
Przed uruchomieniem urządzenia należy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi.

Instrukcja obsługi

Gazowe piece do pizzy
220382, 220399, 220412
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Szanowny Kliencie,

Przed podłączeniem urządzenia dokładnie przeczytaj całą instrukcję obsługi, aby niewłaściwym użytkowaniem 

nie spowodować żadnej szkody. Przede wszystkim zapoznaj się z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa 

użytkowania.

1. Zasady bezpieczeństwa
•  Nieprawidłowa obsługa i niewłaściwe użytkowanie może spowodować poważne uszko-

dzenie urządzenia lub zranienie osób.
• Urządzenie może być stosowane wyłącznie w celu, do którego zostało zaprojektowane.
• Producent I sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane 

nieprawidłową obsługą i niewłaściwym użytkowaniem urządzenia.
• W czasie użytkowania zabezpiecz urządzenie i wtyczkę kabla zasilającego przed kontak-

tem z wodą lub innymi płynami. W przypadku, gdyby przez nieuwagę urządzenie wpadło 
do wody, należy natychmiast wyciągnąć wtyczkę z kontaktu, a następnie zlecić kontrolę 
urządzenia specjaliście. Nieprzestrzeganie tej instrukcji może spowodować zagroże-
nie życia.

• Nigdy nie otwieraj samodzielnie obudowy silnika urządzenia.
• Nie wtykaj żadnych przedmiotów w obudowę silnika urządzenia.
• Nie dotykaj wtyczki kabla zasilającego wilgotnymi rękami.
• Regularnie kontroluj stan wtyczki i kabla. W przypadku wykrycia uszkodzenia wtyczki lub 

kabla, zleć naprawę w wyspecjalizowanym punkcie naprawczym.
• W przypadku, gdy urządzenie spadnie lub ulegnie uszkodzeniu w inny sposób, przed 

dalszym użytkowaniem zawsze zleć przeprowadzenie kontroli i ewentualną naprawę 
w wyspecjalizowanym punkcie naprawczym.

• Nigdy nie naprawiaj urządzenia samodzielnie – może to spowodować zagrożenie życia.
• Chroń kabel zasilający przed kontaktem z ostrymi lub gorącymi przedmiotami i chroń go 

przed otwartym ogniem. Jeżeli chcesz odłączyć urządzenie z kontaktu, zawsze chwytaj za 
wtyczkę, nigdy nie ciągnij za kabel.

• Zabezpiecz kabel (lub przedłużacz), aby nikt przez omyłkę nie wyciągnął go z kontaktu ani 
się o niego nie potknął.

• Kontroluj funkcjonowanie urządzenia w czasie użytkowania.
• Dzieci nie uświadamiają sobie zagrożeń, jakie może spowodować użytkowanie urządzeń 

elektrycznych. Nigdy nie pozwalaj dzieciom posługiwać się elektrycznymi urządzeniami.
• Gdy urządzenie nie jest użytkowane oraz zawsze przed czyszczeniem odłącz je od źródła 

zasilania, wyciągając wtyczkę z kontaktu.
• Uwaga! Jeżeli wtyczka kabla zasilającego jest podłączona do kontaktu, urządzenie cały 

czas pozostaje pod napięciem.
• Wyłącz urządzenie, zanim wyciągniesz wtyczkę z kontaktu.
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• Nigdy nie ciągnij urządzenia za kabel zasilający.
• Nie używaj akcesoriów innych niż dostarczone z urządzeniem.
• Urządzenie można podłączać wyłącznie do gniazda o natężeniu i częstotliwości zgodnej 

z danymi znajdującymi się na tabliczce znamionowej.
• Unikać przeciążenia.
• Po użyciu wyłączyć urządzenie wyjmując wtyczkę z gniazda.
• Przed napełnieniem lub czyszczeniem zawsze należy wyjmować wtyczkę z gniazda.
• Instalacja elektryczna musi odpowiadać krajowym i lokalnym przepisom.
• Z urządzenia nie mogą korzystać osoby (także dzieci), u których stwierdzono osłabione 

zdolności fi zyczne, sensoryczne lub umysłowe, albo którym brakuje odpowiedniej wiedzy 
i doświadczenia.

2. Przed włączeniem urządzenia
•  Pamiętaj o usunięciu styropianu.
•  Przed uruchomieniem pieca należy w pierwszej kolejności wyjąć z pieca płyty szamotowe, 

usunąć zabezpieczenie styropianowe, a następnie ponownie umieścić płyty szamotowe 
w piecu.

3. Specyfikacja techniczna

3.1. Tabliczka znamionowa z oznakowaniem ce i informacjami dotyczącymi wykorzystania gazu

Aluminiowa tabliczka znamionowa z oznakowa-

niem CE znajduje się po prawej stronie urządze-

nia. Na tabliczce znamionowej z oznakowaniem CE 

umieszczono informacje dotyczące wykorzystania 

gazu.
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3.2. Wymiary pieca

Rys. 2.

Kod A B C Ciężar

220382 475 mm 1000 mm 840 mm 112 kg

220399 475 mm 1000 mm 1140 mm 141 kg

220412 475 mm 1305 mm 1140 mm 179 kg
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3.3. Dane techniczne

Rys. 3.

