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Instrukcja obsługi 
 

Przed uruchomieniem urządzenia naleŜy koniecznie dokładnie przeczytać 
niniejszą instrukcję obsługi. 
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UWAGA: wszystkie urządzenia wymagające stałego podłączenia 

do sieci wodnej (między innymi niniejsze urządzenie) koniecznie 

muszą mieć podłączony dodatkowo zmiękczacz wody usuwający z 

niej związki wapnia i magnezu. Zmiękczacz musi być uŜytkowany 

zgodnie z zaleceniami producenta zawartymi w instrukcji obsługi.                     

W przypadku braku podłączenia zmiękczacza lub jego złego 

uŜytkowania i/lub regeneracji firma HENDI nie będzie 

uznawać reklamacji związanych z naprawami wynikającymi z 

zakamienienia urządzenia. 
 

 

Firma HENDI zaleca stosowanie następujących zmiękczaczy 

wody: 
 

Zmiękczacz do wody o pojemności   8 l – kod: 231258 

Zmiękczacz do wody o pojemności 12 l – kod: 231364 

Zmiękczacz do wody o pojemności 16 l – kod: 231357 

 

 

Do prawidłowej regeneracji zmiękczaczy zalecamy: 

 

Tabletki solne, worek 25 kg – kod: 231265  

 

 

 
 

 

UWAGA: szczegółowych informacji nt. regeneracji zmiękczacza 

znajdziesz na www.hendi24.pl wpisując jeden z kodów 

zmiękczacza    w okienko ”Szukaj”  otwierając pliki do  pobrania. 
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INSTRUKCJA OBSŁUGI  
 
 
 

PIEC KONWEKCYJNO-PAROWY  
Z BEZPOŚREDNIM NATRYSKIEM PARY  

COMPACT 

 

WERSJA S 
 
 
 
 
 

MODELE 
CEV … S /  CVE …S 

CVG…S 
 
 

POJEMNOŚĆ 
4 x GN 2/3 (024)  
5 x GN 1/1 (051)  
6 x GN 2/3 (026)  
6 x GN 1/1 (061) 

10 x GN 1/1 (072)  
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WERSJE 

 
S – Elektroniczne sterowanie ręczne – MoŜliwość zaprogramowania 99 programów, z 

automatyczną sekwencją czterech cykli – Dedykowany przycisk do zarządzania 4 
cyklami, z wyświetlaczem LED – Wyświetlacz alfanumeryczny- Ponad 90 sprawdzonych 
i zapisanych przepisów (wersja S z sondą) – Przycisk bezpośredniego dostępu do 
programów i przepisów – funkcja AUTOCLIMA z automatycznym ujściem – Funkcja 
Fast-Dry: system szybkiego usuwania wilgoci – Autodiagnostyka – Autorewers 
(automatyczna zmiana kierunku wentylatora) – Standardowy półautomatyczny program 
mycia – Interfejs USB do aktualizacji oprogramowania, pobierania programów pieczenia i 
danych HACCP – Sterowanie: nawilŜaczem, szybkim chłodzeniem komory przy 
otwartych drzwiach, oświetleniem komory, ręczne sterowanie ujściem (system Fast-Dry).  

OPCJONALNIE: - Sonda - 2 prędkości wentylatora - Prysznic – System mycia 
automatycznego 
 
Producent nie ponosi Ŝadnej odpowiedzialności za niezgodności w niniejszej instrukcji wynikające z kopiowania lub pomyłek drukarskich. 
Producent zastrzega sobie prawo modyfikowania produktów bez zmiany funkcji podstawowych.  
 

Kopiowanie dowolnej części niniejszej instrukcji jest surowo zabronione, o ile producent nie wyda wcześniej zgody na piśmie.  
- ORYGINAŁ INSTRUKCJI  
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1 • INFORMACJE OGÓLNE 
 
Wszelkie konieczne naprawy muszą być wykonywane przez serwisantów producenta 
lub przez autoryzowany punkt serwisowy.  
1.1 • Przeczytaj uwaŜnie niniejszą instrukcję, zawiera ona waŜne informacje dotyczące 

bezpieczeństwa podczas instalacji, obsługi i konserwacji.  
Zachowaj instrukcję w bezpiecznym miejscu, aby móc do niej wrócić!  
1.2 • UŜywaj urządzenia wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem, tzn. do pieczenia Ŝywności. 

Inny sposób uŜytkowania jest niewłaściwy i moŜe być niebezpieczny.  
1.3 • Urządzenie powinni obsługiwać wyłącznie przeszkoleni pracownicy.  
1.4 • Nie wolno pozostawiać pracującego pieca bez nadzoru.  
1.5 • Niektóre elementy pieca nagrzewają się podczas pracy. Zachowaj ostroŜność!  
1.6 • Poproś instalatora o informacje na temat poprawnej obsługi i uŜytkowania zmiękczacza 

wody, poniewaŜ nieprawidłowe uŜytkowanie prowadzi do gromadzenia się kamienia, 
który moŜe spowodować uszkodzenie pieca.  

1.7 • W razie konieczności wezwania technika z serwisu, wszelkie dane identyfikacyjne 
urządzenia podane są na tabliczce znamionowej znajdującej się u dołu urządzenia, z 
prawej strony.  

1.8 • KaŜde urządzenie wyposaŜone jest w tabliczkę znamionową określającą model i 
główne dane. Przykładowe tabliczki znamionowe pieca elektrycznego i gazowego 
przedstawione są poniŜej.  

 
 
1.9 • Jeśli wymagana jest pomoc techniczna, podaj jak najwięcej szczegółowych informacji 

na temat usterki, aby ułatwić serwisantowi jej identyfikację i usunięcie.  
1.10 • W przypadku awarii lub nieprawidłowego działania natychmiast wyłącz piec!  
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1.11 • Pomieszczenie, w którym piec jest instalowany musi być wyposaŜone w dobrą 
wentylację!  

1.12 • Nalepka bezpieczeństwa  
• Maksymalna wysokość napełniania pojemników płynami.  
• UWAGA Aby uniknąć poparzenia, nie wstawiaj pojemników napełnionych płynem 
ani Ŝywnością, która podczas pieczenia moŜe stać się płynna, na poziomie 
uniemoŜliwiającym obserwację potrawy.  
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2 • DODATKOWE INFORMACJE  
 

2.1 • Przed przystąpieniem do uŜytkowania urządzenia naleŜy je dokładnie wyczyścić (patrz 
„Mycie bieŜące”).  

2.2 • Na koniec dnia roboczego umyj piec dokładnie wewnątrz i na zewnątrz, zapewni to 
bezproblemową eksploatację urządzenia przez dłuŜszy czas.  

2.3 • Do czyszczenia pieca nie uŜywaj strumieni wody pod ciśnieniem!  
2.4 • Do bieŜącego mycia uŜywaj wyłącznie produktów zasadowych przeznaczonych do tego 

celu. Nie uŜywaj środków ściernych, poniewaŜ mogą uszkodzić powierzchnię pieca.  
2.5 • Zawsze wyłączaj urządzenie po zakończeniu pracy i odłączaj od źródła zasilania 

(prądu, wody i gazu).  
2.6 • Unikaj kontaktu stalowych elementów urządzenia z solą, w razie 
przypadkowego kontaktu z solą natychmiast opłucz powierzchnię.  

2.6 • Unikaj kontaktu stalowych elementów urządzenia z solą, w razie przypadkowego 
kontaktu z solą natychmiast opłucz powierzchnię.  

2.7 • Po pieczeniu parowym ostroŜnie otwieraj drzwiczki, uwaŜając na parę wydobywającą 
się z pieca. Kontakt z parą moŜe być groźny dla operatora.  

2.8 • Aby zapewnić bezpieczne uŜytkowanie, nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych, ani 
innych otworów urządzenia!  

 

 
2.9 • UWAGA  

Nie wolno piec potraw z dodatkiem alkoholu!  
2.10 • Nieprzestrzeganie podstawowych wytycznych bezpieczeństwa moŜe 

uniemoŜliwić bezproblemową pracę urządzenia i narazić uŜytkownika na 
niebezpieczeństwo!  

Producent zrzeka się odpowiedzialności w przypadku zmiany pierwotnej funkcji 
urządzenia, ingerencji w urządzenie lub w przypadku nieprzestrzegania instrukcji 
obsługi.  

2.11 • Aby zapewnić wydajne i niezawodne działanie pieca, naleŜy przynajmniej raz w 
roku przeprowadzić badanie serwisowe. Zalecamy podpisanie umowy 
serwisowej.  
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3 • OPIS PRZYCISKÓW  
 
3.1 • CYKLE (PRZYCISK 1)  

UmoŜliwia ustawienie, wywołanie i wyświetlenie cykli pieczenia.  
Ustawiony cykl wskazywany jest ciągłym zapaleniem diody LED.  
Migająca dioda LED wskazuje trwający cykl.  

3.2 • PIECZENIE KONWEKCYJNE (PRZYCISK 2)  
Przycisk trybu pieczenia KONWEKCYJNEGO.  

3.3 • PIECZENIE PAROWE (PRZYCISK 3)  
Przycisk trybu pieczenia PAROWEGO.  

3.4 • PIECZENIE KONWEKCYJNO-PAROWE (PRZYCISK 4)  
Przycisk trybu pieczenia KONWEKCYJNO-PAROWEGO.  

3.5 • PRĘDKOŚĆ WENTYLATORA (PRZYCISK 5)  
Przycisk wyboru prędkości wentylatora, prędkość normalna – dioda wyłączona, 
prędkość zwolniona – dioda zasilania włączona.  

3.6 • PRZEPISY (PRZYCISK 6)  
Przycisk umoŜliwia konfigurację, wywołanie i wyświetlenie programów pieczenia, 
zapisanych przepisów i programów serwisowych (np. mycia pieca).  

3.7 • SONDA (PRZYCISK 11)  
SłuŜy do włączania ustawień sondy.  

3.8 • PRZYCISK AUTOMATYCZNEGO STEROWANIA WILGOTNOŚCIĄ (PRZYCISK 12)  
Naciśnięcie tego przycisku podczas pieczenia (zapalona dioda przycisku) powoduje 
włączenie funkcji nawilŜania ręcznego.  
Funkcja ta przydatna jest w przypadku potraw, których pieczenie wymaga dodatkowej 
wilgotności. Naciśnij przycisk i przytrzymaj tak długo, jak to konieczne, aby 
wprowadzić wilgoć do pieca. Na czas naciśnięcia przycisku zapalona zostanie 
odpowiednia dioda LED.  

Uwaga: Urządzenie wyposaŜone jest w automatyczny system obniŜania temperatury komory 
we wszystkich trybach pieczenia. Jeśli temperatura przekracza wyświetlane ustawienie 

30℃, nawilŜacz automatycznie kieruje do pieca zimną wodę, co powoduje szybkie 

obniŜenie temperatury. Wyklucza to pieczenie potrawy w piecu w zbyt wysokiej 
temperaturze. Ponadto, dodatkowa wilgoć zapobiega wysychaniu potraw.  

3.9 • PRZYCISK USUWAJĄCY PARĘ Z PIECA (PRZYCISK 13)  
Funkcja uruchamiana jest wyłącznie w trybie konwekcyjnym. Przyciśnięcie przycisku 
powoduje otwarcie ujścia komory i usunięcie wilgoci z komory. (dioda LED włączona = 
ujście otwarte; dioda LED wyłączona = ujście zamknięte, dioda LED miga = ujście w 
uŜyciu).  
PołoŜenie ujścia (otwarte/zamknięte) moŜna zapisać w róŜnych cyklach programu.  

3.10 • PRZYCISK OŚWIETLENIA PIECA (PRZYCISK 14)  
Naciśnięcie tego przycisku włącza oświetlenie pieca i umoŜliwia uŜytkownikowi 
sprawdzenie postępów pieczenia.  

3.11 • PRZYCISK SZYBKIEGO SCHŁADZANIA PRZY OTWARTYCH DRZWIACH 
(PRZYCISK 16)  

Funkcja ta jest uruchamiana tylko przy otwartych drzwiach. Naciśnięcie przycisku 
powoduje uruchomienie wentylatora, co szybko obniŜa temperaturę pieca do 50℃. 
Funkcja ta jest szczególnie przydatna, jeśli po funkcji pieczenia w wysokiej 
temperaturze włączona ma być funkcja pieczenia w duŜo niŜszej temperaturze lub jeśli 
konieczne jest szybkie umycie pieca po zakończeniu pieczenia (patrz „Mycie bieŜące”).  

3.12 • WYŁĄCZNIK GŁÓWNY - START-STOP (PRZYCISK 15)  
Naciśnij i przytrzymaj przycisk 15 przez 3 sekundy.  
UmoŜliwia to włączenie panelu sterowania i uruchomienie autodiagnostyki.  
Przycisk START-STOP: pozwala uruchomić i zatrzymać pieczenie w toku.  

