
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

INSTRUKCJA OBSŁUGI DO PIEKARNIKA DECOR 700 AQUA SMART 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Instrukcja obsługi 
 
Drogi kliencie.  
Bardzo dziękujemy za wybranie jednego z naszych produktów. Mamy nadzieję, że to urządzenia gospodarstwa domowego spełni 
wszelkie oczekiwania. Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi oraz z sugestiami w niej  zawartymi w celu poprawnego  
korzystania z wybranego przez Państwo urządzenia. 
Specyfikacja tego produktu dostępna i widoczna jest po otwarciu drzwiczek piekarnika. Płytka zawiera wszystkie potrzebne numery 
identyfikujące wybrane urządzenie, potrzebne do ewentualnego zamawiania części zamiennych. 
 
 

Przed pierwszym podłączeniem Informacje ogólne 
 
Prosimy o bardzo dokładne przeczytanie instrukcji obsługi. Bardzo ważne jest to aby wszystkie funkcje były zrozumiałe dla użytkownika przed 
rozpoczęciem pieczenia. 
Należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń oraz ostrzeżeń zawartych pod nazwą "WAŻNE - porady i instrukcja bezpieczeństwa". 
 
• Urządzenie zostało skonstruowane tylko do użytku domowego i może być instalowane w  standardowym wyposażeniu kuchennym  
• Do urządzeń typu karawan, zawarte zostały w instrukcji odpowiednie wskazania, o których należy bezwarunkowo pamiętać 
• Wykorzystywanie tego urządzenia do innych celów bądź instalowanie  poza gospodarstwem domowym, bez wyraźnej zgody producenta, powoduje 
utratę gwarancji oraz wszelkiej odpowiedzialności producenta. 
• Urządzenie jest objęte 24 miesięczną gwarancją na instalację elektryczną oraz wady fizyczne, z zastrzeżeniem pewnych wyłączeń wskazanych przez 
Producenta w „Warunkach Gwarancji”. 
• Powyższe warunki nie wpływają na prawo ustawowe. 
 

WAŻNA INFORMACJA 
Instrukcja bezpieczeństwa oraz ostrzeżenia. 
 
• Urządzenie spełnia wszystkie aktualne, europejskie standardy bezpieczeństwa,  
• Piekarnik należy włączać jedynie przy zamkniętych drzwiach 
• Producent nie odpowiada za wykorzystywanie piekarnika do celów innych niż przygotowywanie domowych posiłków 
• Producent zaleca, aby urządzenie nie było dostępne dla niemowląt i małych dzieci. 
• Jeśli dzieci dzeci muszą przebywać w pomieszczeniu kuchennym, muszą być pod stałą obserwacją opiekuna.  
• Należy zwrócić uwagę uwagę na sposób czyszczenia urządzenia. Przeczytaj uważnie zalecenia dotyczące czyszczenia i konserwacji urządzenia. 
• Nie umieszczaj ciężkich przedmiotów na powierzchni piekarnika oraz na drzwiczkach piekarnika oraz nie opieraj się o drzwi, gdyż może to 
spowodować uszkodzenie zawiasów. 
• Nie wykładać dna piekarnika folią aluminiową, gdyż może to zakłócić proces pieczenia oraz uszkodzić wewnętrzną emalię piekarnika 
• Regularnie dbaj o czystość wnętrza piekarnika, nie pozostawiaj wewnątrz tłustych plam 
• Nigdy nie należy przechowywać przedmiotów łatwopalnych, olejów, tłuszczów wewnątrz piekarnika, ponieważ grozi to poważnym 
niebezpieczeństwem w przypadku włączenie piekarnika. 
• Nie dopuszczaj aby akcesoria lub przewody elektryczne dotykały gorących części urządzenia. 
• Nie używaj urządzenia do ogrzewania pomieszczenia lub do suszenia ubrań. 
• Nie należy instalować urządzenia w pobliżu zasłon lub mebli tapicerowanych. 
• Nie próbuj podnosić lub przenosić urządzenia kuchenne trzymając za drzwi lub uchwyt, gdyż może to spowodować jego uszkodzenie. Może to 
również spowodować uszkodzenie pobliskich rontów kuchennych. 
• Nie kłaść pojemników ani potraw na spodzie piekarnika – zawsze należy używać blachy lub rusztu 
• Podczas pracy urządzenie nagrzewa się. Należy uważać, aby nie dotykać elementów grzejnych znajdujących się wewnątrz piekarnika 
• Piekarnik otwierać ostrożnie. Para znajdująca sie wewnątrz piekarnika może poparzyć przy gwałtownym otawrciu 
• Nie polewać wodą wnętrza nagrzanego piekarnika. Może to spowodować uszkodzenie emalii. 
• Instalacja powinna zostać wykonana zgodnie z instrukcją oraz przez personel zawodowo do tego przygorowany. Błędna instalacja może skutkować 
powstaniem szkód wobec osób, zwierząt lub mienia. 
• Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego lub nieprawidłowego montażu tego urządzenia 
• Ciepło, pary wodna i wilgoć wytwarzane są podczas użytkowania, pomieszczenie musi być odpowiednio wentylowane. Jeżeli urządzenie używane jest  
przez dłuższy okres czasu, może wymagać to dodatkowej wentylacji – należy skonsultować się z instalatorem, jeśli wystąpią jakiekolwiek wątpliwości. 

