
Prosimy Państwa o uważną lekturę dołączonych instrukcji obsługi Przed uruchomieniem urządzenia.
Przestrzeganie zawartych w niej 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. 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 Przy Pomocy załączonych Podkładek. szczegółowe informacje zawarte są w instrukcji 
obsługi.

ustawienie zegara

Po włączeniu do sieci albo Ponownym za łą cze niu Po za ni ku na Pię cia wy-
świetlacz wska zu je Pulsujące 0.00 lub 12.00. 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

wygrzanie Piekarnika

1. usunąć z komory Piekarnika elementy oPakowania.
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.
czyszczenie wstęPne Piekarnika

1. blachę (-y) do Pieczenia wsunąć do Piekarnika na najniższym Poziomie i naPełnić do Połowy wodą.
2. brytfannę wsunąć nad blachą i naPełnić do Połowy wodą.
3. ruszt umieścić nad brytfanną i zamknąć drzwi Piekarnika.
4. uruchomić Piekarnik w temPeraturze 1000c i trybie grzejnik górny/grzejnik dolny. Pokrętło wielofunkcyjne Przekręcić na  
a Pokrętło temPeratury ustawić na 100 kręcąc zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
5. Piekarnik wyłączyć Po 1 godzinie. należy Poczekać aż woda się ochłodzi. wyciągnąć ruszt, brytfannę oraz blachę (-y) do Piecze-
nia.
6. Piekarnik Przetrzeć wodą z małą ilością Płynu do mycia naczyń.
7. należy również umyć Przy Pomocy wody i niewielkiej ilości Płynu do mycia naczyń ruszt i blachę (-y) do Pieczenia. Po wykonaniu 
Powyższych czynności wszystkie ewentualnie nieczystości Powinny zostać wyczyszczone.
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 w kuchniach 6.funkcyjnych
kuchnia jest wyPosażona w dwie lamPki kontrolne: 
-Pomarańczowa sygnalizuje włączenie Pola grzejnego lub Płytki grzej-
nej,
-czerwona sygnalizuje włączenie termoregulatora Piekarnika Przy włą-
czeniu funkcji nagrzewu.
zga śnię cie czer wo nej lamP ki kon tro l nej jest sy gna łem uzyskania 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 komory Piekarnika). 
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lamPka oświetlenia Piekarnika 
jeśli oświetlenie w Piekarniku nie działa należy zaoPatrzyć się w odPorną na wysokie temPeratury żarówkę 
do Piekarnika tyPu 230 V, 25 w, e 14, t 300c.
niebezPieczeństwo!
najPierw wyłączyć kuchię, nastęPnie odłączyć od sieci zasilającej.
wymianę żarówki rozPocząć doPiero Po ostygnięciu Piekarnika – niebezPieczeństwo PoParzenia!
metalowego Pierścienia Pod żadnym Pozorem nie umieszczać w otworze znajdującym się w Piekarniku a nałożyć 
na szklaną osłonę – niebezPieczeństwo Porażenia Prądem!
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. wymienić uszkodzoną żarówkę wykręcając ją z oPrawy i zastęPując nową.
4. metalowy Pierścień umieścić na szklanej osłonie ząbkami do góry.
5. szklaną osłonę nastęPnie umieścić w otworze i zamocować wkręcając ją w Prawo.

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 wyśliznąć 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 dokładnie 
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. wręty w bocznych Pokryw odkręcić za Pomocą śrubokręta krzyżowego. 
2. Pokrywy wyPchnąć za Pomocą śrubokręta i wyciągnąć metalową kratkę.
3. wewnętrzną szybę (szyby) wyciągnąć jedna Po drugiej z mocowania znajdującego się w dolnej części drzwi.
4. szyby czyścić ciePłą wodą z małą ilością Płynu do mycia naczyń. Pod żadnym Pozorem nie wolno uszkodzić lub usunąć Przekładki 
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 jedynie na 
rogach 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 sPowodowane 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.

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 czyszczących 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. szczegółowe 
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 uniwersalnego 
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 uniwersalnego 
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 
wyczyścić. 
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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