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WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA
Przed pierwszym użyciem prosimy uważnie zapoznać się z
niniejszą instrukcją, która dostarcza dokładne informacje
dotyczące montażu, użytkowania i pielęgnacji, a także
szereg ważnych wskazówek. W przypadku sprzedaży lub
przekazania urządzenia należy pamiętać, aby wyposażyć
nowego użytkownika w instrukcję obsługi.

Bezpieczeństwo instalacji elektrycznej

• W celu podłączenia urządzenia do zasilania,
wykwalifikowany elektryk powinien użyć przewodu
zasilającego typu H05RR-F, H05SS-F lub H07RN-F.
Schemat podłączenia przedstawiono na Rysunku 23.

• Urządzenie musi być uziemione zgodnie z lokalnymi
normami.

• Podłączenie należy wykonać za pomocą odpowiedniego
wyłącznika wielobiegunowego, z minimalnym
rozwarciem między stykami 3 mm, by umożliwić
rozłączenie w razie awarii, czyszczenia lub wymiany
żarówki. Pod żadnym pozorem kabel uziemiający nie
powinien przebiegać przez ten wyłącznik. 

• Gniazdko, do którego podłączono urządzenie, powinno
znajdować się w łatwo dostępnym miejscu, aby w razie
potrzeby można było wyciągnąć wtyczkę.

• Wszelkiego rodzaju zmiany lub naprawy urządzenia,
włącznie z wymianą przewodu zasilającego, powinny być
dokonywane przez pracowników autoryzowanego
serwisu technicznego przy pomocy oryginalnych części
zamiennych. Naprawy przeprowadzane przez inne osoby
mogą doprowadzić do uszkodzenia urządzenia 
i narażenia użytkownika na niebezpieczeństwo.

P
O

LS
K

I

3172545-000_teka_007_-  03/05/12  19:57  Página 35



36

• Odłączyć piekarnik od zasilania, jeżeli jest uszkodzony.

• W przypadku piekarników ze sterowaniem do płyty
kuchennej zaleca się montować tylko te płyty, które
zaleca producent.

Bezpieczeństwo dzieci

• Z uwagi na wysokie temperatury osiągane podczas
pieczenia dzieci nie powinny znajdować się w pobliżu
piekarnika, gdy jest włączony.

• Nie pozwolić dzieciom poniżej ósmego roku życia zbliżać
się do urządzenia (jeśli pozostają bez nadzoru) ani
manipulować przy urządzeniu.

• Produkt nie jest przeznaczony do obsługi przez osoby 
(w tym dzieci poniżej ósmego roku życia), których
zdolności fizyczne, zmysłowe lub umysłowe są
ograniczone bądź osoby nie posiadające doświadczenia
i wiedzy, za wyjątkiem sytuacji przebywania pod
nadzorem oraz otrzymania stosownych instrukcji przez
osobę odpowiadającą za ich bezpieczeństwo.

Bezpieczeństwo użytkowania

• Nie wolno uruchamiać urządzenia, jeśli drzwi nie zostały
poprawnie zamknięte.

• Urządzenie używać wyłącznie po uprzednim
zamontowaniu go w szafkach kuchennych (patrz:
„Montaż”).

• Blachy do pieczenia oraz ruszt zostały wyposażone 
w specjalny system, który umożliwia ich częściowe
wysuwanie i dzięki temu łatwy dostęp do przyrządzanej
potrawy.
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• Urządzenie nagrzewa się do wysokich temperatur,
dlatego podczas korzystania z piekarnika należy
używać rękawic kuchennych.

• Do pomiaru temperatury wewnątrz komory używać
wyłącznie oryginalnej termosondy dołączonej do
urządzenia (dotyczy wybranych modeli).

Czyszczenie i pielęgnacja

• Przed przystąpieniem do czyszczenia należy odłączyć
urządzenie od zasilania.

• Nie czyścić urządzenia za pomocą środków ściernych,
urządzeń parowych lub wodą pod ciśnieniem.

• Nie pozwolić dzieciom pozostającym bez nadzoru
czyścić urządzenie.

• Przed przystąpieniem do wymiany żarówki, należy
upewnić się, że urządzenie zostało odłączone od
zasilania.