 

 
INSTRUKCJA 
 

Niniejszą instrukcję należy przechowywać. Przed rozpoczęciem korzystania z piekarnika, należy starannie wyczyścić wnętrze płynem do mycia naczyń  
i ciepłą wodą. Następnie należy włączyć piekarnik na maksymalną temperaturę na około 20 minut, aby usunąć wszelkie ślady tłuszczu, oleju lub żywic 
pozostałych po produkcji, mogą one powodować nieprzyjemne zapachy podczas gotowania. 
 

UWAGA: Podczas pierwszego ogrzewania powstanie nieprzyjemny zapach, który jest wynikiem ulatniania się substancji użytych do zabezpieczania 
piekarnika na czas upływający między jego produkcją a instalacją. W takim przypadku należy przewietrzyć pomieszczenie. 
Po tej operacji piekarnik jest gotowy do użycia. Urządzenie jest wyłącznie do użytku domowego. Przeznaczony tylko do przygotowywania potraw. 
 
Obsługa. 
 

Piekarnik jest sterowany przez termostat, zakres temperatur od 50 ° C do 250 º C. Lampka kontrolna termostatu zapala się i gaśnie, aby wskazać 
odpowiednią temperaturę w trakcie użytkowania. 
Wymagany tryb gotowania wybiera się przy pomocy wielofunkcyjnego przycisku sterowania.  
Funkcje, które mogą być wybrane to: 

 
A. 

 Oświetlenie piekarnika. Automatyczne po wybraniu trybu gotowania dla wszystkich modeli. Oświetlenie przypomina o korzystaniu z urządzenie. 

B.   
Tryb konwekcyjny. Zapewnia tradycyjną gotowanie, ciepło wydobywa się z górnego i dolnego elementu grzejnego. 

C.  
Górny element grzejny. Do delikatnego gotowania, podpiekania lub utrzymywania dania w ciepłe. 

D. 



 Dolny element grzejny. Do powolnego pieczenia oraz podgrzewania potraw. 

E.  
Wentylator - tryb cyrkulacji powietrza. Zapewnia jednolite ogrzewanie potraw za pomocą umieszczonego wewnątrz wentylatora, pozwala na 

gotowanie w tym samym czasie na różnych poziomach piekarnika. 
F.  

Dolny wentylator. Ogrzewanie z pomocą dolnego wentylatora, do delikatnych potraw   

G. 

Termoobieg. Ogrzewanie przy jednoczesnej pracy 2 wentylatorów: dolnego i górnego, do przygotowywania różnego rodzaju potraw.  

H.  

GRILL. Do zapiekania potraw. 

I. 

 MAXI-GRILL. Do zapiekania potraw ale powierzchnia pieczenia jest większa. 
J.  

GRILL + termoobieg. Zapiekania, dzięki funkcji termoobieg potrawy są bardziej soczyste 

K.  

Tryb rozmrażania. entylator pracuje w tym trybie bez ogrzewania aby zredukować czas rozmrażania potraw. 
 
