącze gazowe ISO 7-1 1/2 " 

Złącze wodne 3/4 " 

Rura wylotowa spalin Ø 150 mm; wysokość min. 1000 mm 

Kategoria urządzenia (dla Wielkiej Brytanii) II2H3+ 

Ustawienia fabryczne Metan G20 i 20 mbarów 

Typ budowy A1 / B11 

Energia elektryczna 220-230 V ~ 

Moc elektryczna 0,3 kW 

Klasa I 

Typ przewodu zasilania H07RN-F 3 x 1,5 mm2 

Kabel przyłączeniowy Typ Y 

Ciśnienie przyłączeniowe gazu Płynny propan butan G30/G31: 30/37 mbar                  
Metan G20: 20 mbar 

Ciśnienie przyłączeniowe wody Maksymalnie 200 kPa (2,0 bary) 
Zużycie gazu liczone przy niskiej wartości cieplnej 

Hi przy 15° i 1013 mbar 
G30: 0,710 kg/h G20: 0,952 m3/h 

Parametry komina B11 (Ø 150 mm, L=1 m) (G20 
20-30 mbar) 

obciążenie 
spalinami 

30,98 g/s 

temperatura spalin 128,2 °C 

ciśnienie spalin -2,0 Pa 
Parametry komina B11 (Ø 150 mm, L=1 m) (G30 

-30-30 mbar) 
obciążenie 
spalinami 

30,46 g/s 

temperatura spalin 128,4 °C 

ciśnienie spalin -1,9 Pa 

Średnica głównego wtryskiwacza G30/G31: 155 1/100 mm G20: 230 1/100 mm 

Tuleja wlotu powietrza pierwotnego G30/G31: 16 mm G20: 10 mm 
Tabela 1 
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Plomby, których usunięcia wymagało przezbrojenie należy założyć z powrotem po 
przezbrojeniu. 
Producent oraz sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za obrażenia ludzi ani zwierząt 
oraz uszkodzenie mienia wynikające z błędów instalacyjnych. Ponadto, producent oraz 
sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za awarie urządzenia spowodowane przez 
nieprawidłową instalację. 

2.1.  Przechowywanie 
Jeśli urządzenie przechowywane było w temperaturze poniżej 0ºC (minimalna dozwolona 
temperatura to -5ºC), przed uruchomieniem należy odczekać, aż temperatura urządzenia 
przekroczy +10ºC. 

2.2. Transport pieca 
W czasie transportu urządzenie musi znajdować się w oryginalnej drewnianej skrzyni 
chroniącej je przed uszkodzeniami. 

2.3. Rozpakowanie pieca 
Przed instalacją należy usunąć opakowanie, które składa się z drewnianej skrzyni zawierającej 
urządzenie i kartonowe opakowanie. Należy sprawdzić, czy urządzenie nie zostało uszkodzone 
w trakcie transportu i jeśli uszkodzenie jest zauważone natychmiast, należy niezwłocznie 
powiadomić sprzedawcę lub przewoźnika. 

2.4. Zdejmowanie folii ochronnej 
Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy zdjąć specjalną folię ochronną znajdującą 
się na częściach ze stali nierdzewnej, nie pozostawiając śladów kleju na powierzchni. W razie 
potrzeby należy niezwłocznie usunąć pozostałości kleju za pomocą odpowiedniego, 
niepalnego rozpuszczalnika (np. acetonu). 

2.5. Utylizacja opakowania 
Opakowanie należy zutylizować zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w miejscu 
instalacji urządzenia. Różne rodzaje materiałów (drewno, papier, tektura, nylon, zszywki 
metalowe) zastosowane w opakowaniu należy oddzielić i dostarczyć do odpowiednich 
punktów utylizacji. We wszystkich przypadkach należy ściśle przestrzegać lokalnych przepisów 
dotyczących ochrony środowiska. 

2.6. Miejsce instalacji 
Należy sprawdzić miejsce instalacji urządzenia w celu zapewnienia, że przejścia (drzwi 
i korytarze) są wystarczająco szerokie (wymiary urządzenia podano na rys. 3). Urządzenie 
należy instalować w dobrze wentylowanym pomieszczeniu ze stałymi kanałami 
wentylacyjnymi, w miarę możliwości należy umieścić je od wyciągiem zapewniającym pełne 
odprowadzenie spalin wytwarzanych podczas pieczenia. Umieścić piec na stole lub podobnej 
podstawie. Zalecamy stosowanie podstawy oferowanej przez producenta i/lub sprzedawcę, w 
przeciwnym wypadku należy uwzględnić wagę urządzenia. Nigdy nie ustawiać urządzenia na 
podłodze. 
Maksymalna wysokość robocza, w odniesieniu do poziomu najwyżej położonej powierzchni 
musi wynosić 1,6 m nad podłogą. Po zainstalowaniu urządzenia należy nakleić odpowiedni 
symbol na wysokości 1,6 m. 
Aby ułatwić dostęp powietrza i umożliwić swobodną cyrkulację wokół urządzenia, należy 
pozostawić przynajmniej 50 cm pomiędzy lewą stroną urządzenia a ścianą (lub innymi 
urządzeniami) oraz przynajmniej 10 cm pomiędzy tylną ścianą obudowy urządzenia a ścianą 
pomieszczenia i pomiędzy prawą stroną a ścianą (patrz rys. 3). Wentylacja grawitacyjna 
niezbędna do wydajnej pracy pieca zapewniona jest dzięki otworom w ściankach obudowy 
zewnętrznej (z lewej strony i z tyłu). Z tego powodu surowo zabronione jest zasłanianie tych 
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otworów wentylacyjnych, nawet częściowo lub na krótki czas. Nieprzestrzeganie tego 
konkretnego zakazu zwalnia producenta oraz sprzedawcę urządzenia z wszelkiej 
odpowiedzialności i ze skutkiem natychmiastowym unieważnia gwarancję dla danego 
urządzenia, ponieważ nastąpiło celowe naruszenie zgodności konstrukcyjnej urządzenia. 
Z tego samego powodu nie ustawiać urządzenia przy źródle ciepła z lewej strony. 
W przypadku nadmiernego wzrostu temperatury otoczenia z tej strony piec wyłączy się 
automatycznie ze względów bezpieczeństwa. 
Jeśli urządzenie instalowane jest w pobliżu ścian, blatów, półek lub podobnych elementów, 
nie mogą być one łatwopalne ani wrażliwe na wysokie temperatury, w przeciwnym wypadku 
powinny być zabezpieczone ognioodpornym materiałem. 
W każdym przypadku należy ściśle przestrzegać norm przeciwpożarowych. 
W odniesieniu do metod odprowadzania spalin i zgodnie z obowiązującymi przepisami 
dotyczącymi instalacji urządzeń gazowych, piec klasyfikowany i instalowany jest jako: 
Instalacja typu A1 : odprowadzanie powietrza spalania i spalin bezpośrednio do pomieszczenia 
instalacji. Instalacja wymaga utrzymania odpowiednich warunków otoczenia roboczego - 
usunięcia zanieczyszczonego powietrza i doprowadzenia świeżego powietrza za pomocą 
wentylatorów ściennych lub wyciągów. 