• Włączone podświetlenie przycisku: START, rozpoczęcie pieczenia  
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• Podświetlenie przycisku miga: TYMCZASOWE ZATRZYMANIE poprzez otwarcie 
drzwi. Zatrzymanie pieczenia i odliczania czasu. Zamknięcie drzwi powoduje 
ponowne uruchomienie pieczenia.  

• Wyłączone podświetlenie przycisku: STOP ZUPEŁNY, po naciśnięciu przycisku 15: 
pieczenie zatrzymane tak, jakby skończył się czas.  

 
 

4 • RĘCZNA KONFIGURACJA PIECZENIA JEDNOFAZOWEGO  
OBSŁUGA  
 
4.1 • WŁĄCZANIE  

Naciśnij i przytrzymaj przycisk 15 przez 3 sekundy. Jeśli na wyświetlaczu pojawi się 
symbol (wyświetlacz 7-9), patrz rozdział „Autodiagnostyka i opis błędów”.  

4.2 • WYBÓR TRYBU PIECZENIA  
Migać będzie dioda LED przycisków trybu pieczenia: naciśnij przycisk Ŝądanego 
trybu pieczenia (2 – 3 – 4). Zostanie zapalona dioda LED wybranego trybu pieczenia.  

4.3 • USTAWIANIE TEMPERATURY  
Na wyświetlaczu temperatury wskazana zostanie wartość 130°C. Obróć pokrętło 8, aby 
ustawić temperaturę (w prawo, aby zwiększyć; w lewo, aby zmniejszyć), która 
wskazana zostanie na wyświetlaczu.  
Uwaga: Po upływie ok. 10 sekund wyświetlacz powróci do wskazywania rzeczywistej 
temperatury pieca.  

4.4A • USTAWIANIE CZASU  
Wyświetlacz czasu 9 wskazywać będzie [ InF ].  
Obróć pokrętło 10:  

- w prawo, aby ustawić czas pieczenia;  
- w lewo, aby ustawić czas bez limitu [ InF ].   
albo  

4.4B • KONFIGURACJA SONDY  
Patrz „Konfiguracja sondy”.  
Ustawienia zapisywane są po ok. 10 sekundach od wprowadzenia ostatniego 
ustawienia.  

4.5 • KONFIGURACJA NOWEGO PIECZENIA  
Aby zaprogramować nowe pieczenie, zresetuj poprzednie ustawienia naciskając i 
przytrzymując przycisk 1 przez 3 sekundy. Dioda LED trybu pieczenia będzie migać, 
wskazując, Ŝe reset został przeprowadzony.  

4.6 • ZAPISYWANIE TRYBU PIECZENIA  
Aby zapisać ustawienia pieczenia, naciśnij i przytrzymaj pokrętło 10 przez 3 sekundy.  

Na wyświetlaczu 7 pojawi się pierwszy wolny program, wybierz numer Ŝądanego 
programu obracając pokrętło 9 i zatwierdzając naciśnięciem pokrętła 8.  

 
WŁĄCZANIE PROGRAMU PIECZENIA  
OBSŁUGA  
 

Umieść potrawę w piecu. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią 
„Porady praktyczne”.  
Jeśli ma być stosowana sonda, zapoznaj się z częścią „Konfiguracja sondy”.  

4.7 • START  
Aby zatrzymać pieczenie, naciśnij przycisk 15. Dioda LED przycisku zostanie 
zapalona.  

Na tym etapie… 
wyświetlacz temperatury 7 wskazuje rzeczywistą temperaturę pieca.  
Wyświetlacz czasu 9 wskazuje czas pozostały do zakończenia pieczenia.  
4.8 • ZAKOŃCZENIE PIECZENIA  
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Jeśli wybrano czas bez limitu, zakończ pieczenie ręcznie naciskając i przytrzymując 
przycisk 15 przez kilka sekund (dioda LED obok przycisku 15 jest wyłączona).  
Jeśli wprowadzono czas pieczenia lub temperaturę sondy, po upływie zadanego 
czasu albo po osiągnięciu zadanej temperatury wyemitowany zostanie sygnał 
dźwiękowy, wskazując zakończenie pieczenia (dioda LED obok przycisku 15 zostanie 
wyłączona).  
Aby wyłączyć sygnał, otwórz drzwi albo naciśnij pokrętło (8 – 10). Wyjmij potrawę z 
pieca postępując zgodnie ze wskazówkami podanymi w art. 2.7 rozdziału 
„Dodatkowe informacje”.  
Wyświetlanie i zmiana zapisanych wartości  
Aby sprawdzić ustawienia w trakcie pieczenia, naciśnij przycisk 1, wyświetlacze będą 
migać.  
Wyświetlone wartości moŜesz zmienić za pomocą odpowiedniego pokrętła albo 
przycisków.  
Naciśnij pokrętło, aby zapisać zmienione wartości lub odczekaj ok. 10 sekund, po tym 
czasie nowe dane zostaną automatycznie zapisane, będą takŜe wyświetlane na 
wyświetlaczu.  

Uwaga: Przy pierwszym uruchomieniu urządzenia generator pary usuwa wodę z urządzenia 
włączając czasowe mycie generatora, a następnie, po napełnieniu wodą, generator 
pary jest AUTOMATYCZNIE PODGRZEWANY. Przy uruchamianiu programu 
obejmującego cykle pieczenia parowego lub konwekcyjjno-parowego, program jest 
uruchamiany automatycznie natychmiast po osiągnięciu wstępnej temperatury przez 
generator, aby uniknąć uruchomienia programu bez pary. Migająca dioda LED 
przycisku 15 wskazuje, Ŝe generator pary nie osiągnął jeszcze temperatury wstępnej.  

 
 
5 • RĘCZNA KONFIGURACJA PIECZENIA OBEJMUJĄCA SEKWENCJĘ 4 CYKLI  
 
OBSŁUGA  
 
5.1 • WŁĄCZANIE  
Naciśnij i przytrzymaj przycisk 15 przez 3 sekundy. Jeśli na wyświetlaczu pojawi się 

symbol (wyświetlacz 7-9), patrz rozdział „Autodiagnostyka i opis błędów”.  
Uwaga: pieczenie w trybie ręcznym i sekwencji kilku faz pozwala na podgrzanie pustej 

komory pieca: wystarczy ustawić czas cyklu 1 bez limitu [ InF]. Po osiągnięciu wstępnej 
temperatury wyemitowany zostanie cykliczny sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu 
pojawi się komunikat [LoA] wskazujący, Ŝe moŜna juŜ korzystać z pieca. Gdy drzwi są 
zamknięte, dioda LED (2) przycisku cyklu 1 miga, co wskazuje uruchomienie cyklu 
pieczenia 2.  

5.2 • WYBÓR  
Migać będzie dioda LED przycisków trybu pieczenia: naciśnij przycisk Ŝądanego 
trybu pieczenia (2 – 3 – 4). Zostanie zapalona dioda LED wybranego trybu 
pieczenia.  

5.3 • USTAW TEMPERATURĘ CYKLU 1  
Pokrętło 8 słuŜy do ustawienia temperatury pieczenia, która wskazana jest na 
wyświetlaczu.  

5.4A • USTAW CZAS CYKLU 1  
Wyświetlacz czasu wskazywać będzie [ InF ].  
Obróć pokrętło 10:  
- w prawo, aby ustawić czas pieczenia;  
- w lewo, aby ustawić czas bez limitu, pierwszy cykl [ InF ] będzie nagrzewaniem 
wstępnym.  
albo  

5.4B • USTAW SONDĘ DO CYKLU 1  
Patrz „Konfiguracja sondy”.  
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5.5 • WYBIERZ CYKL 2 I KOLEJNE (DO 4 CYKLI)  
Naciśnij przycisk cyklu 1, druga dioda LED (2) zacznie migać obok przycisku cyklu. 
Kontynuuj ustawianie zgodnie z pkt. 5.2. Aby wprowadzić kolejne fazy, wykonaj te 
czynności ponownie.  

5.6 • KONFIGURACJA NOWEGO PIECZENIA  
Aby zaprogramować nowe pieczenie, zresetuj poprzednie ustawienia naciskając i 
przytrzymując przycisk 1 przez 3 sekundy. Dioda LED trybu pieczenia będzie migać, 
wskazując, Ŝe reset został przeprowadzony.  

5.7 • ZAPISYWANIE TRYBU PIECZENIA  
Aby zapisać ustawienia pieczenia, naciśnij i przytrzymaj pokrętło 10 przez 3 sekundy.  

Na wyświetlaczu 7 pojawi się pierwszy wolny program, wybierz numer Ŝądanego 
programu obracając pokrętło 9 i zatwierdzając naciśnięciem pokrętła 8.  

5.8 • START  
Aby zatrzymać pieczenie, naciśnij przycisk 15. Dioda LED przycisku zostanie 
zapalona.  

Na tym etapie…  
wyświetlacz temperatury 7 wskazuje rzeczywistą temperaturę pieca.  
Wyświetlacz czasu 9 wskazuje czas pozostały do zakończenia pieczenia.  
Podświetlony punkt obok wartości oznacza:  
miga = pieczenie w toku;  
światło ciągłe = pieczenie zawieszone.  
Ma to miejsce, np. przy otwarciu drzwi (patrz „Szczegóły działania”).  
 
5.9 • ZAKOŃCZENIE PIECZENIA  

Sygnał dźwiękowy informuje o zakończeniu pieczenia (dioda LED obok przycisku 15 
gaśnie).  
Aby wyłączyć sygnał, otwórz drzwi albo naciśnij pokrętło (8 – 10).  
Wyjmij potrawę z komory pieczenia, zgodnie ze wskazówkami z pkt 2.7 rozdziału 
„Wskazówki szczególne”.  
Wyświetlanie i zmiana zapisanych wartości  
Aby sprawdzić ustawienia w trakcie pieczenia, naciśnij przycisk 1, wyświetlacze będą 
migać.  
Wyświetlone wartości moŜesz zmienić za pomocą odpowiedniego pokrętła albo 
przycisków.  

Naciśnij pokrętło, aby zapisać zmienione wartości lub odczekaj ok. 10 sekund, po tym 
czasie nowe dane zostaną automatycznie zapisane, będą takŜe wyświetlane na 
wyświetlaczu.  

 

6 • WPROWADZANIE I ZAPISYWANIE PROGRAMU  
OBSŁUGA  
 
6.1 • WŁĄCZ PIEC  

Naciśnij i przytrzymaj przycisk 15 przez 3 sekundy. Jeśli na wyświetlaczu pojawi 
się symbol (wyświetlacz 7-9), patrz rozdział „Autodiagnostyka i opis błędów”.  

6.2 • WYBIERZ PROGRAM  
Naciśnij przycisk przepisów 6, zostanie wyświetlony komunikat [ACC], obróć pokrętło 
8 do momentu wyświetlenia komunikatu [Pro] i zatwierdź naciskając pokrętło 8.  
Obracaj pokrętło do momentu wyświetlenia pierwszego wolnego programu (dioda 
LED trybu pieczenia i numer programu na wyświetlaczu 7 migają) i zatwierdź 
naciskając pokrętło 8.  

Uwaga  
Program jest „nowy”, jeśli diody LED przycisków trybu pieczenia i programu migają na 
wyświetlaczu 7.  

Program jest „zajęty”, jeśli diody LED przycisków trybu pieczenia i programu na 
wyświetlaczu 7 są zapalone.  



11 

 

6.3 • WYBÓR  
Migać będzie dioda LED przycisków trybu pieczenia: naciśnij przycisk Ŝądanego 
trybu pieczenia (2 – 3 – 4). Zostanie zapalona dioda LED wybranego trybu 
pieczenia.  

6.4 • USTAW TEMPERATURĘ CYKLU 1  
Pokrętło 8 słuŜy do ustawienia temperatury pieczenia, która wskazana jest na 
wyświetlaczu.  

6.5A • USTAW CZAS CYKLU 1  
Wyświetlacz czasu wskazywać będzie [ InF ].  
Obróć pokrętło 10:  
- w prawo, aby ustawić czas pieczenia;  
- w lewo, aby ustawić czas bez limitu, pierwszy cykl [ InF ] będzie nagrzewaniem 
wstępnym.  
albo  

6.5B • USTAW SONDĘ DO CYKLU 1  
Patrz „Konfiguracja sondy”.  

6.6 • WYBIERZ CYKL 2 I KOLEJNE (DO 4 CYKLI)  
Naciśnij przycisk cyklu 1, druga dioda LED (2) zacznie migać obok przycisku cyklu. 
Kontynuuj ustawianie zgodnie z pkt. 6,3. Aby wprowadzić kolejne fazy, wykonaj te 
czynności ponownie.  

