
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

Piec piekarniczy 
konwekcyjny z nawilŜaniem 

4x 600x400 mm 
 

225059 

 
 

Instrukcja obsługi 
 

Przed uruchomieniem urządzenia naleŜy koniecznie dokładnie przeczytać 
niniejszą instrukcję obsługi. 



 

 

 

 

 

 

 
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 firma HENDI 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. Serwis techniczny 

Przeprowadzenie kontroli technicznej raz lub dwa razy w roku pozwala przedłużyć okres 
eksploatacji urządzenia i gwarantuje lepsze jego działanie. Należy dopilnować, aby kontrole 
przeprowadzane były wyłącznie przez wykwalifikowanych pracowników. W przypadku zamówienia 
części zamiennych lub uzyskania informacji na temat urządzenia, należy zawsze podawać numer 
seryjny i model (dane podane na tabliczce znamionowej umieszczonej z tyłu urządzenia). 

2. Ostrzeżenia ogólne 

 
Szanowny Kliencie, 
Przed podłączeniem urządzenia dokładnie przeczytaj całą instrukcję obsługi, aby niewłaściwym 
użytkowaniem nie spowodować żadnej szkody. Przede wszystkim zapoznaj się z przepisami 
dotyczącymi bezpieczeństwa użytkowania. 
 
Wskazówki bezpieczeństwa 
· Nieprawidłowa obsługa i niewłaściwe użytkowanie może spowodować poważne 
uszkodzenie urządzenia lub zranienie osób. 
· Urządzenie może być stosowane wyłącznie w celu, do którego zostało zaprojektowane. 
Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłową 
obsługą i niewłaściwym użytkowaniem urządzenia. 
· W czasie użytkowania zabezpiecz urządzenie i wtyczkę kabla zasilającego przed 
kontaktem z wodą lub innymi płynami. W przypadku, gdyby przez nieuwagę urządzenie 
wpadło do wody, należy natychmiast wyciągnąć wtyczkę z kontaktu, a następnie zlecić 
kontrolę urządzenia specjaliście. Nieprzestrzeganie tej instrukcji może spowodować 
zagrożenie życia. 
Nigdy nie otwieraj samodzielnie obudowy urządzenia. 
· Nie wtykaj żadnych przedmiotów w obudowę urządzenia. 
· Nie dotykaj wtyczki kabla zasilającego wilgotnymi rękami. 
· Regularnie kontroluj stan wtyczki i kabla. W przypadku wykrycia uszkodzenia wtyczki lub 
kabla, zleć naprawę w wyspecjalizowanym punkcie naprawczym. 
· W przypadku, gdy urządzenie spadnie lub ulegnie uszkodzeniu w inny sposób, przed 
dalszym użytkowaniem zawsze zleć przeprowadzenie kontroli i ewentualną naprawę w 
wyspecjalizowanym punkcie naprawczym. 
· Nigdy nie naprawiaj urządzenia samodzielnie - może to spowodować zagrożenie życia. 
· Chroń kabel zasilający przed kontaktem z ostrymi lub gorącymi przedmiotami i chroń go 
przed otwartym ogniem. Jeżeli chcesz odłączyć urządzenie z kontaktu, zawsze chwytaj za 
wtyczkę, nigdy nie ciągnij za kabel. 
· Zabezpiecz kabel (lub przedłużacz), aby nikt przez omyłkę nie wyciągnął go z kontaktu ani 
się o niego nie potknął. 
· Kontroluj funkcjonowanie urządzenia w czasie użytkowania. 
· Dzieci nie uświadamiają sobie zagrożeń, jakie może spowodować użytkowanie urządzeń 
elektrycznych. Nigdy nie pozwalaj dzieciom posługiwać się elektrycznymi urządzeniami. 
· Gdy urządzenie nie jest użytkowane oraz zawsze przed czyszczeniem odłącz je od źródła 
zasilania, wyciągając wtyczkę z kontaktu. 
· Uwaga! Jeżeli wtyczka kabla zasilającego jest podłączona do kontaktu, urządzenie cały 
czas pozostaje pod napięciem. 
· Wyłącz urządzenie, zanim wyciągniesz wtyczkę z kontaktu. 
· Nigdy nie ciągnij urządzenia za kabel zasilający. 
· Nie używaj akcesoriów innych niż dostarczone z urządzeniem. 
· Urządzenie można podłączać wyłącznie do gniazda o natężeniu i częstotliwości zgodnej z 
danymi znajdującymi się na tabliczce znamionowej. 



· Unikać przeciążenia. 
· Po użyciu wyłączyć urządzenie wyjmując wtyczkę z gniazda. 
· Przed napełnieniem lub czyszczeniem zawsze należy wyjmować wtyczkę z gniazda. 
· Instalacja elektryczna musi odpowiadać krajowym i lokalnym przepisom. 
· Z urządzenia nie mogą korzystać osoby (także dzieci), u których stwierdzono osłabione 
zdolności fizyczne, sensoryczne lub umysłowe, albo którym brakuje odpowiedniej wiedzy i 
doświadczenia. 
 

