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Instrukcja obsługi 
 

Przed uruchomieniem urządzenia naleŜy koniecznie dokładnie przeczytać 
niniejszą instrukcję obsługi. 



Instrukcja obsługi  

 
 Piec elektryczny Kod 
73341170 Wersja: A10 



 

 

Oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że produkty objęte niniejszą deklaracją są zgodne z następującymi 
normami i postanowieniami dyrektyw: 

- dyrektywą niskonapięciową 2006/95/WE z późn. zm., 

- dyrektywą zgodności elektromagnetycznej 2004/108/WE z późn. zm. 

 



 

SPIS TREŚCI 
1 TOC 
Uwaga: 
Niniejszy katalog dostępny jest w pięciu wersjach językowych. Wersja włoska jest wersją oryginalną, pozostałe wersje 
językowe stanowią jej przekład. 

GWARANCJA Zasady gwarancji 
Gwarancja obejmuje wyłącznie nieodpłatną wymianę części uszkodzonych albo wadliwych z uwagi na wady 
materiałowe albo produkcyjne. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych w transporcie przez osoby 
trzecie albo przez niepoprawną instalację, konserwację czy też zaniedbanie. Ponadto, gwarancja nie obejmuje 
elementów szklanych, części i akcesoriów elektrycznych, a także części podlegających normalnemu zużyciu i 
pogorszeniu, nie obejmuje też kosztu wymiany elementów objętych gwarancją. 
Gwarancja wygasa bez uprzedniego powiadomienia w przypadku braku płatności i samodzielnej, nawet częściowej, 
naprawy, zmiany albo demontażu części. Aby uzyskać wsparcie serwisu technicznego w okresie gwarancji, należy 
złożyć pisemny wniosek u lokalnego przedstawiciela albo bezpośrednio w Dziale Sprzedaży. 

WAŻNE 
Słowo to oznacza ostrzeżenie, będzie używane za każdym razem, gdy dana czynność może mieć wpływ na 
bezpieczeństwo operatora. 

UWAGA 
Określenie to oznacza konieczność zachowania ostrożności, używane jest przede wszystkim w kontekście poprawnej i 
długiej eksploatacji urządzenia. 

DROGI KLIENCIE, 
Przed przystąpieniem do eksploatacji urządzenia należy przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. 
Zabezpieczenia pieca należy utrzymywać w odpowiednim stanie, aby zapewnić bezpieczeństwo operatora. 
Celem niniejszej instrukcji jest przedstawienie sposobu eksploatacji i konserwacji urządzenia. Dlatego też operator 
powinien przestrzegać poniżej podanych instrukcji. 
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia ulepszeń do produktu i zmiany instrukcji, bez konieczności ich 
aktualizowania. 

WAŻNE! 
1 - Poniższe instrukcje zapewniają bezpieczeństwo użytkowników 
2 - Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy zapoznać się z nimi. 
3 - Instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym miejscu na przyszłość. 
4 - Instalację powinni przeprowadzić wykwalifikowani i uprawnieni pracownicy, zgodnie z instrukcjami producenta. 
5 - Urządzenia należy używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem, tzn. do pieczenia pizzy i podobnych produktów 
żywnościowych. 
Zabrania się pieczenia produktów zawierających alkohol. Każdy inny sposób eksploatacji uznany może być za 
niewłaściwy. 
6 - Urządzenie przeznaczone jest do użytku przemysłowego i może być obsługiwane wyłącznie przez 
przeszkolonych pracowników. Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi przez osoby (w tym dzieci) o obniżonych 
zdolnościach fizycznych, zmysłowych lub umysłowych, które nie mają odpowiedniego doświadczenia albo 
przeszkolenia. Urządzenie nie jest przeznaczone do zabawy dla dzieci. 
7 - W przypadku napraw należy zawsze kontaktować się z jednym z autoryzowanych centrów serwisowych 
producenta i zamówić oryginalne części zamienne. 
8 - Niezastosowanie się do powyższych wytycznych może mieć wpływ na bezpieczeństwo urządzenia. 
9 - W przypadku awarii albo nieprawidłowego działania należy zawsze odłączyć urządzenie od zasilania, nie 
próbować dokonywać modyfikacji ani zmian samodzielnie. 



 

10 - W przypadku sprzedaży urządzenia lub przekazania innemu użytkownikowi, albo w przypadku zmiany miejsca 
instalacji należy zawsze dopilnować, aby instrukcja została dołączona do urządzenia do użytku dla nowego 
właściciela lub osoby przeprowadzającej instalację. 
11 - Ze względów bezpieczeństwa, jeśli kabel zasilający zostanie w jakikolwiek sposób uszkodzony, musi zostać 
wymieniony przez autoryzowany serwis techniczny producenta. 
12 - Jeśli w trakcie instalacji wystąpi zakłócenie pracy urządzenia zasilanego z tego samego źródła, należy sprawdzić, 
czy impedancja w punkcie sprzężenia jest odpowiednia i czy obciążalność prądowa jest odpowiednio dobrana do 
urządzenia zgodnie z normą EN 61000-311 i EN 61000-3-12 z późniejszymi zmianami. 
 

 
 
 
 
 

1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 OPIS URZĄDZENIA 
Piec składa się z komory pieczenia, przez którą 
przebiega pas przenoszący produkt, który z kolei jest 
poddawany obróbce termicznej przez strumień 
powietrza podgrzewanego grzałkami elektrycznymi. 
Urządzenie wyposażone jest w funkcję 
elektronicznego sterowania temperaturą z góry i z 
dołu, termostat bezpieczeństwa i drzwi z zawiasami u 
dołu. 
Konstrukcja wewnętrzna i zewnętrzna wykonana jest z 
płyty ze stali nierdzewnej, a siatkowy pas 
przenośnikowy wykonano ze stali nierdzewnej. 
Możliwe jest umieszczenie trzech niezależnych komór 
pieczenia jedna na drugiej. 
Komory pieczenia występują w modelach 
T75E-T97E-TT98E, instalowane są na czterech 
stalowych nogach z kółkami. Podstawa modelu T64E 
składa się z zamykanych stalowych drzwi, montowana 
jest na kółkach. 

 OBOWIĄZUJĄCE DYREKTYWY 
Urządzenie spełnia wymogi następujących dyrektyw: 
- dyrektywy niskonapięciowej 2006/95/WE 
- dyrektywy zgodności elektromagnetycznej 
2004/108/WE 

 SPOSÓB STEROWANIA 
Urządzenie programowane jest przez operatora za 
pomocą panelu sterowania znajdującego się z przodu 
pieca, nie należy pozostawiać pracującego urządzenia 
bez nadzoru. Przeszklone drzwi (modele 
T75E-T97E-TT98E) znajdują się w przedniej części 
pieca. 

 AKCESORIA 
Dostępne są następujące akcesoria: 
- Uchylne drzwi 

Tylko dla modeli T75E-T97E-TT98E: 
- Szybki pas. 
- Karta LAN do połączenia on-line 

 DANE TECHNICZNE (patrz tabela 1). 

 WYMIARY I WAGA (patrz rys. 1). 

 OZNACZENIA 
W przypadku kontaktu z producentem albo centrum 
serwisowym należy zawsze podawać NUMER SERYJNY 
pieca, który znajduje się na tabliczce znamionowej 
(rys. 2). 

 ETYKIETY 
Na piecu, w oznaczonych miejscach (rys. 4a T75E-T97E 
i rys. 4b TT98E, rys. 4c T64E) znajdują się etykiety 
ostrzegawcze. 

 HAŁAS 
Piec jest urządzeniem technicznym, które w 
normalnych warunkach eksploatacji, z operatorem na 
stanowisku (rys. 6, poz. A), nie przekracza poziomu 
hałasu 74 dB (A) (konfiguracja z jedną komorą 
pieczenia). 

2 INSTALACJA 
UWAGA: producent zrzeka się wszelkiej 
odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przepisów 
bezpieczeństwa. 

 TRANSPORT I WYSYŁKA 
Piec dostarczany jest pojazdem transportowym, 
zapakowany w pudła i zamocowany na palecie (rys. 3). 
Należy go podnosić w miejscach wskazanych 
strzałkami. 

 PODNOSZENIE I PRZENOSZENIE 
UWAGA: Po dostarczeniu pieca należy sprawdzić jego 
stan i jakość. 

T75E-T97E-TT98E: 
Urządzenie podnosić wyłącznie w punktach 
oznaczonych na rys. 5, po zdjęciu zaślepek (rys. 5am 
poz. D). 

T64E: 



 

Urządzenie podnosić wyłącznie za pomocą 4 
dostarczonych klamer: 2 z przodu (rys. 5b, poz. E) i 2 z 
tyłu (rys. 5b, poz. F). Klamry 
mocowane są do pieca za pomocą 2 śrub znajdujących 
się w urządzeniu, aby uzyskać dostęp do śrub klamer 
przednich, należy otworzyć przednie drzwi pieca. 

WAŻNE! Nie wolno przenosić pieca ręcznie. 
Umieścić urządzenie na odpowiedniej, stabilnej, 
higienicznej, czystej, suchej i wolnej o kurzu 
powierzchni. 
T75E-T97E-TT98E: Ponownie założyć zaślepki na 
otwory (rys. 5a, poz. D). T64E: zdjąć 4 klamry (rys. 5b, 
poz. E i F) i ponownie założyć 8 śrub. 
Materiały opakowaniowe można utylizować zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, zawsze sprawdzić, czy 
elementy plastikowe są odpowiednio segregowane, 
aby uniknąć ryzyka uduszenia, przede wszystkim u 
dzieci. Na koniec okresu eksploatacji urządzenia należy 
je odpowiednio zutylizować w odpowiednich 
punktach. 

 WARUNKI ROBOCZE 
Aby zapewnić optymalną pracę urządzenia, należy 
spełnić następujące warunki: 
Temperatura robocza: +5°C / +40°C 
Wilgotność względna: 15% 95% 

 MIEJSCE EKSPLOATACJI, MONTAŻU I 
KONSERWACJI 

WAŻNE! Podczas ustawiania, montażu i instalacji 
pieca należy spełnić: 
- wymogi określone w przepisach prawa i normach, 
dotyczące instalacji urządzeń elektrycznych, 
- wytyczne wydane przez dostawcę energii 
elektrycznej, 
- lokalne regulaminy budynków i przepisy pożarowe, 
- przepisy BHP, 
- obowiązujące przepisy dotyczące norm 
elektrycznych. 
Po rozładowaniu urządzenie należy ustawić w dobrze 
wentylowanym i oświetlonym pomieszczeniu, 
zachowując odległość min. 50 cm od ściany z tyłu i po 
80 cm z każdej strony (rys. 6). 
Zachowanie minimalnych odległości zapewnia dostęp 
do przycisku zatrzymania awaryjnego (w modelach w 
niego wyposażonych) oraz gwarantuje odpowiedni 
przepływ chłodzącego powietrza z tyłu urządzenia. 
Należy to także uwzględnić przy niektórych 
czynnościach czyszczenia/konserwacji, przy których 
wymagany jest większy odstęp, dlatego należy 
zapewnić możliwość przesuwania urządzenia. 
WAŻNE! Powietrze pobierane jest przez obudowę 
tylną (modele T75E-T97E rys. 11: centralna, 
dziurkowana część) (modele T64E-TT98E: panel 
elektryczny z tyłu), nie wolno tej części zasłaniać. Nie 
wolno wsuwać cienkich przedmiotów, włosów, 
fragmentów odzieży itp. przez otwory do 
wentylatora. Zdjąć folię ochronną z zewnętrznej 

powierzchni pieca, delikatnie ciągnąc ją, aby usunąć 
całość kleju. W przypadku, gdy na piecu zostaną ślady 
kleju, usunąć je za pomocą nafty albo benzyny. 

T75E-T97E-TT98E: 
- Po zdjęciu czterech śrub z okrągłymi łbami (rys. 7, 
poz. A) u dołu urządzenia założyć cztery podpórki, 
zamocować każdą z nich czterema śrubami z 
podkładkami (rys. 7, poz. B) w gwintowanych otworach 
w podstawie. Po umieszczeniu urządzenia w 
wybranym miejscu zablokować je naciskając dźwignię 
blokady (rys. 7, poz. C) na każdym kółku. 
Podstawy inne niż dostarczone przez producenta 
muszą gwarantować odpowiednią stabilność pieca. 
- Elementy pieca należy składać zgodnie z rysunkiem 8, 
po zdjęciu 4 zaślepek (rys. 8, poz. D) z urządzenia, 
które ma być instalowane od dołu i po zamocowaniu 
okrągłych śrub (rys. 8, poz. E) do elementów mających 
znaleźć się na górze. 
- Do każdej komory zamocować ekran cieplny, zgodnie 
z rys. 35. 

T64E 
- Po umieszczeniu urządzenia na swoim miejscu 
zablokować je naciskając dźwignię hamulca (rys. 7 poz. 
C) kółek. 
- Przed umieszczeniem na innym urządzeniu T64E 
należy zdjąć 4 nóżki i 4 śruby (rys. 8, poz. F i G). Jeśli 
piec montowany jest na podstawie, nóżek i śrub nie 
usuwa się. 
- Poszczególne elementy wybranej konfiguracji należy 
umieścić jeden na drugim, zgodnie z rysunkiem 5c, 
połączyć całość z tyłu za pomocą 2 dołączonych klamer 
(rys. 5c, poz. F) dopasowanych do odpowiednich 
otworów. 
- Zamocować cały zestaw do posadzki używając 2 
dostarczonych klamer (rys. 5c, poz. E) montowanych z 
tyłu podstawy i za pomocą kotew (nie znajdują się w 
zestawie), aby zamocować urządzenie do posadzki 
albo ściany. Kotwy należy zdemontować do 
czyszczenia/szczególnych czynności konserwacyjnych. 
Podstawy inne niż dostarczone przez producenta 
muszą zapewniać odpowiednią stabilność urządzenia i 
muszą być zamocowane za pomocą 2 dostarczonych 
klamer (rys. 5c, poz. F) i kotew do posadzki. 
WAŻNE! W przypadku zdjęcia urządzenia z kotew 
mocujących je do posadzki, należy zwrócić szczególną 
uwagę na zachowanie jego stabilności. Nie 
pozostawiać urządzenia bez nadzoru i jak najszybciej 
przywrócić do poprzedniego położenia. 