1. Uchwyt drzwi pieca

2. Panel przedni

3. Drzwi pieca

4. Okienko kontrolne

5. Panel sterowania

6. Tabliczka znamionowa z oznakowaniem CE

7. Informacje dotyczące wykorzystania gazu

8. Prawy panel boczny (DX)

9. Przeciwwiatrowa nasada przewodu 

odprowadzania spalin (opcjonalnie)

10. Przewód odprowadzania spalin Ø150 mm

11. Etykieta
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MODEL G4

Tab. 1.
Palniki górne Palniki dolne

środkowe

Razem

Całkowita nominalna moc cieplna

Zredukowana moc cieplna

10,2 kW 7,5 kW 16 kW

4,2 kW 4,2 kW

Średnica wtryskiwacza
G30 28...30 mbar    31-30...37 mbar

G30 50 mbar            G31-50 mbar

G20 20 mbar

G25 25 mbar

G25 20 mbar

2 x 105 mm

2 x 0,90 mm

2 x 1,50 mm

2 x 1,60 mm

2 x 1,65 mm

2 x 0,85 mm

2 x 0,70 mm

2 x 1,20 mm

2 x 1,30 mm

2 x 1,45 mm

Średnica przewodu obejściowego
G30 28..30 mbar       31-30...37 mbar

G30-50 mbar             G31-50 mbar

G20 / G25

0,80 mm

0,65 mm

Reg.

0,80 mm

0,65 mm

Reg.

Dysza płomyka dyżurnego
G30 28..30 mbar       31-30...37 mbar

G30-50 mbar             G31-50 mbar

G20 / G25

Nr

22

22

29,50

Nr

22

22

29,50

Dysza palnika wewnętrznego
G30 28..30 mbar

G30 50 mbar

G20 / G25

0,70 mm

0,70 mm

1,20 mm

0,70 mm

0,70 mm

1,20 mm

Regulacja powietrza pierwotnego
G30 28...30 mbar   (patrz Rys. 9)

G30 50 mbar

G20 20 mbar

G25 25 mbar

G25 20 mbar

Zamknięta

Zamknięta

Zamknięta

Zamknięta

Zamknięta

Zamknięta

Zamknięta

Zamknięta

Zamknięta

Zamknięta
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MODEL G6

Tab. 2.
Palniki górne Palniki dolne

środkowe

Razem

Całkowita nominalna moc cieplna

Zredukowana moc cieplna

16 kW 9 kW 21,5 kW

6 kW 6 kW 18 kW

Średnica wtryskiwacza
G30 28...30 mbar    31-30...37 mbar

G30 50 mbar            G31-50 mbar

G20 20 mbar

G25 25 mbar

G25 20 mbar

2 x 1,25 mm

2 x 1,15 mm

2 x 2,10 mm

2 x 2,30 mm

2 x 2,45 mm

2 x 0,95 mm

2 x 0,80 mm

2 x 1,50 mm

2 x 1,55 mm

2 x 1,65 mm

Średnica przewodu obejściowego
G30 28..30 mbar       31-30...37 mbar

G30-50 mbar             G31-50 mbar

G20 / G25

1,10 mm

0,90 mm

Reg.

1,10 mm

0,90 mm

Reg.

Dysza płomyka dyżurnego
G30 28..30 mbar       31-30...37 mbar

G30-50 mbar             G31-50 mbar

G20 / G25

Nr

22

22

29,20

Nr

22

22

29,20

Dysza palnika wewnętrznego
G30 28..30 mbar

G30 50 mbar

G20 / G25

0,70 mm

0,70 mm

1,20 mm

0,70 mm

0,70 mm

1,20 mm

Regulacja powietrza pierwotnego
G30 28...30 mbar   (patrz Rys. 9)

G30 50 mbar

G20 20 mbar

G25 25 mbar

G25 20 mbar

Zamknięta

Zamknięta

Zamknięta

Zamknięta

Zamknięta

Zamknięta

Zamknięta

Zamknięta

Zamknięta

Zamknięta
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MODEL G9

Tab. 3.
Palniki górne Palniki dolne

środkowe

Razem

Całkowita nominalna moc cieplna

Zredukowana moc cieplna

16 kW 16 kW 27 kW

6 kW 6 kW

Średnica wtryskiwacza
G30 28...30 mbar    31-30...37 mbar

G30 50 mbar            G31-50 mbar

G20 20 mbar

G25 25 mbar

G25 20 mbar

2 x 1,25 mm

2 x 1,15 mm

2 x 2,10 mm

2 x 2,30 mm

2 x 2,45 mm

2 x 0,95 mm

2 x 0,80 mm

2 x 1,50 mm

2 x 1,55 mm

2 x 1,65 mm

Średnica przewodu obejściowego
G30 28..30 mbar       31-30...37 mbar

G30-50 mbar             G31-50 mbar

G20 / G25

1,10 mm

0,90 mm

Reg.

1,10 mm

0,90 mm

Reg.