UWAGA
Szczegółową charakterystykę oraz opis funkcji
urządzenia znajdą Państwo w instrukcji obsługi
dołączonej do niniejszej instrukcji montażu 
i konserwacji.
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Przed pierwszym użyciem

Jako normalne następstwo procesu produkcji
należy traktować pozostałości smaru lub innych
nieczystości we wnętrzu piekarnika. Aby je usu-
nąć, należy:

• Usunąć części opakowania, także folię
ochronną, o ile została użyta.

• Ustawić funkcję grzania lub na
200ºC na 1 godzinę (patrz: Instrukcja obsługi
dołączona do niniejszej instrukcji montażu 
i konserwacji).

• Ostudzić piekarnik otwierając drzwi; w ten
sposób z wnętrza piekarnika ulotnią się
nieprzyjemne zapachy.

• Po ostudzeniu wyczyścić piekarnik oraz jego
akcesoria.

Podczas pierwszej eksploatacji może wytworzyć
się dym i specyficzny zapach, dlatego należy
zapewnić dobrą wentylację kuchni.

Opakowanie i wycofanie
z eksploatacji
Wszystkie materiały zastosowane do opakowa-
nia są nieszkodliwe dla środowiska naturalnego,
w 100% nadają się do odzysku i oznakowano je
odpowiednim symbolem. Uwaga! Materiały opa-
kowaniowe (woreczki polietylenowe, kawałki sty-
ropianu itp.) należy w trakcie rozpakowywania
trzymać z dala od dzieci.

UWAGA 

Niniejszy symbol umieszczony na produkcie
lub na dołączonych do niego dokumentach ozna-
cza, że ten produkt nie jest klasyfikowany jako
odpad z gospodarstwa domowego. Urządzenie, z
przeznaczeniem jego złomowania, należy zdać w
odpowiednim punkcie utylizcji odpadów, w celu
recyklingu komponentów elektrycznych i elektro-
nicznych. Urządzenie należy złomować zgodnie z
lokalnymi przepisami dot. utylizacji odpadów.
Dodatkowe informacje nt. utylizacji, złomowania
i recyklingu opisywanego urządzenia można uzy-
skać lokalnym urzędzie miasta, w miejskim
przedsiębiorstwie utylizacji odpadów lub w skle-
pie, w którym produkt został zakupiony.

• Nie wolno uruchamiać urządzenia, jeśli drzwi
nie zostały poprawnie zamknięte.

• Producent nie odpowiada za wykorzystywanie
piekarnika do celów innych niż przygotowywa-
nie domowych posiłków.

• Wewnątrz piekarnika nie należy przechowy-
wać olei, tłuszczów ani materiałów łatwopal-
nych, gdyż może to stanowić niebezpieczeń-
stwo w przypadku włączenia urządzenia.

• Nie opierać się ani nie siadać na drzwiach pie-
karnika, ponieważ można je w ten sposób
uszkodzić lub skaleczyć się.

• Nie wykładać dna piekarnika folią aluminio-
wą, gdyż może to zakłócić proces pieczenia,
jak również uszkodzić emalię pokrywającą
wnętrze urządzenia lub szafki, w której zosta-
ło zamontowane. 

• Aby przyrządzić dowolną potrawę, należy wło-
żyć dołączoną blachę lub ruszt w boczne pro-
wadnice, znajdujące się wewnątrz piekarnika. 

• Nie stawiać pojemników ani potraw bezpo-
średnio na spodzie piekarnika – zawsze nale-
ży używać blachy lub rusztu.

• Podczas pieczenia nie wolno polewać wodą
dna piekarnika – ryzyko uszkodzenia emalii.

• W trakcie pieczenia otwierać drzwi piekarnika
najrzadziej jak to możliwe – w ten sposób
ogranicza się zużycie energii.

• Podczas przyrządzania potraw o dużej zawar-
tości płynów drzwi piekarnika mogą zaparo-
wać.

• Z wnętrza piekarnika dokładnie usuwać reszt-
ki tłuszczu i jedzenia: ryzyko przypalenia i, 
w następstwie, odbarwienia emalii.