Instalacja typu B21: instalacja pod wyciągiem. 

Instalacja typu B11: odprowadzenie spalin z pomieszczenia instalacji z zabezpieczeniem 
przepływu zgodnym z rurą pionową (śr. 150 mm), co ułatwia odprowadzenie gazów 
spalinowych do wyciągu lub bezpośrednio do komina. 
Ponieważ gazy spalinowe mogą osiągać wysokie temperatury, należy zwrócić szczególną 
uwagę na to, by nie przegrzewać elementów wrażliwych na temperaturę (filtrów wyciągów, 
przewodów elektrycznych itp.). Szczegółowe dane dotyczące instalacji (np. minimalny 
przekrój kanałów wentylacyjnych, przechowywanie butli gazowych itp.) można znaleźć w 
przepisach obowiązujących w kraju instalacji. Należy zwrócić szczególną uwagę, by 
doprowadzenie powietrza niezbędnego do spalania nie było utrudnione przez przedmioty 
umieszczone pod piecem lub wokół niego. 

UWAGA: zawsze należy stosować się do najnowszych albo zaktualizowanych przepisów. 

Typ instalacji pieca (A1, B11 i B21) podlega przepisom krajowym; z tego powodu instalator 
pieca musi przestrzegać lokalnie obowiązujących przepisów, a następnie dokonać klasyfikacji 
pieca umieszczając krzyżyk w odpowiednim polu tabliczki znamionowej (A1-B11-B21). 
Klasyfikacja metody odprowadzenia spalin zależy od pojemności cieplnej urządzenia, jego 
typu, kubatury pomieszczenia i rodzaju istniejącej wentylacji (wymuszona albo grawitacyjna), 
zazwyczaj metody te zależą od całkowitego obciążenia cieplnego urządzeń pracujących w 
pomieszczeniu (obszar techniczny). 
Niniejszy piec wyposażony jest w urządzenie umożliwiające odprowadzanie spalin, mocowane 
na dachu (patrz rys. 3); działa ono jako zabezpieczenie przeciwwypływowe / przeciwwietrzne 
w przypadku instalacji typu B11 wyposażonej w bezpośrednie połączenie do komina rurą 
pionową. Urządzenie jest jednak integralną częścią pieca, nie wolno go usuwać, bez względu 
na typ instalacji.
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Schemat instalacji / podłączenia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 3 (Wymiary w mm)  

4 ODPROWADZENIE WODY (DN 30) 

6 DOPROWADZENIE WODY ZMIĘKCZONEJ 
(GWINTOWANE 3/4" Z ELEKTROMAGNESEM) 

8 WYLOT PARY 

9 ZACISK PRZEWODU ZASILAJĄCEGO 

10 OSTRZEŻENIE: GORĄCA POWIERZCHNIA 

11 NIE BLOKOWAĆ SZCZELIN WENTYLACYJNYCH 

16 DOPROWADZENIE GAZU (GWINT 1/2") 
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2.7 Podłączenie do sieci gazowej 
Przed instalacją  upewnić się, że piec przeznaczony jest do użytku z dostarczanym gazem.                    
W przeciwnym wypadku należy zapoznać się z częścią „Przezbrojenie na inny typ gazu” lub 
skontaktować się z serwisem producenta lub sprzedawcy. 
Podłączenie do sieci gazowej należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami krajowymi. 
Przyłącze gazowe pieca to R1/2, nie wolno zmniejszać tej średnicy. Podłączenie do sieci 
gazowej można wykonać za pomocą sztywnych lub elastycznych przewodów (maksymalna 
długość 1,5 m), wyłącznie metalowych, o średnicy proporcjonalnej do mocy urządzenia 
i długości przewodu. Upewnić się, że przewód nie przechodzi zbyt blisko gorących obszarów 
i nie jest narażony na skręcanie ani napięcie. Zainstalować zawór zamykający pomiędzy siecią 
gazową a każdym urządzeniem, w miejscu umożliwiającym jego otwieranie i zamykanie. Po 
zainstalowaniu urządzenia przeprowadzić test szczelności całego układu gazowego używając 
wykrywacza nieszczelności w sprayu lub innej pieniącej się substancji niepowodującej korozji 
(nie stosować ognia). Połączenia przewodów miedzianych muszą być wykonane 
z mechanicznych złączek bez uszczelek. 
 
2.8 Połączenie elektryczne 
Podłączenie do sieci elektrycznej należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami 
krajowymi. Przed wykonaniem połączenia  upewnić się, że napięcie i częstotliwość wskazane na 
tabliczce znamionowej odpowiadają parametrom sieci i że instalacja elektryczna wyposażona 
jest w odpowiednie uziemienie. Przewód elektryczny musi mieć przynajmniej następujące 
parametry: izolacja gumowa typu H07RN-F o średnicy 3 x 1,5 mm2. W przypadku stałego 
połączenia z siecią wymagane jest zainstalowanie wielobiegunowego wyłącznika 
bezpieczeństwa z odstępem kategorii przepięciowej III (4000 V). Żółto-zielony przewód 
uziemienia nie może być przerywany przez wyłącznik. 
Jeśli przewód zasilania jest uszkodzony, aby uniknąć wszelkiego ryzyka, przewód musi zostać 
wymieniony przez producenta  albo wykwalifikowaną i autoryzowaną przez sprzedawcę osobę. 
Urządzenie musi stanowić część układu ekwipotencjalnego - takie połączenie uzyskiwane jest 
za pomocą zacisku oznaczonego symbolem znajdującego się z tyłu urządzenia. Średnica 
przewodu ekwipotencjalnego musi wynosić 2,5 mm2. 
Podczas pracy urządzenia dostarczane napięcie nie może odchylać się od wartości napięcia 
nominalnego o ± 10%. 
Aby wymienić przewód elektryczny należy odłączyć zasilanie i otworzyć tablicę zaciskową 
zdejmując tylny panel pieca. Ułożyć przewody tak, aby przewód uziemienia był ostatnim 
odłączanym od swojego zacisku w przypadku nieprawidłowego przewodzenia. Zastosować 
przewód o parametrach przynajmniej takich, jak określone powyżej. 
W przypadku uszkodzenia przewodu elektrycznego zasilającego konieczna jest jego wymiana 
wykonana przez producenta lub autoryzowany i wykwalifikowany serwis, aby wyeliminować 
wszelkie ryzyko. 