Dysza płomyka dyżurnego
G30 28..30 mbar       31-30...37 mbar

G30-50 mbar             G31-50 mbar

G20 / G25

Nr

22

22

29,20

Nr

22

22

29,20

Dysza palnika wewnętrznego
G30 28..30 mbar

G30 50 mbar

G20 / G25

0,70 mm

0,70 mm

1,20 mm

0,70 mm

0,70 mm

1,20 mm

Regulacja powietrza pierwotnego
G30 28...30 mbar   (patrz Rys. 9)

G30 50 mbar

G20 20 mbar

G25 25 mbar

G25 20 mbar

Zamknięta

Zamknięta

Zamknięta

Zamknięta

Zamknięta

Zamknięta

Zamknięta

Zamknięta

Zamknięta

Zamknięta

3.4. Eksploatacja urządzenia

Piece (Modele G4-G6-G9) zostały zaprojektowane 

i wyprodukowane głównie w celu pieczenia pizzy. 

Mogą być wykorzystywane również w celu piecze-

nia potraw takich jak zapiekanki w naczyniach ża-

roodpornych.

Piec może osiągnąć temperaturę od 50°C do 450°C.

W przypadku nieprzerwanej eksploatacji urzą-
dzenia zaleca się ustawienie temperatury na 
maks. 350°C.
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3.5. Ograniczenia eksploatacji

Piece (Modele G4-G6-G9) zostały zaprojektowane 

w celach określonych w punkcie 3.4 i zabronione 

jest ich wykorzystanie w inny sposób. W przeciw-

nym razie producent nie gwarantuje bezpieczeń-

stwa eksploatacji urządzenia.

Piec przeznaczony jest do wykorzystywania w bran-

ży gastronomicznej, dlatego też może być eksplo-

atowany jedynie przez przeszkolony personel.

4. Transport i podnoszenie

Podczas transportu i podnoszenia urządzenia, 
w celu uniknięcia wypadku należy upewnić się, 
czy na obszarze przenoszenia nie znajdują się 
żadne osoby, zwierzęta lub przedmioty.

Transport i podnoszenie pieca należy przepro-
wadzić przy pomocy odpowiedniego sprzętu do 
przenoszenia urządzenia o odpowiednim cięża-
rze i wymiarach (patrz: rozdziały 3.2 - 3.3 I tabele 
1-2-3).

W przypadku podnoszenia pieca za pomocą wóz-
ka widłowego należy upewnić się, czy jego widły 
umieszczone są w sposób przedstawiony na rys. 4.

Podczas transportu i podnoszenia pieca unikać 
nagłego hamowania, przyśpieszania i nagłej 
zmiany kierunku.

Dla ułatwienia transportu i załadunku/rozładunku, 

urządzenie zostało zapakowane w kartonowe pu-

dło przytwierdzone za pomocą stalowych pasów do 

drewnianej platformy (z drewna podobnego do drew-

na, z którego powszechnie wykonane są palety).

Piec opakowany jest w przezroczysty nylonowy ma-

teriał ochronny.

Po przetransportowaniu, przeniesieniu i ustawie-

niu w miejscu jego przeznaczenia, pieca należy 

rozpakować: przeciąć pasy, zdjąć kartonowe pudło 

i nylonowe opakowanie.

Rys. 4. Wsunięcie wideł wózka

5. Montaż urządzenia

5.1. Ustawianie

Czynności montażowe pieca (ustawienie, podłącze-
nie do sieci elektrycznej, gazu i systemu odprowa-
dzania spalin) muszą zostać przeprowadzone przez 
posiadającego odpowiednie kwalifikacje technika 
działającego zgodnie z lokalnymi przepisami prawa.

Piec ustawić z zachowaniem minimalnych odległości 

(mm) przedstawionych na Rys. 5. Urządzenie ustawić 

o podłożu odpowiedniej nośności.

Zaleca się pozostawić odpowiednią przestrzeń po 

prawej stronie urządzenia (DX), aby umożliwić zdjęcie 

bocznego panelu w celu konserwacji.
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Rys. 5. Minimalne odległości ustawienia urządzenia

5.2. Podłączenie elektryczne

Urządzenie wyposażone jest w kabel zasilający bez 

wtyczki (jednofazowy, 230V), znajdujący się z tyłu 

pieca (Rys. 6). Właściwości elektryczne znajdują 

się na tabliczce znamionowej z oznakowaniem CE 

(Rys. 1).

Piec powinien zostać podłączony do sieci elek-
trycznej przez posiadającego odpowiednie kwa-
lifikację technika, spełniającego wymogi tech-
niczne i zawodowe określone przepisami prawa 

obowiązującymi w kraju, w którym urządzenie 
będzie eksploatowane; technik  zobowiązany jest 
wystawić potwierdzenie wykonania usługi zgod-
nie z obowiązującymi wymogami.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakie-
kolwiek obrażenia osób, zwierząt i szkody ma-
terialne poniesione w wyniku nieprawidłowego 
podłączenia do sieci elektrycznej i gazu.

Przewód zasilający musi być wyposażony w auto-

matyczny przełącznik o właściwym zakresie na-

pięcia. Minimalny odstęp między stykami musi 

wynosić co najmniej 3 mm. Urządzenie musi być 

podłączone do przewodu uziemiającego, który nie 

może być odłączony. 