Model T64E umieszczony na modelu T75E, T97E albo 
TT98E: 
Zamocować poprzeczkę z tyłu, w dolnej części 
urządzenia T64E (rys. 40, poz. A) za pomocą 4 śrub 
dostarczonych z urządzeniem (rys. 40, poz. B). 
Umieścić na górze, zgodnie z rys. 40, przy otworach w 
klamrach (rys. 40, poz. C), wywiercić otwory o średnicy 



 

3,5 mm i zamocować klamrę za pomocą wkrętów 
samogwintujących (rys. 40, poz. D). 

- Podłączyć opcjonalne elementy urządzenia z prawej 
albo z lewej strony (rys. 9, poz. D), po zdjęciu tacki na 
mąkę i umieszczeniu elementów na belce (rys. 9, poz. 
F) i odpowiednich pokręteł (rys. 9, poz. G). 
- Zamocować ewentualne opcjonalne drzwi 
wahadłowe na wejściu albo wyjściu urządzenia, lecz 
gdy kierunek ruchu pasa jest przeciwny, drzwi należy 
zamontować zgodnie z lustrzanym odbiciem tego 
rysunku. WAŻNE! Należy zawsze montować kłódkę 
na przednich drzwiach (rys. 10, poz. H), a klucze 
należy wyjąć i przekazać pracownikom uprawnionym 
do obsługi urządzenia, aby uniknąć przypadkowego 
otwarcia przednich drzwi, co może stanowić 
poważne ryzyko poparzeniem i obrażeniami w 
kontakcie z wewnętrznymi elementami urządzenia. 
Przynajmniej jedna osoba z pracowników 
uprawnionych do obsługi urządzenia i w tym zakresie 
przeszkolonych musi być obecna przy włączeniu 
urządzenia, musi znać położenie zestawu kluczy (w 
pobliżu urządzenia), aby umożliwić awaryjne 
otwieranie drzwi. W przypadku kilku komór 
pieczenia należy oznaczyć klucze i kłódki. 

2.4.1 PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE 
WAŻNE! Podłączenie do instalacji elektrycznej mogą 
wykonywać wyłącznie uprawnieni pracownicy, 
zgodnie z lokalnymi przepisami. Przed 
przystąpieniem do podłączenia, należy sprawdzić, czy 
instalacja uziemienia spełnia europejskie normy EN. 
Przed rozpoczęciem podłączenia sprawdzić, czy 
główny przełącznik, do którego urządzenie zostanie 
podłączone, jest wyłączony. 
Na tabliczce znamionowej znajdują się wszelkie 
informacje niezbędne do poprawnego podłączenia. 

2.4.2 PODŁĄCZENIE KOMORY PIECZENIA DO 
INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 

WAŻNE! Każda komora pieczenia musi być 
wyposażona w przełącznik czterobiegunowy z 
bezpiecznikami albo z automatyczny przełącznik 
zgodny z parametrami wskazanymi na tabliczce, co 
pozwoli na odłączanie poszczególnych komór od 
sieci. 
UWAGA: Wybrane urządzenie powinno znajdować 
się z bezpośrednim otoczeniu pieca, z łatwym 
dostępem. 
Komora pieczenia dostarczana jest z tabliczką 
znamionową wskazującą wymagane napięcie (rys. 2). 
Podczas podłączania do instalacji elektrycznej 
konieczne jest zainstalowanie wtyczki zgodnej z 
obowiązującymi normami i przepisami. W zależności 
od napięcia, do jakiego przystosowany jest piec, 
określonego na tabliczce znamionowej (rys. 2), należy 
zamontować wtyczkę zgodną z poniższą tabelą: 

 
- Montaż wtyczki (rys. 12). 
WAŻNE! Upewnić się, że przewody podłączone do 
wtyczki 
nie stykają się ze sobą. 
UWAGA: tylko modele T75E T97E: Sprawdzić, czy 
kierunek obrotu jest 
zgodny ze strzałką z tyłu urządzenia 
(rys. 11) 
WAŻNE! Upewnić się, że pasy poruszają się w 
kierunku wskazanym na rys. 27 (A=standard - B=na 
zamówienie), haczykowate końcówki nie mogą 
poruszać się w kierunku, który spowoduje ich 
zaczepianie - doprowadzi to do uszkodzenia pasa i 
stanowić będzie poważne zagrożenie pochwycenia 
luźnej odzieży, kończyn, pierścionków, bransolet itp. 
Postępować zgodnie z procedurą określoną w pkt 
5.9.3, aby zmienić kierunek ruchu 
Urządzenie należy włączyć w układ ekwipotencjalny. 
Zacisk przeznaczony do tego celu znajduje się z tyłu 
urządzenia (rys. 11, poz. W). Oznaczony jest symbolem 
ZACISKU UKŁADU EKWIPOTENCJALNEGO. 

  
Po zakończeniu podłączenia należy sprawdzić, czy 
napięcie przy pracującym urządzeniu, nie odbiega od 
wartości znamionowej o więcej niż ± 10%. 
WAŻNE! Podczas odłączania urządzenia od sieci, po 
jego wyłączeniu należy odczekać przynajmniej 15 
MINUT przed odłączeniem, aby umożliwić 
rozładowanie kondensatorów obwodów 
elektrycznych. Pod żadnym pozorem nie dotykać 
styków wtyczki. 

2.4.3 PODŁĄCZENIE DO SIECI LAN (OPCJONALNE tylko 
modele T75E-T97E-TT98E) 

Podłączenie do sieci LAN możliwe jest za pomocą 
złącza wskazanego na rys. 14, poz. Q. 

3 OBSŁUGA 

3.1 WSTĘPNE CZYNNOŚCI KONTROLNE 
WAŻNE! Przed rozpoczęciem rozruchu i 
programowania pieca należy zawsze sprawdzać, czy 
wszystkie podłączenia do instalacji elektrycznej i 
uziemienia zostały poprawnie wykonane. Przed 
przystąpieniem do użytkowania urządzenia, należy je 
wyczyścić zgodnie z pkt 4.2. WAŻNE! Przed każdym 

Napięcie Wtyczk
a 

T64/
E 

T75/E T97/E TT98/
E 

V400 3N 3P+N+ 
- 

16A 32 A 63 A 63A 

V230 3 3P+® 32A 63 A 63 A 125A 

V230 1N 2P+® 64A 125 A - - 



 

uruchomieniem urządzenia należy wykonać 
następujące czynności: 
- Zwrócić szczególną uwagę na oznaczenia 
ostrzegawcze umieszczone na piecu (rys. 4a/b/c/), 
których nie wolno usuwać ani zamazywać. W razie 
uszkodzenia wymienić oznaczenia na nowe. Wszelkie 
osłony, pokrywy, mocowania i zbiorniki na mąkę 
muszą być poprawnie zamocowane i muszą 
poprawnie działać. 
- Wszelkie uszkodzone albo brakujące elementy 
wymagają wymiany i poprawnego zamocowania 
przed użyciem urządzenia. 
- Na pasie nie mogą znajdować się ciała obce. 
- Obszar roboczy musi być odpowiednio oświetlony, 
jeśli praca odbywa się w nocy albo w warunkach 
słabego oświetlenia. 
UWAGA: Przy pierwszym uruchomieniu pieca 
umieścić dwie boczne ścianki (rys. 10, poz. I) 
maksymalnie otwarte, ustawić temperaturę na 250° i 
włączyć piec na 2 godziny, następnie przejść do 
obsługi przy wybranym ustawieniu. 
Przy zimnym piecu wyregulować w następujący sposób 
następujące parametry: 
- wysokość poprzeczki na końcu pasa (rys. 9, poz. F) za 
pomocą pokręteł (rys. 9, poz. G). 
- wysokość dwóch regulowanych ścianek (rys. 10, poz. 
I) za pomocą pokręteł (rys. 10, poz. L). (Wszelkie 
zmiany tych ustawień przy nagrzanym piecu należy 
wykonać używając odpowiedniego sprzętu 
ochronnego, np. izolowanych rękawic itp. i po 
wyłączeniu pieca). 
UWAGA: Dwie boczne ścianki powinny być jak 
najniżej, aby zmniejszyć rozproszenie gorącego 
powietrza w pomieszczeniu i ograniczyć zużycie 
energii. 

- Tylko modele T75E T97E: Przepływ powietrza z 
górnej i dolnej dmuchawy (patrz pkt 5.2.1 dotyczący 
ich demontażu) można regulować luzując śruby (rys. 
13, poz. M) i zmieniając położenie w zależności od 
potrzeb. Następnie należy dokręcić śruby (ustawienie 
fabryczne jest w pełni otwarte, przed zmianą zaleca się 
wypróbować różne ustawienia temperatury i czasu na 
panelu sterowania). 

Aby uzyskać bardziej równomierne rezultaty, zaleca się 
unikania temperatur wyższych niż rekomendowane 
dla danego typu produktu. 

3.2 
URUCHOMIENIE 
WAŻNE! 
- Nigdy nie pozwalać nieupoważnionym osobom na 
obsługę urządzenia. 
- Zwrócić szczególną uwagę, aby nie dotykać 
ruchomych części ręką, włosami, bransoletami, 
pierścionkami, elementami odzieży, itp. ani żadnymi 
innymi przedmiotami, które mogą zostać 

pochwycone, ponieważ pomimo faktu, że pas 
porusza się z niską prędkością, istnieje ryzyko 
schwytania i zgniecenia przez sam pas. 
- W szczególności należy pamiętać, że w przednich 
drzwiczkach jest szkło, że regulowane ścianki boczne i 
pas nagrzewają się podczas pracy urządzenia i nie 
wolno ich dotykać, aby się nie poparzyć. W 
przypadku ustawienia kilku komór jedna na drugiej, 
komora górna może nagrzewać się, nie dotykać 
zewnętrznych ścianek. 
Trzy parametry, jakie można skonfigurować to: 
temperatura grzałki górnej, temperatura grzałki 
dolnej, czas pieczenia (czas, w którym pizza przechodzi 
przez komorę pieczenia zależy bezpośrednio od 
prędkości pasa). 
Możliwe jest zapisanie maksymalnie 20 różnych 
programów pieczenia, które można w dowolnym 
momencie włączyć albo zmienić. 
W trakcie przerw w pieczeniu można włączyć funkcję 
oszczędzania energii (tryb Economy), a funkcja blokady 
(kłódka) pozwala zablokować niektóre działania, co 
uniemożliwia obsługę urządzenia przez nieuprawnione 
osoby. Opcja Zegar (tylko modele T75E - T97E - TT98E) 
pozwala na włączanie pieca w różnych godzinach w 
każdym dniu tygodnia. 

USTAWIANIE JĘZYKA (tylko modele 
T75E-T97E-TT98E): 
Aby ustawić język, nacisnąć jednocześnie przyciski 
strzałek „lewo” i „prawo”, następnie wybrać żądany 
język za pomocą strzałek góra/dół, aby zatwierdzić, 
nacisnąć OK. 
Wyświetlana temperatura może być podana w 
stopniach Celsjusza albo Fahrenheita. Aby zmienić 
ustawienie, patrz pkt 5.13. 

3.2.1 WYŚWIETLACZ 

T75E-T97E-TT98E (rys. 28): 
Model T75E-t97E włącza się przełączając przełącznik 
(rys. 14, poz. N) do położenia „1”. 
Panel sterowania podświetli się, po kilku sekundach 
wyświetlone zostanie logo producenta, a następnie 
ekran przedstawiony na rys. 28. 
UWAGA: W przypadku naciśnięcia przycisku 
zatrzymania awaryjnego (rys. 14, poz. O) przycisk 
pozostanie wciśnięty w położeniu bezpieczeństwa i 
ponowne włączenie urządzenia nie będzie możliwe. 
Aby odblokować przycisk, należy obrócić go w lewo 
1) data i godzina 
2) zadana temperatura grzałki górnej 
3) tryb pracy (ręczny lub programowany) 
4) wskazanie stanu funkcji blokady 
5) czas pieczenia (czas, w jakim pizza przesuwa się 
przez piec) 
6) wskazanie stanu pasa 
7) wskazanie stanu funkcji oszczędzania (tryb Economy) 
8) wskazanie stanu funkcji zegara 
9) zadana temperatura grzałki dolnej 



 

10) temperatura grzałki dolnej 
11) temperatura grzałki górnej 
W lewym górnym rogu (czarne cyfry na białym tle) 
umieszczona jest data, na górze bardziej po prawej 
stronie wskazany jest tryb roboczy (ręczny albo 
zaprogramowany) i ikona kłódki wskazująca czy 
włączona jest funkcja blokady. 
Bezpośrednio poniżej znajdują się obszary dzielące 
ekran na połowę. Z lewej strony wyświetlane są 
zadane i rzeczywiste wartości temperatury grzałek. 
Ikony oznaczające grzałkę górną i dolną są białe, gdy 
grzałki są wyłączone i zmieniają kolor na czarny w 
zależności od dostarczanej mocy. 
Z prawej strony ekranu wyświetlane elementy 
zmieniają się w zależności od sytuacji, niemniej jednak 
zawsze wskazywany jest czas pieczenia (przejścia pizzy 
przez piec) oraz ikona pasa (oznaczająca trzy różne 
stany: ruch pasa, zatrzymanie, pieczenie albo 
nagrzewanie). Poniżej, z lewej strony logo producenta 
znajdują się dwa wskazania: stan zegara i stan funkcji 
oszczędzania (tryb Economy). 
W razie potrzeby można wyregulować kontrast 
wyświetlacza, patrz pkt 5.14. T64E (rys. 29b): 
Piec włącza się przełączając wyłącznik główny (rys. 
29b, poz. E) do położenia. 
Po włączeniu na panelu sterowania wyświetlone 
zostaną następujące 
parametry: 
A - temperatura grzałki górnej 
B - temperatura grzałki dolnej 
C - ustawianie czasu pieczenia 
D - wyświetlacz stanu, wyświetla stan urządzenia albo 

wykryte błędy 

3.2.2 KLAWIATURA 
(T75E-T97E - TT98E rys. 29, T64E rys. 29b): 
Poniższe przyciski znajdują się obok ekranu, ich 
szczegółowe działanie opisane jest w dalszej treści 
instrukcji: 
12) strzałka w górę / + 
13) strzałka w dół / - 
14) strzałka w prawo 
15) strzałka w lewo 
16) przycisk OK 
17) przycisk start/stop 
18) przycisk Zegar 

(T75E-T97E-TT98E), przycisk  
programowania P/ Hotkey 
(T64E) 

19) przycisk trybu Economy 
20) przycisk blokady 

Modele T75E-T97E-TT98E wyposażone są także w 
następujące opcje: 
21) przycisk programowania P 
22) przycisk programu P1 
23) przycisk programu P2 
24) przycisk programu P3 
25) przycisk programu P4 

3.2.3 URUCHOMIENIE PIECA 
Po uruchomieniu urządzenia na panelu sterowania 
wyświetlony zostanie ekran początkowy z 
ustawieniami ostatniego pieczenia (modele 
T75E-T97E-TT98E rys. 28, T64E rys. 29b). 