6.7 • ZAPISYWANIE PROGRAMU  
Naciśnij i przytrzymaj przycisk 1 przez 3 sekundy, na wyświetlaczu 7 pojawi się 
komunikat [REC], zatwierdź zapisanie naciskając pokrętło 8.  

Numer programu, pod którym zapisano tryb pieczenia wskazany jest na wyświetlaczu 
7.  

 

7 • WYBÓR I URUCHAMIANIE ZAPISANEGO PROGRAMU  
OBSŁUGA  
 
7.1 • WŁĄCZANIE  
Naciśnij i przytrzymaj przycisk 15 przez 3 sekundy. Jeśli na wyświetlaczu pojawi się 

symbol (wyświetlacz 7-9), patrz rozdział „Autodiagnostyka i opis błędów”.  
7.2 • WYSZUKIWANIE  

Naciśnij przycisk przepisów 6, zostanie wyświetlony komunikat [ACC], obróć pokrętło 8 
do momentu wyświetlenia komunikatu [Pro] i zatwierdź naciskając pokrętło 8.  
Obróć pokrętło 8, aby wybrać numer programu, który chcesz wyszukać (patrz poniŜsza 
lista przepisów), wskazany na wyświetlaczu 7.  

 
UWAGA: Jeśli program wymaga uŜycia sondy, podłącz sondę do panelu przedniego, w 
przeciwnym razie na wyświetlaczu pojawi się komunikat „Err SP” (błąd sondy). Patrz 
„Autodiagnostyka i opis błędów”.  

7.3 • START  
Wyświetlanie ustawień  
Aby sprawdzić zadane wartości w trakcie pieczenia, naciśnij przycisk 1. Aby wyświetlić 
ustawienia kolejnych etapów, naciśnij przycisk 1 i obróć pokrętło do momentu 
wyświetlenia Ŝądanego etapu.  

 
7.3a •  

URUCHAMIANIE PROGRAMU Z 
NAGRZEWANIEM WSTĘPNYM 
Jeśli wybrany program 
obejmuje nagrzewanie 
wstępne, na wyświetlaczu 9 
pojawi się komunikat [ InF ]. 
Aby rozpocząć nagrzewanie, 

7.3b •  
URUCHAMIANIE PROGRAMU 
BEZ NAGRZEWANIA 
WSTĘPNEGO Umieść potrawę 
w piecu (jeśli program 
przewiduje etapy z 
zastosowaniem sondy, 
umieść sondę w potrawie). 

7.3c •  
URUCHOMIENIE PROGRAMU 
BEZ ZAPISANEGO 
NAGRZEWANIA Umieść 
potrawę w piecu (jeśli 
program zakłada pieczenie 
przy uŜyciu sondy, umieść 
sondę w potrawie). 
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naciśnij przycisk 15. Gdy 
piec osiągnie zadaną 
temperaturę, wyemitowany 
zostanie sygnał dźwiękowy, 
a na wyświetlaczu pojawi się 
komunikat [LoA]. Umieść 
potrawę w piecu (jeśli 
program zakłada pieczenie 
przy uŜyciu sondy, umieść 
sondę w potrawie). Zamknij 
drzwi. Przy przycisku cyklu 1 
druga dioda LED (2) cyklu 1 
miga, co wskazuje 
uruchomienie cyklu 
pieczenia 2.  

Rozpocznij pieczenie 
naciskając przycisk 15 
(dioda LED świeci się 
światłem ciągłym). Naciśnij i 
przytrzymaj przycisk 1 przez 
3 sekundy albo obróć 
pokrętło 10, do momentu, w 
którym czas zostanie 
skrócony do zera. Sygnał 
dźwiękowy i miganie diody 
LED 2 obok przycisku 1 
oznacza, Ŝe etap 
nagrzewania został 
wyłączony. OstrzeŜenie: 
nagrzewanie nie jest 
konieczne, gdy temperatura 
pieca jest odpowiednia.  

Rozpocznij pierwszy cykl 
pieczenia naciskając 
przycisk 15 (dioda LED 
świeci światłem ciągłym).  

 
 
 
8 • USUWANIE ZAPISANEGO PROGRAMU  
 
8.1 • WŁĄCZANIE  

Naciśnij i przytrzymaj przycisk 15 przez 3 sekundy.  
8.2 • WYSZUKIWANIE  

Naciśnij przycisk przepisów 6, na wyświetlaczu 7 pojawi się komunikat [ACC], obróć 
pokrętło 8 do momentu wyświetlenia komunikatu [Pro] i zatwierdź naciskając pokrętło. 
Obróć pokrętło 8, aby wybrać numer programu, który chcesz wyszukać, wskazany na 
wyświetlaczu 7.  

8.3 • USUWANIE  
Naciśnij i przytrzymaj przycisk 1 przez 3 sekundy, na wyświetlaczu 9 pojawi się 
komunikat [DEL], zatwierdź zapisanie naciskając pokrętło 10.  
Po anulowaniu diody LED przycisków 2 – 3 – 4 migają, wskazując, Ŝe program jest 
pusty.  

 

9 • TYMCZASOWA ZMIANA ZAPISANEGO PROGRAMU  
 
Wstęp  

Urządzenie umoŜliwia czasową modyfikację zapisanego programu, dotyczącą 
wyłącznie pieczenia w toku. Program, który ma być zmodyfikowany, musi być 
włączony (dioda LED przycisku 15 świeci światłem ciągłym)! Jeśli program jest 
zapisany dla produktu o innej wielkości, który wymaga dłuŜszego czasu pieczenia, 
konieczne moŜe być zwiększenie temperatury lub zmiana innych parametrów.  

 
OBSŁUGA  
 
Wywołaj program i rozpocznij pieczenie w sposób określony powyŜej.  
Modyfikacja zapamiętanego programu:  
Tryb pieczenia  
... naciśnij przycisk odpowiadający Ŝądanemu trybowi pieczenia, odczekaj 10 sekund (LIMIT 

CZASU), zmiana zostanie automatycznie zapisana.  
Zwiększanie/zmniejszanie temperatury  
... Obróć pokrętło 8, aby ustawić nową wartość temperatury, zatwierdź naciskając pokrętło 

albo odczekaj 10 sekund. Zmiana zostanie automatycznie zapisana.  
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Zwiększanie/zmniejszanie czasu  
... Obróć pokrętło 10, aby ustawić nową wartość temperatury, zatwierdź naciskając pokrętło 

albo odczekaj 10 sekund. Zmiana zostanie automatycznie zapisana.  
Zwiększanie/zmniejszanie temperatury sondy  
... Obróć pokrętło 10, aby ustawić nową wartość temperatury, zatwierdź naciskając 
pokrętło albo odczekaj 10 sekund. Zmiana zostanie automatycznie zapisana.  
Zwiększanie/zmniejszanie wartości  
AUTOMATYCZNE STEROWANIE WILGOTNOŚCIĄ  
... Naciśnij przycisk 12, dioda LED będzie migać, ustaw nową wartość obracając pokrętło 
10, zatwierdź naciskając pokrętło albo odczekaj 10 sekund. Zmiana zostanie 
automatycznie zapisana.  
Uwaga: Zmiana zostanie wskazana na wyświetlaczu programu 7 przez ciągłe zapalenie 
dwóch punktów.  
Wprowadzona zmiana anulowana jest po upływie czasu pieczenia: program powraca do 
wersji pierwotnej.  

 

10 • WYBÓR I URUCHOMIENIE ZAPISANEGO PRZEPISU  
OBSŁUGA  
 
10.1 • WŁĄCZANIE  

Naciśnij i przytrzymaj przycisk 15 przez 3 sekundy.  
10.2 • WYSZUKIWANIE  

Naciśnij przycisk przepisów 6. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat [ACC], 
zatwierdź naciskając pokrętło 8.  
Obróć pokrętło 8, aby wybrać numer przepisu, który chcesz wyszukać (patrz poniŜsza 
lista przepisów), wskazany na wyświetlaczu 7.  

WAśNE: Jeśli przepis zakłada zastosowanie sondy, podłącz sondę do panelu przedniego, w 
przeciwnym razie na wyświetlaczu wskazany będzie błąd „Err SP” (błąd sondy). Patrz 
rozdział „Autodiagnostyka i opis błędów”.  

10.3 • START  
Wyświetlanie ustawień  

Aby sprawdzić zadane wartości w trakcie pieczenia, naciśnij przycisk 1. Aby wyświetlić 
ustawienia kolejnych etapów, naciskaj przycisk 1 do momentu wyświetlenia Ŝądanego 
etapu.  

10.4 • KOPIOWANIE BIEśĄCEGO PRZEPISU  
MoŜna skopiować bieŜący przepis do programów własnych i edytować go.  
Naciśnij i przytrzymaj przycisk 1 przez 3 sekundy, na wyświetlaczu 7 pojawi się 
komunikat [REC], zatwierdź kopiowanie naciskając pokrętło 8.  
Na wyświetlaczu 7 pojawi się pierwszy wolny program, wybierz numer Ŝądanego 
programu naciskając i obracając pokrętło 8.  

 
10,3a •  
URUCHOMIENIE PROGRAMU Z 
NAGRZEWANIEM Jeśli wybrany przepis 
obejmuje etap nagrzewania, na 
wyświetlaczu 9 pojawi się komunikat [ 
InF ].  
Naciśnij przycisk 15, aby rozpocząć 
nagrzewanie.  
Cykliczny sygnał dźwiękowy oraz 
komunikat [LoA] na wyświetlaczu 
informują o tym, Ŝe komora pieca 
osiągnęła odpowiednią temperaturę.  
Umieść potrawę w piecu (jeśli 
program przewiduje zastosowanie 

10.3b • WŁĄCZANIE PRZEPISU BEZ 
NAGRZEWANIA Umieść potrawę w piecu 
(jeśli przepis przewiduje etapy pieczenia z 
sondą, umieść sondę w potrawie). 
Rozpocznij pieczenie naciskając przycisk 
15 (dioda LED świeci się światłem ciągłym). 
Naciśnij i przytrzymaj przycisk 1 przez 3 
sekundy albo obróć pokrętło 10, do 
momentu, w którym czas zostanie skrócony 
do zera. Sygnał dźwiękowy i miganie diody 
LED 2 obok przycisku 1 oznacza, Ŝe etap 
nagrzewania został wyłączony. 
OstrzeŜenie: nagrzewanie nie jest 
konieczne, gdy temperatura pieca jest 
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sondy, umieść sondę w potrawie).  
Zamknij drzwi.  
Przy przycisku cyklu 1 druga dioda 
LED (2) cyklu 1 miga, co wskazuje 
uruchomienie cyklu pieczenia 2.  

odpowiednia.  

 
11 • TYMCZASOWA ZMIANA ZAPISANEGO PRZEPISU  
 
Wstęp  

Urządzenie umoŜliwia uŜytkownikowi wprowadzanie czasowych zmian do zapisanego 
przepisu, które mają zastosowanie wyłącznie do cyklu pieczenia w toku.  

NaleŜy najpierw uruchomić przepis, który chcesz zmienić (dioda LED przycisku 15 
zapali się)!  

Ta opcja ma szczególne znaczenie, gdy zapisany przepis dotyczy potrawy o innej 
wielkości lub wadze, co oznacza, Ŝe konieczne jest zwiększenie temperatury lub 
zmiana innego parametru.  

 
OBSŁUGA  
 

Wywołaj zapisany przepis i rozpocznij pieczenie w sposób określony powyŜej.  
Modyfikacja zapamiętanego przepisu:  
Tryb pieczenia  
... naciśnij przycisk odpowiadający Ŝądanemu trybowi pieczenia, odczekaj 10 sekund (LIMIT 

CZASU), zmiana zostanie automatycznie zapisana.  
Zwiększanie/zmniejszanie temperatury  
... Obróć pokrętło 8, aby ustawić nową wartość temperatury, zatwierdź naciskając pokrętło 

albo odczekaj 10 sekund. Zmiana zostanie automatycznie zapisana.  
Zwiększanie/zmniejszanie czasu  
... Obróć pokrętło 10, aby ustawić nową wartość temperatury, zatwierdź naciskając pokrętło 

albo odczekaj 10 sekund. Zmiana zostanie automatycznie zapisana.  
Zwiększanie/zmniejszanie temperatury sondy  
... Obróć pokrętło 10, aby ustawić nową wartość temperatury, zatwierdź naciskając 
pokrętło albo odczekaj 10 sekund. Zmiana zostanie automatycznie zapisana.  
Zwiększanie/zmniejszanie wartości  
AUTOMATYCZNE STEROWANIE WILGOTNOŚCIĄ  
... Naciśnij przycisk 12, dioda LED będzie migać, ustaw nową wartość obracając 
pokrętło 10, zatwierdź naciskając pokrętło albo odczekaj 10 sekund. Zmiana zostanie 
automatycznie zapisana.  
Uwaga: Zmiana zostanie wskazana na wyświetlaczu programu 7 przez ciągłe 
zapalenie dwóch punktów.  