 

 

 

Szczególne przepisy bezpieczeństwa 
· Nigdy nie ciągnij urządzenia za kabel zasilający. 
Przygotowanie przed pierwszym użyciem 
· Sprawdź, czy urządzenie nie jest uszkodzone. W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń 
niezwłocznie skontaktuj się ze swoim dostawcą i NIE korzystaj z urządzenia. 
· Zdjąć całe opakowanie i folię ochronną (o ile dotyczy). 
· Wyczyść urządzenie przy pomocy letniej wody i miękkiej szmatki. 
· O ile nie zalecono inaczej, ustawić urządzenie na płaskim i stabilnym podłożu. 
· Zapewnić wystarczającą przestrzeń wokół urządzenia, aby umożliwić wentylację urządzenia. 
· Ustaw urządzenie tak, aby mieć zawsze dobry dostęp do wtyczki. 
 

Bardzo ważne!  niniejszą instrukcję należy przechowywać razem z urządzeniem do przyszłego 
wykorzystania. 

Niniejsze ostrzeżenia opracowano z myślą o bezpieczeństwa użytkownika i innych osób. Przed 
rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy zapoznać się z nimi. 

- Temperatura w magazynie nie może być niższa od -9°C, w przeciwnym razie elementy 
sterowania termostatem (regulacyjne i zabezpieczające) zostaną uszkodzone. 
Nieprzestrzeganie tego ostrzeżenia spowoduje wykluczenie odpowiedzialności producenta 
urządzenia. 

- Urządzenie przeznaczone jest do stosowania przez profesjonalistów i mogą z niego korzystać 
wyłącznie wykwalifikowani pracownicy po przeszkoleniu. 

- Wszelkie modyfikacje układu elektrycznego niezbędne do instalacji urządzenia muszą być 
wykonywane wyłącznie przez kompetentnych pracowników. 

- Wszelkie modyfikacje urządzenia lub ich próby są niebezpieczne. 
- Nigdy nie wolno myć urządzenia bezpośrednim strumieniem wody, ponieważ kontakt z wodą 

może uszkodzić zabezpieczenia urządzenia. 
- Przed przeprowadzeniem prac konserwacyjnych i myciem należy odłączyć urządzenie od 

sieci i poczekać aż ostygnie. 
- Gdy drzwiczki uchylne są szeroko otwarte nie należy kłaść niczego na nich, ponieważ może to 

uszkodzić zawiasy. 
- Nie należy przeprowadzać kontroli okresowych ani napraw samodzielnie. Należy 

skontaktować się z centrum serwisowym i korzystać wyłącznie z oryginalnych części. 

UWAGA: Nieprawidłowe lub niewłaściwe użytkowanie oraz nieprzestrzeganie instrukcji instalacji zwalnia 
producenta z wszelkiej odpowiedzialności. Należy w związku z tym przestrzegać instrukcji podanych w 
części „UMIEJSCOWIENIE”. 

 

 

 

 

 



 

 

3. Dane techniczne 

  
Cecha Wartość cechy 

Wymiary urządzenia  (mm) 790x750x(H)635 

Pojemność komory  ilość x rozmiar blach (mm) 4x 600x400 

Ilość / odstęp między prowadnicami  szt./mm 4 / 83 

Ciężar (Kg) 58 

Moc  (kW) 6,4 

Napięcie (V) 400 

 

Poziom hałasu pracującego urządzenia wynosi mniej niż 70 dB (A). 
Tabliczka znamionowa znajduje się na tylnym panelu urządzenia. 

 
 
 

4. Instrukcja dla instalatora 

Następujące instrukcje są przeznaczone dla wykwalifikowanego instalatora, aby upewnić się, że 
przeprowadza czynności montażowe, regulacyjne oraz konserwacyjne możliwie jak najdokładniej i 
zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi. Wszelkie czynności muszą być przeprowadzone przy 
odciętym zasilaniu elektrycznym urządzenia. 

Przed użyciem urządzenia należy ostrożnie usunąć specjalną folię samoprzylepną zabezpieczającą 
części ze stali nierdzewnej. Nie pozostawiać żadnych pozostałości kleju na powierzchniach. W razie 
konieczności usunąć je niezwłocznie za pomocą odpowiedniego rozpuszczalnika. 

Montaż stopek – Stopki znajdują się wewnątrz urządzenia należy je zamocować w czterech 
gwintowanych otworach podstawy. W razie potrzeby wysokość stopek można wyregulować poprzez 
wkręcanie lub wykręcanie stopki. 