Wahania napięcia prądu zasilającego piec nie mogą 

przekroczyć -10% i +10% wartości napięcia poda-

nej na tabliczce znamionowej na Rys. 11.

Po podłączeniu urządzenia upoważniony technik 
zobowiązany jest wystawić pisemne oświadcze-
nie potwierdzające ciągłość pomiarów zabezpie-
czenia obwodów.

Rys. 6. Przyłącze elektryczne i gazowe

Widok z przodu Widok z boku (DX)



12

PL

5.3. Podłączenie gazowe

Piec wyposażony jest w złącze G 3/4” służące do 

podłączenia gazu. Złącze umieszczone jest z tyłu 

urządzenia (Rys. 6). Przyłącze gazowe musi być 

widoczne i wykonane z przewodów stalowych lub 

miedzianych.

Piec wyposażony jest w złącze G 3/4” służące do 
podłączenia gazu. Złącze umieszczone jest z tyłu 
urządzenia (rys. 6). Przyłącze gazowe musi być 
widoczne i wykonane z przewodów stalowych lub 
miedzianych.
Podczas instalacji urządzenia zaleca się zamon-
tować zaakceptowany przez producenta zawór 
odcinający dopływ gazu do urządzenia w celu wy-
godnego odłączania lub serwisowania.

Metalowa, trzyczęściowa złączka przewodu po-

winna zostać zamontowana między przewodem 

doprowadzania gazu i źródłem gazu. Umieścić od-

powiednie uszczelnienia pomiędzy złączkami prze-

wodów, aby zapewnić ich szczelność.

Piec musi być zasilany gazem odpowiednim dla 
danego urządzenia (patrz rys. 1 - Tabliczka zna-
mionowa z oznakowaniem CE) - informacje dot. 
Podłączenia gazowego znajdują się w tabelach 
1-2-3 odpowiednie do modelu.

5.3.1. Kontrola ciśnienia w sieci gazowej

Ciśnienie w sieci gazowej można zmierzyć za po-

mocą manometru wypełnionego cieczą (np. U-rur-

kowego, podziałka 0,1 mbar) zgodnie z poniższą 

instrukcją:

1) Odkręcić i zdjąć prawy panel (DX) urządzenia 

(Rys. 3, punkt 8);

2) Odkręcić śrubę uszczelniającą zaworu bezpie-

czeństwa (pokrętło regulacji) (Rys. 7, punkt 1);

3) Podłączyć manometr U-rurkowy;

4) Włączyć piec zgodnie z instrukcjami zawartymi 

w rozdziale 7.

5) Zmierzyć ciśnienie doprowadzanego gazu;

6) Odłączyć manometr U-rurkowy;

7) Dokręcić śrubę uszczelniającą zaworu bezpie-

czeństwa (Rys. 7, punkt 1);

8) Zamontować i przykręcić śruby prawego panelu 

(DX) pieca. 

5.3.2. Sprawdzenie urządzenia pod kątem wycieku gazu

Po przeprowadzeniu montażu urządzenia konieczne 

jest sprawdzenie, czy nie dochodzi do wycieku gazu; 

w celu przeprowadzenia testu, pokryj złącza prze-

wodu doprowadzającego roztworem wody z mydłem 

- w przypadku wycieku pojawią się bąbelki.

Test wycieku gazu będzie również możliwy do prze-

prowadzenia, jeśli źródło gazu wyposażone jest 

w gazomierz: w tym celu należy wyłączyć piec - po 

ok. 10 minutach gazomierz nie powinien rejestrować 

przepływu gazu.

Pod żadnym pozorem nie należy sprawdzać wy-
cieku gazu przy pomocy otwartego ognia.
Niezastosowanie się do powyższego zalecenia 
może prowadzić do wybuchu.
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5.3.3. Dostosowanie urządzenia do rodzaju wykorzystywanego gazu

Urządzenie zostało zaprojektowane i sprawdzone 

pod kątem wykorzystania gazu określonego na ta-

bliczce znamionowej (Rys. 1).

Jeśli urządzenie wykorzystuje gaz inny niż dostęp-
ne źródło gazu, należy przeprowadzić następujące 
czynności adaptacyjne: (patrz: rozdział 5.3.3).

Dostosowanie urządzenia do innego rodzaju gazu 

należy przeprowadzić zgodnie z poniższą instrukcją:

A) Wymiana górnych i dolnych dysz palników:
Zdjąć panel przedni (Rys. 3, punkt 2) i odkręcić śru-

by; wyjąć system regulacji powietrza pierwotnego 

(Rys. 9, punkt 1 i 2) - dysze będą widoczne i możli-

we będzie ich wyjęcie. Odkręcić dysze przy pomocy 

odpowiedniego klucza płaskiego i wymienić je na 

dysze odpowiedniego typu zgodnie z danymi tech-

nicznymi dla danego modelu pieca.

B) Wymiana dyszy palnika wewnętrznego:
Wymienić dyszę palnika wewnętrznego (Rys. 8, 

punkt 3) zgodnie z informacjami określonymi w da-

nych technicznych dla danego modelu pieca.