Dodatkowe porady: 
• Przed rozpoczęciem pieczenia upewnij się czy wszystkie akcesoria , które nie są potrzebne do pieczenia są usunięte z wnętrza piekarnika. 
 • Rozgrzej piekarnik do odpowiedzniej temperatury potrzebnej do przygotowania potrawy. 
 • Umieść blachę w centralnym miejscu piekarnika lub korzystając z więcej niż jednej w tym samym czasie pozostaw pomiędzy nimi odpowiednią 
przestrzeń aby gorące powietrze mogło swobodnie cyrkulować. 
 • Przygotowując soczyste, owocowe ciasto pozostaw w tacy trochę wolnego miejsca, Plamy z soku owocowego mogą być nie do usunięcia.  
• Nie należy nic umieszczać na dolnej części piekarnika podczas pracy urządzenia – może to spowodować uszkodzenie emalii, Do pieczenia należy 
używać wyłącznie kratkę do pieczenia.  . 
• Należy zachować ostrożność podczas otwierania drzwiczek  w celu uniknięcia kontaktu z gorącymi elementami oraz z wydobywającą się parą. 

 

Instrukcja gotowania. 
 
Przeczytaj informacje na opakowaniu żywności. Jak już zapoznasz się z użytkowaniem urządzenia, temperaturę i czas możesz 
zmieniać w celu dostosowania ich do własnych upodobań. 
Sprawdź, czy  mrożonka jest całkowicie rozmrożona przed gotowaniem, o ile nie zaznaczono inaczej. 
 

Rodzaj potrawy Temp. ºC  Poziom           Sugerowany 

                                                       pieczenia         czas pieczenia 

Desery i ciasta 

   Bułki  175  2               55-65 

   Ciasto  175  3               60-70  
 

   Sernik  200  3               25-35 

Cisato z owocami  200 3              25-35 
    

   Chleb  200  3              25-35 

   Cisatka       

   Ciasta 200  3              10-15 

Ciasto biszkoptowe 200 3             15-20 

Lasania 225 2             40-50 

Mięso (w zależności od grubości kawałka) 

Długie pieczenie 200 2            120-150 

   Krótkie pieczenia  200  2              60-90 

Pulpety 200 2             30-40 

Drób 

   Kaczka 1 1/2 Kg  200  2            120-180 

Gęś 3 Kg 200 2           150-210 

   Pieczony kurczak                            200  2             60-90 

   Ind yk 5Kg  175  2            240-260  
   

 

Zając 200 2             60-90 

Dziczyzna 200 2           90-150 
Warzywa 

    Pieczone ziemniaki  220  2             30-40 

   Warzywa  200  2              40-50  

Ryby 

Pstrąg  200 2            40-50 

   Dorada  200  2              40-50  

Pizza 240 3            10-20 

Grill  

Kotlety 4            8-12 

    Kiełbasa    4            10-12 

   Gr i l lo wany kur czak                        2            25-35 

   Cie lęc ina  l 0,6Kg                  50-60 



* Poziom pieczenia liczony jest od dołu piekarnika  

 
INFORMACJE TE SA TYLKO POGLĄDOWE, GDYŻ TRYB PIECZENIA MOŻE SIĘ ZMIENIAĆ W 

ZALEŻNOŚCI OD JAKOŚCI I ILOŚCI POTRAW. 

 
 

Jak korzystać z grilla. 
 
Umieść potrawę na ruszcie lub na płytkiej tacy. Ryszt powinien być umieszczony na najwyższej drabince natomiast tacka do zbierania tłuszczu powinna 
byc umieszczona na najniższej drabince. 

Włącz grill za pomocą pokrętła, w trybie:z nawiewem  lub w trybie wielofunkcyjnym . W zależności od typu żywności (mięso, ryby, drób, etc) 

będzie konieczne przewrócenie potrawy tak aby została równomiernie opieczona. Tylko dla orientacji przedstawiamy przykładowy czas gotowania 

potraw:   

 
Potrawa                                         Sugerowany czas gotowania 
                                                                       w min.                              

 

Cienkie plastry mięsa                                          4-6 

Normalny plaster mięsa                             5-8 

Ryba                                                     8-10 

Pstrąg, Łosoś                                            12-15 

Kiełbasa                                                          10-12 

Kanapki                                                             2-5 

 
OSTRZEŻENIE 
 

• Sprawdź czy podczas używania Grilla drzwiczki piekarnika są na pewno zamknięte  

• Nie używaj folii aluminiowej do przykrywania potraw lub tacek  
• Nie owijaj potraw ani innych elementów w folię aluminiową ani nie kładź jej pod grillem – właściwości odblaskowe folii mogą zniszczyć elementy grilla.  
 