T75E-T97E-TT98E: 
Tryb poprzedniego pieczenia wskazany jest w prawym 
górnym rogu: Aby rozpocząć pieczenie, należy 
nacisnąć przycisk Start (o ile nie ma wskazania 
maksymalnej dopuszczalnej różnicy między 
temperaturą grzałki dolnej i górnej, patrz pkt 3.2.18). 
Na ekranie wyświetlony zostanie monit o 
potwierdzenie przyciskiem OK, następnie 
uruchomione zostaną grzałki, pas i wentylator w piecu. 
Ikona przedstawiająca pas zacznie się poruszać, 
wyświetlone zostaną fale na ekranie wskazujące fazę 
nagrzewania pieca. Ikona będzie wyświetlana do 
momentu, w którym piec osiągnie zadaną 
temperaturę. 
UWAGA: Temperatury grzałki dolnej i górnej 
powiązane są ze sobą w zakresie 20 C (T75E-T97E), co 
gwarantuje osiągnięcie temperatury pieczenia. 
Ograniczenie to można usunąć na odpowiedzialność 
operatora, ale w przypadku zakresu 20 C (T75E-T97E) 
nie jest możliwe zagwarantowanie zadanej 
temperatury (patrz pkt 3.2.18). 

T64E: 
Wyświetlacz (rys. 29b poz. D) wskazuje poprzedni tryb 
pieczenia: program ręczny albo wstępnie 
zdefiniowany. 
Aby rozpocząć pieczenie, nacisnąć przycisk „Start” (rys. 
29b poza. 17), następnie elementy grzejne, pas i 
wentylator wewnątrz urządzenia zostaną 
uruchomione (rys. 29b poz. D). Na ekranie 
wyświetlony zostanie komunikat „HEAT”, który będzie 
migał do momentu osiągnięcia zadanej temperatury. 
Po osiągnięciu zadanej temperatury, na ekranie 
wyświetlony zostanie komunikat „GO”, można 
rozpocząć pieczenie. Kropka na wyświetlaczu 
temperatury oznacza, że urządzenie jest zasilane. 
UWAGA: Między temperaturą grzałki górnej a dolnej 
(nie ograniczające się wzajemnie) może występować 
różnica nie większa niż 15°. W przypadku 
przekroczenia tego zakresu osiąganie zadanej 
temperatury i pełna obsługa urządzenia mogą nie być 
możliwe. 

3.2.4 KONFIGURACJA I ZMIANA PARAMETRÓW 
PIECZENIA: 

Ta część menu jest dostępna tylko wtedy, gdy kłódka 

nie jest założona! 

Aby zmienić ustawienia maksymalnie trzech 
parametrów bez uruchamiania pieca (temperatura 
grzałki górnej i dolnej, czas pieczenia), należy użyć 
przycisków ze strzałkami. Każde naciśnięcie przycisku 
ze strzałką w prawo albo w lewo spowoduje wybranie 
jednej z trzech wartości (zaznaczone pogrubieniem). 



 

W przypadku modelu T64E miga odpowiednia ikona na 
wyświetlaczu, można wtedy zmienić cztery parametry: 
temperaturę grzałki górnej, dolnej, czas i program 
pieczenia. Wybrany parametr zacznie migać. W 
przypadku wyboru temperatury grzałki górnej i dolnej, 
na wyświetlaczu wskazana jest wartość zadana. W 
przypadku wyboru parametru programu pieczenia, na 
wyświetlaczu temperatury zostanie wskazana wartość 
zadana programu. Po wyborze wymaganej wartości 
można zmienić wartość za pomocą przycisków ze 
strzałkami. 
UWAGA: Powyższe czynności można wykonać także 
w trakcie pieczenia, a jeśli zmiany jednego z 
parametrów wprowadzane są z programu ogólnego, 
piec automatycznie wyjdzie z tego programu i 
przejdzie do trybu ręcznego. 

Tylko model TT98E: Można ustawić liczbę 
wyświetlanych i dostępnych temperatur: 1, 2 albo 4. 
Aby ustawić liczbę wyświetlanych temperatur, 
nacisnąć i przytrzymać przycisk OK i przycisk strzałki w 
lewo. 
Następnie wybrać jedną z trzech opcji (1 temperatura, 
2 temperatury, 4 temperatury) za pomocą przycisków 
ze strzałkami w górę i w dół. Nacisnąć OK, aby 
zatwierdzić. Jeśli ustawiono 4 temperatury, 
maksymalna różnica pomiędzy temperaturą grzałki 
dolnej i górnej wynosi 15°C i 30°C pomiędzy różnymi 
temperaturami (patrz przykład na rys. 30, poz.  F) (w 
trybie 4 temperatur funkcja OGRANICZENIA ZADANEJ 
TEMPERATURY GÓRNEJ-DOLNEJ z pkt 3.2.18 nie jest 
włączona). 

- Maksymalna temperatura zadana 400°C (T75E). 
- Minimalny standardowy czas pieczenia 2 minuty. 
- Maksymalny standardowy czas pieczenia 20 minut. 

Silnik przekładniowy pasa wyposażony jest w bieg 
wsteczny, który (bez względu na obciążenie pasa) 
gwarantuje równomierny czas transportu pizzy. 

Aby sprawdzić czas transportu w przypadku modelu 
T75E i T97E, należy zmierzyć czas od momentu wejścia 
pizzy do komory pieca do momentu wyjścia pizzy z 
pieca. 

Aby sprawdzić czas transportu w przypadku modelu 
T64E - TT98, należy zmierzyć czas od momentu wejścia 
pizzy do komory pieca do momentu wyjścia pizzy z 
pieca. W modelach T64E-TT98E można także ustawić 
czas pieczenia na zero, przez to pas pozostanie 
bezczynny. 

3.2.5 URUCHOMIENIE JEDNEGO Z 20 
PROGRAMÓW 
Jeśli po włączeniu piec ustawiony jest na tryb ręczny 

albo program inny niż wymagany, wybrać inny 

program naciskając przyciski (P1, P2, P3 albo P4): 

nacisnąć, aby ustawić odpowiedni program (1, 2, 3 
albo 4); nacisnąć i przytrzymać, wówczas 
wyświetlony zostanie monit o wciśnięcie kolejnego 

przycisku w celu ustawienia drugiego parametru 
(przycisk należy nacisnąć w ciągu 5 sekund, w 
przeciwnym razie uwzględniona zostanie tylko 
pierwsza liczba). Dzięki temu możliwe jest 
ustawienie 20 różnych programów (1, 2, 3, 4, 11, 
1213, ..., 44); 
w tym momencie dane wybranego programu 
zostaną wyświetlone na monitorze, następnie można 
rozpocząć pieczenie naciskając przycisk Start (patrz 
pkt 3.2.3) 

T64E (patrz rys. 29b) 
Jeśli przy włączonym piecu uruchomiony zostanie tryb 
ręczny albo urządzenie zostanie przełączone do 
programu innego niż wymagany, należy użyć przycisk 
strzałki w lewo (albo w prawo, na wyświetlaczu miga 
poz. D), następnie wybrać żądany program oznaczony 
komunikatem „Pr □ □” za pomocą strzałki w górę albo 
w dół. Podczas przeglądania wyświetlanych 
programów, w opcjach temperatury grzałek i czasu 
pieczenia wskazywane są wartości zadane dla 
wybranego programu. 
Po przejściu do wymaganego programu nacisnąć OK, 
aby zatwierdzić. Jeśli przycisk OK nie zostanie 
naciśnięty w ciągu kilku sekund, na wyświetlaczu 
pojawi się poprzednio wybrany program. 
Model T64E wyposażony jest w 20 programów 
zwykłych i dwa specjalne: STEP (etap) i RETURN 
(powrót). 
Programu STEP (oznaczony na wyświetlaczu D jako 
„StEP”) można używać podczas przerwy w pracy. 
Umożliwia to uruchomienie pasa przenośnika dla 
pojedynczego modułu pieczenia. Aby użyć tego 
programu, wybrać pozycję STEP z listy programów. 
Nastąpi zatrzymanie pasa przenośnika. Umieścić 
produkt na końcu pasa, następnie nacisnąć przycisk P / 
Hotkey”, aby rozpocząć pieczenie: pas zacznie 
przesuwać się, przemieszczając produkt w zadanym 
czasie. Następnie pas zatrzyma się do momentu 
naciśnięcia przycisku „P / Hotkey”. 
Programu RETURN (wskazany na wyświetlaczu D 
komunikatem „retu”) można użyć do czasów pieczenia 
dłuższych niż maksymalne dopuszczalne (albo do 
potraw wyjmowanych z pieca z tej samej strony, z 
której zostały wprowadzone). Umożliwia to 
uruchomienie pasa przenośnika dla podwójnego 
modułu pieczenia. Aby użyć tego programu, wybrać 
pozycję RETU z listy programów. Nastąpi zatrzymanie 
pasa przenośnika. Umieścić produkt na krawędzi pasa, 
następnie nacisnąć przycisk P / hotkey, aby rozpocząć 
pieczenie. Pas zacznie się poruszać, następnie 
produkty zostaną odebrane w zadanym czasie, 
następnie kolejna partia zostanie przekazana w 
kierunku przeciwnym, na zadany czas, Przykład: 12 
minut - zadany czas pieczenia, całkowity czas pieczenia 
24 minut. Ustawienie to nie jest przeznaczone do 
standardowych operacji. 



 

UWAGA: W przypadku korzystania z programów STEP 
i RETURN, jeśli żaden przycisk nie zostanie naciśnięty 
po 2 minutach od ostatniego pieczenia, piec 
automatycznie przejdzie w tryb ECONOMY wskazany 
na wyświetlaczu komunikatem „ECO2”. Po wybraniu 
nowego cyklu pieczenia albo innego programu 
pieczenia, piec powróci do standardowego trybu 
ustawień. 

3.2.6 KONFIGURACJA PROGRAMU 
Ta część menu jest dostępna tylko wtedy, gdy blokada 

(kłódka) jest wyłączona! 

Aby zapisać 3 charakterystyczne wartości danej 
czynności (temperatura grzałki górnej, temperatura 
grzałki dolnej, temperatura pieczenia) po ich 
ustawieniu za pomocą przycisków ze strzałkami 9patrz 
pkt 3.2.4), nacisnąć przycisk „Program”. 

T75E-T97E-TT98E: 
Zostanie wyświetlony monit z pytaniem, pod którym 
numerem program ma być zapisany. Wybrać program 
za pomocą przycisku P1, P2, P3 albo P4 w sposób 
opisany w pkt 3.2.5. 

T64E 
Na wyświetlaczu wskazany zostanie komunikat „Pr01” 
(rys. 29b poz. D). Za pomocą przycisków ze strzałkami 
w górę albo w dół wybrać program do zapisania. 
Nacisnąć OK, aby zatwierdzić. 

3.2.7 ZMIANA PROGRAMU 
Ta część menu jest dostępna tylko wtedy, gdy blokada 

(kłódka) jest wyłączona! 

Aby zmienić zapisany program, należy najpierw 
wywołać program naciskając odpowiedni przycisk 
(patrz pkt 3.2.5), następnie zmienić wartości używając 
przycisków ze strzałkami. Po zmianie jednego z trzech 
parametrów panel sterowania przełączy się do trybu 
ręcznego. Aby zapisać nowe wartości, postępować 
zgodnie z opisem z pkt 3.2.6. 
UWAGA: W przypadku modelu T64E, jeśli używany 
jest program STEP albo RETURN, parametry są 
automatycznie zmieniane po każdej zmianie 
parametrów pieczenia! 

3.2.8 FUNKCJA BLOKADY: 
Funkcja ta pozwala zablokować niektóre czynności ze 
względów bezpieczeństwa: 
Wyłączone są następujące funkcje: 
- zapisywanie programów (naciśnięcie przycisku 
„Program” nie spowoduje zapisania); 
- zmiana parametrów pieczenia w trakcie albo przed 
pieczeniem (można tylko użyć jednego z zapisanych 
programów); 
- ustawienie zegara (o ile jest na wyposażeniu); 
Dostępne są następujące funkcje: 
- zastosowanie jednego z ustawionych wstępnie 
programów; 
- wybór trybu „Economy”; 
- włączenie zegara (ale nie zmiana czasu). 

3.2.9 WŁĄCZANIE FUNKCJI BLOKADY 
T75E-T97E-TT98E: 
Aby włączyć albo wyłączyć funkcję blokady, należy 
nacisnąć odpowiedni przycisk. 
Po naciśnięciu przycisku zostanie wyświetlony 
komunikat dotyczący wprowadzenia hasła, co umożliwi 
włączenie albo wyłączenie zegara. (w momencie 
dostawy urządzenia ustawione hasło to 1 1 1 1, 
potwierdzenie nie jest wymagane do momentu 
wprowadzenia nowego hasła). 

T64E 
W celu uruchomienia albo wyłączenia funkcji 
blokady, nacisnąć odpowiedni przycisk i 
jednocześnie przycisk strzałki w górę (rys. 29b, poz. 
20+12). Przy każdym uruchomieniu 
zabezpieczonych czynności, na wyświetlaczu 
wskazany zostanie komunikat „LOC”. Aby ją 
wyłączyć, należy nacisnąć jednocześnie przyciski 
blokady „Lock” (kłódka) i strzałki w dół (rys. 29b, 
poz. 20+13). Na wyświetlaczu (rys. 29b, poz. D) 
wskazany zostanie komunikat „LOC”. 