Wprowadzona zmiana anulowana jest po upływie czasu pieczenia: program powraca 
do wersji pierwotnej.  

 

12 • KONFIGURACJA SONDY  
 
Wstęp  
Sonda umoŜliwia sterowanie pieczeniem poprzez monitorowanie temperatury w środku 

potrawy. Urządzenie pomija ustawienie czasu, a pieczenie kończy się w momencie, 
gdy temperatura potrawy rejestrowana przez sondę osiągnie zadaną wartość.  

Sondy moŜna uŜywać jako przenośnego termometru, po podłączeniu do złącza A1 w 
dowolnym trybie, przy urządzeniu w stanie gotowości, po naciśnięciu i przytrzymaniu 
przycisku 11 przez kilka sekund. Na wyświetlaczu 9 pojawi się na kilka sekund 
temperatura sondy. UmoŜliwia to sprawdzenie temperatury w środku potrawy, która jest 
poza piecem.  
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OBSŁUGA  
 
12.1 • PIECZENIE Z SONDĄ  
Uwaga: Podczas pieczenia z sondą, gdy na wyświetlaczach 7 i 9 pojawia się komunikat "Err 

SP", konieczne jest podłączenie sondy do złącza A1. Jeśli pierwszy cykl słuŜy do 
nagrzania, sonda powinna znajdować się poza piecem, w przeciwnym razie program 
nie zostanie uruchomiony.  
Po ustawieniu temperatury pieca (zgodnie z opisem w odpowiednich częściach), 
naciśnij przycisk 11 i obróć pokrętło 10, aby ustawić Ŝądaną temperaturę w środku 
potrawy. Podłącz sondę do złącza A1, umieść sondę w potrawie (patrz „Wskazówki 
dotyczące uŜytkowania sondy”) i postępuj zgodnie z wybranym trybem pieczenia.  

Dlatego, jeśli wybrano…  
 
12.1 a • JEDNOFAZOWE 
PIECZENIE RĘCZNE: aby 
rozpocząć pieczenie, naciśnij 
przycisk 15.  

12.1 b •  
WIELOFAZOWE PIECZENIE 
RĘCZNE: przejdź do 
konfiguracji kolejnej fazy 
albo naciśnij przycisk 15, aby 
rozpocząć pierwszą fazę 
pieczenia  

12.1 c •  
PROGRAM DO ZAPISANIA: 
przejdź do konfiguracji 
następnej fazy albo poczekaj 
na automatyczne zapisanie 
ustawionego programu  

 
PRZYKŁAD  
Konfiguracja  
Tryb: konwekcyjny  
Temperatura pieca: 140°C  
Czas: Bez limitu  
Temperatura wewnątrz potrawy: 78°C  
Co się dzieje  
Gdy temperatura wewnątrz potrawy osiągnie 78℃, przy temperaturze pieca 140℃, 
źródło ciepła zostanie wyłączone, a gdy temperatura rejestrowana przez sondę 
spadnie o 1℃, źródło ciepła zostanie ponownie włączone.  
W praktyce to nie ustawienie pieca reguluje pracę źródła ciepła, tylko parametr sondy.  

Uwaga: Odczekaj kilka sekund po podłączeniu sondy do złącza A1 (karta elektroniczna 
wykrywa sondę), następnie rozpocznij pieczenie naciskając przycisk 15 START/STOP.  

 
W przypadku pieczenia z sondą niezmiernie waŜne jest jej połoŜenie. Sonda musi 
być umieszczona w całości, od góry potrawy w kierunku jej środka. W przypadku 
kawałków potrawy, których rozmiar nie przekracza dwukrotności rozmiaru sondy, 
naleŜy umieścić sondę w poziomie tak, aby znajdowała się ona moŜliwie najbliŜej 
środka potrawy (patrz rysunek).  

Zalecamy takŜe umieszczać potrawę z sondą w środkowej części komory pieca.  
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Opcjonalnie: Na Ŝądanie i bez szczególnej adaptacji urządzenia, moŜna podłączyć 
sondę kontrolującą temperaturę potraw pakowanych próŜniowo albo o niewielkich 
rozmiarach.  
Korzyści  
• Poprawa kontroli nad procesem pieczenia, wyeliminowanie ryzyka strat i odpadów;  
• Dokładne pieczenie bez względu na jakość lub wielkość produktu;  
• Oszczędność czasu, poniewaŜ kontrola pieczenia przebiega automatycznie;  
• Gwarancja higieny: precyzyjne monitorowanie temperatury w środku potrawy nie 
wymaga kontaktu z potrawą ani jej nakłuwania;  
• Rozwiązanie idealne do potraw o większych rozmiarach;  
• Precyzyjne pieczenie z dokładnością do jednego stopnia Celsjusza takich potraw, 
jak: PIECZEŃ WOŁOWA;  

• Stała zgodność z wymogami HACCP.  
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13 • AUTOMATYCZNY SYSTEM STEROWANIA WILGOTNOŚCIĄ  
 
Wstęp  
Funkcja CLIMA umoŜliwia utrzymanie stałego poziomu wilgotności w piecu podczas 
pieczenia konwekcyjnego lub konwekcyjno-parowego. Spełnia ona podwójną rolę, z jednej 
strony nawilŜa, a z drugiej usuwa wilgoć z potrawy, jeśli zadana wartość jest przekroczona.  
Jest to szczególne przydatne w przypadku produktów świeŜych, które nie utrzymują stałej 
wilgoci z upływem czasu, ale po upieczeniu zachowują stałą wilgotność i konsystencję: 
poziom wilgotności w komorze jest stale mierzony w fazie pieczenia i utrzymywana jest stała 
wartość.  
System ten umoŜliwia osiąganie równomiernych efektów dla tych samych produktów 
pieczonych w róŜnych ilościach.  
 
OBSŁUGA  
 
13.1 • PIECZENIE Z SYSTEMEM AUTOMATYCZNEGO STEROWANIA WILGOTNOŚCIĄ  
Uwaga: Tylko w trybie pieczenia konwekcyjnego lub konwekcyjno-parowego  
Po ustawieniu temperatury komory lub sondy (zgodnie z opisem w odpowiednich częściach), 

naciśnij przycisk 12, aby skonfigurować opcje AUTOMATYCZNEGO STEROWANIA 
WILGOTNOŚCIĄ, w zakresie od h00 (bardzo sucho) do h99 (bardzo wilgotno).  

Umieść potrawę w piecu, w razie potrzeby umieść sondę (patrz „Konfiguracja sondy”), 
podłącz sondę do złącza A1 i postępuj zgodnie z wybranym trybem pieczenia.  

Dlatego, jeśli wybrano…  
 
13,1 a •  
JEDNOFAZOWE PIECZENIE 
RĘCZNE: aby rozpocząć 
pieczenie, naciśnij przycisk 
15.  

13,1 b •  
WIELOFAZOWE PIECZENIE 
RĘCZNE: przejdź do 
konfiguracji kolejnej fazy 
albo naciśnij przycisk 15, aby 
rozpocząć pierwszą fazę 
pieczenia  

13,1 c •  
PROGRAM DO ZAPISANIA: 
przejdź do konfiguracji 
następnej fazy albo poczekaj 
na automatyczne zapisanie 
ustawionego programu po 
upływie 15 sekund.  

 
Uwaga: Wymagane jest zamknięcie ujścia, poniewaŜ pozostawienie otwartego ujścia 
(przycisk 13) moŜe spowodować anulować ustawień sterowania wilgotnością.  
Wskazówka  
Określenie wartości wilgotności wymaga pewnej praktyki.  
Niemniej jednak niemoŜliwe jest popełnienie powaŜnego błędu, a funkcja ta niewątpliwie 
poprawia wygląd potrawy.  
Funkcja ta jest idealna dla:  
Potraw wykazujących tendencję do wysychania, potraw w małych kawałkach, które uwalniają 
nadmiar wilgoci (np. pieczony kurczak) oraz potraw podgrzewanych na talerzu.  
Korzyści  
Powtarzalne rezultaty, nawet w przypadku pieczenia róŜnych potraw o róŜnych cechach.  
 

14 • PROGRAMY SPECJALNE  
 
Wstęp  
Celem tych programów jest zapewnienie moŜliwie najlepszych efektów procesu 
pieczenia, bez konieczności podejmowania bezpośrednich działań przez 
uŜytkownika, w zakresie wyglądu, stopnia upieczenia, spadku wagi, miękkości 
potrawy.  
 
OBSŁUGA  
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14.1 • PODTRZYMANIE TEMPERATURY PO ZAKOŃCZENIU PIECZENIA  
Funkcja ta umoŜliwia podtrzymanie temperatury potrawy po zakończeniu OSTATNIEGO 
CYKLU PIECZENIA, co umoŜliwia operatorowi podanie potrawy ciepłej i w odpowiednim 
momencie. Proces pieczenia jest zatrzymywany, wysuszanie jest zahamowywane, a 
temperatura i wilgotność kontrolowane są za pomocą SYSTEMU AUTOMATYCZNEGO 
STEROWANIA WILGOTNOŚCIĄ.  
Proces ten nie wpływa na soczystość potrawy, przebiega z dokładnością do jednego stopnia 
Celsjusza i zuŜywa niewiele energii.  
Najlepsze efekty podtrzymania temperatury moŜna osiągnąć, gdy ostatnia faza pieczenia 
obejmuje sterowanie temperaturą za pomocą sondy.  
[DRY]: podtrzymywanie temperatury przy otwartym ujściu, co umoŜliwia wysuszanie 
potrawy;  
[30]: podtrzymywanie temperatury przy zastosowaniu SYSTEMU AUTOMATYCZNEGO 
STEROWANIA WILGOTNOŚCIĄ (AUTOCLIMA) na poziomie 30% (IDEALNA 
TEMPERATURA I WILGOTNOŚĆ)  
 
Sposób konfiguracji:  
Ustaw program zgodnie ze wskazówkami:  
4 • RĘCZNA KONFIGURACJA PIECZENIA JEDNOFAZOWEGO  
albo  
5 • RĘCZNA KONFIGURACJA WIELOFAZOWEGO PIECZENIA RĘCZNEGO W 
SEKWENCJI CYKLÓW,  
Upewnij się, Ŝe urządzenie jest w trybie ZATRZYMANIA (dioda LED przycisku 15 
wyłączona), naciskaj przycisk 1 do momentu wybrania ostatniego cyklu programu.  
Naciśnij i przytrzymaj pokrętło 10 przez 3 sekundy, na wyświetlaczu 7 pojawi się komunikat 
[HLD] a na wyświetlaczu 9 [OFF].  
Obracanie pokrętła 10 umoŜliwia wybór Ŝądanego trybu utrzymania ([DRY] – [30]), naciśnij 
pokrętło 10, aby potwierdzić wybór.  
Temperatura komory w okresie utrzymania ustawiona jest na 80℃.  
Aby wyłączyć funkcję podtrzymania, wybierz program, naciskaj przycisk 1 do momentu 
wyboru ostatniego cyklu programu, następnie naciśnij i przytrzymaj pokrętło 10 przez 3 
sekundy. Na wyświetlaczu 7 pojawi się komunikat [HLD], a na wyświetlaczu 9 tryb 
podtrzymania ustawiony poprzednio.  
Obróć pokrętło 10 w lewo do momentu wyświetlenia komunikatu [OFF] i naciśnij pokrętło 10, 
aby zatwierdzić wybór. 
 
Cykl podtrzymania to ostatni cykl programu, jeśli czas poprzedniego cyklu jest określony, 
wówczas funkcja podtrzymania włączana jest automatycznie na koniec cyklu pieczenia, a 
jeśli cykl obejmuje pieczenie z sondą, podtrzymanie temperatury zostanie włączone po 
osiągnięciu zadanej temperatury w środku potrawy.  
W trakcie działania funkcji podtrzymania wyświetlacza 7 wskazywać będzie temperaturę w 
komorze dla programu czasowego a na wyświetlaczu 9 pojawi się temperatura sondy, jeśli 
wybrano program sondy.  
Na wyświetlaczach 7 i 9 pojawiać się będą naprzemienne wartości temperatur i typ 
utrzymania, wyświetlacz 9 wskazuje czas podtrzymania (narastająco).  
 