2.9 Podłączenie do wody 
Do urządzenia doprowadzić zmiękczoną wodę pitną (patrz odpowiedni symbol obok 
elektrozaworu na przyłączu) o twardości w zakresie od 0,5 do 5°F (bezwzględnie wymagane jest 
zastosowanie zmiękczacza wody zmniejszającego odkładanie się kamienia w komorze                             
i instalacji wodnej w piecu). Ciśnienie wody musi mieścić się w zakresie od 100 do 200 kPa     
(1,0 - 2,0 bar). Jeśli ciśnienie wody przekracza 2,0 bara, należy zamontować reduktor ciśnienia 
od strony dopływu. Jeśli ciśnienie wynosi mniej niż 1,0 bara, należy użyć pompy ciśnienia, aby 
zwiększyć ciśnienie. 
Podłączenie do wodociągu wykonywane jest za pomocą gwintowanego zaworu 
elektromagnetycznego ¾” znajdującego z tyłu urządzenia (poz.6, rys. 3), oraz poprzez 
zamocowanie filtra z zaworem odcinającym (przed podłączeniem filtra należy spuścić trochę 
wody, aby usunąć zanieczyszczenia z rury) do momentu, aż woda będzie czysta. 
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Ostrzeżenie 
Uszkodzenia pieca spowodowane przez kamień albo inne substancje chemiczne obecne w 
wodzie nie podlegają gwarancji. 

2.10 Odprowadzenie wody 
Z tyłu urządzenia znajduje się rura spustowa (poz.4, rys. 1) odprowadzająca wodę z komory 
pieczenia. Rurę tą należy podłączyć do rury (DN 30) odpornej na temperaturę pary (90°C-100°C) 
o średnicy wewnętrznej 30 mm. 
Aby zapobiec zatykaniu się rury, najlepiej użyć przewodu sztywnego i upewnić się że wzdłuż linii 
spustowej nie ma żadnych kolanek. Ponadto linia spustowa musi mieć spadek (spadek 
minimalny 5%) na całej długości (długość rury spustowej mierzy się od urządzenia do punktu 
spustowego i nie może ona przekraczać 2 m (rys. 4 i 5). Linia spustowa musi być wpuszczona do 
otwartej kratki ściekowej w podłodze (rys. 4), w przeciwnym razie należy zachować 
przynajmniej 30 cm odległość pomiędzy linią spustową urządzenia a kratką ściekową, aby 
zapewnić odpowiedni przepływ zgodnie. 
Ponadto należy także pozostawić szczelinę o szerokości co najmniej 25 mm (odległość 
pomiędzy linią spustową wychodzącą z urządzenia a lejkiem króćca wylotowego spustu) 
zgodnie z PN (rys. 4) 
W każdym przypadku w celu zachowania standardów higieny, przewód podłączony do rury 
spustowej urządzenia nie może się bezpośrednio stykać z kratką ściekową. 
Zaleca się zastosowanie odpowiedniego syfonu w przewodzie podłączonym do wylotu 
spustowego urządzenia prowadzącego do sieci kanalizacyjnej, aby zapobiegać cofaniu się 
oparów z kanalizacji (rys. 5) 
Podłączenie do spustu wykonać osobno dla każdego urządzenia. W przypadku kilku urządzeń 
podłączonych do tej samej rury spustowej, upewnić się, że rura ma odpowiedni wymiar, który 
zapewni spust bez przeszkód. 

 
                                   Rys. 4                                                                            Rys. 5 
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2.11 Termiczny wyłącznik bezpieczeństwa 
Urządzenie wyposażone jest w ręcznie resetowany termostat zabezpieczający przed 
niebezpiecznym przegrzaniem, które może przypadkowo wystąpić w urządzeniu. W przypadku 
wyzwolenia urządzenie odcina zasilanie urządzenia. 

3. ROZRUCH (dla instalatora) 
3.1 Sprawdzenie nominalnej pojemności cieplnej 
Nominalna pojemność cieplna musi zostać sprawdzona przez uprawnionego serwisanta                    
lub dostawcę gazu, zgodnie z informacjami zawartymi w niniejszej instrukcji. Kontrolę tę należy 
bezwzględnie wykonać dla nowych instalacji, przezbrojenia na inny typ gazu i w trakcie 
nietypowych czynności konserwacyjnych. Nie ma innej możliwości dostosowania nominalnej 
pojemności cieplnej - odbywa się to poprzez pomiar poprawnego ciśnienia przyłączeniowego                 
i sprawdzenia, czy zastosowany wtryskiwacz (dysza) ma odpowiednią średnicę. Sterowanie 
nominalną pojemnością cieplną odbywa się za pomocą licznika gazu i chronometru. Dokładną 
objętość gazu przepływającego w danej jednostce czasu można sprawdzić w tabeli specyfikacji 
technicznej. Wartość tę należy utrzymać w określonym zakresie, przy dopuszczalnym 
odchyleniu 5%. 

3.2 Sprawdzenie ciśnienia przyłączeniowego (rys. 6) 
Ciśnienie przyłączeniowe mierzone jest przy pracującym urządzeniu za pomocą ciśnieniomierza 
dla cieczy (na przykład poziomowskazu z minimalną rozdzielczością 0,1 mbar). Aby 
przeprowadzić pomiar, należy zdjąć tylny panel urządzenia i podłączyć przewód „T” 
ciśnieniomierza „M” do punktu odbioru ciśnienia elektrozaworu gazu, odkręciwszy śrubę 
punktu odbioru. 
 
Dokonać pomiaru ciśnienia przyłączeniowego: jeśli ta wartość nie zawiera się w przedziale 
wskazanym w tabeli 2 i nie może zostać sprowadzone do tego przedziału poprzez regulację 
reduktorów ciśnienia sieci gazowej, rozruch urządzenia jest raczej niemożliwy. 
Należy poinformować o tym fakcie dostawcę gazu. 

Typ gazu 
Ciśnienie gazu (mbar) 

Normalne Minimum Maksymalne 

Metan H G20 20 17 25 

Gaz LPG 30/G31 30/37 20/25 35/45 

Tabela 2  

 
Objaśnienia do rys. 6: 
T = Przewód 
M = ciśnieniomierz „U” 
P = Punkt odbioru ciśnienia na wejściu 
elektrozaworu 
Rys 6. 
 
 
 
 

                                           Rys. 6.  
 
Po dokonaniu pomiaru ciśnienia przyłączeniowego odłączyć przewód „T” i dokręcić śrubę 
punktu odbioru ciśnienia „P”. 
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3.3 Przezbrojenie na inny typ gazu 
Aby przezbroić piec na typ gazu inny niż typ sprawdzany fabrycznie (patrz tabliczka 
znamionowa), należy wymienić wtryskiwacz (dyszę) głównego palnika i wyregulować dopływ 
powietrza pierwotnego za pomocą tulei. W tym celu należy odłączyć zasilanie i po zdjęciu 
tylnego panelu uzyskać dostęp do palnika i regulatora powietrza pierwotnego. Jeśli konieczne 
są niezbędne części zamienne, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem 
producenta lub sprzedawcy. Przezbrojenie musi wykonać wykwalifikowany personel. Należy 
sprawdzić specyfikację techniczną w tabeli 1 i 3, a następnie wymienić wtryskiwacz (dyszę) 
główny i wyregulować powietrze pierwotne. 

3.4 Wymiana wtryskiwacza (dyszy)  i regulacja powietrza pierwotnego (rys. 7) 
OSTRZEŻENIA Przed rozpoczęciem tej czynności należy zamknąć kurek dopływu gazu przed 
urządzeniem i odłączyć zasilanie urządzenia. Po zdjęciu obudowy z lewej strony wykonać 
kolejno następujące czynności: 

- Poluzować śrubę blokującą „V” kluczem lub śrubokrętem i wyjąć tuleję „B” w kierunku 
rury Venturiego palnika. 