Do obsługi grilla używaj 6-funkcyjnego pokrętła i elektronicznego zegara. 

 

 
Instrukcja obsługi elektronicznego zagara (6 przycisków): 

   Alarm 

Automatyczne gotowanie (czas trwania) 

Zakończenie czasu gotowania (czas końcowy) 

Sterowanie ręczne 

Redukcja liczby we wszystkich programach 
 
 

Dodawanie liczb we wszystkich programach 

 
Znaczenie symboli świetlnych 

 

 Wskazuje używany program gotowania lub tryb sterowania ręcznego 

Zaprogramowany alarm 

 “AUTO” (obydwa mrugające): Błąd programowania. 

 

AUTO: PROGRAM AUTOMATYCZNY 

 
(Miga): Programator w pozycji automatycznej, ale nie zaprogramowany lub zakończony. 
(Światło): Programator w pozycji automatycznej i zaprogramowany. 

 
Brak symbolu świetlnego, z wyjątkiem zegara oznacza, że czas oczekiwania jest zaprogramowany. 
 
Funkcje programatora: 

 
- 24-godzinny wyświetlacz. 
- Alarm (maksymalnie do 23:59). 
- Automatyczne programowanie (początek i koniec gotowania). 
- Półautomatyczne gotowania (tylko początek lub tylko koniec gotowania). 
Programator działa tylko wtedy, gdy urządzenie jest podłączone do sieci elektrycznej 
 

Zegar elektroniczny: 



 
Natychmiast po podłączeniu (również po przerwie w zasilaniu) trzy migające cyfry pojawią się na panelu. 
Aby wprowadzić poprawnie godzinę naciśnij  +  i jednocześnie  jeden z  przycisków lub  do momentu pojawienia 

się na wyświetlaczu prawidłowego czasu. Na wciśnięcie dowolnego przycisku jest 5 sekund.  

 
Instrukcja gotowania 
 
(Bez użycia programatora) 
Aby korzystać z piekarnika  za pomocą programatora, migający napis «AUTO» może zostać usunięty przez naciśnięcie przycisku .  

Jeśli napis «AUTO» się nie świeci (co oznacza, że piekarnik jest zaprogramowany) programowania muszą być anulowane, najpierw przez naciśnięcie 
 i ustawienie wskaźnika do 0. 

 

Automatyczne gotowanie. 
 
(początek i koniec gotowania) 
 
1) Program z użyciem czasu gotowania  . 

2) Program: koniec gotowania pomocą z użyciem czasu gotowania . 

3) Wybierz temperatury i  potrzebne funkcje za pomocą termostatu i pokrętła. 
 

Po tych operacjach pojawi się na wyświetlaczu symbol «AUTO», wskazując, że piekarnik został zaprogramowany. 
 
Praktyczny przykład: 
 
Chcemy gotować przez 45 minut, a czas gotowania kończy się o godzinie 14:00 
• Naciskając przycisk  ustawiamy 0,45 na wyświetlaczu. 

• Naciskając przycisk  ustawiamy 14:00 na wyświetlaczu. 

Po tych operacji aktualny czas pojawi się ponownie na wyświetlaczu, jak również symbol "AUTO", wskazując, że nasze programowanie zostało 
zrozumiane i zapamiętane. 
O godzinie 13:15 (14:00 minus 45 minut), piekarnik włączy się automatycznie, symbole  i napis «AUTO» pojawią się podczas gotowania. 

O godzinie 14:00 gotowanie automatycznie się zakończy, a uruchomi się przerywany alarm dźwiękowy. 
Naciśnij , aby wyłączyć alarm. 

 
 

 

 

 
Półautomatyczny gotowania 
 
A. Programowanie czasu trwania gotowania 
Ustaw wybrany czas gotowania za pomocą przycisku  i ustawi czas gotowania. 

Gotowanie rozpocznie się natychmiast, symbole "AUTO" i  pojawi się na wyświetlaczu. Kiedy zaprogramowany czas już minął, 

gotowanie zatrzyma się, a alarm dźwiękowy z przerwami. Wyłączyć alarm jak opisano powyżej. 
 