Podczas działania funkcji podtrzymania temperatura pieca wynosi ok. 80℃, funkcja 
AUTOMATYCZNEGO STEROWANIA WILGOTNOŚCIĄ jest dostosowywana do wybranego 
typu podtrzymania. Temperatura wewnątrz potrawy podtrzymywana jest zgodnie z zadanymi 
parametrami, a jeśli nagrzewanie pieca nie jest włączone, wentylator obraca się w obu 
kierunkach naprzemiennie, co zapewnia równy rozkład ciepła i wilgotności w komorze pieca.  
Potrawa utrzymywana będzie w cieple do momentu zakończenia cyklu.  
Wskazówka  
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Po zakończeniu pieczenia potrawa moŜe być podgrzewana przez określony czas, który 
powinien być zgodny z obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa, zdrowia i 
higieny.  
Nie jest to zalecane dla Ŝywności wymagającej specjalnej obróbki (np. pieczeni wołowej), 
poniewaŜ wydłuŜone pieczenie, nawet w umiarkowanej temperaturze, moŜe zmienić kolor.  
 
14.2 • PROGRAM ODGRZEWANIA  
Wstęp  
Odgrzewanie odgrywa istotną rolę w zorganizowanym systemie zarządzania kuchnią:  
pieczenie -> chłodzenie -> przechowywanie  
-> odgrzewanie.  
Potrawy moŜna odgrzewać w naczyniu albo na talerzu.  
14.3 • FABRYCZNIE INSTALOWANE PROGRAMY ODGRZEWANIA  
Urządzenia w wersji S wyposaŜone są w zapisane programy odgrzewania. UmoŜliwiają one 

kucharzowi natychmiastowe zastosowanie pieca.  
Sposób konfiguracji:  
Aby skonfigurować program odgrzewania, postępuj z instrukcjami przedstawionymi w 

poniŜszym rozdziale:  
10 • WYBÓR I URUCHOMIENIE ZAPISANEGO PRZEPISU.  
Zapisane programy odgrzewania są następujące:  
- Z zegarem  
L77 = ODGRZEWANIE potraw na talerzach  
L78 = ODGRZEWANIE Ŝywności na tacach  
L79 = ODGRZEWANIE parowe  
- Z sondą  
L80 = ODGRZEWANIE potraw na talerzach  
L81 = ODGRZEWANIE Ŝywności na tacach  
L82 = ODGRZEWANIE parowe  
 
Wskazówka  
Odgrzewanie to proces podgrzania upieczonych potraw do temperatury podania sięgającej 
65℃ wewnątrz potrawy. NaleŜy to zrobić jak najszybciej, przestrzegając obowiązujących 
przepisów dotyczących bezpieczeństwa, zdrowia i higieny.  
W przypadku produktów głęboko mroŜonych lub mroŜonych temperatura pieca ustawiona 
jest na poziomie 160℃, potrawa umieszczana jest w piecu, a po kilku minutach, gdy będzie 
to moŜliwe, naleŜy umieścić sondę. Program ten wymaga czasowej zmiany.  
Korzyści  
System umoŜliwia podanie potrawy jako „świeŜo przygotowanej”, zachowującej świeŜy 
wygląd, smak i konsystencję, nawet po kilkudniowym przechowywaniu w temperaturze +3℃. 
Urządzenie jest wszechstronne i umoŜliwia zastosowanie wielu róŜnych funkcji bez 
konieczności korzystania z dodatkowych urządzeń.  
 

15 • SZCZEGÓŁY DZIAŁANIA  
 
WSTĘP  
W trakcie pieczenia (dioda LED zapalona), na wyświetlaczu wskazywane są rzeczywiste 
wartości (bieŜący status). MoŜliwe jest sprawdzenie ustawień. W tym celu wykonaj poniŜsze 
czynności:  
 
OBSŁUGA  
 
15.1 • WYŚWIETLANIE USTAWIEŃ W FAZIE PIECZENIA (bez zatrzymywania pracy)  
Naciśnij przycisk 1, na wyświetlaczu pojawią się poprzednie ustawienia, migając. Po upływie 
10 sekund zostaną wyświetlone wartości rzeczywiste:  
wyświetlacz miga: wartość zadana.  
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wyświetlacz nie miga: wartość rzeczywista.  
15.2 • ZMIANA USTAWIEŃ W TRAKCIE FAZY PIECZENIA (BEZ 
ZATRZYMYWANIA PRACY)  
 
15.2 a • 
TEMPERATURA I 
CZAS Aby zmienić 
ustawienia, obróć 
odpowiednie pokrętło 
i ustaw nową 
wartość (w prawo, 
aby zwiększyć, w 
lewo, aby 
zmniejszyć); na 
wyświetlaczach 
wskazane zostaną 
wprowadzone 
właśnie ustawienia, 
po 10 sekundach 
zostaną wyświetlone 
wartości rzeczywiste.  

15.2 b • TRYB 
PIECZENIA Naciśnij 
przycisk 
odpowiadający 
nowemu trybowi 
pieczenia. Zapalona 
zostanie 
odpowiednie dioda 
LED.  

15.2 c • 
STEROWANIE 
WILGOTNOŚCIĄ 
Naciśnij przycisk 
funkcji sterowania 
wilgotnością 12 (na 
wyświetlaczu pojawi 
się komunikat [ h..], 
poprzednie 
ustawienie). Obróć 
pokrętło 10, aby 
wprowadzić nowe 
ustawienie. Po 10 
sekundach zostanie 
wyświetlona wartość 
rzeczywista.  

15.2 d • SONDA Aby 
zmienić ustawienie, 
obróć pokrętło 10, 
aby ustawić nową 
wartość. Po upływie 
10 sekund zostanie 
wyświetlona wartość 
rzeczywista.  

 
15.3 • CZASOWE ZATRZYMANIE  
Otwórz drzwi. Pieczenie jest zatrzymywane, odliczanie czasu pozostałego do zakończenia 

pieczenia jest zawieszane do momentu ponownego zamknięcia drzwi. Pieczenie jest 
wznawiane od momentu zatrzymania.  

15.4 • ZATRZYMANIE STAŁE  
Aby zatrzymać pieczenie bez limitu czasu albo przerwać pieczenie, naciśnij przycisk 15.  
 

16 • PRZYDATNE WSKAZÓWKI  
 
16.1 • NAGRZEWANIE PIECA  
Cykl nagrzewania pieca jest niezmiernie waŜny dla pomyślnego pieczenia.  
Ogólna zasada jest taka, Ŝe naleŜy zawsze nagrzewać komorę pieca, gdy jest pusta, 
ustawiając temperaturę o ok. 15% - 25% wyŜszą niŜ docelowa temperatura pieczenia.  
W przypadku pieczenia parowego naleŜy nagrzać pustą komorę w trybie konwekcyjnym, 
poniewaŜ umoŜliwi to wybranie temperatury powyŜej 130℃.  
16.2 • PIECZENIE WSADU  
Głębokość naczynia powinna odpowiadać wysokości pieczonej potrawy.  
Aby zapewnić równomierne upieczenie, zaleca się równe rozłoŜenie wsadu na kilku płytkich 
naczyniach, zamiast układania całości w jednym głębokim naczyniu.  
Przestrzegaj wytycznych dotyczących wagi określonych w poniŜszej tabeli.  
 

 
Liczba naczyń  Maksymalny wsad na 

naczynie  
Maksymalny wsad  

6 x GN 1/1 4 kg 24 kg 
8 x GN 1/1 4 kg 32 kg 
10 x GN 1/1 4 kg  40 kg 
7 x GN 2/1 
14 x GN 1/1 

4 kg 56 kg 

2x (7 x GN 2/1) 
2 x (14 GN 1/1) 

4 kg 2 x 56 kg 
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10 x GN 2/1 
20 x GN 1/1 

4 kg 80 kg 

20 x GN 2/1 
40 x GN 1/1 

4 kg 160 kg 

 
 
Uwagi: Wkładając potrawy do pieca naleŜy uwzględnić nie tylko wagę potrawy, ale takŜe 
wielkość, konsystencję i grubość.  
UWAGA  
Nie wkładać do pieca naczyń z płynami, których głębokość przekracza 1,6 m.  
 
16.3 • PRODUKTY MROśONE/GŁĘBOKO MROśONE  
Piec naleŜy nagrzać i załadować zgodnie z jakością i rodzajem potrawy. Na przykład, 
mroŜony szpinak nie powinien być poddawany obróbce w zbyt wysokiej temperaturze, 
poniewaŜ moŜe wysychać.  
16.4 • RODZAJE NACZYŃ  
Aby uzyskać optymalne wyniki, naleŜy uŜywać odpowiednich naczyń do róŜnych typów 
potraw: aluminiowe blachy do słodyczy i wypieków, perforowane blachy do pieczenia 
parowego, ruszty do pieczenia potraw podsmaŜanych, np. ziemniaków.  
16.5 • ODSTĘPY POMIĘDZY NACZYNIAMI  
Podczas umieszczania potraw w piecu zaleca się zwracać szczególną uwagę na 
zachowanie odstępu pomiędzy naczyniami. Dzięki temu moŜliwe jest równomierne 
rozprowadzenie ciepła i powietrza, co byłoby utrudnione, gdyby potrawy w jednym naczyniu 
stykały się z innym naczyniem.  
16.6 • MNIEJ PRZYPRAW  
Zastosowanie pieca pozwala na niemal zupełne wyeliminowanie przypraw, oleju, masła, 
tłuszczu i aromatów. Dzięki minimalnej ilości tych składników podkreślany jest naturalny 
aromat potraw, a wartości odŜywcze są zachowane, potrawy te są więc zdrowsze.  
 

• UWAGA  
Nie wolno piec potraw z dodatkiem alkoholu!  
 
17 • KONSERWACJA RUTYNOWA  
 
17.1 • CZYNNOŚCI OKRESOWE  
... Zaleca się czyszczenie deflektora i uchwytów na tace w razie potrzeby.  
W tym celu wykonaj poniŜsze czynności:  
• wyłącz urządzenie i odłącz media (prąd, wodę i gaz, o ile jest podłączony);  
• wyjmij uchwyty na blachy;  
• za pomocą śrubokrętu o odpowiedniej wielkości albo monety odkręć śruby mocujące 

deflektor, aby wyczyścić tylną część, zaleca się skorzystać z prysznica (wyposaŜenie 
opcjonalne);  

• osusz czystą ściereczką;  
• zdjęcie deflektora jest konieczne, jeśli zabrudzenia trudno jest usunąć; nie uŜywaj środków 

ściernych, które mogą uszkodzić stalową powierzchnię; jeśli to moŜliwe, moŜna myć 
deflektor w zmywarce.  

Zamocuj deflektor w piecu, dokręcając dwie śruby mocujące z prawej strony.  
 
17.2 • DŁUśSZY OKRES NIEUśYWANIA  
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Jeśli piec ma być przez dłuŜszy czas nieuŜywany (np. w okresie wakacji lub przerw 
sezonowych), naleŜy go dokładnie umyć, usuwając wszelkie pozostałości potraw i brudu. 
Zostaw lekko uchylone drzwi, aby umoŜliwić cyrkulację powietrza wewnątrz pieca. Upewnij 
się, Ŝe wszystkie media są odłączone (zasilanie, woda i gaz, o ile jest podłączony). Po 
umyciu powierzchnie zewnętrzne moŜna zabezpieczyć środkiem ochronnym.  
 

 
18 • KONSERWACJA DODATKOWA  
 
18.1 • W celu zapewnienia poprawnego i bezpiecznego działania, raz w roku serwisant 

producenta lub autoryzowanego punktu serwisowego musi przeprowadzić kontrolę i 
serwis pieca.  

18.2 • W związku z tym zalecamy podpisanie umowy serwisowej.  
 

19 • USTAWIANIE DATY I GODZINY  
OBSŁUGA  
 
19.1 • Przy włączonym urządzeniu i wyłączonym wyświetlaczu naciśnij przycisk 6, na 

wyświetlaczu 7 pojawi się komunikat [USb], obracaj pokrętło 8 do momentu 
wyświetlenia komunikatu [tIM], aby zatwierdzić wybór, naciśnij pokrętło.  

• Ustawianie godziny  
Na wyświetlaczu 7 pojawi się komunikat [h], a na wyświetlaczu 9 ustawiona godzina.  
Obracaj pokrętło 10, aby zmienić godzinę  
• Ustawianie minut  
Obróć ponownie pokrętło 8, na wyświetlaczu 7 pojawi się komunikat [Min], a na 
wyświetlaczu 9 pojawią się ustawione minuty.  
Obracaj pokrętło 10, aby zmienić minuty  
• Ustawianie dnia  
Obróć ponownie pokrętło 8, na wyświetlaczu 7 pojawi się komunikat [dAY], a na 
wyświetlaczu 9 pojawi się ustawiony dzień.  
Obracaj pokrętło 10, aby zmienić dzień  
• Ustawianie miesiąca  
Obróć ponownie pokrętło 8, na wyświetlaczu 7 pojawi się komunikat [Mon], a na 
wyświetlaczu 9 pojawi się ustawiony miesiąc.  
Obracaj pokrętło 10, aby zmienić miesiąc.  
• Ustawianie roku  
Obróć ponownie pokrętło 8, na wyświetlaczu 7 pojawi się komunikat [YEA], a na 
wyświetlaczu 9 pojawi się ustawiony rok.  
Obracaj pokrętło 10, aby zmienić rok  
Po ustawieniu daty i godziny naciśnij przycisk 6, aby zapisać wartości.  
 