3.2.10 ZAPISYWANIE HASŁA 
(modele T75E-T97E-TT98E) 
Aby zapisać nowe hasło, należy nacisnąć i przytrzymać 
przycisk blokady, zostanie wyświetlony monit o nowe 
hasło (cztery gwiazdki wskazują liczbę znaków do 
wpisania, można wpisać znaki dostępne na klawiaturze 
1, 2, 3, 4) 

3.2.11. USTAWIANIE DATY I 
GODZINY (modele T75E-T97E-TT98E) 
Aby ustawić datę i godzinę, należy jednocześnie 
nacisnąć przyciski ze strzałkami w prawo i w lewo. Po 
naciśnięciu przycisku OK w celu zatwierdzenia można 
zmienić datę i godzinę za pomocą przycisków ze 
strzałkami (strzałki w lewo i w prawo, aby przechodzić 
z jednego pola na drugie, w górę i w dół, aby zmienić 
wartość). Aby zapisać zmiany, nacisnąć OK. 

3.2.12 USTAWIANIE GODZINY URUCHOMIENIA 
ZA POMOCĄ ZEGARA (modele T75E-T97E-TT98E) 
Ta część menu jest dostępna tylko wtedy, gdy blokada 

(kłódka) jest wyłączona! 

Możliwe jest ustawienie uruchomienia pieca, można 
wprowadzić dwie opcje uruchamiania i dwie opcje 
wyłączania na każdy dzień tygodnia. Aby ustawić zegar 
codzienny, należy nacisnąć przycisk zegara z lewej 
strony ekranu. Wyświetlone zostaną dni tygodnia, z 
godziną przypisaną do każdego dnia. Na górze 
wyświetlacza wskazany zostanie czas porannego / 
popołudniowego uruchomienia (ON) i porannego / 
popołudniowego wyłączenia (OFF). Za pomocą 
przycisku ze strzałką w prawo wybrać dzień albo 
godzinę do zmiany, następnie przyciskami ze 
strzałkami w górę i w dół ustawić godzinę. 
Aby uruchomić tę funkcję, należy ustawić wartości ON i 
OFF dla każdej godziny. 



 

Przyciskiem „P” można przewijać codzienne ustawienia 
zegara. 

3.2.13 WŁĄCZANIE ZEGARA 
(modele T75E-T97E-TT98E) 
Aby włączyć zegar (po wykonaniu czynności 3.2.12), 
nacisnąć przycisk zegara, a następnie OK. 
Codzienny zegar włączany jest jeśli ustawiono godziny 
włączenia i wyłączenia. 
WAŻNE! Do automatycznego uruchamiania pieca 
wystarczy wprowadzić godzinę włączenia, aczkolwiek 
w takim przypadku wyłączenie odbywa się ręcznie. 
Włączenie zegara sygnalizowane jest komunikatem 
„TIMER ON (ZEGAR WŁ.)” na ekranie (u dołu, na 
środku). 
Po osiągnięciu czasu włączenia wyemitowany zostanie 
sygnał dźwiękowy (trwający ok. minuty) ostrzegający o 
włączeniu się pieca, a na ekranie wyświetlony zostanie 
komunikat o uruchomieniu „Switching On:” i czas do 
uruchomienia w sekundach. 
Naciśnięcie przycisku OK na tym etapie spowoduje 
przerwanie procesu uruchamiania. 
Po upływie jednej minuty od uruchomienia sygnału 
dźwiękowego i wyświetlenia komunikatu (patrz pkt 
3.2.12) rozpocznie się nagrzewanie. 
WAŻNE! Sygnał dźwiękowy oznacza, że piec zostanie 
uruchomiony i dlatego wszystkie osoby stojące w 
pobliżu pieca powinny odsunąć się na bezpieczną 
odległość albo odłączyć zasilanie. Wszystkie osoby 
znajdujące się w tym czasie w pobliżu pieca powinny 
być świadome jego funkcji i związanego z tym ryzyka, 
aby zapewnić sobie bezpieczeństwo. Przed 
automatycznym wyłączeniem się pieca wyemitowany 
zostanie sygnał dźwiękowy informujący o 
nadchodzącym wyłączeniu. Na wyświetlaczu jest 
wtedy wskazywany komunikat o wyłączeniu „Switching 
off:” oraz czas do wyłączenia w sekundach. Także w 
tym przypadku naciśnięcie przycisku OK powoduje 
przerwanie procesu wyłączania. 
UWAGA: W przypadku wystąpienia przerwy w 
zasilaniu przy włączonym zegarze nie nastąpi zmiana 
parametrów, ważne jest natomiast przywrócenie 
zasilania przed nadejściem czasu włączenia pieca. 

3.2.14 FUNKCJA ECONOMY 
Funkcja „Economy” pozwala na podtrzymanie 
temperatury pieca przy jednoczesnym zmniejszeniu 
zużycia energii. Jest to idealne rozwiązanie w 
przypadku przerw w pieczeniu, w którym następuje 
zmniejszenie maksymalnej mocy dostarczanej do 
grzałek dolnej i górnej. 

3.2.15 WŁĄCZANIE FUNKCJI ECONOMY 
T75E-T97E-TT98E: 
Aby ustawić funkcję Economy, nacisnąć przycisk 
„Economy”. Jeśli piec jest wyłączony włączenie tej 
funkcji wskazane jest w prawym dolnym rogu 
wyświetlacza za pomocą komunikatu: „Economy on”, a 
gdy piec pracuje albo gdy zaczyna działać, wyświetlana 

jest ikona skarbonki z prawej strony, w miejscu ikony 
pasa. 

 
Dostępne są dwa typy funkcji Economy: 
- ECO1: zmniejsza moc dostarczaną do pieca. Funkcję 

włącza się naciskając przycisk „Economy”. Na 
wyświetlaczu pojawi się komunikat „ECO1”. 

- ECO2: zmniejsza moc dostarczaną do pieca i 
zatrzymuje piec. Funkcję włącza się naciskając i 
przytrzymując przycisk „Economy”. Na wyświetlaczu 
pojawi się komunikat „ECO1”. 

Aby wyłączyć funkcję Economy i powrócić do zwykłego 
działania, nacisnąć przycisk „Economy”. 

3.2.16 WYŚWIETLANIE 
ALARMÓW T75E-T97E-TT98E: 
W przypadku wystąpienia problemów na ekranie 
urządzenia mogą być wyświetlone następujące 
ALARMY: 
1) Alarm zatrzymania pasa 
2) Alarm zatrzymania wentylatora (tylko modele 
T75E-T97E) 
3) Alarm przekroczenia maksymalnej temperatury 
W przypadku wystąpienia dowolnego z powyższych 
alarmów na wyświetlaczu wskazanie zostanie typ 
alarmu, a urządzenie zostanie wyłączone. Alarm 
wskazany na wyświetlaczu i za pomocą sygnału 
dźwiękowego można przerwać naciskając przycisk 
STOP. Alarm wskazywany będzie nawet po ustaniu 
warunków alarmu, np. zakładając, że temperatura 
przekracza maksymalny próg przewidziany na dany 
okres, a następnie powraca do wartości normalnych. 
Po ustaniu warunku alarmu, na monitorze urządzenia 
wciąż będzie wyświetlany alarm, a piec pozostanie 
wyłączony do momentu ponownego uruchomienia. 
Sygnalizuje to operatorowi wystąpienie problemu, 
nawet jeśli w momencie wystąpienia w pobliżu pieca 
nikogo nie ma. Po naciśnięciu przycisku „Stop” 
wyświetlacz powróci do początkowej strony a 
komunikat alarmowy nie będzie widoczny. Nie oznacza 
to jednak, że alarm zniknie: jeśli problem nadal 
występuje, alarm zostanie wyświetlony ponownie 
niezwłocznie po kolejnym uruchomieniu pieca i 
urządzenie zostanie ponownie wyłączone. WAŻNE! W 
przypadku nieprawidłowej pracy albo awarii 
urządzenia, należy je zatrzymać wykonując czynności 
z punktu 3.3. 

T64E 
W przypadku wystąpienia problemów na ekranie 
urządzenia (rys. 29, poz. D) mogą być wyświetlone 
następujące ALARMY: 
1) ALL1 - alarm ogólny (wentylator, zbyt wysoka 
temperatura w przedziale silnika, zbyt wysoka 
temperatura w komorze pieczenia) 
2) ALL2 - alarm termopary 
3) ALL3- alarm przegrzania panelu elektrycznego 



 

Pozostawić urządzenie do ostygnięcia i wezwać 
serwis techniczny w celu usunięcia przyczyny awarii 
upewnić się, ze żadna część urządzenia nie uległa 
uszkodzeniu. 
W określonych warunkach roboczych piec może 
zablokować się albo wyłączyć z następujących 
przyczyn: 
- Silnik pasa przenośnikowego wyposażony jest w 
elektryczny system zabezpieczający, który zatrzymuje 
silnik w przypadku nadmiernego poboru mocy. 
- Silnik wentylatora wyposażony jest w bezpiecznik 
termiczny, który zatrzymuje silnik w przypadku 
nadmiernego poboru mocy. Aby uruchomić silnik 
ponownie po usunięciu przyczyny problemu, należy 
najpierw odczekać, aż ostygnie. 
- Jeśli wewnętrzna temperatura przekracza 
maksymalny próg z uwagi na awarię, automatycznie 
zadziała termostat bezpieczeństwa i zablokuje pracę 
pieca. Aby przywrócić normalne działanie, należy 
odkręcić zaślepkę zabezpieczającą termostat (rys. 14, 
poza. P), nacisnąć przycisk znajdujący się pod nią, aby 
ponownie włączyć termostat i założyć zaślepkę, aby 
zabezpieczyć termostat i zapewnić poprawną pracę 
urządzenia.  
WAŻNE! Jeśli usterka nadal występuje po ponownym 
uruchomieniu urządzenia, należy je zatrzymać 
zgodnie z procedurą podaną w pkt. 3.3, odłączyć od 
gniazdka i skontaktować się z serwisem. 

3.2.17 OPIS IKON (tylko modele T75E T97E-TT98E) 
ALARMY rys. 30: 
A Alarm przekroczenia maksymalnej temperatury  
B Alarm wentylatora (tylko modele T75E-T97E)  
C Alarm pasa 
ZEGAR rys. 31 H 
Zegar włączony. 

STAN PIECA rys. 31 I Piec 
wyłączony. 
L Piec włączony, faza nagrzewania  

M Piec włączony, faza pieczenia  

N Włączona funkcja Economy 

3.2.18 OGRANICZENIA DOTYCZĄCE ZADANEJ 
TEMPERATURY GRZAŁEK GÓRNEJ I DOLNEJ 
(TYLKO MODELE T75E-T97E-TT98E) 

Aby zapewnić lepszą kontrolę i bezpieczeństwo, 
urządzenie sterownicze wyposażono w opcję 
ograniczenia temperatury grzałek do określonego 
zakresu. 
Jeśli różnica pomiędzy temperaturami grzałek sięga 
20°C (modele T75E-T97E) albo 15°C (TT98E) (jest to 
parametr, którego użytkownik nie może zmienić), z 
prawej strony, pod wskazaniem czasu pieczenia 
wyświetlany jest komunikat informujący o tym, że 
osiągnięta została maksymalna dopuszczalna różnica 
pomiędzy tymi dwiema wartościami (przykład: T75E - 
T97E na rys. 32). 

Rys. 32 - Ostrzeżenie: osiągnięto maksymalną różnicę 
pomiędzy temperaturą grzałki górnej a dolnej Rys. 33 - 
Ostrzeżenie: Przekroczono maksymalną różnicę 
pomiędzy temperaturą grzałki górnej dolnej a dolnej. 
W takim przypadku użytkownik ma dwie opcje: 
1) nacisnąć „OK”, aby usunąć ograniczenie 
temperatury; 
2) używać przycisków ze strzałkami w normalny 
sposób. 
Naciśnięcie „OK” powoduje przejście do trybu 
swobodnego, komunikat znika a piec można używać w 
zwykły sposób. Jeśli przycisk „OK” nie zostanie 
naciśnięty i zastosowane będą strzałki w górę i w dół, 
komunikat zniknie, jeśli wartości znajdują się w 
zakresie maksymalnej dopuszczalnej różnicy, 
natomiast w przypadku przekroczenia tej różnicy, 
zwiększenie (zmniejszenie) jednej wartości spowoduje 
jednoczesne zwiększenie (zmniejszenie) drugiej. 
W przypadku naciśnięcia „OK” w celu usunięcia 
ograniczenia temperatury, komunikat podobny do 
wskazanego na rys. 33 zostanie wyświetlony jako 
ostrzeżenie. 
Po naciśnięciu przycisku Start pieca nie będzie możliwe 
wprowadzenie ani usunięcie ograniczeń temperatury - 
można to zrobić tylko przy wyłączonym piecu. 
Oba komunikaty dotyczące różnicy temperatury znikną 
po naciśnięciu przycisku Start. Po włączeniu pieca 
komunikat kontrolny nie zostanie wyświetlony, a dwie 
zadane temperatury będą ograniczone albo 
swobodne, zgodnie z ustawieniami wprowadzonymi 
przy wyłączonym piecu. Po naciśnięciu przycisku Stop 
ponownie dostępna będzie opcja wyboru, czy 
temperatury mają być ustalane swobodnie, czy też 
mają być ograniczone. 
Komunikaty kontrolne wprowadzono także do 
wywołań programów. Komunikaty ostrzegawcze 
znikają po wyłączeniu pieca, jeśli czas pieczenia jest 
zmieniany. Pojawią się ponownie niezwłocznie po 
zmianie zadanych temperatur. 
W przypadku naciśnięcia „OK” w celu usunięcia 
ograniczenia temperatury, jeśli różnica między 
temperatury zawiera się w zakresie 20°, komunikat 
zniknie, ale zostanie wyświetlony ponownie w 
przypadku późniejszego przekroczenia zakresu. 
W czasie pracy w trybie ręcznym i swobodnym po 
naciśnięciu „OK” należy dostosować parametry do 
zewnętrznego zakresu, włączyć piec, przygotować 
potrawę i wyłączyć piec. Jeśli temperatury znajdują się 
poza zakresem, pozostaną poza zakresem i 
wyświetlony zostanie komunikat ostrzegawczy 
wskazany na rys, 32. To samo dotyczy pracy w trybie 
ręcznym, poza zakresem, przy wyłączonej jednostce 
sterowania: postępować w sposób określony powyżej. 
Zapisać program z usuniętym ograniczeniem 
temperaturami, ale przy różnicy 20°C )T75E-T97E) albo 
15°C (TT98E). Po wywołaniu i uruchomieniu programu 
temperatury pozostaną ograniczone. 