Ważne instrukcje 
bezpieczeństwa
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W przypadku gdy nie można usunąć resztek
jedzenia stosując metodę samoczyszczenia,
należy:
1 Zdemontować panele katalityczne, następnie

namoczyć je, by zmiękczyć zabrudzenia.
2 Umyć panele gąbką oraz czystą wodą.
3 Dokładnie wysuszyć panele, a następnie

zamontować z powrotem wewnątrz komory
piekarnika.

4 Włączyć urządzenie w temperaturze 200ºC
na 1 godzinę.

Uwaga
Do czyszczenia powierzchni paneli katalitycz-
nych nie stosować ogólnodostępnych produktów
czyszczących lub proszków do czyszczenia 
o właściwościach ściernych.

Demontaż paneli katalitycznych oraz 
wsporników

1 Przed przystąpieniem do czyszczenia usunąć
z wnętrza piekarnika wszystkie akcesoria.

2 Pociągnąć za wsporniki (C), by zwolnić je 
z zaczepu (D). Rysunek 3

3 Wykręcić zaczep (D) w celu demontażu paneli
katalitycznych. Rysunek 4

4 By zdemontować tylny panel należy wykręcić
śrubę (E). Rysunek 5

5 Zamontować panele, przeprowadzając czyn-
ności w odwrotnej kolejności.

Uwaga
Nie wolno uruchamiać urządzenia, jeśli nie
zamontowano tylnego panelu katalitycznego,
który osłania wentylator nawiewu.

Obudowę oraz akcesoria należy czyścić letnią
wodą z dodatkiem mydła bądź delikatnych środ-
ków myjących.
Czyszcząc elementy ze stali szlachetnej używać
miękkich gąbek lub szmatek, aby nie zarysować
powierzchni. 

Czyszczenie paneli katalitycznych

Czyszczenie obudowy oraz 
akcesoriów

Czyszczenie i konserwacja

Uwaga: 

Przed przystąpieniem do czyszczenia należy
odłączyć urządzenie od zasilania.

1 Emalie ułatwiające czyszczenie

Do czyszczenia powierzchni emaliowanych,
takich jak dno komory piekarnika, używać
nylonowej szczotki lub gąbki oraz letniej wody
z dodatkiem mydła lub delikatnych środków
myjących. Specjalne środki do czyszczenia
piekarników stosować tylko na powierzchnie
emaliowane, przestrzegając sposobu użycia.

2 Emalie przystosowane do przeprowadzenia
specjalnych programów czyszczenia

Patrz Karta Produktu.

Uwaga

Nie należy czyścić wnętrza piekarnika za pomo-
cą urządzeń parowych lub wodą pod ciśnieniem.
Nie zaleca się stosować czyściw metalicznych,
szczotek drucianych czy jakichkolwiek innych
produktów, które mogą zarysować emalię.

• Wnętrze pozostałych modeli piekarników
pokryto emalią łatwoczyszczącą. Dodatkowo
panele katalityczne wbudowane w ścianki
ułatwiają utrzymanie piekarnika w czystości,
gdyż ślady tłuszczu są usuwane w trakcie pie-
czenia w wysokiej temperaturze.

Opuszczana grzałka grilla (w zależności 
od modelu)

Opuszczana grzałka grilla umożliwia wyczysz-
czenie górnej części komory piekarnika. W tym
celu należy:

• Odczekać, aż piekarnik ostygnie.

• Przekręcić śrubę (A) i delikatnie opuścić
przednią część grzałki. Rysunek 1

• W innych modelach piekarników wypchnąć
oburącz drążek mocujący grzałkę grilla (B) aż
do zwolnienia z zaczepu. Rysunek 2

• Opuścić grzałkę grilla, następnie wyczyścić
górną część komory piekarnika.

• Zamontować grzałkę, przeprowadzając czyn-
ności w odwrotnej kolejności.

Czyszczenie wnętrza piekarnika
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Nie należy używać szczotek drucianych ani środ-
ków o właściwościach ściernych (proszków 
i mleczek), gdyż mogą zarysować powierzchnię
drzwi oraz szyby.