C) Wymiana dyszy płomyka dyżurnego:
Odkręcić złączkę przyłącza (Rys. 9, punkt 4) i wy-

mienić dyszę płomyka dyżurnego na inną, odpo-

wiedniego typu zgodnie z informacjami określo-

nymi w danych technicznych dla danego modelu 

pieca.

D) Regulacja powietrza pierwotnego
Palniki górne i dolne:
Odkręcić śruby (Rys. 9, punkt 1) i wyregulować 

palnik powietrza pierwotnego (Rys. 9, punkt 2). Po 

wyregulowaniu powietrza pierwotnego dokręcić 

odpowiednio śrubę (Rys. 9, punkt 1).

E) Ustawienie minimalnej mocy dolnych i górnych 
palników:
W przypadku poboru gazu w stanie ciekłym 

(G30-G31) urządzenie fabrycznie ma ustawioną mi-

nimalną moc pracy palników i śruba (Rys. 10, punkt 

1) jest zakręcona; w przypadku urządzeń wykorzy-

stujących inne rodzaje gazu, ustawienia minimalne 

należy wprowadzić według poniższych wskazówek:

- Ręcznie zdjąć odpowiednie pokrętła palników na 

panelu sterowania (Rys. 10, punkty 2 i 3);

- Obrócić śrubę (Rys. 10, punkt 1) w kierunku 

przeciwnym do ruchu wskazówek zegara 2-3 

razy i ponownie zamontować pokrętło;

- Włączyć palnik i obrócić pokrętło w położenie   

(moc minimalna);

- Ponownie zdjąć pokrętło i dokręcić śrubę (Rys. 

10, punkt 1), aż płomień odpowiadać będzie po-

trzebom użytkownika;

- Przekręcić pokrętło  (moc maksymalna)  (moc 

minimalna), by upewnić się, czy płomień jest sta-

bilny.  

W przypadku palnika wewnętrznego nie ma możli-

wości ustawienia mocy minimalnej.
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Rys. 7. Kontrola ciśnienia w sieci gazowej

Rys. 8. Umiejscowienie palników górnych, dolnych i palnika wewnętrznego

Rys. 9. Regulacja powietrza pierwotnego palników dla górnych i dolnych

1) Palniki górne

2) Palniki dolne 

3) Palniki wewnętrzne

4) Płomyk dyżurny
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Rys. 10. Ustawienie minimalnej mocy

palników dolnych i górnych

5.4. Instalacja wyciągowa

Urządzenia wyposażone są w przewód odprowadza-

jący (Ø 150 mm) substancje łatwopalne - należy go 

podłączyć na jeden ze sposobów przedstawionych 

poniżej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Piec zamontować w odpowiednio wentylowanym po-

mieszczeniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Piec należy zamontować w odległości co najmniej 
0,5 metra od okapu, komina lub bezpośrednio na 
zewnątrz (poza pomieszczeniem).

Rys. 11. Rys. 12.
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Typ urządzenia „A” (patrz informacje zawarte na 
tabliczce znamionowej):
Substancje łatwopalne muszą być odprowadzane 

z pieca gazowego typu „A” przez odpowiedni okap 

lub podobny sprzęt, podłączony do działającej po-

prawnie instalacji wyciągowej (*fragment zdania 

niezrozumiały). Urządzenie zamontować w po-

mieszczeniu o odpowiedniej wentylacji w celu unik-

nięcia nagromadzenia się w nim szkodliwych dla 

zdrowia substancji.

Przepływ powietrza w pomieszczeniu konieczny 
do wzniecenia ognia musi wynosić 2 m3/h x kW 
plus 35 m3 w pokoju w celu zapewnienia odpo-
wiednich warunków pracy.

Rys. 13. Odprowadzanie spalin pod okapem

6. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

6.1. Dyrektywy i przepisy

Piece zostały zaprojektowane i wyprodukowane zgod-

nie z poniższymi dyrektywami:

Dyrektywa 2009/142/WE odnosząca się do urządzeń 

spalających paliwa gazowe Dyrektywa niskonapięcio-

wa 2014/35/UE

Dyrektywa 2014/30/UE dotycząca kompatybilności 

elektromagnetycznej Norma Europejska PN-EN 203-1-2: 

Urządzenia gastronomiczne zasilane paliwami gazo-

wymi.

6.2. Zabezpieczenia

Zgodnie z przepisami prawa określonymi w powyż-

szych dokumentach, wszelkie części urządzenia są 

zgodne ze standardami bezpieczeństwa, zapewniony-

mi przez producenta.

ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA:
Zawór bezpieczeństwa wyposażony jest w termoparę, 

która zamyka przepływ gazu do palników, gdy zgaśnie 

płomyk dyżurny.

Zawór znajduje się po prawej stronie urządzenia.

Pod żadnym pozorem nie należy ingerować w zabez-
pieczenia pieca (z wyjątkiem ich usuwania). (Przyp. 
Tłum. Tłumaczenie zgodne z oryginałem).

Zabrania się wymiany zabezpieczeń lub ich części na 
inne niż pochodzące od producenta.
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7. Eksploatacja i obsługa urządzenia

7.1. Panel sterowania

Panel sterowania (Rys. 14) znajduje się po prawej stro-

nie przedniego panelu pieca i służy do ręcznego usta-

wiania parametrów pieczenia w urządzeniu.

