
Prosimy Państwa o uważną lekturę dołączonych instrukcji obsługi przed uruchomieniem urządzenia.
Przestrzeganie zawartych w nich wskazówek uchroni Państwa przed niewłaściwym użyt ko wa niem.

Podłączenie urządzenia  
Niebezpieczeństwo porażenia prądem / zagrożenie powstania pożaru!
Podłączenie do sieci elektrycznej może zostać przeprowadzone jedynie przez wy kwa li fi ko wa nego in sta la tora 
po sia da ją cego sto sow ne upraw nie nia. Urządzenie wyposażone w przewód z wtyczką należy podłączyć do in-
stalacji elektrycznej z przewodem z żyłą ochronną uziemiającą. Tylko w ten sposób spełnione zostaną wymogi 
naszej gwarancji oraz zapewnione zostanie odpowiednie bezpieczeństwo.
W celu prawidłowego działania  zapalaczy i zabezpieczenia przeciwwypływowego w kuchniach gazowych, instalator 
powinien wyregulować ustawienie pokręteł gazowych. Szczegółowe informacje zawarte są w instrukcji obsługi.

Ustawienie zegara
Po włączeniu urządzenia do sieci albo ponownym za łą cze niu po 
za ni ku na pię cia należy ustawić czas bieżący zegara. Piekarnik 
może zostać uruchomiony dopiero wtedy, gdy zostanie ustawiona 
godzina zegara. Patrz instrukcja  obsługi programatora.

Pierwsze uruchomienie - czyszczenie wstępne
Aby usunąć resztki tłuszczu oraz oleju, które nagromadziły się podczas produkcji, oraz osadzającego się podczas 
magazynowania i transportu pyłu i kurzu, należy przeprowadzić wstępne czyszczenie urządzenia. W ten sposób 
zadbamy o ochronę naszego zdrowia oraz zapewnimy sobie smaczne ciasta oraz pieczenie.
Nie  należy stosować żrących środków czystości, środków i proszku do szorowania, gdyż mogą one uszkodzić 
powierzchnię komory piekarnika.
Wygrzanie piekarnika
1. Usunąć z komory piekarnika elementy opakowania. Ściągnij folię ochronną z powierzchni prowadnic teleskopowych.
2. Włączyć wentylację w pomieszczeniu lub otworzyć okno.
3. Uruchomić piekarnik w temperaturze 2500C w trybie  grzejnik górny/grzejnik dolny lub  termoobieg. 
4. Wygrzewać piekarnik przez ok. 30 minut.
zapach,  który odczuwany jest zazwyczaj podczas pierwszego wygrzewania piekarnika, związany jest z parowaniem 
resztek tłuszczu oraz oleju wykorzystywanych do zabezpieczenia piekarnika na czas magazynowania.

Płytki żeliwne (jeśli są)
Uwaga! Jest to pojedynczy/jedyny przypadek, kiedy płytki grzejne zostaną włączone bez naczyń (garnków).
Aby wypalić warstwę konserwującą znajdującą się na każdym z pól grzejnych, należy włączyć wszystkie pola 
jedno po drugim i ustawić największą moc:
- płytka szybkogrzejna – ok. 3 minuty.
- płytka grzejna normalna – ok. 5 minut.

Lampki kontrolne
Kuchnia (piekarnik**) jest wyposażona w dwie lampki kontrolne: 
-pomarańczowa* sygnalizuje włączenie pola grzejnego lub 
płytki grzejnej,
-czerwona  sygnalizuje włączenie termoregulatora piekarnika 
przy włączeniu funkcji nagrzewu.
Zga śnię cie czer wo nej lamp ki kon tro l nej jest sy gna łem uzy-
skania przez pie kar nik na sta wio nej tem pe ra tu ry.W trakcie 
pro wa dze nia wypieku czerwona lampka będzie się okre so wo 
włączać i wyłączać (utrzy my wa nie tem pe ra tu ry wewnątrz ko-
mory piekarnika).
* w niektórych modelach lampka czerwona 

** w niektórych modelach lampki kontrolne nie występują

Lampka kontrolna
termoregulatora piekarnika

czerwona

Lampka kontrolna pracy 
piekarnika, pól (płytek) 

grzejnych
pomarańczowa

Lampka oświetlenia piekarnika 
Jeśli  oświetlenie w piekarniku nie działa należy zaopatrzyć się w odporną na wysokie temperatury 
żarówkę halogenową do piekarnika typu G9, napięcie 230V, moc 25W.