- Kluczem 13 mm odkręcić i wymienić wtryskiwacz „U” na wtryskiwacz odpowiedni dla 
nowego typu gazu, zgodnie z tabelą 3. Należy sprawdzić średnicę wybitą na 
wtryskiwaczu. 

- Dostosować tuleję „B” do odpowiedniej odległości H, która stanowi odległość 
w milimetrach pomiędzy gniazdem uchwytu wtryskiwacza a tuleją. 

- Zaplombować farbą śrubę i tuleję. 
- Założyć tylną obudowę urządzenia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     Rys. 7 
 
Objaśnienia do rys. 7 
B = Tuleja wlotu powietrza pierwotnego  
T = Rura Venturiego palnika  
U = wtryskiwacz 
V = Śruba mocująca tuleję 

Gaz 
ziemny 

Ciśnienie 
Średnica 

wtryskiwacza 
Odległość  

H 

G30/G31 30/37 mbar 155 1/100 mm 16 mm 

G20 20 mbar 230 1/100 mm 10 mm 



16 

 

OSTRZEŻENIE: 
Po każdym przezbrojeniu na nowy typ gazu wykonać poniższe czynności: 

- Za pomocą nieusuwalnej substancji nanieść dane dotyczące nowej instalacji                            
na tabliczkę znamionową, aby określić stan regulacji gazu. 

- Przeprowadzić odpowiednie próby szczelności układu gazowego. 

4. INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKA  

UWAGA: 
- Urządzenie przeznaczone jest do stosowania przez profesjonalistów i mogą                          

z niego korzystać wyłącznie wykwalifikowani pracownicy po przeszkoleniu. 
- Wszystkie zwykłe czynności konserwacyjne i naprawcze muszą być bezwzględnie 

wykonane przez wykwalifikowanych i autoryzowanych pracowników. 
- Wszelkie czynności instalacyjne, konfiguracja i konserwacja muszą                                 

być prowadzone bezwzględnie przez serwisantów upoważnionych przez 
producenta lub sprzedawcę, zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami. 

- Zalecamy okresowe kontrole urządzenia przez autoryzowanego                                             
i wykwalifikowanego serwisanta, aby zapewnić jego maksymalną wydajność.  

 Zalecamy zawarcie umowy serwisowej. 

4.1 Informacje ogólne 
- Korzystając z pieca po raz pierwszy należy uruchomić go bez wsadu na minimalnej 

temperaturze na około godzinę. W ten sposób zostaną wyeliminowane wszelkie 
nieprzyjemne zapachy spowodowane rozgrzewaniem się izolacji termicznej oraz 
pozostałościami smaru po montażu. 

- Upewnić się, że przepływ powietrza do palnika i pomieszczenia nie jest zakłócony.               
Nie zasłaniać wylotu spalin, komina ani nie umieszczać w ich pobliżu żadnych 
przedmiotów.. 

- Systematycznie sprawdzać wydajność wyciągu, rur odprowadzających spaliny i komina 
w budynku ( np. pod kątem obecności sadzy). 

- Sprawdzać piec podczas pracy 
- Po zakończeniu użytkowania urządzenia zamknąć kurki gazu i wody przed urządzeniem                 

i odłączyć zasilanie. 
- Urządzenie należy wykorzystywać wyłącznie do celów, do których zostało wyraźnie 

przeznaczone, tj. przyrządzanie potraw w piecu — wszelkie inne zastosowania                         
są niewłaściwe i zabronione. 

- Piec można używać do przyrządzania pieczeni, pieczywa oraz innych produktów 
gastronomicznych, świeżych i mrożonych, do regeneracji potraw schłodzonych i głęboko 
mrożonych produktów żywnościowych, do gotowania na parze mięs, ryb oraz warzyw. 

- Umieszczając potrawy w komorze pieczenia, należy pozostawić co najmniej 40 mm 
odstępu pomiędzy kolejnymi pojemnikami GN, aby nie ograniczać przepływu powietrza. 

- Nie używać głębokich pojemników GN (150 mm, 200 mm), stanowią one przeszkodę                    
w obiegu gorącego powietrza. 

- Rozgrzać piec przed każdym użyciem, aby zapewnić jego najwyższą wydajność. 
- Aby pieczenie było jak najbardziej równomierne, potrawę należy rozkładać równomiernie 

w każdym pojemniku GN, biorąc pod uwagę wielkość kawałków, warstw oraz grubość. 
- Nie solić potraw, gdy znajdują się w komorze pieczenia. Sól  powoduje korozję stali. 
- Aby sprawdzić czy cykl pieczenia przebiega prawidłowo, należy użyć wewnętrznego 

oświetlenia znajdującego się wewnątrz komory, bez otwierania drzwiczek, jeśli nie jest to 
konieczne, aby unikać strat energii oraz wydłużania czasu pieczenia. 

- Nie ingerować w urządzenie zaplombowane przez producenta, jest to niedozwolone                      
i może być niebezpieczne. Nieprawidłowe użytkowanie urządzenia i częściowe lub zupełne 
niezastosowanie się do instrukcji zwalnia producenta oraz sprzedawcę ze wszelkiej 
odpowiedzialności za uszkodzenia mienia i obrażenia osób.  
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4.1.1 Ryzyko resztkowe 
Po zakończeniu pieczenia ostrożnie otworzyć drzwiczki, aby uniknąć uderzenia gorącego 
powietrza, które może skutkować poparzeniem. 
Gdy piec pracuje, należy zachować ostrożność wokół obszarów powierzchni zewnętrznej, 
które się rozgrzewają (są one oznaczone na urządzeniu). 
Blat lub podstawa na którym stoi piec musi mieć możliwość utrzymania ciężaru pieca                      
i prawidłowo  zabezpieczać go przed  zsunięciem się . 
Urządzenie zawiera części elektryczne i nie wolno go myć strumieniem wody ani parą. 
Urządzenie jest podłączone do prądu: przed wykonaniem jakichkolwiek prac czyszczenia 
urządzenia należy odłączyć zasilanie elektryczne, gazowe i wodne. 
Aby zapobiec nieprawidłowemu podłączeniu urządzenia, odpowiednie złącza elektryczne                   
i wodne są oznaczone tabliczkami identyfikacyjnymi. 

4.2 Jak korzystać z panelu sterowania  

4.2.1 Panel sterowania  

Pokrętła sterowania 

 

 Włączanie/wyłączanie 
Piec włącza się obracając pokrętło programatora zakończenia pieczenia (rys.8) do symbolu albo 
wybranego czasu pieczenia. 
Piec wyłącza się obracając pokrętło do położenia „0”(zero). 
 
Ustawianie czasu pieczenia 
Obrócić pokrętło programatora (rys.8) do wybranego czasu pieczenia (maksymalnie 120 minut). 
Zakończenie pieczenia sygnalizowane jest automatycznym wyłączeniem pieca i sygnałem dźwiękowym. 
 