W niektórych modelach piekarników istnieje
możliwość demontażu drzwi. W tym celu należy:

1 Otworzyć drzwi piekarnika.

2 Obrócić obie blokady zawiasów (F). Rysunek 6

3 Zamknąć drzwi aż dopasują się do blokad
zawiasów. Rysunek 7

4 Trzymając oburącz drzwi, wyciągnąć je do
góry aż do wyjęcia zawiasów z mocowań.
Rysunek 8

Zamontować drzwi, przeprowadzając czynności
w odwrotnej kolejności.

W innych modelach piekarników należy postę-
pować, jak następuje:

1 Otworzyć drzwi na oścież.

2 Zamocować metalowe trzpienie w szczeli-
nach w zawiasach. Rysunek 9

3 Trzymając oburącz drzwi, zamknąć je prawie
całkowicie.

4 Wyciągnąć drzwi do góry aż do wyjęcia zawia-
sów z mocowań. Rysunek 8

Uwaga

Nie wolno usuwać metalowych trzpieni, gdyż
zawiasy są naprężone i mogą spowodować obra-
żenia. Ponadto nie będzie można zamontować 
z powrotem drzwi.

By zamontować drzwi, należy trzymać je obu-
rącz, a następnie włożyć w odpowiednie szczeli-
ny z przodu urządzenia. Otwierać powoli drzwi,
aż do całkowitego otwarcia. 

Czyszczenie drzwi urządzenia

Demontaż/Montaż szyby wewnętrznej

1 Otworzyć drzwi piekarnika.
2 Chwycić za krawędź szyby (H) i pociągnąć do

góry. Rysunek 10
3 Szyba wewnętrzna została poluzowana.

Wyjąć szybę wewnętrzną.

Uwaga

Należy zachować ostrożność w trakcie demon-
tażu wewnętrznej szyby, ponieważ drzwi mogą
samoczynnie zamknąć się. Ryzyko uszkodzenia
szyby wewnętrznej. 

4 Wyczyścić szybę wewnętrzną oraz wewnętrz-
ną część drzwi piekarnika.

4 Zamocować zaczepy szyby wewnętrznej 
w otwory znajdujące się w górnej części drzwi
piekarnika (I). Rysunek 11

6 Opuścić szybę w stronę drzwi piekarnika (K).

7 Zamocować szybę wewnętrzną zamykając
oburącz dwa dolne zatrzaski (L), jednocześnie
dopychając szybę do drzwi (M). Rysunek 12

Demontaż/Montaż wewnętrznych paneli
szklanych. Piekarniki 90 cm

1 Otworzyć drzwi piekarnika. 

2 Całkowicie obrócić dwie blokady zawiasów
(N), aby zapobiec zamykaniu się drzwi.

3 Nacisnąć blokady wewnętrznych paneli szkla-
nych znajdujące się w górnej części drzwi pie-
karnika: oznaczone strzałką i numerem 1 na
Rysunku 14

4 Bez zwalniania blokad (na rys. oznaczone
strzałką i numerem 1) pociągnąć za górną
ramę drzwi. Rysunek 15

5 Wewnętrzne panele szklane zostały zdemon-
towane. Zaleca się umyć je delikatną szmat-
ką oraz płynem do mycia szyb okiennych.

Uwaga

Jeśli nie opuszczono blokad zawiasów (N), należy
zachować ostrożność w trakcie demontażu
wewnętrznych paneli szklanych, ponieważ drzwi
mogą samoczynnie zamknąć się.

Czyszczenie szyby wewnętrznej
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Uwaga

Jeśli problemu nie udało się usunąć, należy
skontaktować się z autoryzowanym serwisem
technicznym.

Rozwiązywanie problemów

Piekarnik nie działa

Sprawdzić zasilanie.

Sprawdzić bezpieczniki.

Sprawdzić ustawienia elektronicznego programatora.

Sprawdzić pozycję pokrętła wyboru funkcji oraz

pokrętła wyboru temperatury.

Oświetlenie nie działa

Wymienić żarówkę. 

Sprawdzić w instrukcji obsługi, czy żarówka została

poprawnie zamontowana.

Wskaźnik temperatury nie podświetla się

Ustawić temperaturę.