Niebezpieczeństwo!
Najpierw wyłączyć kuchię, następnie odłączyć od sieci zasilającej.
Wymianę żarówki rozpocząć dopiero po ostygnięciu piekarnika – niebezpieczeństwo poparzenia!

1. Do piekarnika włożyć miękką ściereczkę na wypadek upadku szklanej osłony bądź żarówki.
2. Szklaną osłonę odkręcić wykonując ruch w lewą stronę (zamknięcie bagnetowe).
3. Wyciągnąć żarówkę halogenową z oprawy używając do tego szmatki lub papieru.
4. W razie potrzeby wymienić na nową o parametrach podanych wyżej.
5. Upewnić się, że nowa żarówka jest dokładnie osadzona w gnieździe ceramicznym.
6. Szklaną osłonę zamocować wkręcając ją w prawo.
Uwaga! Należy uważać, aby zakładaną żarówkę halogenową nie dotykać bezpośrednio palcami.

Skrócona instrukcja obsługi
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Drzwi piekarnika
Uwaga! Drzwi piekarnika są ciężkie i mają szklany przód. Nie upuścić!
Dla uzyskania łatwiejszego dostępu do komory piekarnika oraz czyszczenia, 
możliwe jest wyjęcie drzwi.
1. Drzwi całkowicie otworzyć.
2. Po obu stronach drzwi znajdujący się element zabezpieczający  Z należy złożyć do 
przodu. W razie potrzeby należy użyć śrubokręta.
3. Drzwi zamknąć do takiego stopnia, że będą uchylone na ok. 10 cm. Nie stosować siły.
4. Następnie drzwi należy lekko podnieść do góry i pozwolić im w dolnej części wy-
śliznąć się do przodu.
Zakładanie drzwi piekarnika:
1. Drzwi chwycić dwoma rękami i trzymać po skosie.
2. Zawiasy wprowadzić w otwory znajdujące się w ścianach bocznych.
3. Drzwi całkowicie otworzyć.
4. Oba elementy zabezpieczające Z ponownie umieścić w ich pierwotnej pozycji i do-
kładnie docisnąć. Nieprawidłowe ustawienie ele men tu za bez pie cza ją ce go Z może spo wo do wać uszko dze nie za wia su przy pró bie 
za mknię cia drzwi lub powodować hałas podczas otwierania i zamykania. Drzwi muszą się zamykać i otwierać w sposób płynny.
Czyszczenie przestrzeni między szybami
Aby wyczyścić szyby wewnętrzne drzwi piekarnika należy:
1. Wyciągnąć listwę górną drzwi. Sposób postępowania zgodnie z opisem w instrukcji obsługi.
2. Wewnętrzną szybę (szyby) wyciągnąć jedna po drugiej z mocowania znajdującego się w dolnej części drzwi.
Uwaga! Niebezpieczeństwo uszkodzenia mocowania szyb. Szybę należy wysunąć, nie podnosić do góry. 
3. Szyby czyścić ciepłą wodą z małą ilością płynu do mycia naczyń. Pod żadnym pozorem nie wolno uszkodzić lub usunąć prze-
kładki znajdującej się na środkowej szybie (w drzwiach z 3. szybami).
Aby zamontować szyby należy postępować w odwrotnej kolejności. Gładką stroną szyby do góry, ściętymi krawędziami na dół.

Uszczelka drzwi piekarnika
Uszczelkę w miarę możliwości czyścić po każdym użyciu stosując ciepłą 
wodę z małą ilością płynu do mycia naczyń lub uniwersalnego środka 
czyszczącego. należy jednak czyszczenie przeprowadzić ostrożnie, gdyż 
uszczelka zamocowana jest na rogach oraz pośrodku dolnej ściany 
komory piekarnika R. W przpadku wyhaczenia uszczelki należy metalowy 
uchwyt U umieścić w otworze ściany komory piekarnika K (patrz rys. obok).
jeżeli w trakcie pieczenia mięsa otwieramy drzwi piekarnika np. aby dolać 
wody na miskę umieszczoną pod pieczenią, to po takiej operacji możliwe jest 
pojawienie się kondensacji pary na panelu sterowania. Jest to spowodo-
wane odkształceniami uszczelki wskutek gwałtownej zmiany temperatury. 
Zjawisko parowania można w takim przypadku wyeliminować dociskając lekko drzwi piekarnika.