Ustawianie temperatury pieczenia 
Obrócić pokrętło termostatu (rys.9) do wybranej wartości temperatury pieczenia.  
 
 
 
 
 

Rys. 8 Rys. 9 Rys. 10 

Pokrętło programatora  
„koniec pieczenia” 

Pokrętło sterowania  
termostatem 

Pokrętło automatycznego 
ustawiania wilgotności 
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Ustawienie wilgotności/ilości pary 

Obrócić pokrętło automatycznego nawilżania (rys.10) do wybranej wartości (od 1 do 5). Uwaga: 
- Obrócenie pokrętła do położenia od „1” do „4” powoduje wytwarzanie pary w automatycznie 

regulowanych i cyklicznie powtarzanych odstępach czasu. (Wyższa liczba oznacza dłuższy okres pracy 
nawilżacza i większe wytwarzanie pary). 

- Obrócenie pokrętła do położenia „5” powoduje wyłączenie sterowania automatycznym nawilżaniem                
i ciągłe wytwarzanie pary. 

 
 

Kontrolki 

 

 
Kontrolka programatora „koniec 
pieczenia” 

 

 
Kontrolka termostatu 

 

 
Kontrolka ostrzegawcza braku gazu 

 

 
Kontrolka nawilżania automatycznego 
(w piecach wyposażonych w tę opcję) 

 

 
Przycisk resetowania 

  

 
Lampka kontrolna programatora „koniec pieczenia” (ZIELONA) 
Wskazuje, że piec pracuje i ustawiony może być czas pieczenia. 

Kontrolka termostatu (POMARAŃCZOWA) 
Wyłącza się za każdym razem, gdy osiągana jest zadana temperatura komory pieczenia. Zapala się 
ponownie, gdy włącza się grzałka w celu ponownego osiągnięcia zadanej temperatury. 
 
Kontrolka nawilżania automatycznego (POMARAŃCZOWA) 
Sygnalizuje, że włączony jest elektrozawór, co oznacza, że w komorze pieczenia wytwarzana jest para. 

Kontrolka sygnalizująca brak gazu (CZERWONA) 
Gdy kontrolka braku gazu zapali się na czerwono, oznacza termiczną blokadę pieca i że palnik nie został 
zapalony. Zapalana jest za każdym razem, gdy przy włączaniu lub w trakcie pracy pieca zakłócany jest 
regularny dopływ gazu do palnika (brak płomienia). 

Przycisk resetowania 
Aby zwolnić blokadę termiczną pieca, nacisnąć przycisk resetowania znajdujący się obok płomienia 
kontrolnego. Zapłon palnika zostanie automatycznie powtórzony. Przycisk resetowania należy nacisnąć po 
przynajmniej 5-6 sekundach od zapalenia kontrolki braku gazu. 

Ostrzeżenie 
Przy pierwszym zapłonie pieca konieczne może być powtórzenie odblokowania termicznego pieca z uwagi 
na możliwą obecność powietrza w przewodach zasilających (nacisnąć kilkukrotnie przycisk resetowania) . 
 
4.3 Pierwszy zapłon 
Piec można użyć po raz pierwszy dopiero po dokładnym oczyszczeniu wnętrza komory za pomocą 
specjalnego detergentu do stali nierdzewnej. Detergent nie może zawierać kwasów (kwasu chlorowego, 
wybielacza, itp.) ani mieć właściwości ściernych. Komorę można ewentualnie umyć ciepłą wodą z mydłem 
lub ciepłą wodą z odrobiną octu. Dokładnie spłukać i wysuszyć miękką szmatką. Pierwsze uruchomienie (bez 
wkładania do środka potraw) służy do eliminowania nieprzyjemnych zapachów (które są dość typowym 
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zjawiskiem) z powodu rozgrzewania się izolacji termicznej pokrywającej komorę pieczenia oraz wszelkich 
pozostałości oleju od montażu części metalowych. 
Po włączeniu zasilania (zamknąć jednobiegunowy przełącznik zamontowany przy wejściu zasilania 
urządzenia) oraz wody (otworzyć zawór odcinający), należy wykonać następujące czynności: 
 

- Obrócić pokrętło programatora (rys.8) do symbolu  albo wybranego czasu. 
- Obrócić pokrętło termostatu (rys.9) do odpowiedniej wartości temperatury. 
- Obrócić pokrętło automatycznego nawilżania (rys.10) do odpowiedniej wartości. Po upływie 

zadanego czasu piec automatycznie wyłącza się. 

4.4 Zabezpieczenie drzwi 
Każdorazowe otwarcie drzwi powoduje przerwanie pracy urządzenia (przerywając cykl pieczenia). Po 
zamknięciu drzwi cykl pieczenia jest wznawiany od punktu przerwania. 

4.5 Techniki pieczenia 

4.5.1 Pieczenie parowe  
Układ regulacji klimatu umożliwia oddzielenie wytwarzania wilgoci, która powinna być ustawiona na 100% 
(wilgotność/stałe wytwarzanie pary), podczas gdy temperaturę pieczenia można ustawić w przedziale od 
105°C do 115°C. 
Pieczenie parowe jest wskazane, gdy wymagany jest efekt gotowania. Jego zaletą jest pozostawianie 
niezmienionych wartości odżywczych potrawy (witaminy i smak potrawy są zachowane), zewnętrznego 
wyglądu (kolor zostaje zachowany, nie powstają grudki ani pęcherzyki powietrza, a powierzchnia nie pęka), 
jak i wagi – podczas gotowania nie następuje utrata płynów z potrawy. 

 

4.5.2 Pieczenie konwekcyjne (tylko gorące, suche powietrze) 
Elementy grzewcze podgrzewają ciepłe powietrze wewnątrz komory pieczenia. Ciepłe powietrze jest 
równomiernie rozprowadzane przez pracujące z dużą prędkością wentylatory. Zapewnia to równomierny 
rozkład temperatur w komorze pieczenia oraz równomierne pieczenie, nawet, gdy potrawa zapełnia cały 
piec. 
Oznacza to, że różne rodzaje żywności mogą być pieczone na różnych rusztach (o ile wymagają tej samej 
temperatury pieczenia), bez przesiąkania zapachów i aromatów. Temperaturę komory pieczenia można 
ustawiać w zakresie od 50°C do 270°C. 
Oprócz równomiernego pieczenia potraw bez konieczności ich obracania, gotowanie konwekcyjne można 
wykorzystać do pieczenia na ruszcie, a szczególnie przydatne jest do szybkiego rozmrażania, sterylizacji 
zapraw oraz suszenia grzybów i owoców. 