LEGENDA:
1 Wyświetlacz termostatu/termometru

2 Pokrętło regulacji górnego palnika
● Wyłączony

 Moc maksymalna 

 Moc minimalna

3 Pokrętło regulacji dolnego palnika
● Wyłączony

 Moc maksymalna

 Moc minimalna 

4 Pokrętło regulacji
● Wyłączone

 Płomyk dyżurny

 Palnik wewnętrzny - moc maksymalna 

 Palnik wewnętrzny - moc minimalna

5 Zapalnik piezoelektryczny
6 Włącznik główny 
7 Włącznik światła wewnątrz pieca

 

  Rys. 14.

7.1.1. Komunikaty i alarmy

Kod Znaczenie

Komunikaty
Out1 Lampka LED

Świeci się urządzenie przeciążone

Miga
wprowadzana zmiana temperatury roboczej

uruchomiło się zabezpieczenie przed przeciążeniem

Alarmy
Pr1 Sonda nie działa sprawdzić, czy sonda nie jest uszkodzona

sprawdzić połączenie między sondą a sprzętem

sprawdzić temperaturę w piecu

Po usunięciu przyczyny włączenia alarmu urządzenie wznowi pracę
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7.2. Rozpoczęcie eksploatacji urządzenia

Eksploatacja urządzenia może rozpocząć się po 
przeprowadzeniu montażu i uzyskaniu potwierdze-
nia ze strony techników wykonujących podłączenie 
do sieci elektroenergetycznej i gazu.

Rozpoczęcie eksploatacji urządzenia może zostać 

wykonane przez pracownika/użytkownika według 

poniższej procedury:

7.2.1. Włączanie palników

1) Podłączyć urządzenie do sieci elektrycznej

2) Przekręcić pokrętło zapłonu palnika wewnętrznego 

podłączenia gazu;

3) Wcisnąć główny przełącznik elektryczny (Rys. 14, 

punkt 6), zaświeci się zielona lampka;

4) Ustawić termostat/termometr na wybraną tempe-

raturę roboczą wciskając przycisk zatwierdzenia „set” 

i przyciski „+” lub „-” (Rys. 14, punkt 1). W przypadku, 

gdy wybrana temperatura robocza jest równa bądź 

niższa niż temperatura otoczenia, włączenie palników 

nie będzie możliwe, ponieważ termostat podłączony 

jest do elektrozaworu przyłącza gazowego, który za-

trzymuje przepływ gazu, gdy temperatura osiągnie 

wymaganą wysokość.

PALNIK WEWNĘTRZNY 
5) Przekręcić pokrętło regulacji przyłącza gazowego 

(Rys. 14, punkt 4) w odpowiednie położenie, wcisnąć 

i przytrzymać pokrętło i jednocześnie wcisnąć przycisk 

zapalnika piezoelektrycznego  (Rys. 14, punkt 5); 

zwolnić pokrętło po zapaleniu się płomyka dyżurnego.

Płomyk dyżurny nie może zgasnąć.

Jeśli płomyk zgaśnie, czynność powtórzyć. 

Stan płomyka dyżurnego można sprawdzić przez 

wziernik znajdujący się po prawej stronie panelu 

przedniego (Rys. 3, punkt 2).

6) Przekręcić pokrętło regulacji (Rys. 14, punkt 4) 

w odpowiednie położenie  (moc maksymalna);

 

PALNIKI GÓRNE I DOLNE
7) Odkręć odpowiednie pokrętła górnego (Rys. 14, 

punkt 2) oraz dolnego palnika (Rys. 14, punkt 3) 

i przekręć je przeciwnie do ruchu wskazówek zegara 

 (moc maksymalna).

Płomyk z palnika wewnętrznego rozprzestrzeni się na 

palnik górny i dolny.  Po osiągnieciu zadanej tempera-

tury, palniki wyłączają się: oznacza to, że palniki będą 

się automatycznie wyłączać i włączać w odpowiednich 

odstępach czasu, by utrzymać zadaną temperaturę.

Rys. 15. Sprawdzanie płomyka dyżurnego
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7.2.2. Pieczenie pizzy

Po osiągnięciu przez piec zadanej temperatury (patrz: 

punkt 5 tego rozdziału), która wyświetlana będzie 

przez termostat/termometr (Rys. 14, punkt 1), w urzą-

dzeniu można umieścić pizzę w celu pieczenia.

1) Otworzyć drzwi pieca (Rys. 3, punkt 3) pociągając za 

uchwyt (Rys. 3, punkt 1);

2) Nacisnąć włącznik światła wewnątrz pieca, jeśli to 

konieczne (Rys. 17, punkt 7);

Jeśli otwierany piec nie został wyłączony, ko-
nieczne zachować odpowiednią odległość, by 
uniknąć poparzenia gorącym powietrzem wydo-
bywającym się ze środka.

3) Umieścić pizzę (jedną lub kilka) w środku urzą-

dzenia za pomocą odpowiednich przyrządów. Nigdy 

nie zostawiać drzwi pieca otwartych na dłużej, niż 

jest to konieczne - wydobywające się ze środka go-

rące powietrze obniża temperaturę wewnątrz pieca.