Umiejscowienie – Umieścić urządzenie dokładnie w poziomie na stole lub podobnym podparciu 
(stół lub podparcie musi znajdować się co najmniej 85 cm nad posadzką). Umieścić je w odległości 
wynoszącej nie mniej niż 10 cm od ścian bocznych i tylnej, aby umożliwić naturalną wentylację 
powietrza swobodnie poruszającego się wokół urządzenia. 

Urządzenie nie jest przeznaczone do zabudowy lub umieszczania grupowego z innymi identycznymi 
urządzeniami. 

Złącze elektryczne – Urządzenie musi być podłączone do sieci elektrycznej zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Przed wykonaniem połączenia należy upewnić się, że: 

- napięcie i częstotliwość układu zasilania są zgodne z wartościami na tabliczce znamionowej 
umieszczonej na urządzeniu; 

- zawór ograniczający oraz układ są w stanie utrzymać obciążenie urządzenia (patrz tabliczka 
znamionowa); 

- układ zasilania ma odpowiednie przyłącze uziemienia zgodne z obowiązującymi przepisami; 
- przy bezpośrednim podłączeniu do sieci zainstalowany jest wyłącznik wielobiegunowy 

pomiędzy urządzeniem, a siecią, z minimalnym odstępem kategorii przepięciowej III (4000 V), 
o rozmiarze odpowiednim do obciążenia, zgodny z obowiązującymi przepisami; 

- wyłącznik sieciowy wykorzystany do podłączenia jest łatwo dostępny, gdy urządzenie jest 
zainstalowane; 

- żółto-zielony przewód uziemienia nie jest przerywany przez przełącznik; 
- zasilanie, gdy urządzenie pracuje nie może odbiegać od wartości znamionowej napięcia o 

±10% 
- po umieszczeniu przewodu zasilania do zespołu listew zaciskowych przewód nie styka się z 

żadnymi gorącymi częściami kuchni. 
- jeśli przewód zasilania jest uszkodzony, aby uniknąć wszelkiego ryzyka, przewód musi zostać 

wymieniony przez producenta lub dział wsparcia technicznego, albo wykwalifikowaną osobę. 



Podłączenie do wodociągu - (w przypadku pieców przystosowanych do użytkowania z nawilżaczem z 
zaworem elektromagnetycznym) 

Urządzenie należy zasilać zmiękczoną wodą pitną o ciśnieniu w zakresie od 100 do 200 kPa (1,0 - 
2,0 bary). Twardość wody musi zawierać się w przedziale pomiędzy 0,5°F a 3°F (zaleca się stosowanie 
zmiękczacza, aby uniknąć awarii wentylatora, usterki elementy grzewczego i zmniejszenia osadzania 
się kamienia w komorze pieczenia). Podłączenie do wodociągu wykonywane jest za pomocą 
gwintowanego zaworu elektromagnetycznego ¾” znajdującego z tyłu urządzenia (u dołu), pomiędzy 
filtrem mechanicznym i z kurkiem odcinającym (przed podłączeniem filtra należy spuścić trochę 
wody, aby usunąć zanieczyszczenia z rury). 
 



Ostrzeżenie: 
Aby uniknąć osadzania się kamienia w komorze pieczenia 
koniecznie stosuj filtry zmiękczające (odkamieniające) 

Podłączenie przewodu zasilania: 

Tablica zaciskowa znajduje się na panelu tylnym 
urządzenia. Otwórz pokrywę płyty zaciskowej 
podważając za pomocą wkrętaka dwie boczne 
wypustki. Poluzuj śrubę zaciskową przewodu i przepuść 
kabel. Ułóż przewody tak, aby przewód uziemienia był 
ostatnim odłączanym od swojego zacisku, gdy przewód 
przejdzie do stanu nieprawidłowego przewodzenia. 
Podłącz przewód fazowy do zacisku oznaczonego literą 
„L”, przewód neutralny do zacisku oznaczonego literą 
„N” , a przewód uziemienia do zacisku oznaczonego 

symbolem . 
Dokręć nakrętkę wieńcową zacisku kabla i zamknij 

pokrywę tablicy zaciskowej. 

 

 
(schemat podłączenia dostępny jest także obok tablicy zaciskowej). Dociśnij zacisk przewodu i załóż tylną 
część obudowy urządzenia. 

Urządzenie należy podłączyć do układu ekwipotencjalnego, po sprawdzeniu jego wydajności zgodnie z 
obowiązującymi przepisami lokalnymi. 

To połączenie należy wykonać pomiędzy różnymi urządzeniami za pomocą odpowiedniego zacisku 

oznaczonego symbolem . Przewód ekwipotencjalny musi mieć minimalną średnicę 2,5 mm2. Zacisk 
ekwipotencjalny znajduje się z tyłu urządzenia. 