 

4.5.3 Pieczenie konwekcyjno-parowe (wilgotne gorące powietrze) 
Ten typ pieczenia wykorzystuje kombinację suchego gorącego powietrza i pary wodnej. Ciepło jest 
dawkowane przez układ regulacji klimatu, który potrafi rozdzielać wytwarzanie pary oraz suchego ciepła 
(suszenie w komorze pieczenia), optymalizując klimat pieczenia dla każdego dania. Temperaturę komory 
pieczenia można ustawiać w zakresie od 50°C do 270°C. 
Stosowanie ciepłego i wilgotnego powietrza (klimatu) w komorze pieczenia ze zmienną temperaturą                         
i poziomem wilgotności to najdogodniejszy i najskuteczniejszy sposób pieczenia: czas pieczenia ulega 
skróceniu, powierzchnia potraw pozostaje miękka, nie powstaje na nich skórka, następuje bardzo niewielki 
spadek wagi, a masa tłuszczu ulega redukcji. 
Specjalny klimat wilgotnego ciepła w niskich temperaturach jest idealny do regeneracji żywności. 
 
5. Mycie 

5.1 Mycie ogólne 
Przed przystąpieniem do mycia urządzenia, bezwzględnie odłączyć zasilanie elektryczne (za pomocą 
przełącznika termomagnetycznego) i dopływ wody (zamknąć odpowiedni zawór). Pozostawić urządzenie do 



20 

 

całkowitego ostygnięcia aby się nie poparzyć. Urządzenie należy czyścić codziennie, na koniec dnia pracy 
aby zapewnić najwyższą sprawność oraz wydłużyć jego okres eksploatacji. 
Urządzenie zawiera elementy elektryczne, ze względów bezpieczeństwa nie wolno ich myć bezpośrednim 
strumieniem wody ani pary, skierowanymi w szczególności w stronę otworów w metalowych 
powierzchniach obudowy (ryzyko penetracji wody i uszkodzenia części elektrycznych). 
W przypadku stosowania środków czyszczących (detergentów odtłuszczających) przeznaczonych specjalnie 
do czyszczenia stali nierdzewnej, należy upewnić się, że nie zawierają one żrących substancji kwasowych 
(powinny mieć zerową zawartość chloru, nawet jeżeli będą rozcieńczane) ani substancji ściernych. Należy 
postępować ściśle według wskazówek oraz ostrzeżeń podanych przez producenta środka czyszczącego oraz 
zachować ostrożność poprzez założenie odpowiednich gumowych rękawic. 
Nie należy w żadnych okolicznościach stosować wełny stalowej, stalowych druciaków ani skrobaków, które 
mogłyby uszkodzić czyszczone powierzchnie. Ponadto nie należy zostawiać żywności zawierającej kwasy 
(sok z cytryny, ocet, sól, itp.) na stalowych powierzchniach, ponieważ może to spowodować uszkodzenia 
korozyjne. Panel sterowania przecierać tylko przy pomocy ściereczki i czystej wody. Detergent może zmyć 
symbole naniesione na panelu. 

5.2 Czyszczenie komory pieczenia 
Ze względów higienicznych dobrą praktyką jest czyszczenie komory pieczenia na końcu każdego cyklu 
pieczenia. Jeśli nie jest to możliwe, komorę pieczenia należy czyścić co najmniej raz na końcu każdego dnia. 
Aby ułatwić mycie, zdjąć ruszty boczne odkręcając śruby mocujące (obrócić nakrętkę w lewo) i wykonać 
następujące czynności: 

- spryskać specjalnym produktem odtłuszczającym do stali nierdzewnej ścianki zewnętrzne, obudowę 
wentylatora (nie wtryskiwać aerozolu przez kratki wentylatora) oraz na szybę wewnętrzną 
drzwiczek; 

- pozostawić produkt na ok. 20 minut z zamkniętymi drzwiczkami; 
- włączyć piekarnik na 70-80°C; 
- uruchomić cykl z maksymalnym wytwarzaniem pary na ok. 15 minut; 
- po zakończeniu cyklu wyłączyć piec, pozostawić komorę pieczenia do ostygnięcia i dokładnie 

spłukać; 
- osuszyć miękką szmatką lub uruchomić cykl podgrzewania z temperaturą 150-160°C na ok. 10 minut 

(cykl można w razie potrzeby powtórzyć). 
Ruszty boczne należy czyścić osobno, a następnie ponownie zamontować. Po zakończeniu czyszczenia, 
pozostawić lekko uchylone drzwiczki pieca do całkowitego osuszenia. 

5.3 Czyszczenie uszczelki drzwiczek 
Ze względów higienicznych, a także w celu zapewnienia sprawności, dobrą praktyką jest czyszczenie 
uszczelki drzwi na zakończenie każdego dnia pracy. Należy ją dokładnie umyć ciepłą wodą z mydłem, 
opłukać i osuszyć miękką szmatką. Wszelkie osady lub resztki żywności należy dokładnie usunąć,                           
nie używając do tego ostrych metalowych narzędzi, które mogłyby nieodwracalnie uszkodzić uszczelkę. 

5.4 Czyszczenie drzwiczek 
Szybę wewnętrzną drzwiczek komory pieczenia można czyścić tym samym środkiem odtłuszczającym, który 
jest używany do czyszczenia komory lub zwykłym środkiem do czyszczenia szyb (nietoksycznym). Zwykłe 
produkty do czyszczenia szyb mogą być także używane do czyszczenia szyby zewnętrznej drzwiczek. Można 
też użyć zwykłej wody z mydłem, spłukać, a następnie wysuszyć szybę miękką szmatką. Matowe plamy 
powstałe pomiędzy szybami drzwiczek można usunąć zdejmując szyby drzwiczek. 
Aby to zrobić, przy otwartych drzwiach przesunąć uchwyt znajdujący się po prawej stronie górnej 
(metalowej) części podtrzymującej szybę wewnętrzną i pociągnąć w górę, aby zwolnić szybę z zacisków.               
Po usunięciu zabrudzeń spomiędzy szyb, założyć wewnętrzną szybę wciskając zewnętrzną szybkę                          
do momentu, w których haczyki wskoczą do zacisków. 
 
 
 



21 

 

5.5 Czyszczenie obudowy 
Zewnętrzne stalowe powierzchnie należy czyścić szmatką zanurzoną w letniej wodzie z mydłem                           
lub w wodzie z dodatkiem octu. Dokładnie spłukać powierzchnie i wysuszyć miękką szmatką. Jeśli używane 
mają być określone produkty dostępne na rynku, muszą spełniać wymogi dotyczące mycia wyszczególnione 
w pkt „Informacje ogólne”. 
Należy pamiętać, że do czyszczenia blatu, na którym znajduje się urządzenie ani do podłogi w pobliżu 
urządzenia nie wolno stosować żrących substancji kwasowych (takich jak kwas chlorowodorowy), ponieważ 
nawet opary, które takie środki wydzielają mogą przedostać się na stalową obudowę i nieodwracalnie 
uszkodzić podzespoły elektryczne znajdujące się wewnątrz urządzenia. 

5.6 Przygotowanie do długotrwałego przechowywania 
Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy okres, dobrą praktyką jest odłączenie go od zasilania (za 
pomocą magnetycznego przełącznika przed urządzeniem), dopływu gazu (zamknąć kurek) i wody (zamknąć 
kurek). Zalecamy dokładne wyczyszczenie pieca od wewnątrz (komora pieczenia) i z zewnątrz, szczególnie 
zwracając uwagę, aby usunąć ze stalowych powierzchni wszelkie pozostałości soli, która może powodować 
korozję. Zaleca się również zabezpieczenie urządzenia sprayem na bazie oleju (na przykład olejem 
wazelinowym), który tworzy skuteczną warstwę ochronną stalowych powierzchni. Drzwi urządzenia 
pozostawić uchylone. Odpowiednie przykrycie urządzenie zabezpieczy je przed kurzem. 