4) Zamknąć drzwi pieca i obserwować proces pie-

czenia poprzez szybę (Rys. 3, punkt 4);

5) Temperatura pieczenia pizzy zależy od jej ułoże-

nia - umieszczenia bezpośrednio na ognioodpornej 

tacy na dnie komory pieca lub w naczyniu żarood-

pornym.

W pierwszym przypadku zaleca się ustawić tempe-

raturę pieczenia na wartość 350 - 380°C - palni-

ki górne na moc maksymalną (pokrętło palników 

górnych na moc maksymalną) i palniki dolne na 

moc minimalną (pokrętło palników dolnych na moc 

minimalną).

W drugim przypadku zaleca się ustawić tempe-

raturę pieczenia w położeniu minimalnym i dolne 

palniki na moc maksymalną  (pokrętło mocy dol-

nego palnika na moc maksymalną);

 (przyp. tłum. W oryginale zdanie niekompletne).

6) Po zakończeniu pieczenia otworzyć drzwi pieca, 

wyjąć pizzę i zamknąć drzwi palnika.

Wybór odpowiedniej temperatury pieczenia i re-
gulacji palników górnych i dolnych zależy wyłącz-
nie od doświadczeń użytkownika.
W przypadku ciągłej eksploatacji, nie przekra-
czać temperatury 350°C w celu uniknięcia prze-
grzania pieca i jego szybkiego zużycia.

7.3. Wyłączenie urządzenia

By wyłączyć urządzenie, użytkownik powinien postę-

pować zgodnie z poniższą procedurą:

1) Wyłączyć piec przekręcając pokrętła w położenie 

„wyłączone” ● (Rys. 14, punkt 2/3/4);

2) Wyłączyć światło wewnątrz komory pieca naciska-

jąc przycisk włączenia/wyłączenia światła (Rys. 14, 

punkt 7);

3) Główny przełącznik ustawić w położeniu wyłączo-

nym (Rys. 15, punkt 6) - zielona lampka zgaśnie;

4) Przekręcić pokrętło zapłonu palnika wewnętrznego 

podłączenia gazu w położenie „wyłączone”;

5) Odłączyć zasilanie pieca na przewodzie zasilającym 

i wyjąć wtyczkę z gniazdka.
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8. Konserwacja

8.1. Konserwacja ogólna

Aby zagwarantować odpowiedni poziom bezpieczeń-

stwa i wydajności urządzenia, użytkownik powinien 

znać zasady dotyczące sposobu oraz częstotliwości 

przeprowadzania czynności konserwacyjnych.

Przed rozpoczęciem czynności konserwacyjnych, 
należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania 
oraz odciąć dopływ gazu do palnika wewnętrznego.

1) Czyszczenie ognioodpornej tacy na dnie komory: 

czyszczenie tacy można przeprowadzić, gdy urzą-

dzeni jest nagrzane. Kiedy piec osiągnie tempera-

turę 350 °C, otworzyć drzwi pieca i wyczyścić tacę 

za pomocą szczotki z włókien roślinnych z długą 

rączką, unikając kontaktu z nagrzanymi częściami 

urządzenia.

W celu uniknięcia poparzeń zaleca się, aby osoba 

odpowiedzialna za obsługę pieca stosowała odpo-

wiednie rękawice oraz ubranie ochronne.

2) Czyszczenie zewnętrznych powierzchni pieca 

wykonanych ze stali nierdzewnej, szyby oraz panelu 

sterowania należy wykonywać, kiedy piec ostygnie.

3) Piec należy czyścić codziennie.

8.2. Konserwacja szczegółowa

Wszelkie działania wchodzące w zakres dodatkowej 

konserwacji, naprawy i wymiany części należy wyko-

nywać wyłącznie u autoryzowanego dealera, u którego 

piec został zakupiony lub uprawnionego serwisanta, 

spełniającego wymagania określone w obowiązują-

cych przepisach.

8.2.1. Wymiana górnych i dolnych palników

Zdjąć panel przedni (Rys. 3, punkt 2);

- Odkręcić złączki przewodu oraz odłączyć prze-

wód doprowadzania gazu znajdujący się z przodu 

palnika, który ma zostać wymieniony.

- Wyjąć dyszę doprowadzającą powietrze pierwot-

ne (Rys. 16, punkt 2), odkręcić śruby (Rys. 16, 

punkt 1) i wyjąć palnik;

- Odkręcić cztery śruby (Rys. 16, punkt 4), wyjąć 

palnik i wymienić palnik.

- Zamocować nowy palnik zgodnie z powyższą 

procedurą.

Rys. 16. Wymiana palników górnych i dolnych
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8.2.2. Wymiana palnika wewnętrznego

Zdjąć panel przedni (Rys. 3, punkt 2) i odkręcić śruby.

- Odkręcić 3 śruby mocujące wspornik palnika 

(Rys. 17, punkt 1).

- Wyjąć wewnętrzną ognioodporną tacę znajdującą 

się na dnie komory.

- Wyjąć palnik wewnętrzny przez drzwi pieca.

- Zamocować nowy palnik zgodnie z powyższą 

procedurą.