B. Programowanie końca gotowania 
Ustaw wybrany czas zakończenia gotowania za pomocą przycisku . Gotowanie rozpocznie się natychmiast, symboli "AUTO" i 

pojawi się na wyświetlaczu. Gotowanie zakończy się w ustalonym czasie o czym poinformuje przerywany alarm dźwiękowy. 

Wyłącz go za pomocą przycisku . Proces gotowania może być w każdej chwili kontrolowany poprzez naciśnięcie przycisku. 

W każdej chwili można również anulować ustawiony program poprzez naciśnięcie i ustawienie wyświetlacza  i na 0. 

Programowanie może być odwołany w każdej chwili przez naciśnięcie i ustawienie znacznika do zera. Po naciśnięciu, piekarnik będzie 
gotowy do obsługi ręcznej. 

 

Elektroniczny alarm 
 
Funkcja zegara składa się wyłącznie z alarmu, który może być ustawiany maksymalnie do godziny 23:59. Aby ustawić czas, naciśnij przycisk  i 

jednocześnie (+) lub (-), aż pojawi się żądany czas. Po ustawieniu, czas rzeczywisty pojawi się na wyświetlaczu obok symbolu . 

Odliczanie rozpocznie się natychmiast i może być ono przeglądane na wyświetlaczu w dowolnym momencie przez naciśnięcie przycisku. Gdy czas się 



zakończył, symbol zniknie, ale uruchomiony zostanie przerywany alarm dźwiękowy, który może być wyłączony przez naciśnięcie przycisku 

. Alarm nie kontroluje żadnej z funkcji piekarnika. 

 
Uwaga 
 
W przypadku popełnienia błędu podczas programowania, wyświetli się i zacznie mrugać alarm  "AUTO”. Anuluj poprzez naciśnięcie przycisku  a 

następnie ponownie zaprogramuj piekarnik.  
• Alarm, który pojawia się pod koniec gotowania będzie trwał 7 minut, można go wyłączyć za pomocą przycisku, chyba że odwołany przez naciśnięcie 
przycisku .  

• Alarm ma trzy poziomy głośności niską, średnią i wysoką. Aby dostosować dźwięk, należy sprawdzić, czy programator jest w trybie ręcznym, a 
następnie nacisnąć przytrzymać przycisk, aby posłuchać wybrany ton. Aby wybrać inny ton, puść przycisk i ponownie naciśnij i przytrzymaj, procedurę 
potwórz do momentu wybrania odpowiedniego tonu. 
 
Użycie zegara mechanicznego 
 
Jeśli kontroli termostatu są w odpowiedniej pozycji, przekręć pokrętło maksymalnie w prawo a następnie przekręć w lewo do momentu ustawienia 
wymaganego czasu. Na końcu ustawienia pojawi się sygnał dźwiękowy. Zegar wskazuje jedynie koniec ustawionego czasu. 

 

 

Konserwacja i czyszczenie 
 

Ważne 
 

Przed rozpoczęciem czyszczenia urządzenia ZAWSZE należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania. 
Czyszczenie piekarnika zalecane jest zaraz po użyciu, kiedy piekarnik jest jeszcze ciepły (ale już nie gorący), używając do tego wodę z mydłem. 
Detergent należy dokładnie zmyć a piekarnik wytrzeć do sucha.  
W celu usunięcia przypalonego tłuszczu z powierzchni piekarnika należy stosować specjalne środki do tego przeznaczone, dostępne w punktach 
serwisowych, autoryzowanych przez producenta. Nie należy stosować rozpuszczalników lub środków zawierajacych substancje ścierne, gdyż mogą 
uszkodzić emalię. Ścianki wewnętrzne piekarnika wymagają przetarcia wilgotna gąbką z dodatkiem delikatnego detergentu po każdym użyciu, a 
następnie wytarcia do sucha. Do czyszczenia piekarnika ZABRANIA SIĘ stosowania urządzeń czyszczących parą. Do czyszczenia powierzchni 
emaliowanych stosujemy letnią wodę, nie należy używac rozpuszczalników lub środków zawierających substancje ścierne. Na powierzchniach ze stali 
nierdzewnej, po długotrwałym, regularnym przemywaniu wodą o dużej zawartości wapnia lub silnymi detergentami zawierającymi związki fosoru, mogą 
pojawić się nieusuwalne przebarwienia. 
NIE WOLNO kłaść folii aluminiowej na dolnej półce piekarnika. Powoduje to nadmierne kumulowanie temperatury w miejscu styku i w efekcie 
uszkodzenie emalii. 
Szybę piekarnika należy czyścić wilgotną gąbką z dodatkiem delikatnego detergentu po każdym użyciu a następnie wytrzeć do sucha. Dla 
wygodniejszego dostępu podczas mycia wnętrza piekarnika można wyjąć drzwi piekarnika.  