 

Termiczny wyłącznik bezpieczeństwa Urządzenie wyposażone jest w ręcznie sprawdzany, resetowany 
termiczny wyłącznik bezpieczeństwa, chroniący przed zbyt wysoką, niebezpieczną temperaturą, która może 
przypadkowo zostać osiągnięta wewnątrz pieca. W przypadku wyzwolenia wyłącznika, zasilanie urządzenia 
jest odcinane. 
Wyłącznik znajduje się z tyłu urządzenia. Przycisk resetowania można uruchomić po odkręceniu 
czarnej plastikowej pokrywy i ostygnięciu pieca. 

5. Instrukcja dla użytkownika 

Korzystając z pieca po raz pierwszy, należy uruchomić go bez wsadu na temperaturze 200°C na 30/40 
minut. W ten sposób zostaną wyeliminowane wszelkie nieprzyjemne zapachy spowodowane 
rozgrzewaniem się izolacji termicznej oraz pozostałościami smaru po montażu. 
To urządzenie należy wykorzystywać wyłącznie do celów, do których zostało wyraźnie przeznaczone, 
tj. przyrządzanie potraw w piekarniku. Wszelkie inne zastosowania są niewłaściwe 
Pieca można używać do: przyrządzania deserów, pizzy, mięsa, ryb, warzyw, a także do zapiekania i 
odświeżania schłodzonej lub zamrożonej żywności. 
Umieszczając potrawy w komorze pieczenia, należy pozostawić co najmniej 40 mm odstępu pomiędzy 
naczyniami, aby nie ograniczać przepływu powietrza. 

 

Rys. 1 



Nie należy używać naczyń ze zbyt wysokimi brzegami, stanowią one przeszkodę w obiegu gorącego 
powietrza (w przypadku pieczenia chleba i ciast nie należy używać naczyń o brzegach wyższych niż 
20 mm i nie dopuszczać do stykania się produktów w naczyniu). 
Przed każdym użyciem należy rozgrzać piec (ustawić temperaturę o 30°C wyższą niż temperatura 
pieczenia), aby uzyskać maksymalną równomierność pieczenia. Nie należy solić potraw w komorze 
pieczenia. 

6. Ryzyko resztkowe (dla użytkownika) 

Po pieczeniu należy ostrożnie otworzyć drzwiczki, aby zapobiec gwałtownemu wydostaniu się gorąca, 
które może spowodować oparzenia. 
Gdy piec jest włączony, należy zwracać uwagę na możliwe gorące strefy (oznaczone na urządzeniu) 
jego zewnętrznej powierzchni. 
Należy umieścić urządzenie na blacie lub podobnym podparciu na wysokości co najmniej 85 cm od 
podłogi. Blat lub podparcie muszą mieć możliwość utrzymania ciężaru maszyny i prawidłowo ją 
obudowywać. 
Urządzenie zawiera części elektryczne i nie wolno go myć bezpośrednim strumieniem wody ani parą. 
Urządzenie jest podłączone do prądu elektrycznego: przed podjęciem czyszczenia, należy odciąć zasilanie 
urządzenia. 
Nie należy przesuwać urządzenia za rączkę drzwiczek (może doprowadzić to do pęknięcia szyby). 

Gdy uchylne drzwiczki są otwarte, istnieje ryzyko położenia przedmiotów na drzwiczkach, co może 
poważnie uszkodzić zawiasy. 
 

7. Jak korzystać z panelu sterowania 

 

Legenda symboli na panelu sterowania: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1) Dioda LED sygnalizująca parametr 7) Przycisk zwiększania wartości parametru 
2) Przycisk wyboru parametru pieczenia 8) Przycisk wyboru/zapisania programu pieczenia 
3) Dioda LED danego etapu pieczenia 9) Przycisk nawilżania ręcznego 
4) Przycisk wyboru etapu pieczenia 10) Przycisk START/STOP 
5) Wyświetlacz parametru 11) (NIE DOTYCZY TEGO MODELU PIECA) 
6) Przycisk zmniejszania wartości parametru  

8. Zapalanie 

Panel sterowania (cyfrowy) jest automatycznie włączany po uruchomieniu urządzenia. W komorze 
pieczenia zapalane jest oświetlenie. Na wyświetlaczu pojawia się komunikat „0.00” oznaczający czas 
(wyrażony w godzinach i minutach) a w polu parametrów dioda LED czasu zapala się (symbol  ). 
Dioda LED etapu 1 zapala się w polu etapu (ustawionym do odbierania parametrów pieczenia). 



9. Wyłączanie 

Panel sterowania automatycznie wyłącza się po 10 minutach od zakończenia cyklu pieczenia bez 
konieczności naciskania przycisku (w trybie „ręcznym” lub „automatycznym”, wyłączanie 
automatyczne lub po naciśnięciu przycisku ). 
 