6. Konserwacja 
6.1 Informacje ogólne 
Przeprowadzanie regularnych przeglądów urządzenia (co najmniej raz w roku) pozwala wydłużyć żywotność 
urządzenia i utrzymać je w sprawności. 
Wszelkie prace konserwacyjne przeprowadzane w urządzeniu muszą być przeprowadzane wyłącznie przez 
personel posiadający odpowiednie kwalifikacje techniczne oraz przeszkolone w wykonywanych 
procedurach. 
Przed przeprowadzeniem jakichkolwiek prac konserwacyjnych w urządzeniu należy je bezwzględnie 
odłączyć od zasilania (za pomocą wyłącznika termomagnetycznego zainstalowanego przed urządzeniem)                 
i pozostawić do wystygnięcia. Dostęp do elementów wymagających konserwacji można łatwo uzyskać 
zdejmując lewą i tylną obudowę urządzenia. 

6.2 Lampa na drzwiach 
Odłączyć urządzenie od zasilania elektrycznego, gazowego oraz sieci wodnej. Lampa znajduje się pomiędzy 
dwiema szybami drzwi. Aby wymienić żarówkę, należy otworzyć wewnętrzną szybę. Wymienić żarówkę na 
inną tego samego typu. Żarówka jest halogenowa - nie dotykać gołymi rękoma. Zamknąć wewnętrzną szybę 
i podłączyć urządzenie do zasilania. 

6.3 Wymiana uszczelki drzwiczek 
Uszczelka drzwiczek ma sztywną krawędź z zapinkami mocującymi. Tę krawędź należy włożyć do 
odpowiedniej prowadnicy znajdującej się po stronie komory pieczenia. 
Aby wymienić uszczelkę, wystarczy wyciągnąć starą uszczelkę z prowadnicy (pociągnąć mocno w pobliżu 
4 narożników). Usunąć wszelkie ciała obce z prowadnicy i wpiąć nową uszczelkę na miejsce (aby ułatwić 
jej zamontowanie zalecamy zwilżenie krawędzi uszczelki wodą z mydłem). 

6.4 Czyszczenie wentylatorów 
Wentylatory wymagają okresowego czyszczenia za pomocą specjalnych produktów zapobiegających 
osadzaniu się kamienia kotłowego. Wszystkie części należy dokładnie umyć usuwając osad. Aby uzyskać 
dostęp do wentylatorów, należy zdjąć osłonę. Po zakończeniu mycia, założyć osłonę wykonując czynności w 
odwrotnej kolejności. 

Uwaga 
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W trakcie montażu osłony wentylatora należy zwrócić uwagę na poprawne zamontowanie 2 przewodów 
doprowadzających wodę do wentylatorów; w przeciwnym razie będą one blokować wentylatory, co może 
doprowadzić do uszkodzenia urządzenia, za które producent oraz sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności. 

6.5 Resetowanie termicznego wyłącznika bezpieczeństwa 
Dostęp do wyłącznika można uzyskać zdejmując lewą lub tylną część obudowy. Aby 
zresetować, należy mocno nacisnąć odpowiedni przycisk. 

6.6 Możliwe usterki 

Typ usterki Przyczyna Działanie naprawcze 

Panel sterowania                   
w ogóle nie świeci  

(piec nie działa) 

Nieprawidłowe podłączenie elektryczne do 
zasilania sieciowego 

Sprawdzić podłączenie do zasilania 
sieciowego 

Brak napięcia sieciowego Przywrócić napięcie sieciowe 

Uruchomiony termiczny wyłącznik 
bezpieczeństwa 

Zresetować termiczny wyłącznik 
bezpieczeństwa 

Ustawiono cykl 
pieczenia: piec nie działa 

Drzwiczki otwarte lub uchylone Zamknąć drzwi 

Uszkodzony czujnik magnetyczny Skontaktować się z autoryzowanym                    
i wykwalifikowanym serwisem, w celu 
naprawy czujnika 

Włączone automatyczne 
nawilżanie: brak 

wytwarzania pary w 
komorze pieczenia 

Nieprawidłowe podłączenie do sieci wodnej Sprawdzić podłączenie do wodociągu 

Zamknięty zawór odcinający Sprawdzić zawór odcinający 

Zablokowany filtr wlotu wody Wyczyścić filtr 

Uszkodzony zawór elektromagnetyczny 
wlotu wody 

Skontaktować się z autoryzowanym                    
i wykwalifikowanym serwisem, w celu 
naprawy zaworu 

Przy zamkniętych 
drzwiach pieca spod 
uszczelki wydobywa  

się para 

Nieprawidłowo zamontowana uszczelka Sprawdzić zamontowanie uszczelki 

Uszkodzona uszczelka Skontaktować się z wykwalifikowanym 
technikiem z autoryzowanym                    i 
wykwalifikowanym serwisem, w celu 
naprawy uszczelki 

Poluzowany występ uchwytu Skontaktować się z autoryzowanym                    
i wykwalifikowanym serwisem, w celu 
naprawy występu 

Piec nie piecze 
równomiernie 

Jeden z silników jest zablokowany lub 
powoli się obraca 

Skontaktować się z wykwalifikowanym 
technikiem z autoryzowanym                    i 
wykwalifikowanym serwisem, w celu 
naprawy silnika 

Silniki nie przechodzą do trybu wstecznego Skontaktować się z autoryzowanym                    
i wykwalifikowanym serwisem, w celu 
naprawy silnika 

Element grzewczy nie jest zasilany lub jest 
uszkodzony 

Skontaktować się z autoryzowanym                    
i wykwalifikowanym serwisem, w celu 
naprawy elementu 

Nie świeci lampa 
oświetleniowa komory 

Uszkodzona lamka Wymienić lampkę na taką samą  

Uszkodzony zasilacz lampy Skontaktować się z autoryzowanym                    
i wykwalifikowanym serwisem, w celu 
naprawy zasilacza 

Urządzenie 
zabezpieczenia 

termicznego jest ciągle 
włączone 

Urządzenie jest uszkodzone Skontaktować się z autoryzowanym                    
i wykwalifikowanym serwisem, w celu 
naprawy  

Uszkodzony termostat regulujący Skontaktować się z wykwalifikowanym 
technikiem z autoryzowanym                    i 
wykwalifikowanym serwisem, w celu 
naprawy  
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6.7 Schemat instalacji elektrycznej 

 

Legenda oznaczeń na schemacie 

  