20 • POBIERANIE DANYCH HACCP  
OBSŁUGA  
 
20.1 • Przy włączonym urządzeniu i wyłączonym wyświetlaczu naciśnij przycisk 6, na 

wyświetlaczu 7 pojawi się komunikat [USb], obróć pokrętło 8, aby zatwierdzić wybór.  
Na wyświetlaczu 7 pojawi się komunikat [hAC].  
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Odkręć śruby zabezpieczające port USB i obróć osłonę o 90°, aby uzyskać dostęp do 
portu USB. Podłącz pamięć USB do portu USB pieca.  
Naciśnij pokrętło 8, aby zatwierdzić wybór.  
Po zakończeniu pobierania, na wyświetlaczu 7 i 9 pojawi się komunikat [USB END].  
UWAGA: Po wyjęciu pamięci USB załóŜ ponownie osłonę i dokręć śruby 
zabezpieczające.  
Jeśli pamięć USB nie zostanie podłączona, na wyświetlaczu 7 i 9 pojawi się 
komunikat [USB Err].  
Podłącz pamięć USB i naciśnij pokrętło 8, aby wykonać czynność ponownie.  

 

21 • IMPORTOWANIE/EKSPORTOWANIE PRZEPISÓW  
OBSŁUGA  
 
21.1 • IMPORTOWANIE PRZEPISÓW Z PAMIĘCI USB  

Przy włączonym urządzeniu i wyłączonym wyświetlaczu naciśnij przycisk 6, na 
wyświetlaczu 7 pojawi się komunikat [USb], obróć pokrętło 8, aby zatwierdzić wybór.  
Na wyświetlaczu 7 pojawi się komunikat [hAC], obracaj pokrętło do momentu 
wyświetlenia komunikatu [IMP].  
Odkręć śruby zabezpieczające port USB i obróć osłonę o 90°, aby uzyskać dostęp do 
portu USB. Podłącz pamięć USB do portu USB pieca.  
Naciśnij pokrętło 8, aby zatwierdzić wybór.  
Po zakończeniu importu, na wyświetlaczu 7 i 9 pojawi się komunikat [USB END].  

UWAGA: Po wyjęciu pamięci USB załóŜ ponownie osłonę i dokręć śruby zabezpieczające.  
Jeśli pamięć USB nie zostanie podłączona, na wyświetlaczu 7 i 9 pojawi się 
komunikat [USB Err].  
Podłącz pamięć USB i naciśnij pokrętło 8, aby wykonać czynność ponownie.  

21.2 • EKSPORTOWANIE PRZEPISÓW DO PAMIĘCI USB  
Przy włączonym urządzeniu i wyłączonym wyświetlaczu naciśnij przycisk 6, na 
wyświetlaczu 7 pojawi się komunikat [USb], obróć pokrętło 8, aby zatwierdzić wybór.  
Na wyświetlaczu 7 pojawi się komunikat [hAC], obracaj pokrętło do momentu 
wyświetlenia komunikatu [ESP].  
Odkręć śruby zabezpieczające port USB i obróć osłonę o 90°, aby uzyskać dostęp do 
portu USB. Podłącz pamięć USB do portu USB pieca.  
Naciśnij pokrętło 8, aby zatwierdzić wybór.  
Po zakończeniu importu, na wyświetlaczu 7 i 9 pojawi się komunikat [USB END].  
UWAGA: Po wyjęciu pamięci USB załóŜ ponownie osłonę i dokręć śruby 
zabezpieczające.  
Jeśli pamięć USB nie zostanie podłączona, na wyświetlaczu 7 i 9 pojawi się 
komunikat [USB Err].  
Podłącz pamięć USB i naciśnij pokrętło 8, aby wykonać czynność ponownie.  
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PROGRAMY SPECJALNE  
• Programy specjalne wyszczególnione w menu [SPC]:  
 

PIECE Z GENERATOREM PARY  PIECE Z BEZPOŚREDNIM 
NATRYSKIEM PARY  

System CALOUT słuŜący do czyszczenia i 
usuwania kamienia z generatora pary (*)  

CL Mycie ręczne  

CL Mycie ręczne  

Piece z zestawem czyszczącym 
(dostępnym na Ŝyczenie):  
System CALOUT słuŜący do czyszczenia i 
usuwania kamienia z generatora pary (*)  
Mycie HC CAL HARD + CALOUT (*)  
Mycie HPC CAL HARD PLUS + CALOUT 
(*)  
CL Mycie ręczne  
RS spłukiwanie  
Mycie SC SOFT  
Mycie HC HARD  
Mycie HPC HARD PLUS  
(*) Wyświetlane tylko wtedy, gdy 
konieczne jest przeprowadzenie mycia 
i usuwania kamienia z generatora pary 
za pomocą cyklu CALOUT.  

Piece z zestawem czyszczącym 
(dostępnym na Ŝyczenie):  
CL Mycie ręczne  
RS spłukiwanie  
Mycie SC SOFT  
Mycie HC HARD  

Mycie HPC HARD PLUS  

 
 
Naciśnij przycisk przepisu 6, aby wybrać jedną z powyŜszych funkcji.  
Na wyświetlaczu 7 pojawi się komunikat [ACC]. Obracaj pokrętło 8 w lewo do momentu 

wyświetlenia komunikatu [SPC] i naciśnij pokrętło 8, aby potwierdzić.  
Obróć pokrętło 8 do momentu wyświetlenia Ŝądanej funkcji (patrz tabela) na wyświetlaczu 7 i 
9 i naciśnij przycisk 15.  
 

22 • Cykl CALOUT (o ile jest na wyposaŜeniu)  
 
Wstęp  
System pieca zlicza liczbę godzin pracy generatora pary, moŜe więc informować operatora o 
konieczności przeprowadzenia specjalnego cyklu CALOUT słuŜącego do czyszczenia i 
usuwania kamienia z generatora pary.  
Gdy zachodzi konieczność przeprowadzenia cyklu CALOUT, po włączeniu i wyłączeniu 
pieca na wyświetlaczu 7 i 9 zostaje wyświetlony komunikat [CAL Out], przypominający o 
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uruchomieniu cyklu specjalnego [CAL Out] przeznaczonego do mycia i usuwania kamienia z 
generatora pary.  
Komunikat [CAL Out] jest takŜe wyświetlany na początku kaŜdego procesu pieczenia i po 
jego zakończeniu. Naciśnij przycisk sterowania, aby wyłączyć komunikat.  
Komunikat [CAL Out] nie powoduje wyłączenia pieca, więc moŜna kontynuować 
uŜytkowanie, ale naleŜy pamiętać o szybkim przeprowadzeniu cyklu [CAL Out] (na przykład 
na zakończenie dnia lub na początku kolejnego).  
Jeśli cykl CALOUT nie zostanie przeprowadzony, komunikat [CAL Out] zostanie 
wyświetlony w trakcie pracy generatora pary, na przemian z parametrami pieczenia.  
Zaleca się więc jak najszybsze przeprowadzenie cyklu CALOUT w celu usunięcia 
kamienia z bojlera.  
 
22.1 • PRZEPROWADZENIE CYKLU MYCIA CALOUT  
 

 
 
Naciśnij przycisk przepisu 6, na wyświetlaczu 7 pojawi się komunikat [ACC]. Obracaj 
pokrętło 8 w lewo do momentu wyświetlenia komunikatu [SPC] i naciśnij pokrętło 8, aby 
potwierdzić.  
Obracaj pokrętło 8 do momenty wyświetlenia komunikatu [CALOUT] na wyświetlaczu 7 i 9, a 
następnie naciśnij przycisk 15.  
Program kończy się po wyświetleniu komunikatu [End] na wyświetlaczu 9. Naciśnij przycisk 
6, aby wyjść z programu [CALOUT].  
UWAGA: Upewnij się, Ŝe przewód doprowadzający środek usuwający kamień jest dobrze 
zamocowany i Ŝe w pojemniku znajduje się odpowiednia ilość środka.  
NALEśY UśYWAĆ WYŁĄCZNIE ŚRODKA „CALFREE” DOSTARCZANEGO PRZEZ 
PRODUCENTA.  
 

23 • HC CAL - HPC CAL (o ile jest na wyposaŜeniu)  
 
Wstęp  
Jeśli urządzenie wyposaŜone jest w automatyczny system mycia (na Ŝądanie), moŜesz 
przeprowadzić cykl usuwania kamienia CALOUT jednocześnie z automatycznym cyklem 
mycia HARD lub HARD PLUS (cykl [HC CAL] lub [HPC CAL]).  
 
23.1 • URUCHOMIENIE CYKLU HC CAL ALBO HPC CAL  
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Naciśnij przycisk przepisu 6, na wyświetlaczu 7 pojawi się komunikat [ACC]. Obracaj 
pokrętło 8 w lewo do momentu wyświetlenia komunikatu [SPC] i naciśnij pokrętło 8, aby 
potwierdzić.  
Obracaj pokrętło 8 do momenty wyświetlenia komunikatu [HC CAL] na wyświetlaczu 7 i 9, a 
następnie naciśnij przycisk 15.  
Na wyświetlaczu pojawi się komunikat [rAF], jeśli temperatura pieca jest wysoka albo [Att], 
jeśli temperatura jest zbyt niska.  
 
TYLKO DLA ZESTAWU MYJĄCEGO KKL  

Po osiągnięciu temperatury wyświetlony zostanie komunikat [Fit 
SHo] (WŁÓś RAMIĘ), dioda LED przycisku 15 zacznie migać, wskazując tymczasowe 
zatrzymanie pracy, wyemitowany zostanie sygnał dźwiękowy informujący o tym, by otworzyć 
drzwi i zamocować ramię myjące na haku w komorze: włóŜ przetyczkę do otworu i obróć ją w 
lewo do oporu.  
 
Naciśnij przycisk 15, aby ponownie włączyć cykl mycia: od tego momentu ręczna obsługa 
przez operatora nie jest wymagana aŜ do zakończenia programu.  
 
UWAGA: Upewnij się, Ŝe przewód doprowadzający środek usuwający kamień jest dobrze 
zamocowany i Ŝe w pojemniku znajduje się odpowiednia ilość środka.  
NALEśY UśYWAĆ WYŁĄCZNIE ŚRODKA „CALFREE” DOSTARCZANEGO PRZEZ 
PRODUCENTA.  
Program kończy się po wyświetleniu komunikatu [End] na wyświetlaczu 9. Naciśnij przycisk 
6, aby wyjść z programu.  
 
 

MYCIE RĘCZNE I AUTOMATYCZNE  
 
• DOKŁADNE MYCIE ...  
... to warunek bezawaryjnego pieczenia i lepszej wydajności:  
• aromat potrawy pozostaje niezmieniony;  
• w trakcie działania nie występują wyziewy spowodowane przypalonymi resztkami potraw;  
• oszczędność energii;  
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• mniej czynności konserwacyjnych, dłuŜszy okres eksploatacji;  
• proste czynności przekładają się na szybkość ich wykonania i zminimalizowanie utrudnień 

dla uŜytkownika:  
Za pomocą przycisku 16 moŜna włączyć automatyczne chłodzenie , jeśli piec jest bardzo 
nagrzany.  
 
• UWAGA  
Nigdy nie uŜywaj bezpośrednich strumieni wody pod ciśnieniem do czyszczenia 
zewnętrznych części urządzenia.  
Nigdy nie uŜywaj Ŝrących ani ściernych środków do czyszczenia powierzchni 
stalowych, unikaj szorowania wełną stalową albo szczotkami drucianymi, poniewaŜ moŜe 
spowodować to nieodwracalne uszkodzenia. Podobnie, agresywne, niezasadowe środki 
czyszczące o wysokim stęŜeniu sodu i mocznika mogą uszkodzić uszczelki, zagraŜając 
tym samym pracy urządzenia.  
Zewnętrzne części pieca naleŜy czyścić gąbką i ciepłą wodą z dodatkiem zwykłego środka 
przeznaczonego do tego celu.  
• Zaleca się stosowanie specjalnego, dedykowanego środka myjącego.  
 

 
 
24 • MYCIE RĘCZNE  
 
24.1 • PRZEPROWADZENIE CYKLU MYCIA RĘCZNEGO [CL]  
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Naciśnij przycisk przepisów 6, zostanie wyświetlony komunikat [ACC], obróć pokrętło 8 do 
momentu wyświetlenia komunikatu [Pro] i zatwierdź naciskając pokrętło.  
Obracaj pokrętło 8 w prawo do momentu wyświetlenia komunikatu [CL].  
Naciśnij przycisk 15, aby uruchomić program mycia ręcznego.  
 