Ustawić funkcję grzania.

Wskaźnik podświetla się, tylko gdy piekarnik 

nagrzewa się do ustawionej temperatury.

W trakcie pracy z piekarnika wydobywa się dym

Normalne zjawisko podczas pierwszego 

uruchomienia.

Regularnie czyścić wnętrze komory piekarnika.

Regularnie czyścić brytfannę na ociekające 

soki i tłuszcze.

Nie ustawiać temperatur wyższych niż te, 

które zostały podane w tabelach pieczenia.

Nie uzyskano oczekiwanych efektów pieczenia

Sprawdzić tabele pieczenia w celu uzyskania 

informacji o działaniu piekarnika.

6 Po wyczyszczeniu zamontować wewnętrzne
panele szklane, tak aby poprzez szybę był
widoczny napis TERMOGLASS.

7 Zamontować górną ramę drzwi, upewniając
się, że zatrzasnęły się blokady oznaczone
strzałką i numerem 1.

Uwaga

Upewnić się, że urządzenie zostało odłączone
od zasilania.

• Odkręcić osłonę żarówki.
• Wymienić żarówkę, założyć osłonę.
Stosować żarówki odporne na temperaturę do
300ºC, które można zamówić w autoryzowanym
serwisie technicznym. Rysunek 16

W innych modelach piekarnika postępować, jak
następuje:

•Delikatnie podważyć śrubokrętem osłonę
żarówki i zdemontować. Rysunek 17

•Wymienić żarówkę.

•Założyć osłonę żarówki. Rysunek 18

Wymiana żarówki
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Prosimy zastosować się do poniższych zaleceń:

• Osoba instalująca piekarnik powinna upew-
nić się, że napięcie i częstotliwość w sieci
odpowiadają wskazaniom podanym na
tabliczce znamionowej.

• Przed montażem należy również sprawdzić,
czy instalacja elektryczna wytrzyma maksy-
malną moc wskazaną na tabliczce znamiono-
wej.

• Po podłączeniu piekarnika do zasilania zale-
ca się sprawdzić, czy elektryczne elementy
urządzenia działają poprawnie.

Dotyczy wszystkich modeli piekarników. Po pod-
łączeniu do zasilania:

1 Umieścić piekarnik w wyznaczonym miejscu 
i upewnić się, czy kabel zasilający nie został
przygnieciony ani nie styka się z nagrzewają-
cymi się elementami piekarnika.

2 Zamocować piekarnik za pomocą załączo-
nych śrub, wkręcając je w obudowę poprzez
otwory widoczne po otwarciu drzwi urządze-
nia.

3 Sprawdzić, czy korpus piekarnika nie styka
się z elementami szafek kuchennych – nale-
ży zapewnić minimalny odstęp 2 mm.

Montaż w meblach

Podłączenie elektryczne
Informacje techniczne
Jeżeli urządzenie nie działa, należy zgłosić pro-
blem do autoryzowanego serwisu technicznego,
podając:

1 numer seryjny (S-No)

2 model urządzenia (Mod.)

Informacje umieszczono na tabliczce znamiono-
wej, która znajduje się w dolnej części komory
piekarnika (widoczna po otwarciu drzwi).

Montaż
Poniższa informacja jest przeznaczona wyłącz-
nie dla osoby dokonującej instalacji, odpowie-
dzialnej za montaż i podłączenie elektryczne. 
W przypadku montażu produktu przez niewy-
kwalifikowaną osobę, producent nie ponosi
odpowiedzialności za ewentualne szkody.

• Przenosząc piekarnik należy podnosić go za
boczne uchwyty, nigdy za uchwyt na drzwiach
piekarnika.

• Wymiary otworu do zabudowy urządzenia
przedstawiono na Rysunkach 19, 20 i 21.
Minimalna głębokość otworu to 550 mm.

• Z tyłu szafki (zaciemnione pole [A] na
Rysunku 22) nie powinny wystawać żadne
wzmocnienia, przewody, wtyczki, itp.

• Elementy szafki kuchennej, w którą będzie
zabudowany piekarnik, powinny być odporne
na działanie wysokich temperatur powyżej
85ºC.

Uwagi przed montażem
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