 

PANEL SZKLANYCH DRZWI 
 
Nie wolno używać środków ściernych, które mogłyby uszkodzić szybę. Pamiętaj, że jeśli powierzchnia szyby zostanie porysowana, może to 
spowodować poważne niebezpieczeństwo. Szybę piekarnika należy czyścić wilgotną gąbką z dodatkiem delikatnego detergentu po każdym użyciu, a 
następnie wytrzeć do sucha.. 
Aby czyszczenie  wewnętrznej szyby było dokładniejsze i łatwiejsze, szybę można wyjąć z drzwiczek.  
Sposób wyjmowania szkła z trzech typów drzwi, pokazana poniżej. 

 
Drzwi Typu A 
Po usunięciu śrub mocujących  szkło, znajdujących się w wewnętrznej stronie drzwiczek, delikatnie i ostrożnie unieś szkło. W wersji drzwiczek z trzema 
szybami, środkowa szyba również może zostać wyjęta. Procedura jest taka sama jak powyżej. 



 

 
Drzwi typu B 
Po usunięciu śruby mocujące górną część szyby, należy przesunąć wspornik w kierunku "A". Następnie szkło można wyciągnąć. 
 W wersjach z trzema szybami, środkowa szyba również może zostać wyjęta.  
 

 
Drzwi typu C 
Ostrożnie unieść dźwignię znajdującą się w rogu za pomocą płaskiego śrubokręta. Postępować zgodnie z obrazkiem. 
 

 
 
 
Przy ponownym montowaniu szyby w drzwiczkach piekarnika, dokładnie sprawdź dookoła  czy są one dobrze zamocowane. 
 

Wyciąganie drzwiczek z piekarnika. 

 

Aby ułatwić czyszczenie wnetrza piekarnika, został on tak skonstruowany, że z łatwością można wymontować dzrzwiczki.  Sposób wymontowywania 
drzwiczek dla 3 typów dzwiczek jest pokazany poniżej: 
 

Drzwiczki typu A 
 
Zawiasy "A" mają dwie ruchome śruby "B". 
Kiedy śruba "B" jest uniesiona, zawias wychodzi z jego obudowy, przymknij drzwiczki do połowy a następnie unieś drzwiczki do góry i wysuń je na 
zewnątrz. W trakcie wyciągania drzwiczek, trzymaj je po bokach, blisko zawiasów. 
 
Aby ponownie zamontować drzwiczki, najpierw schowaj zawiasy w rowki a następnie otwórz je całkowicie.   
Pamiętaj, aby dokręcić dwie ruchome śruby "B", przed zamknięciem drzwi (rys. 3). 

 
OSTRZEŻENIE 
• Uważaj, aby nie usunąć/uszkodzić systemu blokowania przy wyciąganiu drzwiczek 
• Nigdy nie zanurzać w wodzie drzwi z jakiegokolwiek powodu 

 

Drzwiczki typu B 
 
Otwórz drzwi całkowicie do pozycji "D" 
Podnieś dwa mobilne łącza  "A" z zawiasów, do momentu zamocowania na punkcie "B". 
Następnie przymknij  drzwi na połowy. 
Następnie unieś do góry drzwiczki aby je wysunąć, przesuwając ją na zewnątrz; w trakcie wyciągania drzwiczek, trzymaj je po bokach, blisko zawiasów. 
Aby zamontować drzwi, najpierw wsuń zawiasy w rowki i otwórz drzwiczki. 



Przed zamknięciem drzwiczek pamiętaj o 2 linkach „B” służących do zaczepiania zawiasów (rys. X). 
 