Rys. 17. Wymiana wewnętrznego palnika

8.2.3. Wymiana termopary, płomyka dyżurnego oraz wtyczki

A) TERMOPARA
- Zdjąć panel przedni (Rys. 3, punkt 2) i odkręcić 

śruby.

- Odkręcić termoparę za pomocą odpowiedniego 

klucza płaskiego (Rys. 18, punkt 1).

- Zamocować nową termoparę zgodnie z powyż-

szą procedurą.

B) PŁOMYK DYŻURNY
- Odkręcić 2 śruby mocujące płomyk dyżurny (Rys. 

18, punkt A) zamocować nowy płomyk dyżurny.

- Zamocować nowy płomyk dyżurny zgodnie z po-

wyższą procedurą (Rys. 18, punkt 2).

C) WTYCZKA
- Odkręcić śrubę i wyjąć wtyczkę (Rys. 18, punkt B).

- Zamocować nową wtyczkę (Rys. 18, punkt 3) 

zgodnie z powyższą procedurą.

Rys. 18. Wymiana termopary, płomyka dyżurnego 

oraz wtyczki
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8.2.4. Wymiana zaworu gazu

- Odkręcić śruby oraz zdjąć prawy panel boczny 

DX (Rys. 3, punkt 8).

- Ręcznie zdjąć pokrętło zaworu gazu z panelu 

sterowania;

- Odłączyć zawór od odpowiednich złączek prze-

wodu (Rys. 19, punkt 1).

- Zamocować nowy zawór gazu zgodnie z powyż-

szą procedurą.

Rys. 19. Wymiana zaworu gazu

9. Recykling 

Po zakończeniu eksploatacji produktu 

nie wolno utylizować razem z odpadami komunal-

nymi, tylko należy odstawić do punktu odbioru od-

padów elektrycznych i elektronicznych. Użytkow-

nik ponosi odpowiedzialność za odstawienie 

wycofanego z użytkowania urządzenia do punktu 

utylizacji. Nieprzestrzeganie tej zasady może być 

karane zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisa-

mi dotyczącymi utylizacji odpadów. Jeśli urządzenie 

wycofane z użytkowania jest poprawnie odebrane 

jako osobny odpad, może zostać przetworzone 

i  zutylizowane w sposób przyjazny dla środowiska, 

co zmniejsza negatywny wpływ na środowisko 

i zdrowie. Aby uzyskać więcej informacji dotyczą-

cych dostępnych usług w zakresie odbioru odpa-

dów, należy skontaktować się z lokalną firmą od-

bierającą odpady. Producent, importer oraz 

sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za po-

nowne przetwarzanie, obróbkę i utylizację odpa-

dów, ani bezpośrednio ani za pośrednictwem syste-

mu publicznego.

10. Części zamienne

10.1. Uwagi ogólne

Części zamienne (oryginalne) należy zamawiać 

wyłącznie od autoryzowanego dystrybutora, od 

którego zakupiony został piec.

Nigdy nie korzystać z części zamiennych innych 
niż oryginalne.
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10.2. Rysunki złożeniowe i części zamienne

L.P. Kod

G4 G6 G9
1 5B010004 5B010004 5B010005

2
metan 5U010009 5U010009 5U010009

propan-butan 5U010005 5U010005 5U010005

3 5A020006 5A020006 5A020006

4 5T010216 5T010216 5T010216

5 5C150002 5C150002 5C150002

6 5B010001 5B010003 5B010003

6A 5B010002 5B010002

7 5M200010 + 5D010001 5M200010 + 5D010001 5M200010 + 5D010001

8 5M200011 + 5D010002 5M200011 + 5D010002 5M200011 + 5D010002

9 5R010202 5R010202 5R010202

10 5R010030 5R010030 5R010030

11 5D010053 5D010053 5D010053

12 5B010153 5B010153 5B010153

13 5T010210 5T010210 5T010210

14 5E010001 5E010001 5E010001

15 5P020005 5P020005 5P020005

15A
5U010000 5U010000 5U010000

5U010001 5U010001 5U010001

16 5C020201 5C020201 5C020201

17 5R010201 5R010201 5R010201

18 5B010151 5B010151 5B010151

19 5D010051 5D010051 5D010051

20 5B010150 5B010150 5B010150

21 5D010050 5D010050 5D010050

22 5P110005 5P110005 5P110005

23 5L020020 5L020020 5L020020

24 4R010100 4R010100 4R010100

25 + 26 5P020006 5P020006 5P020006

27 5P010145 5P010145 5P010145

28 5I100006 5I100006 5I100006

29 5I100005 5I100005 5I100005

30 5V010015 5V010015 5V010015

31 5V010017 5V010017 5V010017
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32
propan-butan 5U010007 5U010007 5U010007

metan 5U010003 5U010003 5U010003

33
propan-butan 5U010010 5U010012 5U010012

metan 5U010002 5U010004 5U010004

Rys. 20. Rysunek złożeniowy modelu G4 i G6
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Rys. 21. Rysunek złożeniowy modelu G9
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Rys. 22. Rysunek złożeniowy drzwi

Rys. 23. Rysunek złożeniowy panelu sterowania
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11. Schemat elektryczny

Rys. 24.

230 V
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