 

 
3.3 ZATRZYMYWANIE  
T64E: 
Aby zatrzymać urządzenie, nacisnąć przycisk STOP (rys. 
29 poz. 17); wentylator i pas będą pracować przez ok. 
30 minut, aby stopniowo obniżać temperaturę i 
chronić części urządzenia. Zasilanie można odłączyć 
po upływie tego czasu, zmieniając położenie 
przełącznika na „0” (rys. 29b poz. E). 
WAŻNE! W razie awarii odciąć zasilanie obracając 
przełącznik główny do położenia „0” (rys. 20. poz. E). 

Modele T75E T97E: 
Aby zatrzymać urządzenie, nacisnąć przycisk STOP (rys. 
29 poz. 17); wentylator i pas będą pracować przez ok. 
12 minut, aby stopniowo obniżać temperaturę i 
chronić części urządzenia. Zasilanie można odłączyć 
po upływie tego czasu, zmieniając położenie 
przełącznika na „0” (rys. 14 poz. N). 

T75E T97E TT98E: WAŻNE! W razie awarii odłączyć 
zasilanie naciskając przycisk wyłączenia awaryjnego 
(rys. 14, poz. O). 
UWAGA: W przypadku naciśnięcia przycisku 
zatrzymania awaryjnego (rys. 14, poz. O) przycisk 
pozostanie wciśnięty w położeniu bezpieczeństwa do 
momentu odblokowania poprzez obrócenie w lewo. 

3.4 OBSŁUGA 
Po ustawieniu żądanych parametrów pieczenia 
umieścić produkt do obróbki na odpowiednim podłożu 
(ruszt do pizzy itp.), sprawdzając, czy przez otwory 
rusztu nie opada ciasto. Za pomocą łopaty przełożyć 
ruszt na pas przy wejściu do komory pieca, pizza 
zostanie przeprowadzona przez komorę i upieczona. W 
przypadku wątpliwości dotyczących wartości, jakie 
należy ustawić, rozpocząć pieczenie w temperaturze 
310 °C (modele T64E-TT98E 270°C) dla grzałki górnej i 
dolnej, czas pieczenia 4 minuty, następnie 
modyfikować ustawienia w zależności od uzyskanych 
wyników. Piec nagrzewa się do takiej temperatury w 
ok. 25-35 minut, rozpocząć pieczenie po osiągnięciu 
zadanej temperatury. WAŻNE! Pizzę należy podawać i 
wyjmować z pieca za pomocą odpowiedniego sprzętu, 
np. łopat (rys. 15 poz. O), z zachowaniem szczególnej 
ostrożności; podczas pracy pieca nie zbliżać się do 
jego ruchomych części. Wszelkie czynności należy 
wykonywać na wyłączonym piecu. 
Postęp pieczenia można obserwować przez okienko w 
drzwiczkach przednich (o ile są w nie wyposażone). 
Jeśli konieczna jest ingerencja w produkt, np. usunięcie 
pęcherzyków powietrza używając odpowiednich 
przyborów, można to zrobić, z zachowaniem 
szczególnej ostrożności, po otwarciu drzwi za pomocą 
uchwytu (rys. 15 poz. Q) w modelach w niego 
wyposażonych. 
WAŻNE! Dostęp do wnętrza komory możliwy jest 
wyłącznie za pomocą odpowiednich narzędzi, 

uważając, by nie zaczepić o pas i upewniając się, że 
narzędzia nie spowodują wciągnięcia kończyn 
operatora do komory. 
Nie wolno wkładać żadnej części ciała do komory, 
ponieważ istnieje poważne ryzyko poparzeń lub 
pochwycenia albo zgniecenia przez pas. WAŻNE! Przy 
wyjściu z komory pieca, gotowy produkt może być 
bardzo gorący i spowodować poparzenia, zwłaszcza 
jeśli pas jest położony wysoko względem operatora. 

4 ZWYKŁA KONSERWACJA 

4.1 WSTĘPNE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z 
BEZPIECZEŃSTWEM 
WAŻNE! Przed wykonaniem czynności 
konserwacyjnych należy zatrzymać urządzenie 
zgodnie z procedurą określoną w pkt. 3.3 i odciąć 
zasilanie, następnie odłączyć kabel zasilający z 
gniazdka ściennego. Wszystkie czynności wykonywać 
na zimnym piecu. 
Wszystkie czynności konserwacyjne muszą być 
wykonywane przez wykwalifikowanych techników, 
przy użyciu odpowiednich zabezpieczeń. Wszystkie 
środki bezpieczeństwa mają na celu utrzymanie pieca 
w dobrym stanie technicznym, nieprzestrzeganie tych 
środków może prowadzić do poważnych uszkodzeń, 
które nie zostaną objęte gwarancją a także do ryzyka. 
4.2 MYCIE REGULARNE 
Po przeprowadzeniu czynności opisanych w pkt 4.1 
powyżej, wyczyścić urządzenie w następujący sposób: 
codziennie, na zakończenie pracy, po ostygnięciu 
urządzenia, 
ostrożnie usunąć z części pieca wszelkie pozostałości 
żywności, które 
osadziły się w trakcie pieczenia, za pomocą wilgotnej 
gąbki lub 
ściereczki i niewielkiej ilości wody z mydłem (w razie 
potrzeby). Opłukać i osuszyć powierzchnię, 
elementy z wykończeniem satynowym wycierać 
zgodnie z kierunkiem wykończenia. 
Ostrożnie wyczyścić wszystkie dostępne części. 
UWAGA: Pas wyczyścić twardą nylonową szczotką. 
Wysunąć tace na mąkę z lewej i prawej strony (rys. 9, 
poz. T), wyczyścić i założyć ponownie. 
WAŻNE! Codziennie dokładnie usunąć ślady tłuszczu, 
ponieważ stanowi on potencjalne zagrożenie 
pożarowe. 
WAŻNE! Nigdy nie czyścić urządzenia bezpośrednim 
strumieniem wody pod ciśnieniem. 
Nie dopuszczać do kontaktu elementów 
elektrycznych z wodą ani środkami czyszczącymi. 
Zabrania się używania toksycznych i szkodliwych 
środków czyszczących. 
UWAGA: Nie czyścić hartowanej szyby drzwi, zanim 
ostygnie. 
hot. 
Nie używać rozpuszczalników, środków czyszczących 
zawierających żrące substancje (chlorki, kwasy, 



 

substancje powodujące korozję, substancje ścierne 
itp.) ani przedmiotów, które mogą uszkodzić 
powierzchnię. Przed ponownym uruchomieniem 
urządzenia upewnić się, że w środku nie 
pozostawiono żadnych przedmiotów używanych do 
czyszczenia. 

4.3 OKRESY PRZESTOJU 
Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy 
okres: 
- Odłączyć od zasilania. 
- Nakryć, aby zabezpieczyć przed kurzem. 
- Okresowo wietrzyć pomieszczenie. 
- Przed ponownym użyciem wyczyścić.  



 

5 SZCZEGÓLNA KONSERWACJA 

5.1 WSTĘPNE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z 
BEZPIECZEŃSTWEM! Przed przystąpieniem do 
czynności konserwacyjnych należy zatrzymać i 
wyłączyć urządzenie zgodnie z pkt 3.3, następnie 
odłączyć od źródła zasilania odłączając wtyczkę od 
gniazdka. Wszystkie czynności wykonywać na zimnym 
piecu. 
Wykonując czynności konserwacyjne oświetlić obszar 
roboczy - w nocy i w przypadku słabej widoczności. 
Wszystkie czynności konserwacyjne i naprawcze 
muszą być wykonywane przez wykwalifikowanych, 
uprawnionych i wyspecjalizowanych techników, przy 
użyciu odpowiednich zabezpieczeń, zatwierdzonych 
przez producenta. 
Drzwi pieca zabezpieczone kłódką (rys. 10 poz. H) 
mogą otwierać wyłącznie technicy świadomi ryzyka i 
używający odpowiedniego sprzętu ochronnego. 
Wszystkie środki bezpieczeństwa mają na celu 
utrzymanie pieca w dobrym stanie technicznym, 
nieprzestrzeganie tych środków może prowadzić do 
poważnych uszkodzeń, które nie zostaną objęte 
gwarancją a także do ryzyka. 
WAŻNE! Okresowo (przynajmniej raz w doku) i przy 
każdym wystąpieniu problemów w działaniu 
urządzenia, stan urządzenia musi sprawdzić technik 
specjalista. Powinien wówczas sprawdzić, czy 
termostat bezpieczeństwa pracuje poprawnie i 
skontrolować stan panelu elektrycznego oraz 
wentylatora (jeśli jest na wyposażeniu), w razie 
potrzeby oczyścić z kurzu. 
WAŻNE! Tylko model T64E: w przypadku zdjęcia 
urządzenia z kotew mocujących je do posadzki, należy 
zwrócić szczególną uwagę na zachowanie jego 
stabilności. Nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru i 
jak najszybciej przywrócić do poprzedniego 
położenia. 

5.2 MYCIE OGÓLNE 
WAŻNE! Podczas wysuwania części urządzenia z 
komory pieczenia występuje ryzyko kontaktu z 
ostrymi krawędziami (żebra elementów grzewczych 
itp.), dlatego wszystkie takie czynności należy 
wykonywać przy użyciu odpowiedniego sprzętu 
ochronnego (rękawice, gogle itp.). Czynności te 
powinni wykonywać pracownicy świadomi ryzyka, z 
zachowaniem szczególnej ostrożności. 
Po przeprowadzeniu czynności opisanych w pkt 5.1 
powyżej, wyczyścić urządzenie w następujący sposób: 
Regularnie czyścić urządzenie. 
Po ostygnięciu ostrożnie usunąć ze wszystkich 
elementów wewnętrznych i zewnętrznych wszelkie 
resztki żywności za pomocą wilgotnej gąbki lub 
ściereczki, w razie potrzeby użyć niewielkiej ilości wody 
ze środkiem myjącym. Opłukać i osuszyć części, 
elementy z wykończeniem satynowym wycierać 
zgodnie z kierunkiem wykończenia. 

UWAGA: Na koniec mycia wewnętrzne dmuchawy 
należy zamontować w ich pierwotnym położeniu. 
Nieprawidłowy montaż dmuchaw powoduje zmianę 
parametrów pieczenia. 

WAŻNE! Regularnie i dokładnie usuwać ślady 
tłuszczu, ponieważ stanowi on potencjalne 
zagrożenie pożarowe. 
UWAGA! Zaleca się regularne czyszczenie dostępnych 
końców termopary, pozwoli to na utrzymanie ich w 
dobrym stanie technicznym. 
WAŻNE! Nigdy nie czyścić urządzenia bezpośrednim 
strumieniem wody pod ciśnieniem. 
Nie dopuszczać do kontaktu elementów 
elektrycznych z wodą ani środkami czyszczącymi. 
Zabrania się używania toksycznych i szkodliwych 
środków czyszczących. 
UWAGA: Nie czyścić hartowanej szyby drzwi, zanim 
ostygnie. 
hot. 
Nie używać rozpuszczalników, środków czyszczących 
zawierających żrące substancje (chlorki, kwasy, 
substancje powodujące korozję, substancje ścierne 
itp.) ani przedmiotów, które mogą uszkodzić 
powierzchnię. Przed ponownym uruchomieniem 
urządzenia upewnić się, że w środku nie 
pozostawiono żadnych przedmiotów używanych do 
czyszczenia. 

5.2.1 DEMONTAŻ CZĘŚCI 
WAŻNE! Niektóre z poniższych czynności, np. 
demontaż pasa muszą wykonywać dwie osoby. 
Po przeprowadzeniu czynności opisanych w pkt 5.1 
powyżej, w następujący sposób uzyskać dostęp do 
wszystkich części: 
- Zdjąć kłódkę (rys. 10, poz. H), otworzyć łącznik (rys. 
10, poz. R) i otworzyć przednie drzwi (rys. 10, poz. S). 
- Wysunąć górne dmuchawy. 
- Podnieść dwie regulowane ścianki (rys. 10, poz. I) za 
pomocą pokręteł (rys. 10, poz. L). 
- Zdjąć opcjonalne części produktu (rys. 9). 
- Zdjąć prawą i lewą tackę na mąkę (rys. 9, poz. T). 
- Zdjąć pokrywę łączenia pasa (rys. 16, poz. U) 
odkręcając śruby mocujące (rys. 16, poz. X). 
- Podnieść pas od strony silnika na kilka centymetrów i 
zdjąć (rys. 16, poz. C). 
- Wyjąć pas przenośnikowy od strony silnika (rys. 16). 
- Wysunąć dolne dmuchawy. 
- Wykonać niezbędne czynności. 

5.2.2 MONTAŻ CZĘŚCI 
WAŻNE! Niektóre z poniższych czynności, np. montaż 
pasa muszą wykonywać dwie osoby. 

UWAGA modele T64E i TT98E: bardzo ostrożnie 
wkładać rurki wsporcze termopary do dmuchawy, 
zawsze sprawdzać. czy dmuchawy założone są do 
końca ścianki pieca. 

OSTRZEŻENIE 
PONIŻSZE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE KONSERWACJI SZCZEGÓLNEJ ZAREZERWOWANE SĄ DLA TECHNIKÓW 
SPECJALISTÓW Z UPRAWNIENIAMI, ZATWIERDZONYCH PRZEZ PRODUCENTA. 



 

Jeśli panel nie przesuwa się swobodnie nad 
dmuchawą, usunąć przeszkody za pomocą drobnego 
papieru ściernego (600). 