OSTRZEŻENIE 
• Uważaj, aby nie usunąć/uszkodzić systemu blokowania przy wyciąganiu drzwiczek 
• Nigdy nie zanurzać w wodzie drzwi z jakiegokolwiek powodu 
 

Drzwiczki typu C 
 
Otworzyć drzwi i mocno je wesprzyj. 
Przy pomocy odpowiedniego śrubokręta usuń dolny zawias z części przykręconej do piekarnika. 
Następnie zdejmij górny zawias i zdejmij drzwiczki. 
Aby zamontować drzwi, wykonaj te same czynności w odwrotnej kolejności. 

 
OSTRZEŻENIE 
• Uważaj, aby nie usunąć/uszkodzić systemu blokowania przy wyciąganiu drzwiczek 
• Nigdy nie zanurzać w wodzie drzwi z jakiegokolwiek powodu 

 
Akcesoria piekarnika (rys. 4) 
 

Piekarnik może być wyposażony w boczne prowadnice montowane do ścianek piekarnika. Włóż siatki i blachy piekarnika umieszczone na bocznych 
prowadnicach. Aby wyjąć prowadnice postępuj w następujący sposób, dwa rodzaje: 
 
Prowadnice -  typu 1 
Aby wyjąć boczne prowadnice, naciśnij na dół w punkcie A. 
 
Prowadnice -  typu 2 
Aby usunąć boczne prowadnice użyj odpowiedniego śrubokrętu, odkręć śruby a następnie unieś do góry, aż prowadnice się wysuną 
 
INSTRUKCJA INSTALACJI URZĄDZENIA 

 
Urządzenie MUSI być instalowane przez osoby do tego uprawnione, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku instalacji produktu dokonanej 
przez niewykwalifikowana osobę, producent nie bierze na siebie odpowiedzialności za ewentualne szkody.  
IEE  - przepisy dotyczące instalacji elektrycznej. 
Zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa, gdy urządzenie jest zabudowane nie powinno być bezpośredniego dostępu do części 
elektrycznych. Wszystkie osłony powinny być zamocowane w taki sposób by nie można było ich zdjąć bez posługiwania się narzędziami. 
Wszelkie prace regulacyjne lub konserwacyjne należy przeprowadzać po odłączeniu piekarnika os zasilania. 
 

 

PRZED  PIERWSZYM UŻYCIEM: 
 
Po rozpakowaniu urządzenia należy sprawdzić, czy są następujące części: 
 
• Instrukcja obsługi i instalacji 
• 1 ruszt 
• 1 taca 
• śruby i zaślepki do montażu urządzenia w obudowie 
 

MONTAŻ URZĄDZENIA (patrz rys. 5) 



 
 

WAŻNE 

 
Kleje zastosowane do pokrywania mebli plastikiem powinny być odporne na działanie wysokich temperatur do 85ºC. 
 
Sprawdź czy korpus piekarnika nie styka się z elementami szafek kuchennych . należy zapewnić minimalny odstęp 2 mm 
 

UWAGI INSTALACYJNE 

 
1. Należy przygotować przestrzeń o wymiarach wskazanych na rys.5  
2. Przy zabudowie kolumnowej należy zapewnić niezbędną wentylację zgodnie z rys. 5  
3. Zamocuj piekarnik w zabudowie za pomocą 4 załączonych śrub „A”, po jednej w każdym roku ramy drzwi piekarnika. Zgodnie z rys.5 
 

Fot. 5: Instalacja piekarników elektrycznych 60 cm szerokości (kształt górnej części obudowy mogą się różnić) i montaż w szafce 
 
A. Prowadnice muszą być wyjęte. 
B. Przestrzeń pomiędzy ścianą a tylną ścinką szafki musi być 75-90 mm  
C. Cokół 
D. Pole do montażu 
 
Fot. 7: Wentylacja i luki wymagane do prawidłowej instalacji standardowego piekarnika elektrycznego. 

 

Minimalne wymagania dotyczące wentylacji górnych, podstawy i półki wspierającej dla tylnej części urządzenia. 

 
 
A. Tylny panel 
B. Zachowanie przestrzeni 
C. Zdejmij tylną część tej sekcji 
D. Panelu 
E. Zachowanie przestrzeni 
F. Cokół 
G. Minimalna szczelina wentylacyjna 80 cm2 
 
Fot. 8: Wentylacja i wymagane luki w  instalacji piekarnika elektrycznego w słupku. 