Oświetlenie komory pieczenia jest wyłączane, wyświetlacz i diody LED sygnalizujące pracę urządzenia 
są wyłączane. 

 
Zapalona pozostaje tylko dioda LED przycisku  . 

 

Aby uruchomić panel sterowania ponownie, wystarczy nacisnąć przycisk  

10. Tryb pracy 

Cykl pieczenia można uruchomić w trybie „ręcznym” lub „zaprogramowanym”, który dzieli się na 4 
etapy pieczenia. 
Dla każdego etapu można skonfigurować następujące parametry: CZAS / TEMPERATURA / 
WILGOTNOŚĆ 
 
TRYB RĘCZNY  

Aby wybrać parametry pieczenia (CZAS/TEMPERATURA/WILGOTNOŚĆ/), naciśnij przycisk   
Przy każdym naciśnięciu przycisku zapalona zostanie dioda LED wybranego parametru. Do rozpoczęcia 
cyklu pieczenia wymagane jest ustawienie przynajmniej czasu pieczenia i temperatury. 

•   Aby wybrać parametry poszczególnego etapu pieczenia (1 - 2 - 3 - 4), naciśnij przycisk  
Przy każdym naciśnięciu przycisku zapalona zostanie dioda LED dla wybranego etapu. Dioda LED 
przypisana do bieżącego etapu będzie migać podczas cyklu pieczenia. 

 
• Aby ustawić lub zmienić wybrany parametr, naciskaj przycisku 

             Aby zwiększyć wartość parametru, naciśnij przycisk  

             Aby zmniejszyć wartość parametru naciśnij przycisk  

 

• Parametr czasu       można ustawić w zakresie od 0 godzin i 01 minut  

do 9 godzin i 59 minut. Jeśli na wyświetlaczu pojawiają się komunikaty „INF” albo „HLD”,    

oznacza to, że zegar jest wyłączony. Piec pracuje w trybie ciągłym do momentu ręcznego  

wyłączenia za pomocą przycisku  

 

 
Po wyświetleniu komunikatu „INF” (wyświetlanego wyłącznie w etapie 1), etapy 2 - 3 - 4 są wyłączane 
(diody LED są wyłączone). 
Wyświetlenie komunikatu „HLD” (wyświetlanego wyłącznie w etapie 4) oznacza, że cykl pieczenia, po 
zakończeniu poprzednich etapów, kontynuowany jest bez zegara i z parametrami ustawionymi dla etapu 
4. (Cykl pieczenia jest wyłączany po naciśnięciu przycisku   
Ta czynność umożliwia podtrzymanie temperatury potrawy  
przez określony czas (na koniec cyklu pieczenia). 

Parametr temperatury (symbol    ) można ustawić w zakresie od 50°C do 270°C. 

 

Parametr wilgotności (symbol      ) można ustawić w zakresie od 0 do 100 (wilgotność stała). 

 



11. Włączanie/wyłączanie cyklu pieczenia 
Cykl pieczenia jest włączany i wyłączany po naciśnięciu przycisku     . Zawór elektryczny wody jest 
wyłączony na koniec cyklu pieczenia. Przez 30 sekund emitowany będzie sygnał dźwiękowy, a na 
wyświetlaczu migać będzie wartość „0.00”. Ustawienia parametru temperatury/wilgotności z 
ostatniego cyklu pozostają ustawione. 
Jeśli przez kolejne 30 sekund wprowadzony zostanie dodatkowy czas, piec zostanie automatycznie 
uruchomiony ponownie a pieczenie kontynuowane będzie przy parametrach temperatury i wilgotności 
zastosowanych w ostatnim etapie. Po upływie dodatkowego czasu cykl pieczenia zostanie zakończony. 

Jeśli upłynie 30 sekund lub jeśli cykl pieczenia zostanie przerwany naciśnięciem przycisku     , wszystkie 
ustawione parametry zostaną zresetowane, a piec przygotowywany będzie do ustawień nowego cyklu 
pieczenia. 

12. Wyświetlanie / zmiana parametrów przy włączonym cyklu pieczenia 

 
Przy włączonym cyklu pieczenia parametry można wyświetlać naciskając przycisk    , można także zmieniać 
wartości (przyciski          ) w każdym etapie (przycisk    ) cyklu pieczenia.  
 
Kilka sekund po ostatniej zmianie (w przypadku dowolnego z czterech etapów) wyświetlane są parametry 
etapu działania (dioda LED bieżącego etapu miga).  
 

Parametr „Czas”: Wartość ustawiona dla wybranego etapu (dioda LED symbolu ) wyświetlana jest 
przez 4 sekundy na zmianę z pozostałym całkowitym czasem (ODLICZANIE) pozostałych etapów (miga 

dioda LED symbolu ). 
 