 

Na wyświetlaczu pojawia się komunikat [rAF], jeśli temperatura 
pieca jest wysoka, [Att], jeśli temperatura pieca jest niska. Po osiągnięciu temperatury 
wyświetlany jest komunikat [dEt In], dioda LED przycisku 15 miga, aby wskazać 
TYMCZASOWE ZATRZYMANIE, wyemitowany zostanie sygnał dźwiękowy informujący o 
tym, by otworzyć drzwi i rozpylić środek czyszczący wewnątrz pieca.  
 
Zamknij drzwi i naciśnij przycisk 15, aby włączyć ponownie cykl mycia, program nie wymaga 
juŜ Ŝadnych czynności ze strony operatora.  
W przypadku nagromadzenia osadów na filtrze na środku komory pieca, naleŜy je usunąć, 
aby zapewnić swobodny przepływ wody i środków myjących.  
Zakończenie programu sygnalizowane jest dźwiękowo, aby wyłączyć sygnał, otwórz 
drzwi.  
Wyłącz urządzenie za pomocą przycisku 15.  
Na koniec cyklu mycia warto ponownie spłukać wnętrze pieca za pomocą prysznica 
(opcjonalny), wytrzyj uszczelkę przednią pieca gąbką lub ściereczką, aby uniknąć 
uszkodzeń.  
 

25 • ZESTAW MYJĄCY  
 
Urządzenie wyposaŜone w zestaw myjący pozwala operatorowi wykonać cztery cykle mycia 
komory pieca. „RS” RINSING (szybkie spłukiwanie), „SC” SOFT CLEANING (normalne 
zabrudzenia) – „HC” HARD CLEANING (silne zabrudzenia) – „HPC” HARD PLUS 
CLEANING (uporczywe zabrudzenia) bez konieczności bezpośredniej ingerencji w proces 
mycia.  
Środek myjący jest równomiernie rozprowadzany za pomocą specjalnej dyszy w 
odpowiednim momencie, co pozwala unikać kontaktu operatora ze środkiem.  
Stosowanie środków innych niŜ zalecane przez producenta nie jest zalecane, poniewaŜ 
moŜe nie zapewnić odpowiednich efektów mycia i moŜe uszkodzić system mycia.  
Upewnij się, Ŝe złącze zbiornika ze środkiem czyszczącym jest poprawnie podłączone, a w 
zbiorniku znajduje się wystarczająca ilość środka zalecanego przez producenta.  
Za pomocą przycisku 15 moŜna włączyć automatyczne chłodzenie , jeśli piec jest bardzo 
nagrzany.  
 
25.1 • WŁĄCZANIE CYKLI MYCIA AUTOMATYCZNEGO [RS] - [SC] - [HC] - [HPC].  
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Naciśnij przycisk przepisu 6, na wyświetlaczu 7 pojawi się komunikat [ACC]. Obracaj 
pokrętło 8 w lewo do momentu wyświetlenia komunikatu [SPC] i naciśnij pokrętło 8, 
aby potwierdzić.  
Obracaj pokrętło 8 w prawo, aby wybrać wymagany cykl mycia. RINSING [RS], SOFT [SC], 
HARD [HC] lub HARD PLUS [HPC].  
Naciśnij przycisk 15, aby rozpocząć wybrany program mycia.  
 
Na wyświetlaczu pojawi się komunikat [rAF], jeśli temperatura pieca jest wysoka albo [Att], 
jeśli temperatura jest zbyt niska.  
 
TYLKO DLA ZESTAWU MYJĄCEGO KKL  
Po osiągnięciu temperatury wyświetlony zostanie komunikat [Fit SHo] (WŁÓś RAMIĘ), 
dioda LED przycisku 15 zacznie migać, wskazując tymczasowe zatrzymanie pracy, 
wyemitowany zostanie sygnał dźwiękowy informujący o tym, by otworzyć drzwi i zamocować 
ramię myjące na haku w komorze: włóŜ przetyczkę do otworu i obróć ją w lewo do oporu.  
Naciśnij przycisk 15, aby ponownie włączyć cykl mycia: od tego momentu ręczna obsługa 
przez operatora nie jest wymagana aŜ do zakończenia programu.  
Programy RINSING [RS], SOFT [SC], HARD [HC] i HARD PLUS [HPC] obejmują 
automatyczną sekwencję cykli (czas pracy i czas pozostały do zakończenia programu 
wskazane są na wyświetlaczu 9), dzięki czemu komora pieca jest sucha i lśniąca.  
 
W przypadku nagromadzenia osadów na filtrze na środku komory pieca, naleŜy je usunąć, 
aby zapewnić swobodny przepływ wody i środków myjących.  
Zakończenie programu czyszczenia sygnalizowane jest dźwiękiem.  
TYLKO DLA ZESTAWU MYJĄCEGO KKL  
Otwórz drzwi, aby wyjąć zestaw, załóŜ rękawice ochronne i ZDEJMIJ ramię myjące 
obracając przetyczkę w prawo do oporu.  
W trakcie działania programów RINSING, SOFT CLEAN, HARD CLEAN i HARD PLUS 
CLEAN nie wolno wyłączać urządzenia za pomocą przycisku 15, naleŜy poczekać na 
zakończenie sygnalizowane dźwiękiem.  
 

Wytrzyj przednią uszczelkę pieca gąbką lub ściereczką, aby uniknąć uszkodzeń.  
Wyłącz urządzenie i odłącz media (prąd, wodę i gaz, o ile jest podłączony); Gdy urządzenie 
nie jest uŜywane, zostaw drzwi lekko uchylone.  
 

26 • USUWANIE KAMIENIA Z BOJLERA (o ile jest na wyposaŜeniu)  
 
Urządzenie zlicza godziny pracy generatora pary, dzięki czemu informuje operatora o 
konieczności usunięcia kamienia z generatora pary za pomocą specjalnego cyklu [dE].  
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Po wyłączeniu urządzenia na wyświetlaczu 7 pojawi się komunikat [dE], a wyświetlacz 9 
wskaŜe liczbę dni pozostałych do przeprowadzenia zalecanego usunięcia kamienia z bojlera, 
sygnalizowanego komunikatem [dE End].  
 
UWAGA: Na wyświetlaczu 9 pojawi się liczba DNI do wyświetlenia komunikatu [dE End].  
Komunikat zacznie być wyświetlany na 15 dni przed wyświetleniem komunikatu [dE End].  
Komunikat [dE End] nie powoduje wyłączenia urządzenia z uŜytkowania. Zaleca się jednak 
włączenie programu [dE] jak najszybciej do wyświetleniu komunikatu [dE End].  
 
Aby sprawdzić liczbę godzin do wyświetlenia komunikatu [dE End], przy włączonym 
urządzeniu i wyłączonym wyświetlaczu naciśnij przycisk 6. Na wyświetlaczu 7 pojawi się 
komunikat [USb], obracaj pokrętło 8 do czasu wyświetlenia komunikatu [hrS], naciśnij 
pokrętło, aby zatwierdzić wybór.  
 
Na wyświetlaczu 7 pojawi się komunikat [P00], obracaj pokrętło 8 do momentu wyświetlenia 
komunikatu [dE]. Na wyświetlaczu 9 pojawi się liczba godzin do wyświetlenia komunikatu 
[dE End].  
 
Osady kamienia powodują utratę mocy w obwodzie pary i mogą spowodować powaŜne 
uszkodzenie generatora pary. Pamiętaj, Ŝe generator pary codziennie wykonuje cykl 
odprowadzania wody i mycia, aby zapewnić świeŜą wodę. Częstotliwość usuwania kamienia 
określona jest za pomocą kilku parametrów wprowadzanych do karty elektronicznej przez 
serwisanta w momencie instalacji, w oparciu o charakterystykę wody (przed zmiękczaczem) i 
w oparciu o specyfikację techniczną urządzenia.  

 
Na zakończenie cyklu usuwania kamienia [dE] moŜliwe jest zresetowanie całkowitej liczby 
godzin i usunięcie komunikatu: aby to zrobić, odłącz piec od zasilania na kilka sekund po 
zakończeniu programu usuwania kamienia.  
 
Usuwanie kamienia powinno odbywać się przy zimnym i czystym urządzeniu (patrz „Mycie 
bieŜące”), najlepiej z pomocą autoryzowanego serwisanta.  

 
Włączanie cyklu usuwania kamienia [dE]  
 
Przy włączonym urządzeniu i wyłączonym wyświetlaczu naciśnij przycisk 6, na wyświetlaczu 
7 pojawi się komunikat [USb], obracaj pokrętło 8 do momentu wyświetlenia komunikatu 
[bOl], aby zatwierdzić wybór, naciśnij pokrętło.  
 
Na wyświetlaczach 7 i 9 pojawia się komunikat [CAL Out]. Obracaj pokrętło 8 do momentu, 
w którym na wyświetlaczu 7 pojawi się komunikat [dE]. Naciśnij przycisk 15, aby włączyć 
cykl usuwania kamienia [dE].  
 
Na wyświetlaczu pojawi się komunikat [Att], włączone jest automatyczne opróŜnianie i mycie 
bojlera, następnie pojawia się komunikat [dEt In] oraz emitowany jest sygnał dźwiękowy 
informujący operatora o konieczności dodania środka usuwającego kamień po uprzednim 
odkręceniu nakrętki A (w razie potrzeby środek moŜna rozcieńczyć na litr, zgodnie ze 
wskazówkami producenta), zgodnie z pojemnością bojlera, patrz tabela:  
 
 GAZOWE ELEKTRYCZNE 
Modele Litry Litry 
6 x GN 1/1 2,5 3,5 
8 x GN 1/1 2,5 3,5 
7 x GN 2/1 4 11 
10 x GN 1/1 4 11 
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10 x GN 2/1 6 12,5 
20 x GN 1/1 6 18 
20 x GN 2/1 20,5 30 
 

 
 
Zakręć kurek A.  
 
26.1 • USUWANIE KAMIENIA  

Naciśnij przycisk 15, bojler zostanie napełniony wodą ze środkiem usuwającym 
kamień.  
„CYKL 1”: Pierwszy automatyczny cykl powoduje nagrzanie bojlera i podtrzymanie 
temperatury przez 30 minut (odliczanie na wyświetlaczu 7), co umoŜliwia skuteczne 
zadziałanie środka usuwającego kamień, po tym czasie woda ze środkiem usuwane 
są z bojlera. Sprawdź, czy odpływ jest swobodny, w przeciwnym razie wezwij 
serwisanta, poniewaŜ spust moŜe być zablokowany a bojler moŜe wymagać naprawy. 
Problem ten jest takŜe sygnalizowany na wyświetlaczach 7-9 (patrz „Autodiagnostyka 
i opis błędów").  
Po wyczyszczeniu bojlera z bardziej odpornych osadów kamienia wodą, bojlera 
napełniany jest czystą wodą.  
„CYKL 2”: Drugi automatyczny cykl pozwalający na uruchomienie pieca z funkcją 
pary na 25 minut w celu dokładnego oczyszczenia generatora pary i wprowadzenia 
pary do pieca. Cykl kończą następujące fazy: opróŜnienie bojlera, umycie bojlera 
wodą z sieci i napełnienie czystą wodą.  

 
WaŜne:  
PowyŜszy cykl zapewnia dokładne umycie generatora pary, który jest gotowy do 
uŜycia. Wszelkie usterki wykryte podczas cyklu sygnalizowane będą na 
wyświetlaczach 7 i 9, w takim przypadku NIE wolno uŜywać urządzenia do czasu 
kontroli serwisanta!  
Poprawne zakończenie programów wskazane jest wyświetleniem komunikatu [End]. 
Naciśnij przycisk 6, aby wyjść z programu [dE]. Jednocześnie aktualizowana jest 
liczba godzin do kolejnego cyklu usuwania kamienia.  
Uwaga:  
Czynności te muszą odbywać się pod nadzorem operatora!  
Operator musi przestrzegać środków ostroŜności (stosowanie maski, rękawic 
itp.) dotyczących uŜytkowania produktu!  
Cyklu usuwania kamienia nie wolno pod Ŝadnym pozorem przerywać!  
Przerwanie cyklu powoduje nieskuteczność całego procesu, stratę środka 
usuwającego kamień i powoduje ryzyko skaŜenia, jeśli środek nie został 
zupełnie usunięty z bojlera. Przerwanie cyklu uniemoŜliwia takŜe zresetowanie 
licznika godzin pracy bojlera.  
Zalecane jest dokładne wypłukanie komory po zakończeniu programu za 
pomocą prysznica.  
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27 • AUTODIAGNOSTYKA I OPIS BŁĘDÓW  
 
27.1 • Po kaŜdym włączeniu urządzenia poprzez naciśnięcie wyłącznika przeprowadzana 
jest automatyczna diagnostyka rutynowa w celu sprawdzenia głównych funkcji. Zakładając, 
Ŝe urządzenie jest w dobrym stanie technicznym, wyświetlacz temperatury pieca wskazuje 
rzeczywistą temperaturę, a diody LED przycisków trybu pieczenia migają. W tym momencie 
moŜna wprowadzić parametry pieczenia.  
 