Po przeprowadzeniu czynności opisanych w pkt 5.1 
powyżej, w następujący sposób zamontować wszystkie 
części: 
- Zamontować dmuchawy dolne. 
- Przeprowadzić pas przenośnika od strony silnika (rys. 
16) i ułożyć w obudowie sprawdzając, czy wał pasa 
przenośnikowego i napęd są wyrównane. 
- Sprawdzić, czy dwa metalowe łączniki są położone 
prostopadle względem siebie, w razie potrzeby 
obracać wał pasa do momentu, aż łączniki ułożą się 
prostopadle, aby umożliwić włożenie łącznika 
środkowego (rys. 16, poz. Z), podnieść pas przenośnika 
od strony silnika o kilka centymetrów i założyć łącznik 
pasa. 
- Sprawdzić, czy przekładnia jest wyrównana, założyć 
pokrywę łącznika pasa (rys. 16, poz. U) i dokręcić śrubę 
mocującą (rys. 16, poz. X). 
- Założyć prawą i lewą tackę na mąkę (rys. 9, poz. T). 
- Założyć opcjonalne części produktu (rys. 9). 
- Założyć z powrotem regulowane ścianki boczne na 
wymaganej wysokości. 
- Zamontować dmuchawy górne. 
- Zamknąć drzwi przednie (rys. 10, poz. S), jeśli drzwi 
nie zamykają się, oznacza to, że dmuchawy nie są 
poprawnie zamontowane. Nie zamykać drzwi na siłę, 
przesunąć dmuchawy na odpowiednie miejsce i 
zamknąć drzwi. Zamknąć łącznik (rys. 10, poz. R), 
włożyć klucz i zamknąć kłódkę (rys. 10, poz. H). 
WAŻNE! Pamiętać o wyjęciu klucza z kłódki. 5.3 
DOSTĘP DO CZĘŚCI ELEKTRYCZNYCH 
5.3.1 OTWIERANIE PANELU ELEKTRYCZNEGO 
Przeprowadzić czynności opisane w pkt 5.1 powyżej, w 
następujący sposób, aby otworzyć panel elektryczny: 
- Odkręcić śruby (rys. 17, poz. V). 

T75E-T97E: Poluzować zaciski kablowe (rys. 11, poz. 
M). 
- Przesunąć panel elektryczny na zewnątrz (rys. 17, 
poz. Z), umożliwiając przeprowadzenie kabla 
zasilającego przez zacisk (rys. 11, poz. N). 
- Włożyć dwie śruby (rys. 17, poz. Y) w otwory i 
zablokować je za pomocą dwóch nakrętek (rys. 17, poz. 
K) znajdujących się na śrubach (rys. 17, poz. J). 

T64E: Aby uzyskać dostęp do elementów 
elektrycznych, odkręcić 2 śruby i obrócić panel boczny. 

5.3.2 WYMIANA ELEMENTÓW NA PANELU 
ELEKTRYCZNYM 

Po przeprowadzeniu czynności opisanych w pkt 5.1 
powyżej, wykonać następujące czynności, aby 
wymienić elementy panelu elektrycznego: 
- Otworzyć elementy panelu elektrycznego, zgodnie z 
pkt 5.3.1. 
- Odłączyć zasilanie elementu. 
- Wymienić element. 

- Aby zamontować ponownie, wykonać powyższe 
czynności z odwrotnej kolejności, zwracając uwagę na 
poprawne podłączenie części. 
- Zamknąć elementy panelu elektrycznego, zgodnie z 
pkt 5.3.3. 
UWAGA: W razie konieczności wymiany karty 
elektronicznej, zresetować urządzenie w sposób 
opisany w pkt 5.17. 

5.3.3 ZAMYKANIE PANELU ELEKTRYCZNEGO 
Po przeprowadzeniu czynności opisanych w pkt 5.1 
powyżej, w następujący sposób, aby zamknąć panel 
elektryczny: 

T75E-T97E: Odkręcić dwie śruby (rys. 17, poz. K) i 
założyć ponownie na śrubę (rys., poz. J). 
- Przesunąć panel elektryczny do wewnątrz (rys. 17, 
poz. Z), umożliwiając przeprowadzenie kabla 
zasilającego przez zacisk (rys. 11, poz. N). 
- Dokręcić śruby (rys. 17, poz. V). 
- Docisnąć zaciski kablowe (rys. 11, poz. M). 

T64E: Zamknąć boczny panel obracając 2 boczne 
śruby mocujące. 
WAŻNE! Podczas przesuwania i ponownego 
zakładania panelu elektrycznego uważać, aby nie 
zarysować, zablokować ani nie zgnieść przewodów 
termostatu ani rurek. 

5.3.4 WYMIANA BEZPIECZNIKA 
Obwód elektryczny wyposażony jest w bezpiecznik, 
który, w przypadku przepalenia, uniemożliwia 
uruchomienie urządzenia i panelu sterowania. W takim 
przypadku należy sprawdzić stan bezpiecznika i w razie 
potrzeby wymienić go. Po przeprowadzeniu czynności 
opisanych w pkt 5.1 powyżej, postępować w 
następujący sposób: 
- Otworzyć elementy panelu elektrycznego, zgodnie z 
pkt 5.3.1. 
- Wyjąć bezpiecznik (rys. 17, poz. 
N), sprawdzić i w razie potrzeby wymienić na inny, 
tego samego typu. 
- Aby zmontować części, wykonać te czynności w 
odwrotnej kolejności. 
- Zamknąć elementy panelu elektrycznego, zgodnie z 
pkt 5.3.3. 

5.3.5 WYMIANA SZCZOTKI SILNIKA PASA (tylko 
modele T75E-T97E-TT98E) 
UWAGA: Silnik pasa (tabela A i B, cz. 42) wyposażony 
jest w dwie szczotki (tabela A i B, cz. 35), które 
wymagają wymiany w przypadku zużycia. 
Upewnić się, że szczotki nie są zużyte, jeśli jednak są, 
wymienić je. W przedziale silnika przekładniowego 
znajduje się zapasowy zestaw. Zaleca się zawsze mieć 
pod ręką zapasowy zestaw szczotek. 
Wykonać czynności opisane w pkt 5.1 w następujący 
sposób: 
- Otworzyć panel elektryczny od strony silnika 
przekładniowego, zgodnie z pkt 5.3.1. 



 

- Odkręcić dwie zaślepki zabezpieczające szczotki i zdjąć 
szczotki. 
- Zamontować nowe szczotki i założyć zaślepki. 
- Zamknąć panel elektryczny, zgodnie z pkt 5.3.3. 

5.3.6 WYMIANA SILNIKA/SILNIKA 
PRZEKŁADNIOWEGO PASA 

Tylko modele T75E-T97E-TT98E: po wymianie kilku 
zestawów szczotek konieczne może być 
zainstalowanie nowego silnika pasa (tabela A i B, poz. 
42). Wykonać czynności opisane w pkt 5.1 w 
następujący sposób: Otworzyć panel zawierający 
elementy elektryczne od strony silnika 
przekładniowego, zgodnie z pkt 5.3.1. 
- Wymontować silnik, położyć na stole roboczym i 
wymienić. 
- Zamontować ponownie silnik, dopasowując go 
poprawnie do wału pasa. 
Zamknąć panel podtrzymujący elementy zgodnie z pkt 
5.3.3. 

5.4 WYMIANA TERMOSTATU  
WAŻNE! 
Regularnie sprawdzać, czy termostat pracuje 
poprawnie. 
Po przeprowadzeniu czynności opisanych w pkt 5.1 
powyżej, w następujący sposób wymienić termostat: 

Modele T75E T97E: Zdjąć dwie regulowane ścianki 
(rys. 10, poz. I) za pomocą pokręteł (rys. 10, poz. L). 
- Zdjąć lewe górnej drzwiczki (rys. 18, poz. A) 
odkręcając śruby mocujące. 
- Odsunąć izolację i poluzować dwie śruby (rys. 19, 
poz. C) blokujące czujnik termostatu. 
- Zdjąć tylny panel (rys. 19, poz. D) odkręcając śruby 
mocujące i wyjąć czujnik termostatu znajdujący się w 
izolacji. 
- Otworzyć elementy panelu elektrycznego, zgodnie z 
pkt 5.3.1. 
- Zdjąć pokrywę przycisku ponownego zazbrajania i 
odkręcić śrubę mocującą termostat (rys. 14, poz. P). 
- Odłączyć złącza termostatu. 
- Wymienić termostat z czujnikiem i naprawić 
ewentualne uszkodzone elementy izolacji. 
- Aby zmontować części, wykonać te czynności w 
odwrotnej kolejności. 
- Zamknąć elementy panelu elektrycznego, zgodnie z 
pkt 5.3.3. 

T64E: Otworzyć drzwi przednie (rys. 10, poz. S) i 
wysunąć pas przenośnika z komory pieczenia, zgodnie z 
pkt 5.2.1. 
- Wysunąć dolną dmuchawę z danego boku, aby 
sprawdzić położenie czujnika termostatu przez komorę 
pieczenia. 
- Otworzyć elementy panelu elektrycznego, zgodnie z 
pkt 5.3.1. 
- Odłączyć złącza termostatu. 

- Zdjąć pokrywę przycisku ponownego zazbrajania i 
odkręcić śrubę mocującą termostat (rys. 14, poz. P). 
- Wysunąć czujnik termostatu. 
- Wymienić termostat i poprawnie zamocować czujnik. 
- Aby zmontować części, wykonać te czynności w 
odwrotnej kolejności. 
- Zamknąć panel przedziału elektrycznego wykonując 
czynności opisane w pkt 5.3.3. 

5.5 WYMIANA TERMOPAR 
Wykonać czynności opisane w pkt 5.1 powyżej, aby 
wymienić termopary: 
- W przypadku górnej termopary zdjąć lewą ściankę 
regulowaną (w przypadku modelu TT98E prawą) (rys. 
10, poz. I) odkręcając pokrętła (rys. 10, poz. L). 
- W przypadku dolnej termopary zdjąć pas przenośnika 
wykonując czynności opisane w pkt 5.2.1. 

T75E T97E: piec wyposażony jest w dwie termopary: 
górną i dolną. 
Zdjąć drzwi górne albo lewe (rys. 18, poz. A-W) 
odkręcając śruby mocujące, aby uzyskać dostęp do 
termopary górnej albo dolnej. 
- Odkręcić śrubę mocującą termoparę (rys. 19, poz. E). 
- Odłączyć dwa kable zasilające termopary. 
- Wymienić termoparę. 
- Aby zamontować, wykonać powyższe czynności w 
odwrotnej kolejności, upewniając się, że łączniki 
mocowane są do odpowiednich biegunów. 
- Aby wymienić pas przenośnika, wykonać czynności 
opisane w pkt 5.2.2. 

T64E: Model T64E wyposażony jest w dwie termopary 
(górną i dolną. UWAGA: Jeśli z jakiegoś powodu 
konieczne jest przemieszczenie albo usunięcie 
termopary, aby jej nie uszkodzić, NALEŻY CHWYTAĆ 
WYŁĄCZNIE METALOWĄ RURKĘ, NIGDY KABEL. 
- Otworzyć panel przedziału części elektrycznych, 
zgodnie z pkt 5.3.1. 
- Zdjąć odpowiednie drzwiczki (tylko model TT98E) (rys. 
36, poz. A-B-H-I) 
- Wyjąć odpowiednią dmuchawę, zgodnie z pkt 5.2.1. 
- Odkręcić śruby mocujące termoparę za pomocą 
klucza imbusowego (rys. 37, poz. V). 
- Aby wysunąć kable termopary z prawej strony (tylko 
model TT98E), należy zdjąć panele tylne (rys. 38, poz. 
T-S) 
- Odłączyć kabel od płyty elektrycznej i wysunąć 
termoparę. 
- Wymienić termoparę uważając, aby podłączyć 
łączniki do odpowiednich biegunów. 
UWAGA: 
Upewnić się, że każdy koniec termopary znajduje się 
na skośnej części rurki, patrz rys. 37, poz. W. 
- Założyć z powrotem odpowiednią dmuchawę, 
zgodnie z pkt 5.2.2. 
- Aby zmontować części, wykonać te czynności w 
odwrotnej kolejności. 



 

- Zamknąć elementy panelu elektrycznego, zgodnie z 
pkt 5.3.3. 
- Aby wymienić pas przenośnika, wykonać czynności 
opisane w pkt 5.2.2. 

5.6 WYMIANA ELEMENTÓW GRZEWCZYCH 
Po przeprowadzeniu czynności opisanych w pkt 5.1 
powyżej, w następujący sposób wymienić elementy 
grzewcze: 
T75E-T97E-TT98E: 
- Aby wymienić górne grzałki, zdjąć prawą i lewą 
ściankę regulowaną (rys. 10, poz. I) odkręcając 
pokrętła (rys. 10, poz. L). 
- W przypadku dolnej grzałki zdjąć pas przenośnika 
wykonując czynności opisane w pkt 5.2.1. 

Modele T75E T97E: Zdjąć drzwi górne albo dolne (rys. 
18, poz. A-B-W-Z) odkręcając śruby mocujące, aby 
uzyskać dostęp do odpowiedniej grzałki. 
- Odłączyć z obu stron kable zasilające grzałkę. 
- Z obu stron izolację, uważając, by jej nie uszkodzić. 
- Z lewej strony, za pomocą klucza do rur zdjąć 
nakrętkę (rys. 19, poz. F) z grzałki, która ma zostać 
wymieniona. 
- Od prawej strony, odkręcić śrubokrętem śruby (rys. 
20, poz. G) i zdjąć płytę wsporczą grzałki od tej strony. 
- Wykonać powyższe czynności, aby założyć nowe 
grzałki, wymienić uszkodzoną izolację. Upewnić się, że 
izolacja nie dotyka styków elektrycznych. 

T64E 
- Zdemontować panel tylny, odkręcając śruby 
mocujące. 
- Odłączyć złącza silnika i czujnika temperatury. 
- Znaleźć grzałki do wymiany. Pamiętać, że zaciski po 
stronie panelu elektrycznego powiązane są z grzałkami 
górnymi, zaciski po drugiej stronie dotyczą grzałki 
dolnej. 
- Odłączyć zaciski rezystora, drugim kluczem blokując 
nakrętkę, aby nie obracała się i by zapobiec użyciu siły 
wobec zacisku. 
Uwaga: Użycie siły wobec zacisków grzałek w trakcie 
podłączania / odłączania kabli elektrycznych 
powoduje nieodwracalne uszkodzenie grzałek! Zdjąć 
panele przykrywające silikon 
- Zdjąć tylny panel komory pieczenia odkręcając śruby 
mocujące. 
- Przenieść na blat roboczy. 
- Wymienić główną grzałkę. 
- Aby zmontować części, wykonać te czynności w 
odwrotnej kolejności. 

5.7 WYMIANA WYŚWIETLACZA LCD PANELU 
STEROWANIA (o ile jest na wyposażeniu) 

Po wykonaniu czynności opisanych w pkt 5.1 powyżej, 
w następujący sposób wymienić wyświetlacz LCD 
panelu sterowania: 
- Odkręcić śruby mocujące panel sterowania (rys. 21, 
poz. H). 
- Odłączyć łączniki wyświetlacza LCD. 