Parametr „Temperatura”: Wartość ustawionej temperatury dla wybranego etapu pieczenia (dioda LED 

symbolu ) wyświetlana jest przez 4 sekundy na zmianę z wartością temperatury rzeczywistej w 

komorze pieczenia (miga dioda LED symbolu ). 
 

Parametr „Wilgotność” : Ustawiona wartość wyświetlana jest dla wybranego etapu (zapalona dioda LED 

symbolu ). 

start cyklu pieczenia 

Aby opóźnić start cyklu pieczenia, wykonaj następujące czynności: 

• ustaw wymagane parametry każdego etapu cyklu pieczenia zgodnie z instrukcjami punktu „TRYB 
PRACY” (pkt 10). 

• Naciskaj przycisk  do momenty wyłączenia wszystkich diod LED na panelu sterowania. Na 
wyświetlaczu pojawi się komunikat „0.00”. 

• Naciskaj przyciski  i ustaw żądaną wartość „CZASU OPÓŹNIENIA” na wyświetlaczu 
(maksymalnie 9 godzin i 59 minut). 

• Naciśnij przycisk , aby uruchomić opóźniony start. 



Dioda LED przycisku   zacznie migać, aby wskazać, że na wyświetlaczu rozpoczęło się 
odliczanie. Czas opóźnienia można zmienić w dowolnym momencie w trakcie odliczania, 

naciskając przyciski . 

Po upływie czasu opóźnienia, cykl pieczenia zostanie automatycznie uruchomiony. 
 
Aby wyzerować czas opóźnienia, wystarczy nacisnąć przycisk    , na wyświetlaczu wskazane 
zostaną parametry, które można zmienić.  
Naciśnij przycisk    ponownie, aby kontynuować cykl pieczenia; w przeciwnym wypadku można 
zresetować opóźniony start cyklu pieczenia w sposób opisany powyżej. 

Uwaga: W przypadku przerwy w zasilaniu w trakcie odliczania, zaprogramowane opóźnienie cyklu 
pieczenia jest anulowane, a wszystkie powiązane ustawienia się wyzerowane. 

Funkcja opóźnionego startu cyklu pieczenia dostępna jest wyłącznie w TRYBIE RĘCZNYM. Tej funkcji 
nie można uruchomić w trakcie zaprogramowanego cyklu pieczenia. 

14. Tryb zaprogramowany 

Można zapisać maksymalnie 99 programów (cyklów) pieczenia. Każdy program może obejmować 1 lub 
więcej etapów pieczenia (maksymalnie 4). 

15. Zapisywanie programów pieczenia 

Aby zapisać program pieczenia, wykonaj następujące czynności: 

 

- naciśnij przycisk  (zapali się dioda LED), na wyświetlaczu pojawi się komunikat „P01”. 

- Naciskaj przyciski   i wybierz żądany numer programu ( od P01 do P99). 
- Ustaw odpowiednie parametry cyklu pieczenia w ten sam sposób, co w przypadku trybu 

ręcznego. 

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez przynajmniej 5: program zostanie zapisany pod numerem 
migającym na wyświetlaczu. 

Aby anulować zapisany program wystarczy zastąpić go nowym (o tym samym numerze) zawierającym 

nowe parametry czterech etapów pieczenia. Nowy program należy zapisać naciskając przycisk . 

16. Pieczenie przy użyci zapisanego programu 

Aby uruchomić zapisany program pieczenia, wykonaj następujące czynności: 

- naciśnij przycisk , na wyświetlaczu pojawi się komunikat „P01”. 

- Naciskaj przyciski  i wybierz żądany numer programu. 

- Naciśnij przycisk . 

Na wyświetlaczu pojawi się komunikat „P - H” ( Pre-Heating = funkcja nagrzewania komory pieczenia). 
Piec pracuje do momentu osiągnięcia temperatury odpowiadającej wartości ustawionej dla etapu 1 (cykl 
zaprogramowany) powiększonej o 30°C. 
Po osiągnięciu temperatury nagrzewania na wyświetlaczu migać będzie komunikat „P – H 
wyemitowany zostanie sygnał dźwiękowy. 
 



Otwórz drzwi, umieść w komorze potrawę i zamknij drzwi. Sygnał dźwiękowy wyłączy się i rozpocznie 
się cykl zaprogramowanego pieczenia. 

UWAGA: funkcja nagrzewania jest dostępna (uruchamiana automatycznie) wyłącznie w trybach 

pieczenia zaprogramowanego. 
Gdy piec pracuje w trybie zaprogramowanym, ustawione parametry można wyświetlać w ten sam 

sposób, co w przypadku trybu ręcznego. 
Dla wygody użytkownika, w trybie zaprogramowanym ustawione parametry można zmieniać w 

trakcie pracy urządzenia. 
Na koniec zaprogramowanego cyklu pieczenia zmienione parametry są automatycznie resetowane i 

przywracane do wartości zapisanych w programie. 