27.2 • W przypadku wykrycia nieprawidłowego działania błędy wskazywane są na 
wyświetlaczach 7-9. Kody błędów są niezmiernie waŜne, gdy operator nie moŜe 
samodzielnie rozwiązać problemu, dają serwisantowi informację na temat charakteru usterki. 
Wyświetlanemu komunikatowi towarzyszy 5-sekundowy sygnał dźwiękowy powtarzany co 
minutę do momentu wyłączenia urządzenia.  
 
Główne komunikaty o błędach:  
 

KOMUNIKATY 

 

„Err SC” Pojawia się na wyświetlaczach 7 i 9. 
Usterka czujnika temperatury pieca, 
natychmiast wyłącz piec i skontaktuj się z 
serwisantem producenta lub autoryzowanego 
punktu serwisowego.   

 

„Err Sb” Usterka czujnika nagrzewania bojlera; 
piec pracuje wyłącznie w trybie konwekcyjnym; 
pieczenie parowe i konwekcyjno-parowe jest 
wyłączone. Wezwij serwis techniczny.   

 

„Err Sd” Usterka czujnika temperatury 
kondensacji oparów. Skraplacz pracuje w trybie 
ciągłym, ale pieca moŜna nadal uŜywać pod 
ścisłym nadzorem (zwiększone zuŜycie wody) 
do czasu przybycia serwisanta.   

 

„Err SP” Usterka sondy. W przypadku 
wyświetlenia tego komunikatu naleŜy sprawdzić, 
czy złączka jest poprawnie zamocowana w 
gnieździe (A1). MoŜna uŜywać pieca do czasu 
przybycia serwisanta, ale bez tej opcji.   
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KOMUNIKATY 

 

„no H2o” Brak wody: sprawdzić, czy zawór 
odcinający jest otwarty i czy z sieci dostarczana 
jest woda. Jeśli woda nie jest dostarczana, 
skontaktuj się z operatorem sieci. Jeśli problem 
nie dotyczy sieci, skontaktuj się z serwisantem 
producenta albo autoryzowanego punktu 
serwisowego. W międzyczasie moŜna korzystać 
z pieca w trybie konwekcyjnym.   

 

„Er1 ” Uruchomione zostało urządzenie 
zapobiegające przeciąŜeniu silnika. Wyłącz 
natychmiast piec i skontaktuj się z serwisantem 
producenta lub autoryzowanego punktu 
serwisowego.   

 

„Er2” Uruchomiony został termostat 
bezpieczeństwa pieca. Wyłącz natychmiast 
piec i skontaktuj się z serwisantem producenta 
lub autoryzowanego punktu serwisowego.   

 

„Er3” Uruchomiony został termostat 
bezpieczeństwa bojlera. Wyłącz natychmiast 
piec i skontaktuj się z serwisantem producenta 
lub autoryzowanego punktu serwisowego.   

 

„Er 7” Zarejestrowano nadzwyczaj wysoki 
wzrost temperatury w komorze zawierającej 
elementy elektryczne. Piec moŜe być uŜywany 
pod ścisłym nadzorem do momentu przybycia 
serwisanta.   

 

„Er 8” Zarejestrowano nadmierny wzrost 
temperatury w komorze zawierającej elementy 
elektryczne, który moŜe spowodować 
uszkodzenia. Natychmiast wyłącz piec i 
skontaktuj się z serwisantem producenta lub 
autoryzowanego punktu serwisowego.   
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„doP” Kod wyświetlany, gdy drzwi są otwarte, 
oznacza, Ŝe mikroprzełącznik drzwi nie zamyka 
styków. Sprawdź, czy drzwi są poprawnie 
zamknięte. Jeśli sygnał jest powtarzany, wezwij 
serwis.   

 

„Err dEt” Sprawdź, czy zbiornik ze środkiem 
myjącym nie jest pusty, a środek jest poprawnie 
podawany. Jeśli sygnał jest powtarzany, wezwij 
serwis posprzedaŜowy.   

 

„Err L1” – „Err L2” – „Err L3” 
Nieprawidłowe działanie generatora pary. 
Natychmiast wyłącz piec i wezwij serwis 
techniczny.   

 

„dE End” Wyświetlany przy wytłaczaniu 
urządzenia, wskazuje konieczność 
przeprowadzenia cyklu usuwania kamienia z 
generatora pary.   

 

„CAL End” Wyświetlany przy wytłaczaniu 
urządzenia, wskazuje konieczność 
przeprowadzenia cyklu usuwania kamienia z 
generatora pary.   

 

„no drn” Oznacza, Ŝe z generatora pary nie 
usunięto wody. Jeśli błąd wyświetlany jest w 
trakcie programu usuwania kamienia [dE], 
spowoduje zakłócenie działania urządzenia. 
Wezwij serwis techniczny.   

 

„drn err” Błąd opróŜniania. Wyłącz urządzenie i 
włącz ponownie, aby powtórzyć procedurę. Jeśli 
sygnał jest powtarzany, wezwij serwis 
posprzedaŜowy.   
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„NO bOI” Bojler jest wyłączony, poniewaŜ 
opróŜnianie nie przebiegło poprawnie. Wezwij 
serwis techniczny.   

 

„Att oFF” Pojawienie się komunikatu [Att OFF] 
oznacza, Ŝe generator pary przeprowadza 
bieŜące mycie bojlera. Odczekaj do zakończenia 
procedury.   

OSTRZEśENIA DLA MODELI GAZOWYCH 

 

„no GAS” Brak gazu. Sprawdź, czy zawór 
odcinający jest otwarty i czy z sieci dostarczany 
jest gaz. Jeśli gaz nie jest dostarczany, 
skontaktuj się z operatorem sieci. Jeśli problem 
nie dotyczy sieci, skontaktuj się z serwisantem 
producenta albo autoryzowanego punktu 
serwisowego.   

 

„Err Fbc - Err Fbb” Urządzenia gazowe 
wyposaŜone są w urządzenia zapalające z 
funkcją automatycznego resetowania. Jeśli po 
kilku próbach nie powiedzie się automatyczne 
resetowanie, na wyświetlaczach 7 i 9 pojawi się 
kod błędu [Err Fbc] dla palników komory albo 
[Err Fbb] dla palników bojlera. Wyemitowany 
zostanie ostrzegawczy sygnał dźwiękowy. Aby 
przywrócić zapalanie, naciśnij przycisk 15. Jeśli 
błąd nadal występuje, skontaktuj się z 
serwisantem producenta albo autoryzowanego 
punktu serwisowego.  
 
Uwaga: Odcięcie palnika stanowi 
zabezpieczenie. Nie jest to oznaka 
nieprawidłowej pracy urządzenia.  
 
Jeśli urządzenie nie działa poprawnie po 
przeprowadzeniu czynności sprawdzających, 
skontaktuj się z serwisantem producenta lub 
autoryzowanego punktu serwisowego.  
 
Uwaga: Kontaktując się z serwisantem 
producenta spróbuj jak najdokładniej wyjaśnić 
problem, podając wszelkie dane z tabliczki 
znamionowej.  
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„Err brx” Alarm palników. Natychmiast 
wyłącz piec i wezwij serwis techniczny. Uwaga: 
X oznacza numer palnika.   

 
 
 
28 • ZAPISANE PRZEPISY  
 
PIERWSZE DANIE 
L01 Naleśniki, cannelloni 

L02 Lazania 

L03 Lazania (z sondą) 

L04 Pierwsze dania panierowane 
L05 RyŜ gotowany na parze (np. Vialone Nano 

Rice) 
L06 Paella (np. preparowany termicznie) 

L07 Sos pomidorowy 

L08 Sos mięsny 

MIĘSO I DRÓB 

L09 Pieczenie tradycyjne (z sondą): łopatka 
cielęca, 

 schab wieprzowy, rolady itp. 

L10 Pieczenie tradycyjne – pieczenie długie (z 
sondą) 

L11 Pieczenie ze skórą (z sondą): szynka, 
jagnięcina, cielęcina, porchetta 

L12 Udziec cielęcy, prosiak 

L13 Schab pieczony 

L14 Kebab mieszanka mięs 
L15 Rostbef i filety (z sondą) 

L16 Gulasz, ossobuco, mięso duszone 

L17 Duszona wołowina i inne mięso (z sondą) 

L18 Kotlety 

L19 Panierowane kotlety cielęce, mięso 
panierowane 

L20 Mięso grillowane 

L21 Grillowane Ŝeberka, filety (z sondą) 

L22 Grillowane filety wieprzowe, cielęce (z 
sondą) 

L23 Mięso gotowane na parze: gotowane (z 
sondą) 

L24 Pieczona perliczka i królik 

L25 Potrawka z kurczaka i królika 
L26 Kurczak pieczony w kawałkach 

L27 Kurczak pieczony 
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L28 Kurczak z roŜna (z sondą) 

L29 Kurczak smaŜony w kawałkach 

L30 Udziec indyka, gęsi (z sondą) 

L31 Pieczona kaczka, baŜant, perliczka 
L32 Pieczona kaczka, baŜant, perliczka (z sondą) 

RYBY 
L33 Mięczaki i skorupiaki gotowane na parze 

L34 Ośmiornica, kalmary gotowane na parze 
L35 Rak i homar gotowany na parze 500 g 

L36 Kraby gotowane na parze 

L37 Ryba gotowana na parze (z sondą) 
L38 Ryba duszona w całości 

L39 Filetowana i panierowana ryba 

L40 Ryba grillowana, dzwonka lub w całości 400 
g 

L41 Ryba pieczona 500 g: okoń, turbot, dorada 
itp. 

L42 Ryba pieczona 1000 g: okoń, turbot, dorada 
itp. 

L43 Ryba pieczona (z sondą): okoń, turbot, 
dorada, w soli itp.  

L44 Ryba pieczona, duŜa (z sondą): 
L45 Kebab z ryb i krewetek  

WARZYWA 

L46 Warzywa gotowane na parze 

L47 Warzywa mroŜone gotowane na parze 
wymuszonej 

L48 Warzywa pieczone, podsmaŜane i 
caponata 

L49 Warzywa w panierce 

L50 Grillowane warzywa 

L51 Ziemniaki pieczone, świeŜe 

L52 Ziemniaki pieczone, mroŜone 

L53 MroŜone podsmaŜane ziemniaki 

L54 Ziemniaki gotowane na parze 

L55 Ziemniaki gotowane na parze (z sondą) 

L56 Ziemniaki duszone 

L57 Ziemniaki pieczone w folii (z sondą) 

JAJA 

L58 Jaja na twardo 

L59 Jajko sadzone 

L60 Omlety 

L61 Naleśniki 

L62 Słodki, aromatyczny suflet 

L63 Aromatyczne ciasta 

SŁODYCZE I WYPIEKI 
L64 Biszkopt, kruche ciasto, tarty 
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L65 Ciasto francuskie, strudel, pasztecik 

L66 Croissanty, muffiny 

L67 Bezy 
L68 Ciastka francuskie 

L69 Krem karmelowy, deser Bounet 

L70 ŚwieŜy chleb 

L71 Focaccia 

L72 Chleb mroŜony 

L73 Kawałek świeŜej pizzy 

L74 ŚwieŜa pizza 

L75 Tarty, jabłeczniki (z sondą) 

L76 Brioszki, panettoni, chałka itp. (z sondą) 

PIECZENIE PRÓśNIOWE 

L83 Kawałki owoców 

L84 Kawałki gruszki 
L85 Krem budyniowy 

L86 ŚwieŜe zielone warzywa 

L87 ŚwieŜe warzywa 

L88 Ziemniaki w kawałkach 

L89 Gulasze i pieczenie nocne 

L90 Mięso pieczone w niskiej temperaturze (z 
sondą) 

L91 Mięso na tradycyjne pieczenie (z sondą) 

L92 Drób i dziczyzna (z sondą) 

L93 Ryba cała, terrine (z sondą) 

L94 Pasteryzacja w wysokiej temperaturze 

L95 Pasteryzacja w niskiej temperaturze 
ODGRZEWANIE 

L77 Odgrzewanie na talerzach 

L78 Odgrzewanie na tacy 

L79 Odgrzewanie parowe 

L80 Odgrzewanie na talerzu (z sondą) 

L81 Odgrzewanie na tacy (z sondą) 
L82 Odgrzewanie parowe (z sondą) 

 
UWAGA: Przepisy z sondą są wyświetlane tylko, jeśli urządzenie jest wyposaŜone w 
sondę. 
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