 



 
 

 
PODŁĄCZENIE KABLA ZASILAJĄCEGO DO SIECI 
Przed podłączeniem należy upewnić się czy: 

- bezpiecznik i instalacja w domu mogą wytrzymać obciążenie urządzenia (patrz tabliczka znamionowa) 
- sieć zasilająca jest uziemiona zgodnie z obowiązującymi wymogami bezpieczeństwa 
- jest łatwy dostęp do gniazdka i do wielobiegunowego wyłącznika 

UWAGA: Dostęp do przewodu i gniazdka, po zabudowaniu piekarnika, musi być wygodny  
Ostrzeżenie: Urządzenie musi być uziemione 
 
Urządzenie powinno być podłączone bezpośrednio do sieci, pomiędzy urządzeniem a siecią należy zainstalować wyłącznik wielobiegunowy o rozstawie 
styków, co najmniej 3 mm, dopasowany do obciążenia i zgodny z obowiązującymi normami (uziemienie nie może być wyłaczane przez wyłącznik). 
Kabel zasilający musi być tak umieszczony by w żadnym miejscu nie rozgrzewał się do temperatury wyższej o 50ºC  od temperatury otoczenia. 
 
Przewód zasilający nie może być zagięty lub zaciśnięty. 
 
Przewód zasilający należy regularnie sprawdzać. W przypadku uszkodzenia wymiany dokonuje technik z autoryzowanego serwisu. 
 
Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłasciwego podłączenia. 
 

WAŻNE 
Przewody podłączeniowe mają określone kolory: 
 
Żółto - zielony – uziemiający 
Niebieski - neutralny 
Brązowy – włącznik 
 
Przedwody należy zamocować pod główkami śrub przestrzegając kolorów: Niebieski do “N”, brązowy do “L”, żółto-zielony do “E” 
 

KONSERWACJA 

 
Przed przystąpieniem do konserwacji należy odłączyć urządzenie od zasilania. 
W okresie gwarancji, wszystkie działania konserwujące powinny być przeprowadzone przez. Należy pamiętać, że interwencja lub naprawy przez osoby 
nieuprawnione spowoduje utratę gwarancji. 

 
WYMIANA ŻARÓWKI W  PIEKARNIKU 
(Nie jest to objęte gwarancją.) 
 
Parametry oświetlenia piekarnika: 15 W lub 25 W, 300 º C i typu E-14 
OSTRZEŻENIE: Zanim przystąpisz do wymiany żarówki upewnij się, czy piekarnik został odłączony od źródła zasilania. 

- wykręć szklaną osłonę lampy 
- wymień żarówkę i ponownie zamontuj osłonę 
Żarówka powinna być odporna na temperaturę do 300ºC. 
Żarówkę należy zamówić w serwisie technicznym. 

 

 
 
Czyszczenie i wymiana paneli katalitycznych. 
(Po zdemontowaniu panele nie są objęte gwarancją). 
 

Jeśli po norma;nym czyszczeniu na panelach katalitycznych pozostaną trudne do usunięcia resztki potraw wówczas: 



- zdemontuj panele i pozostaw je w wodzie na tak długo, aż resztki potraw zmiękną 
- oczyść panele gąbką i czystą wodą 
- osusz panele i ponownie zainstaluj je w piekarniku 
- włącz piekarnik na 1 godzinę w temperaturze 200ºC 
 
Aby wyjąć panele katalityczne usuń wszystkie akcesoria z wnęrza piekarnika. 
Podając model oraz numer seryjny urządzenia możesz zamówić nowe panele katalityczne w Serwisie. 
 

PARAMETRY TECHNICZNE: 
 

Wymiary wewnętrzne piekarnika: 
 

Wysokość: 340 mm 
Szerokość: 440 mm 
Głębokość: 390 mm 
Pojemność: 59 litres 
 
Napięcie i częstotliwość zasilania: 

 

220 V - 240 V ~ 50 Hz 

 
Pobór energii 
 
Base Resistance: 1,30 kW 

Roof Resistance: 0,90 kW 

Wentylator: 2,30 kW 
Grill : 1,35 kW 
  

Kabel podłączeniowy: 
 
3 x 1.5 mm 2 typ H07RN-F <HAR> 
 
Żarówki piekarnika: 
 
15 W - 25 W / 300 ºC screw type E-14 
 

 

 
 

 