17. Nawilżanie ręczne 

Wilgoć można wytwarzać w komorze pieczenia (za pomocą elektrozaworu wody lub po uruchomieniu 
pompy wody) w dowolnym momencie cyklu pieczenia (w trybie ręcznym i automatycznym), po 

naciśnięciu przycisku  (zapalona zostanie dioda LED). 
Gdy przycisk jest naciśnięty, wilgoć wytwarzana w sposób ciągły. 

W trakcie cyklu nawilżania automatycznego naciśnij przycisk  (uruchomienie elektrozaworu wody 
albo pompy wody), aby przerwać nawilżanie. Zwolnij przycisk cyklu nawilżania automatycznego, aby go 
wznowić. 

18. Zabezpieczenie drzwi 

Urządzenie wyłącza piec (zatrzymuje cykl pieczenia) za każdym razem, gdy zostaną otwarte drzwiczki. Cykl 
pieczenia jest wznawiany po zamknięciu drzwi. 

19. Przerwa w zasilaniu 

Po przywróceniu zasilania po przerwie piec automatycznie wznawia pracę od momentu cyklu, w 
którym nastąpiła przerwa. 

20. Pieczenie 

Techniki pieczenia 
Piec umożliwia zastosowanie dwóch różnych technik: pieczenia konwekcyjnego i konwekcyjno-
parowego. 

Pieczenie konwekcyjne  – Ciepło przekazywane jest do potrawy za pomocą ogrzanego powietrza z 
cyrkulacją w komorze pieczenia. Ciepło dostaje się w szybki i równomierny sposób do wszystkich części 
komory, umożliwiając jednoczesne pieczenie różnego rodzaju potraw (pod warunkiem, że wymagają tej 
samej temperatury pieczenia) umieszczonych w komorze, bez mieszania się smaków i zapachów. Pieczenie 
konwekcyjne jest szczególnie wygodne do szybkiego rozmrażania i pasteryzowania przetworów, a także 
suszenia grzybów i owoców. 

Pieczenie konwekcyjne i nawilżanie - Stosowanie ciepłego i wilgotnego 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. 



21. Regularne czyszczenie i konserwacja 

(OSTRZEŻENIE: Przed każdorazowym czyszczeniem lub konserwacją należy odłączyć urządzenie od zasilania) 

Czyszczenie ogólne – Piec należy czyścić po ostygnięciu. Emaliowane części należy przemyć letnią wodą z 
mydłem, nie używać produktów ściernych, wełny stalowej ani kwasów, które mogą spowodować 
uszkodzenia. Do czyszczenia części stalowych nie wolno stosować produktów zawierających chlor 
(podchloryn sodu, kwas solny itp.), nawet po rozcieńczeniu. Należy używać specjalnych produktów 
dostępnych na rynku lub niewielkiej ilości gorącego octu. Dokładnie spłukać i wysuszyć miękką szmatką. 
Szklane drzwiczki pieca należy czyścić wyłącznie gorącą wodą, nie używać szorstkich szmatek. Nie wolno 
dopuszczać do zastygnięcia żywności (zwłaszcza kwaśnej, np. sól, ocet, sok z cytryny itp.) na częściach ze stali 
nierdzewnej, ponieważ może spowodować to uszkodzenia. Nigdy nie wolno myć urządzenia bezpośrednim 
strumieniem wody, ponieważ kontakt z wodą może uszkodzić zabezpieczenia urządzenia. Nie stosować 
substancji żrących (np. kwasu solnego) do czyszczenia blatu, na którym stoi urządzenie. 

Czyszczenie pieca – Zaleca się czyszczenie wnętrza pieca pod koniec każdego dnia. Ułatwi to usuwanie 
resztek z pieczenia i wyeliminowanie ich przypalenia przy następnym użyciu pieca. Wnętrze pieca należy 
wyczyścić dokładnie gorącą wodą i mydłem lub za pomocą przeznaczonych do tego celu produktów 
dostępnych na rynku. 

Czyszczenie drzwi pieca – Aby dokładnie wyczyścić drzwi pieca, wykonaj poniższe czynności: 
- otwórz drzwi na oścież; 
- wsuń dostarczone zatyczki w otwory „A” w zawiasy (rys. 2); 
- delikatnie podnieś i wysuń drzwi (rys. 3); 
- aby założyć drzwi, wykonaj te czynności w odwrotnej kolejności. 