Prowadnice druciane (drabinki boczne), prowadnice teleskopowe*
Gdy chcą Państwo wyczyścić wnętrze piekarnika, mogą Państwo w bardzo łatwy sposób wyciągnąć prowadnice 
druciane na blachy:
1. Prowadnice należy  pociągnąć za zaczep znajdujący się z przodu a następnie odchylić  i wyjąć z zaczepu tylnego.
2.Umyć ciepłą wodą z mała ilością płynu do mycia naczyń i ściereczką względnie gąbką, następnie wysuszyć.
Drabinek bocznych ani ewentualnie wbudowanych prowadnic teleskopowych nie wolno myć w zmywarce do naczyń.
* w niektórych modelach 

Czyszczenie komory piekarnika i płyty grzejnej
Piekarnik
Przed rozpoczęciem czyszczenia poczekać aż piekarnik ostygnie. Gorące elementy grzejne!
Nie należy stosować agresywnych środków czyszczących względnie środków do szorowania, środków czysz-
czących do piekarnika w sprayu lub stalowych czyścików.
Nie stosować urządzeń czyszczących pracujących pod wysokim ciśnieniem lub urządzeń czyszczących parą.
1.Podczas czyszczenie włączyć oświetlenie piekarnika (za pomocą pokrętła funkcji ).
2.Piekarnik oraz wszystkie elementy wsuwane w miarę możliwości czyścić po każdym użyciu stosując ciepłą wodę z małą ilością 
płynu do mycia naczyń lub uniwersalnego środka czyszczącego.Zalecamy parowe czyszczenie piekarnika - Steam Clean. Szcze-
gółowe informacje zawarte są w instrukcji obsługi w rozdziale „Czyszczenie i konserwacja”.
Płyta ceramiczna
Uwaga! Przed rozpoczęciem czyszczenia należy poczekać, aż pola grzejne całkowicie się ochłodzą.
Nie należy stosować agresywnych środków do szorowania, środków czyszczących do piekarnika lub stalowych 
czyścików.
1.Po ochłodzeniu się płyty grzejnej należy wyczyścić ją dokładnie ciepłą wodą z małą ilością płynu do mycia naczyń lub uni-
wersalnego środka czyszczącego. Spłukać czystą wodą i wytrzeć do sucha miękką szmatką (osad wapienny!)
2.Większe nieczystości od razu usuwać za pomocą skrobaka do płyt ceramicznych (dostępne w sklepach specjalistycznych).
3.Na przypalone zanieczyszczenia i plamy stosować specjalny środek czystości bądź płynne środki do mycia i konserwacji stali 
szlachetnej.
4.Po czyszczeniu stosować silikonowy środek pielęgnacyjny.
Garnki i patelnie, których spodu wykonane są nie utwardzonego aluminium, mogą pozostawiać na ceramicznej 
płycie grzejnej metaliczny połysk. Spowodowane jest to przesuwaniem naczyń po polach grzejnych.
Należy stosować specjalny środek czystości do ceramicznych pól grzejnych w połączeniu z mokrą gąbką aby 
usunąć połysk pozostawiony przez naczynia. Pola grzejne regularnie impregnować przeznaczonym do tego celu 
środkiem.
Płytki żeliwne
1.Po ochłodzeniu się płyty grzejnej należy wyczyścić ją dokładnie ciepłą wodą z małą ilością płynu do mycia naczyń lub uni-
wersalnego środka czyszczącego. Nie należy stosować środków do szorowania, stalowych czyścików, itp.!
2. Zaschnięte pozostałości po potrawach zeskrobać na sucho.Wszystko co wykipiało podczas gotowania należy od razu wy-
czyścić. 
3. Do pielęgnacji płytek żeliwnych stosować środek czyszczący przeznaczony do płytek żeliwnych lub olej do maszyn do szycia 
(nie olej jadalny). Chronić przed wilgocią i solą.
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