- Odkręcić cztery śruby (rys. 21, poz. I) i wymienić 
wyświetlacz LCD. 
- Aby zamontować tę część ponownie, wykonać 
powyższe czynności w odwrotnej kolejności, 
upewniając się, że łączniki podłączone są poprawnie. 
- Wykonać resetowanie urządzenia zgodnie z pkt 5.17. 
Aby ustawić język, patrz pkt 3.2; aby ustawić skalę 
temperatury, patrz pkt 5.13. 

5.8 WYMIANA KLAWIATURY (o ile jest na 
wyposażeniu) 
Po przeprowadzeniu czynności opisanych w pkt 5.1 
powyżej, w następujący sposób wymienić panel 
klawiatury: 
- Odkręcić śruby mocujące panel sterowania (rys. 21, 
poz. H). 
- Odłączyć łączniki wyświetlacza LCD. 
- Przenieść na blat roboczy i delikatnie odłączyć 
klawiaturę. 
- Ostrożnie wyczyścić panel klawiatury. 
- Sprawdzić, czy na przezroczystej części nowej 
klawiatury nie ma folii i zamocować nową przylepną 
klawiaturę. 
- Aby zamontować tę część ponownie, wykonać 
powyższe czynności w odwrotnej kolejności, 
upewniając się, że łączniki podłączone są poprawnie. 

5.9 DEMONTAŻ I PONOWNY MONTAŻ PASA 
Po wykonaniu czynności opisanych w pkt 5.1 powyżej, 
aby zdemontować i ponownie zamontować pas: 
- Zdjąć pas przenośnika z komory pieczenia wykonując 
czynności wskazane w pkt 5.2.1, następnie położyć pas 
na blacie za pomocą szczypiec płaskich. 

5.9.1 DEMONTAŻ PASA 
- Po wykonaniu czynności opisanych w pkt 5.1 
powyżej, aby zdemontować pas: 
- Przesunąć pas tak, aby znajdować się w środkowej i 
górnej części. 
- Ścisnąć prawą stronę pasa (rys. 22). 
- Za pomocą szczypiec, (modele T75E T97E): przesunąć 
cztery rurki łączące w bok ogniwa (rys. 23). 
- Za pomocą zacisku odłączyć łączniki siatkowe. 
- Zdjąć zacisk z końcówki pasa. 
- Wyjąć pas. 

5.9.2 PONOWNY MONTAŻ PASA 
- Po wykonaniu czynności opisanych w pkt 5.1 
powyżej, aby ponownie zamontować pas: 
- Włożyć pas w wymaganym kierunku, uważając, aby 
górna część była wygładzona a haczyki zazębiały się ze 
sobą (rys. 27). 
- Połączyć końcówki pasa w górnej części na środku 
upewniając się, ze koła zębate z lewej strony i tulejki z 
prawej strony poprawnie łączą się z pasem. 
UWAGA modele T75E i T97E: Tuleje napędu nie mogą 
być zgodne z uszczelkami przewodów, dwa kółka na 
końcówkach należy obrócić zgodnie z rysunkiem tab. 
A. 
- Ścisnąć prawą stronę pasa (rys. 22). 



 

Modele T75E T97E: Sprawdzić jak połączone są 
końcówki pasa (rys. 24a), następnie jedno z bocznych 
ogniw zaczepić najpierw z zewnątrz, potem od 
wewnątrz, w razie potrzeby użyć szczypiec płaskich. 
- Powtórzyć czynność na przeciwległym ogniwie. 
- Zaczepić elementy pośrednie (rys. 25) za pomocą 
szczypiec, prostując ewentualne wygięte ogniwa. 
- Wsunąć szczypce między ogniwa, umieszczając w 
środki łącznika i zaciskając oba końca (rys. 26), nie 
dopuszczając do ześlizgnięcia. 

T64E-TT98E: Sprawdzić jak połączone są końcówki 
pasa (rys. 24b), następnie jedno z bocznych ogniw 
zaczepić najpierw z zewnątrz, potem od wewnątrz, w 
razie potrzeby użyć szczypiec płaskich. 
- Powtórzyć czynność na przeciwległym ogniwie. 
- Zaczepić elementy pośrednie i szczypcami 
wyprostować ewentualne wygięte ogniwa. 
- Sprawdzić, czy pas leży płasko, wszelkie nierówności 
wyprostować. 
- Zdjąć zacisk z końcówki pasa. 
- Ręcznie sprawdzić, czy pas porusza się swobodnie. 
- Wymienić pas przenośnika w obudowie wewnątrz 
komory pieczenia a także wszystkie inne części, 
zgodnie z pkt 5.2.2. 
WAŻNE! Upewnić się, że pas porusza się w kierunku 
wskazanym na rys. 27, haczykowate końcówki nie 
mogą poruszać się w kierunku, który spowoduje ich 
odczepianie - doprowadzi to do uszkodzenia pasa i 
stanowić będzie poważne zagrożenie pochwycenia 
luźnej odzieży, kończyn, pierścionków, bransolet itp. 
WAŻNE! Aby zapobiegać skrzypieniu pasa, nałożyć 
cienką warstwę oleju w aerozolu, przeznaczonego do 
kontaktu z żywnością. Używać jak najmniejszej ilości, 
przy wyłączonym i zimnym urządzeniu, wyłącznie na 
dwóch częściach pasa znajdujących się w komorze 
pieczenia, zwracając szczególną uwagę na naniesienie 
na koła na końcach pasa. 
Podczas tej czynności należy zwrócić szczególną 
uwagę na ostrzeżenia umieszczone na opakowaniu 
środka, dotyczące łatwopalności, ryzyka wybuchu itp. 

5.9.3. ODWRÓCENIE KIERUNKU RUCHU PASA 
- Po wykonaniu czynności opisanych w pkt 5.1 
powyżej, aby zmienić kierunek ruchu pasa: 
- Zdjąć pas z komory pieczenia zgodnie z pkt 5.2.1, 
zdemontować pas zgodnie z pkt 5.9.1, obrócić pas w 
żądanym kierunki i założyć ponownie wykonując 
czynności z pkt 5.9.2. 

Modele T75E T97E: Otworzyć panel przedziału części 
elektrycznych, zgodnie z pkt 5.3.1. 
- Zamienić dwa kable zasilające na silniku przekładni - 
spowoduje to zmianę kierunku ruchu silnika. 
- Zamknąć elementy panelu elektrycznego, zgodnie z 
pkt 5.3.3. 
- Zdjąć etykietę STRZAŁKI wskazującą kierunek ruchu 
(rys. 4) i nakleić ją tak, by wskazywała kierunek 
przeciwny. 

T64E: Nacisnąć i przytrzymać przyciski na panelu 
sterowania: Nacisnąć przycisk ze strzałką w górę, aby 
ustawić kierunek ruchu w PRAWO. Nacisnąć przycisk 
ze strzałką w dół, aby ustawić kierunek ruchu w LEWO. 
Zdjąć etykietę STRZAŁKI wskazującą kierunek ruchu 
(rys. 4) i nakleić ją tak, by wskazywała kierunek 
przeciwny. 

WAŻNE! Upewnić się, że pas porusza się w kierunku 
wskazanym na rys. 27, haczykowate końcówki nie 
mogą poruszać się w kierunku, który spowoduje ich 
zaczepianie - doprowadzi to do uszkodzenia pasa i 
stanowić będzie poważne zagrożenie pochwycenia 
luźnej odzieży, kończyn, pierścionków, bransolet itp. 

5.10 WYMIANA HARTOWANEJ SZYBY (o ile jest na 
wyposażeniu) 
Po przeprowadzeniu czynności opisanych w pkt 5.1 
powyżej, w następujący sposób wymienić hartowaną 
szybę: 
- Otworzyć przednie drzwi (rys. 15, poz. Q) i zdjąć 
cztery śruby mocujące panel wewnętrzny. 
- Zdjąć panel wewnętrzny i wymienić szybę hartowaną.

- Aby zmontować części, wykonać te czynności w 
odwrotnej kolejności. 

5.11 WYMIANA SILNIKA ALBO WENTYLATORA 
Po przeprowadzeniu czynności opisanych w pkt 5.1 
powyżej, w następujący sposób wymienić silnik albo 
wentylator: 

T64E T75E T97E: Zdemontować panel tylny (rys. 19, 
poz. D), odkręcając śruby mocujące. 
- Odłączyć elektryczne połączenia silnika. 
Tylko model T64E: odłączyć zaciski grzałek, drugim 
kluczem blokując nakrętkę, aby nie obracała się i by 
zapobiec użyciu siły wobec zacisku. 
UWAGA: 



 

Użycie siły wobec zacisków grzałek w trakcie podłączania 
/ odłączania kabli elektrycznych powoduje 
nieodwracalne uszkodzenie rezystorów! 
- Zdjąć pasy zaciskowe w oplocie odkręcając śruby 
mocujące. 
- Zdjąć izolację i zdemontować tylną płytę komory 
pieczenia odkręcając śruby mocujące. 
- Przenieść na blat roboczy, wyprostować płytę, aby 
zapobiec odkręceniu (modele T75E 97E) i odkręcić śrubę 
lewozwojną ze środka wentylatora. 
- Za pomocą wyciągacza wyjąć wentylator. 
UWAGA: Śrubę lewozwojną należy odkręcać w prawo, 
wentylator należy wyjąć z obudowy za pomocą 
wyciągacza. 
- Jeśli wymagana jest tylko wymiana wentylatora, 
wykonać powyższe czynności w odwrotnej kolejności, aby 
zmontować części. 
- Aby zdemontować silnik, odkręcić cztery nakrętki 
podstawy silnika i wyjąć go. 
- Aby zamontować silnik z powrotem, wykonać powyższe 
czynności ponownie, zwracając szczególną uwagę na 
poprawny montaż wału napędowego, aby nie wymuszał 
obrotów silnika. Upewnić się, że stożkowe elementu wału 
napędowego i wentylatora są czyste i gładkie. 
UWAGA: 
Przed uruchomieniem sprawdzić, czy silnik obraca się 
swobodnie - w przeciwnym wypadku może być 
uszkodzony. 
- Naprawić uszkodzone fragmenty izolacji i zabezpieczyć 
taśmą aluminiową odporną na wysoką temperaturę. 

UWAGA: W przypadku wymiany silnika z czujnikiem 
temperatury (T64E: tabela C poz. 30 - TT98E: tabela B 
poz. 51), należy pamiętać o ponownym podłączeniu 
złączy elektrycznych. 5.12 WYMIANA WENTYLATORA (o 
ile jest na wyposażeniu) 
Po wykonaniu czynności z pkt. 5.1, aby wymienić 
wentylator: 

T64E: 
W modelu T64E wentylator znajduje się wewnątrz panelu 
elektrycznego, w położeniu umożliwiającym wypchnięcie 
powietrza w stronę przedziału silnika. 
- Zdemontować panel tylny, odkręcając śruby mocujące. 
- Aby uzyskać dostęp do elementów elektrycznych, 
odkręcić 2 śruby i obrócić panel boczny. 
- Odłączyć złącza wentylatora. 
- Odkręcić i zdjąć 2 śruby zabezpieczające tylną część 
wentylatora 
- Poluzować dwie przednie śruby mocujące i przesunąć 
wentylator w kierunku tylnej części pieca. 
- Wymienić wentylator. 
- Aby zmontować części, wykonać te czynności w 
odwrotnej kolejności. 

UWAGA: Upewnić się, że położenie wentylatora 
umożliwia wypychanie powietrza w kierunku przedziału 
silnika. 

5.13 USTAWIANIE TEMPERATURY W STOPNIACH 
CELSJUSZA/FAHRENHEITA 

Panel sterowania można ustawić tak, by wskazywał 
temperaturę w stopniach Celsjusza albo 
Fahrenheita. 
T75E-T97E-TT98E: 
W przypadku zmiany skali, po ustawieniu przełącznika w 
żądanym położeniu, zmiana zostanie wprowadzona w 
momencie naciśnięcia przycisku, albo po pierwszym 
odświeżeniu obrazu wyświetlacza. 
Po wykonaniu czynności opisanych w pkt 5.1 powyżej, aby 
zmienić ustawienia: 
- Odkręcić śruby mocujące panel sterowania (rys. 21, poz. 
H). 
- Zmienić położenie przełącznika (rys. 21, poz. 3) na 
wyświetlaczu panelu sterowania z OFF na ON, w 
zależności od wybranej skali temperatury. 

 

T64E: 
Przejść do ustawień ogólnych naciskając jednocześnie 
przycisk kłódki i „P/hotkey” (rys. 29b, poz. 20+8). 
Za pomocą przycisku strzałki w prawo albo w lewo (rys. 
29b, poz. 14 i 15) wybrać parametr „SCLt” na 
wyświetlaczu (rys. 29b, poz. D). Za pomocą przycisku 
strzałki w górę albo w dół (rys. 29b, poz. 14 i 15) wybrać 
parametr „wyświetlanie czasu pieczenia” na wyświetlaczu 
(rys. 29b, poz. C). 

- dEGC dla  stopni Celsjusza 
- dEGF dla stopni 

Fahrenheita Nacisnąć OK, aby wyjść 
i zapisać ustawienia. 

5.14 REGULACJA KONTRASTU WYŚWIETLACZA Tylko 
modele T75E T97E TT98E: 
Po przeprowadzeniu czynności opisanych w pkt 5.1 
powyżej, w następujący sposób zmienić kontrast 
wyświetlacza: 
- Odkręcić śruby mocujące panel sterowania (rys. 21, poz. 
H). 
- Za pomocą małego śrubokrętu obracać śrubę regulującą 
(rys. 21, poz. B), do uzyskania żądanego kontrastu. 

ON OFF (WYŁ.) ON (WŁ.) 

1   

2   

3 stopnie Celsjusza stopnie Fahrenheita 

4   

5   

- Aby zmontować, wykonać te czynności w 
odwrotnej kolejności. 



 

- Aby zmontować części, wykonać te czynności w 
odwrotnej kolejności. 