 

Wymiana lampki pieca – Należy wyłączyć zasilanie elektryczne urządzenia; odkręcić szklany klosz 
zabezpieczający z pierścieniami uszczelniającymi (Rys. 4); odkręcić lampkę i wymienić ją na inną lampkę 
przeznaczoną do użycia w wysokich temperaturach (300°C), o następujących parametrach: 

- Napięcie: 230 V 

- Moc: 15 W 

- Typ: E 14 

Zamontuj z powrotem klosz z odpowiednimi pierścieniami uszczelniającymi i uruchom zasilanie elektryczne 

urządzenia. 

 

 

 

 

 

 



22. MoŜliwe 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  

 

- przepalony bezpiecznik 
zabezpieczający kartę 
elektroniczną (panel 
sterowania) 

- skontaktować się z 

serwisantem 

Ustawiono cykl pieczenia i 

naciśnięto przycisk :     . Piec nie 

działa 

- drzwiczki otwarte lub uchylone - zamknąć drzwiczki 

 

 

- uszkodzenie zabezpieczenia drzwi - skontaktować się z 
wykwalifikowanym 
technikiem, w celu naprawy 
czujnika 

Włączone wytwarzanie wilgoci w 
komorze pieczenia: Brak 
przepływu wody z przewodów (na 

- nieprawidłowe podłączenie do 

wodociągu 

 

- sprawdzić podłączenie 
do wodociągu 
(elektrozawór)  

 

 

- zamknięty kurek odcinający 

(elektrozawór) 

 

- sprawdzić kurek odcinający 

 

 

 

- zablokowany filtr zmiękczający - wyczyścić filtr lub 

sprawdzić kurki filra 

 

 

- uszkodzony elektrozawór - skontaktować się z 
wykwalifikowanym 
technikiem, w celu naprawy 
zaworu 

Zamknięte drzwi: spod uszczelki 
wydobywa się woda / para 

- nieprawidłowo zamontowana 

uszczelka 

- sprawdzić zamontowanie 

uszczelki 

 

 

- uszkodzona uszczelka - skontaktować się z 
wykwalifikowanym 
technikiem, w celu naprawy 
uszczelki 

 

 

- poluzowany mechanizm uchwytu 
(otwieranie drzwi do boku) 

- skontaktować się z 
wykwalifikowanym 
technikiem, w celu naprawy 
występu 

Piec nie piecze równomiernie - jeden z silników jest zablokowany 
lub wystąpiły spowolnione obroty 
(jeśli piec wyposaŜony jest w dwa 
silniki) 

- skontaktować się z 
wykwalifikowanym 
technikiem, w celu naprawy 
silnika 

 

 

- silniki nie przechodzą do trybu 

wstecznego 

- skontaktować się z 
wykwalifikowanym 
technikiem, w celu naprawy 
silnika 

 

 

- element grzewczy nie jest zasilany 

lub jest uszkodzony 

- skontaktować się z 
wykwalifikowanym 
technikiem, w celu naprawy 
elementu 

Nie działa lampka oświetleniowa 
w komorze pieczenia 

- uszkodzona lampka - wymienić lampkę 

 

 

- niedokręcona Ŝarówka - upewnić się, Ŝe Ŝarówka 
jest dokręcona. 

Błąd „ER1” na wyświetlaczu - przerwanie połączenia między 
sondą w komorze pieczenia (karta 
elektroniczna) i panelem sterowania 

- sprawdzić połączenie z 
panelem sterowania 

 

 

- uszkodzona sonda komory 

pieczenia 

- skontaktować się z 
wykwalifikowanym 
technikiem, w celu naprawy 
sondy 



23. Pomoc techniczna 

Przed opuszczeniem fabryki, urządzenie zostało dokładnie wyregulowane i przetestowane przez 
wyspecjalizowany personel, aby zagwarantować najwyższą skuteczność roboczą urządzenia. 

Wszelkie naprawy i ustawienia należy wykonywać z najwyższą ostrożnością i uwagą, 
przestrzegając obowiązujących krajowych przepisów dotyczących bezpieczeństwa. Zawsze należy 
skontaktować się ze sprzedawcą lub naszym najbliższym centrum serwisowym, podając szczegóły 
problemu, model i numer seryjny urządzenia (na tabliczce znamionowej na panelu tylnym). 

24. Informacje dla konsumentów 

Zgodnie z Dyrektywą 2002/96/WE, symbol przekreślonegokosza 
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. 

 

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 pozbycia się produktu z naruszeniem obowiązujących przepisów, zastosowane będą 
sankcje administracyjne. 
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25. Schematy instalacji elektrycznej 

 
 

 

Legenda 
 

M Tablica zaciskowa zasilania B Stycznik 

T1 Termostat zabezpieczający L Lampka oświetleniowa 

MI Mikroprzełącznik drzwiczek R Okrągły element grzewczy 

SD Karta elektroniczna V Wentylator pieca z silnikiem 

EV Zawór elektromagnetyczny 

wilgotności 

C Kondensator 
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