M Tablica zaciskowa zasilania V1 Wentylator z silnikiem 

T1 Zabezpieczenie 
przeciwwypływowe 

V2 Styczny wentylator silnikowy 

T2 Termostat pieca C1 Kondensatory 

Pr Programator „koniec pieczenia” CE Karta gazu 

U Urządzenie do automatycznego 
nawilżania 

R Przekaźnik 

T Transformator 230/12V E1 Elektroda zapłonu 

L Lampka oświetleniowa E2 Elektroda wykrywania 

Ml Mikrowyłącznik drzwi IR Przycisk/przełącznik „RESET” gazu 

Filtr Filtr hałasu S1 Kontrolka „brak płomienia” 

E Zawór elektromagnetyczny wody S2 Lampka kontrolna termostatu 

F Bezpiecznik S3 Lampka kontrolna nawilżania 
automatycznego 

IM Element zmieniający kierunek 
działania 

S4 Lampka kontrolna programatora 
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7. SERWIS TECHNICZNY I ORYGINALNE CZĘŚCI ZAMIENNE 
Przed opuszczeniem fabryki, urządzenie zostało dokładnie wyregulowane i przetestowane 
przez wyspecjalizowany personel, aby zagwarantować najwyższą skuteczność roboczą 
urządzenia. Ewentualne czynności serwisowe lub regulację należy wykonywać z najwyższą 
ostrożnością                            i starannością, używają oryginalnych części zamiennych. 
Z tego powodu należy zwrócić się do sprzedawcy dostarczającego urządzenie, podając 
rodzaj usterki i model urządzenia. Części wymagane do przezbrojenia na różne typu gazu są 
dostarczane wraz                         z urządzeniem.  

7.1 Lista części zamiennych 

 
 

8. Informacje dla konsumentów 

Zgodnie z Dyrektywą 2002/96/WE, symbol przekreślonego kosza 
znajdujący się na urządzeniu oznacza, że po zakończeniu 
eksploatacji, produktu nie można wyrzucić wraz z innymi odpadami 
gospodarstwa domowego. Użytkownik musi przekazać urządzenie do wyspecjalizowanego 
punktu zbiórki zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. 

CZĘŚĆ KOD TECNOEKA 

Palnik piekarnika 01203650 

Świeca zapłonowa 01203620 

Kabel zasilający 00002370 

Sterowanie gazem 01900031 

Programator „koniec pieczenia” 01202980 

Przycisk resetowania 00010300 

Czerwona kontrolka 00005460 

Mikrowyłącznik drzwi 00010510 

Kondensator 01201030 

Zawór elektromagnetyczny wody 01203180 

Zawór elektromagnetyczny gazu 01201810 

Filtr hałasu 01202010 

Tablica zaciskowa zasilania 01200720 

Silnik wentylacji pieca 01202600 

Silnik chłodzenia pieca 01202330 

Element zmieniający kierunek działania 01201040 

Zabezpieczenie przeciwwypływowe 01202780 

Przekaźnik 01200820 

Transformator 00012590 

Uchwyt bezpieczników 00005840 

Bezpiecznik 2A 01201820 

Uchwyt lampki 00005690 

Zielona kontrolka 01200340 

Pomarańczowa kontrolka 01200330 

Automatyczny regulator wilgotności 01201450 

Termostat pieca 01203580 
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Osobne punkty zbiórki odpadów oraz późniejsza obróbka, odzyskiwanie surowców 
wtórnych oraz utylizacja pomagają wyprodukować inne urządzenia z zastosowaniem 
surowców wtórnych, zmniejszając negatywny wpływ na środowisko i zdrowie publiczne, 
które może być spowodowane nieprawidłową gospodarką odpadami. 
W przypadku utylizacji produktu z naruszeniem obowiązujących przepisów zastosowane 
będą sankcje administracyjne. 
 

9. Ograniczenia wynikające z gwarancji 

Wyłączając przypadki, w których klient nie może przedstawić faktury lub paragonu będącego 
dowodem zakupu lub gdy nie zostały spełnione powyższe warunki, gwarancja jest nieważna także 
w następujących przypadkach: 

1) Usterki lub uszkodzenia spowodowanego przez transport; 
2) Błędnej lub nieprawidłowej instalacji produktu (na przykład z powodu niedostatecznego ciągu 

przewodu kominowego lub wywiewu) w świetle instrukcji podanych w instrukcji obsługi 
dołączonej do produktu; 

3) Nieodpowiedniego lub nieprawidłowego zasilania elektrycznego, hydraulicznego lub 
gazowego; 

4) Nieuwagi, zaniedbania lub niekompetencji w użytkowaniu produktu, w świetle instrukcji 
podanych w instrukcji obsługi dołączonej do produktu; 

5) Użycia produktu do zastosowań innych niż te, do których urządzenie zostało przeznaczone, lub 
w jakikolwiek sposób niezgodnych z instrukcjami podanymi w podręczniku użytkownika 
dostarczonym wraz z produktem; 

6) Ingerencji w produkt; 
7) Regulacji, konserwacji lub naprawy przeprowadzonych przez nieautoryzowany personel lub 

z zastosowaniem nieoryginalnych części zamiennych; 
8) Nieodpowiedniej lub nieuważnej konserwacji produktu, niezgodnej z instrukcjami zawartymi 

w podręczniku użytkownika dostarczonym wraz z produktem; 
9) Uszkodzeń spowodowanych przez pożar, katastrofy ekologiczne, wypadki oraz przyczyny, 

których nie można połączyć z producentem i/lub sprzedawcą. 

Ponadto gwarancja nie obejmuje części malowanych albo emaliowanych, pokręteł, lamp, 
elementów szklanych, kamieni ogniotrwałych i transportu od sprzedawcy do dystrybutora 
i/lub użytkownika końcowego i z powrotem. Koszt wymiany i instalacji pieca nie jest objęty 
gwarancją. 
Producent oraz sprzedawca  nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, 
bezpośrednie ani pośrednie spowodowane awarią urządzenia lub na skutek jego 
nieprzydatności do użycia. 
Wszelkie naprawy przeprowadzane w okresie gwarancji nie powodują przedłużenia 
rzeczonej gwarancji ani jej odnowienia. 
Wszelkie spory będą rozpatrywane przez właściwy Sąd w Poznaniu. 
Ostrzeżenie dla Kupującego: 

1. Urządzenie służy wyłącznie do pieczenia i podgrzewania produktów żywnościowych. 
2. Producent nie instaluje urządzeń. Odpowiedzialność za wykonanie instalacji ponosi wyłącznie 

osoba/firma wykonująca to podłączenie. 
3. Producent oraz sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, 

bezpośrednie lub pośrednie poniesione przez osoby, zwierzęta lub mienie, spowodowane 
awarią urządzenia lub na skutek jego nieprzydatności do użycia. 

Producent i sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek niedokładności lub 
błędy druku powstałe przy kopiowaniu niniejszego podręcznika. Producent zastrzega sobie 
prawo do modyfikowania produktów, kiedy to uzna za stosowne, również w interesie 
użytkownika, nie naruszając charakterystyki funkcjonalności i bezpieczeństwa. 
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10. Dostępność i dostawa części zamiennych 
Producent zapewnia dostępność części zamiennych przez 24 miesiące od daty faktury. Po 
tym okresie dostępność nie jest gwarantowana.
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