5.15 WYMIANA KOŁKA PASA NAPĘDOWEGO 
Wał pasa wyposażony jest w kołek, który ulega 
uszkodzeniu w przypadku nadmiernych obciążeń. 
Po wykonaniu czynności opisanych w pkt 5.1 powyżej, aby 
wymienić kołek: 
- Zdjąć pokrywę łączenia pasa (rys. 16, poz. U) odkręcając 
śruby mocujące (rys. 16, poz. X). 
- Dopasować otwory w łączeniu i wale pasa i zdjąć 
złamany kołek. 
- Zamontować nowy kołek (rys. 16, poz. S). 
- Aby zmontować części, wykonać te czynności w 
odwrotnej kolejności. WAŻNE! Używać tylko oryginalnych 
kołków wykonanych ze specjalnego materiału 
gwarantującego złamanie w przypadku nadmiernego 
obciążenia. 
Zastosowanie innych materiałów stwarza zagrożenie, że 
kołek zostanie wciągnięty przez pas. 

5.16 OGÓLNE RESETOWANIE URZĄDZENIA 
W przypadku usterek o charakterze elektronicznym albo w 
razie wymiany karty elektronicznej, zaleca się zresetować 
urządzenie. 
6 LISTA CZĘŚCI ZAMIENNYCH 
Spis tablic: 
Tablica A T75/E - T97/E - Widok ogólny. Tablica B TT98/E - 
Widok ogólny. Tablica C T64/E - Widok ogólny. Tablica 
D-E-F T75/E - T97/E Schemat elektryczny. Tablica G-H 
TT98/E Schemat elektryczny. Tablica I-L T64/E Schemat 
elektryczny. 

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA CZĘŚCI 
ZAMIENNYCH 
W zamówieniu części zamiennych należy ująć następujące 
informacje: 
- Typ pieca 
- Numer seryjny pieca 
- Nazwa części 
- Wymagana ilość 
 
T75E-T97E-TT98E: 
Przejść do menu parametrów  naciskając jednocześnie 
przycisk OK przycisk strzałki w dół i przytrzymując przez 
5 sekund  (rys. ++29 poz. 16 i 13). Nacisnąć jednocześnie 
przyciski strzałek w górę i w dół i przytrzymać przez 5 
sekund. 
(rys. 29, poz. 12, 13 i14), aby zresetować urządzenie - 
powoduje to przywrócenie ustawień domyślnych (zmiana 
ta zostanie potwierdzona sygnałami dźwiękowymi). 
Resetowanie powoduje także wyzerowanie zegara - 
wymagane jest ponowne ustawienie. 

T64E: 

W przypadku przełączenia wyłącznika głównego (rys. 29b, 
poz. E) do położenia „0”  należy jednocześnie nacisnąć 
przyciski strzałki w prawo i w lewo (rys. 29b, poz. 14 i 15) 
i przytrzymać do momentu przełączenia wyłącznika 
głównego (rys. 29b, poz. E) 
do położenia „1”. Spowoduje to przywrócenie ustawień 
domyślnych. Wszystkie ustawienia powrócą do wartości 
domyślnych. 

5.18 UTYLIZACJA 
W przypadku demontażu pieca albo części, należy 
posegregować poszczególne części według materiału, a 
następnie zutylizować zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 
Symbol przekreślonego kubła oznacza, że w Unii 
Europejskiej elementy elektryczne podlegają szczególnej 
utylizacji na koniec okresu eksploatacji. Zasada ta dotyczy 
nie tylko tego urządzenia, ale wszystkich akcesoriów 
oznaczonych tym symbolem. Produktów takich nie wolno 
wyrzucać razem z odpadami komunalnymi.



 

 
 

Tabliczka 1 T64/E T75/E T97/E TT98/E 

Moc 
maksymalna 
(kW) 

6,9 16,55 22,55 21,8 

Pobór mocy 
(kWh) 

3,5 8,3 11,3 8,8 

Napięcie 
znamionowe 
(AC) 
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(RYS. 2) UWAGA: WARTOŚCI ZNAMIONOWE, ZAWSZE SPRAWDZAĆ WARTOŚCI WSKAZANE W NUMERZE 
SERYJNYM NA TABLICZCE ZNAMIONOWEJ (RYS. 2)  



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 Xcm Ycm Zcm kg 

T64/E 124 80 48 93 

T75/E 179 119 56 214 

T97/E 204 144 56 300 

TT98/E 204 146 62 358 

 

 

 

CV/60 Xcm Ycm Zcm kg 

T75E 90 98 60 23 

T97E 115 123 60 23 

TT98E 115 126 60 23 

SC/60 Xcm Ycm Zcm kg 

T64E 60 74 60 19 

CV/15 Xcm Ycm Zcm kg 

T75E 90 98 15 13 

T97E 115 123 15 13 

TT98E 115 126 16 15 

S/14 Xcm Ycm Zcm kg 

T64E 60 74 14 5 



 

 
 

Rys. 2 

 

Rys. 4a 

T75E - T97E 



 

 



 



 



 



 

 



 

 



 

 
  



 

 
  



 

 



 

 



 



 



 



 



 



 



 

 

Nr  Opis    

1  Uszczelka drzwi    

2  Uszczelka szyby    

3  Uszczelka wału napędowego    

4  Termopara    

5  Drzwi    

6  Koło zębate    

7  Wał napędowy przenośnika    

8  Złączka męska - od strony silnika przekładni    

9  Sprężyna    

10  Złączka żeńska    

11  Tuleja nieobciążona    

12  Siatkowy pas przenośnika    

13  Wentylator przedni    

14  Wentylator tylny    

15  Pokrętło    

16  Tarcza    

17  Szyba    

18  Wspornik    

19  Łącznik    

20  Złączka    

21  Silnik przekładniowy    

22  Silnik    

23  Transformator    

24  Termostat zabezpieczający    

25  Karta elektroniczna    

26  Klawiatura    

27  Karta graficzna wyświetlacza    

28  Górny element grzejny    

29  Dolny element grzejny    

32  Stycznik    

33  Stycznik    

34  Przewód połączeniowy pasa    

35  Szczotka silnika pasa    

36  Złączka męska - od strony pasa    

37  Kołek    

38  Bezpiecznik    

39  Sterowanie wyświetlaczem    

41  Tuleje na końcówkach    

42  Pas silnika    

43  Przycisk wyłączenia awaryjnego    

44  Styk przycisku    

45  Czujnik obrotów    

46  Tarcza z magnesem    

47  Przełącznik    

      

 73341150 T75/E - T97/E 



 

 



 

Nr  Opis    

1  Siatka ochronna na drzwi    

2  Uszczelka szyby    

3  Wał    

4  Termoelement    

5  Drzwi    

6  Koło zębate    

7  Wał napędowy przenośnika    

8  Złączka męska - od strony silnika przekładni    

9  Sprężyna    

10  Złączka żeńska    

11  Koło    

12  Siatkowy pas przenośnika    

13  Wentylator naprzeciwko silnika przekładniowego    

14  Wentylator po stronie silnika przekładniowego    

15  Pokrętło    

16  Tarcza    

17  Szkło    

18  Wspornik    

19  Łącznik    

20  Złączka    

21  Silnik przekładniowy    

22  Silnik    

23  Transformator    

24  Termostat zabezpieczający    

25  Karta elektroniczna    

26  Klawiatura    

27  Karta LCD graficzna    

28  Element grzewczy    

29  Element grzewczy    

30  Styk przycisku    

31  Styk przycisku    

32  Stycznik    

33  Stycznik    

34  Siatka pasa    

35  Szczotka silnika pasa    

36  Złączka męska - od strony pasa    

37  Kołek    

38  Bezpiecznik    

39  Sterowanie wyświetlaczem    

40  Bezpiecznik    

41  Wspornik    

42  Pas silnika    

43  Przycisk wyłączenia awaryjnego    

44  Styk przycisku    

45  Czujnik obrotów    

46  Tarcza z magnesem    



 

47  Przycisk    

48  Wentylator    

49  Przełącznik ciśnienia    

50  Karta elektroniczna USB    

51  Przełącznik termiczny    

 73302600 TT98/E 



 



 

Nr  Opis    

1  Siatka ochronna na drzwi    

2  Siatka pasa    

3  Wał    

4  Termoelement    

5  Drzwi    

6  Koło zębate    

7  Wał napędowy przenośnika    

8  Złączka męska - od strony silnika przekładni    

9  Sprężyna    

10  Złączka żeńska    

11  Koło    

12  Siatkowy pas przenośnika    

13  Wentylator pieczenia    

14  Złączka męska - od strony pasa    

15  Pokrętło    

16  Tarcza    

17  Kołek    

18  Wspornik    

19  Łącznik    

20  Wentylator    

21  Silnik przekładniowy    

22  Silnik    

23  Transformator    

24  Termostat zabezpieczający    

25  Przekaźnik    

26  Etykieta    

27  Karta zasilania    

28  Element grzewczy    

29  Element grzewczy    

30  Przełącznik termiczny    

31  Przełącznik    

32  Stycznik    

33  Bezpiecznik    

      

      

      

      

 73302840 T64/E 



 



 

Nr  Opis    

RC1-
6 

 Górny element grzejny    

RP1-
6 

 Dolny element grzejny    

Xl  Tablica zaciskowa    

CI  Tłumik    

C2  Tłumik    

C3  Tłumik    

KM  Stycznik główny    

KM1  Stycznik wentylatora    

Ml  Silnik przekaźnika    

M2  Silnik wentylatora    

M3  Silnik wentylatora    

QS  Przełącznik główny    

TC  Transformator    

TE1  Termopara górna    

TE2  Termopara dolna    

SCI  Karta LCD    

SC2  Płyta z obwodem 
drukowanym 

   

TR1  Termostat zabezpieczający    

TR2  Termostat zabezpieczający    

SC3  Karta LAN    

PS  Przycisk wyłączenia 
awaryjnego 

   

SE  Czujnik sterowania obrotami    

C  Kondensator    

XP  Wejście sieciowe    

X2  Złącze wentylatora 
zewnętrznego 

   

F1  Bezpiecznik    

 74800070 T75/E - T97/E SCR V400 3N V230 3 50 Hz 



 

 



 

1/1Nr  Opis    

RC1-
3 

 Górny element grzejny    

RP1-
6 

 Dolny element grzejny    

CI  Tłumik    

C2  Tłumik    

C3  Tłumik    

KM  Stycznik główny    

KM1  Stycznik wentylatora    

Ml  Silnik przekaźnika    

M2  Silnik wentylatora    

QS  Przełącznik główny    

TC  Transformator    

TE1  Termopara górna    

TE2  Termopara dolna    

SCI  Karta LCD    

SC2  Płyta z obwodem drukowanym    

TR  Termostat zabezpieczający    

SC3  Karta LAN    

PS  Przycisk wyłączenia awaryjnego    

SE  Czujnik sterowania obrotami    

C  Kondensator    

XP  Wejście sieciowe    

Xl  Złącze wentylatora zewnętrznego    

F1  Bezpiecznik    

      

 74800360 T75/E SCR V230 1 50 Hz 



 



 

 

Nr Opis    

RC1-6  Górny element grzejny    

RP1-6  Dolny element grzejny    

CI  Tłumik    

C2  Tłumik    

C3  Tłumik    

C4  Tłumik    

C5  Tłumik    

KM  Stycznik główny    

KM1  Stycznik wentylatora    

Ml  Silnik przekaźnika    

M2  Silnik wentylatora    

QS  Przełącznik główny    

TC  Transformator    

TE1  Termopara górna    

TE2  Termopara dolna    

SCI  Karta LCD    

SC2  Karta zasilająca    

TR  Termostat zabezpieczający    

SC3  Karta LAN    

PS  Przycisk wyłączenia awaryjnego    

SE  Czujnik sterowania obrotami    

XP  Wejście sieciowe    

Xl  Złącze wentylatora zewnętrznego    

X2  Złącze wentylatora zewnętrznego    

Fl-6  Bezpiecznik    

 74800350 T75/E SCR V230 3 60 Hz 



 



 

Nr  Opis    

RC1-
6 

 Górny element grzejny    

RP1-
6 

 Dolny element grzejny    

CI  Tłumik    

C2  Tłumik    

C3  Tłumik    

C4  Tłumik    

KM  Stycznik główny    

KM1  Stycznik wentylatora    

Ml  Silnik przekaźnika    

M2  Silnik wentylatora    

M3  Silnik wentylatora    

QS  Przełącznik główny    

TC  Transformator    

TE1  Termopara górna    

TE2  Termopara dolna    

SCI  Karta LCD    

SC2  Płyta z obwodem drukowanym    

SC3  Karta LAN    

TR  Termostat zabezpieczający    

PS  Przycisk wyłączenia awaryjnego    

SE  Czujnik sterowania obrotami    

XP  Wejście sieciowe    

Xl  Złącze wentylatora zewnętrznego    

X2  Złącze wentylatora zewnętrznego    

F1  Bezpiecznik    

 74800330 T97/E SCR V400 3N V230 3 60 Hz 



 

 



 

1/1 N Opis     

CA Silnik wentylatora 
kondensatora 

    

Cl-2 Tłumik     

F Bezpiecznik     

IT Przełącznik termiczny     

KM Stycznik główny     

Kl-2 Przekaźnik górny     

K3-4 Przekaźnik dolny     

Ml Silnik wentylatora     

M2 Silnik przekaźnika     

M3 Wentylator     

QS Przełącznik główny     

R1 Górny element grzejny     

R2 Dolny element grzejny     

SC Płyta elektroniczna     

T Termostat zabezpieczający     

TE1 Termopara górna     

TE2 Termopara dolna     

TR Transformator     

XP Wejście sieciowe     

Xl Tablica zaciskowa     

      

      

      

      

      

      

      

      

 74800800 T64E-V400 3N V230 3 



 

 



 

Nr  Opis    

CA  Silnik wentylatora 
kondensatora 

   

Cl-2  Tłumik    

F  Bezpiecznik    

IT  Przełącznik termiczny    

KM  Stycznik główny    

Kl-2  Przekaźnik górny    

K3-4  Przekaźnik dolny    

Ml  Silnik wentylatora    

M2  Silnik przekaźnika    

M3  Wentylator    

QS  Przełącznik główny    

R1  Górny element grzejny    

R2  Dolny element grzejny    

SC  Płyta elektroniczna    

T  Termostat zabezpieczający    

TE1  Termopara górna    

TE2  Termopara dolna    

TR  Transformator    

XP  Wejście sieciowe    

Xl  Tablica zaciskowa    

      

      

      

      

      

      

      

      

 74800830 T64E - V230 1N 
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