PIEKARNIKI
ELEKTRYCZNE
DO ZABUDOWY
INSTRUKCJA OBSŁUGI,
MONTAŻU I KONSERWACJI
MODELE
OEHG611, OEHH611
OEMC65, OEME69, OEMF65
OERD65, OEBA64, OEBC65
OEME45, OEMC45

Dziękujemy za zakup piekarnika marki Freggia.
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji,
ponieważ zawiera istotnie uwagi dotyczące
bezpiecznej instalacji, eksploatacji i konserwacji
piekarnika. Zachowajcie ją Państwo do wykorzystania
w przyszłości.

GŁÓWNE ZALETY
•

Powiększona objętość wewnętrzna

•

Podwójne szyby w drzwiach piekarnika zabezpieczające przed poparzeniem Ciebie i
Twoich dzieci

•

Ochrona przed przegrzaniem i bezpieczeństwo mebli dzięki systemowi chłodzenia
obwodowego

•

Wygoda użytkownika i łatwość utrzymania czystości dzięki czyszczeniu katalitycznemu we
wszystkich piekarnikach*

•

Łatwiejsze utrzymanie czystości dzięki wyjmowanej szybie wewnętrznej drzwiczek
piekarnika

•

Wygodniejsze wyciąganie blachy dzięki prowadnicom teleskopowym lub drabinkom
bocznym **

•

Szeroki zakres specjalnych programów przygotowywania, obejmujący program do
pieczenia pizzy, podgrzewanie jedzenia itp.

•

Tryb automatyczny z pomocą sondy do żywności **

•

Rozbudowane możliwości programowania startu i czasu trwania zaprogramowanej
pracy**

•

Funkcja oszczędzania energii **

•

Zabezpieczenie przed dziećmi **

•

System automatycznego rozpoznania diagnostyki i wyświetlenia rodzaju awarii**

* Wszystkie piekarniki wyposażone są w tylny panel katalityczny. Niektóre modele posiadają także
w wyposażeniu standardowym boczne panele katalityczne, lub można je dokupić osobno.
** W modelach wyposażonych w odpowiednie funkcje.
UWAGA!
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa.
PRZYDATNA INFORMACJA:
Dodatkowe informacje na temat funkcjonowania urządzenia.
WSKAZÓWKA:
Porady i wskazówki dotyczące eksploatacji urządzenia.
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INFORMACJE OGÓLNE
Niniejsze urządzenie oznaczone jest zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/EC oraz polską ustawą o
zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
Symbol <<przekreślony kosz>> umieszczony na produkcie oznacza, że nie jest on klasyfikowany jako
odpad gospodarstwa domowego, w związku z czym po zakończeniu swojego okresu użyteczności
użytkownik musi go przekazać do stosownego punktu zbiórki w celu recyclingu komponentów
elektrycznych i elektronicznych.
Urządzenie należy złomować zgodnie z lokalnymi przepisami w zakresie utylizacji odpadów. Dla
uzyskania dodatkowych informacji na temat traktowania, odzyskiwania i recyklingu tego produktu,
należy skontaktować się z odpowiednim lokalnym biurem, służbą odpadów domowych lub ze sklepem,
w którym produkt został zakupiony. Przed złomowaniem zawsze należy doprowadzić urządzenie do
stanu nieprzydatności odcinając kabel elektryczny.
Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do ochrony środowiska
naturalnego i zdrowia ludzi.
Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku niewłaściwego lub nieprawidłowego montażu
urządzenia.
Producent zastrzega sobie także prawo do dokonywania niezbędnych i korzystnych zmian w produkcie bez
wcześniejszego powiadomienia.
Prosimy o niewyrzucanie różnych składników opakowania. Należy je utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.
Przed instalacją i użyciem tego produktu należy dokładnie przeczytać treść niniejszego przewodnika, aby zapoznać
się ze wszystkimi informacjami niezbędnymi do właściwego montażu, konserwacji i użytkowania urządzenia.
Instrukcja użytkowania powinna być przechowywania razem z urządzeniem w okresie jego eksploatacji,
a nawet w przypadku przekazania wyrobu innej osobie.
Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego w celu przygotowywania i podgrzewania pożywienia.
Wszystkie inne zastosowania niż określone niniejszą instrukcją są zabronione i niebezpieczne.
Wyrób odpowiada Dyrektywie Europejskiej 89/109/EEC i jest przeznaczony do kontaktu z żywnością.
Niniejsze urządzenie spełnia następujące wymagania Wspólnoty Europejskiej:
DYREKTYWA NISKONAPIĘCIOWA - 2006/95/WE
DYREKTYWA W SPRAWIE KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ - 2004/108/WE.
Dane identyfikacyjne produktu znajdują się na naklejce z danymi technicznymi umieszczonej na obudowie piekarnika.
Nie można usuwać tej naklejki.
Instalacja powinna zostać przeprowadzona tylko przez wykwalifikowanego specjalistę z zachowaniem
obowiązujących lokalnie przepisów bezpieczeństwa oraz zgodnie z niniejszą instrukcją.
UWAGA!
Nie można podnosić ani ciągnąć za uchwyt drzwi piekarnika i pokrętła.
W przypadku awarii technicznej należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania (nie można odłączać urządzenia
od zasilania ciągnąc za przewód) i skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym w celu zamówienia
oryginalnych części zamiennych.
UWAGA!
Nie naprawiać i nie wymieniać samodzielnie żadnej części urządzenia, jeśli nie jest to konkretnie
zalecane w instrukcji obsługi.
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INFORMACJE OGÓLNE
WŁAŚCIWA EKSPLOATACJA PIEKARNIKA
•

Urządzenia nie powinny obsługiwać dzieci ani osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub
mentalnej, a także osoby bez doświadczenia chyba, że obsługa odbywa się pod nadzorem i zgodnie z instrukcją
doświadczonych osób dorosłych, które przejmą odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo.

•

Urządzenie wytwarza ciepło zarówno podczas pracy jak i siłą inercji zaraz po wyłączeniu. Zaleca się, aby nie
dotykać w tym czasie wnętrza piekarnika oraz ograniczyć kontakt z dostępnymi zewnętrznymi częściami. Należy
pilnować, aby dzieci nie zbliżały się do urządzenia podczas jego pracy, gdyż poszczególne jego części mogą być
wtedy bardzo rozgrzane.

•

Do wkładania i wyjmowania pojemników lub akcesoriów z gorącego piekarnika zawsze używaj odpowiednich
rękawic ochronnych.

•

Do przygotowywania potraw korzystaj tylko z pojemników wytrzymujących wysokie temperatury.

•

Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru podczas przygotowywania potraw, gdyż wyciekający tłuszcz
lub olej mogą się zapalić.

•

Nigdy nie zakrywaj ani nie przystawiaj do ścianek i dna piekarnika metalowych lub innych przedmiotów, takich jak
blachy czy tace jeśli mogą one uszkodzić urządzenie.

•

Nie wykorzystuj piekarnika do przechowywania przedmiotów gdy jest on nieczynny. Istnieje ryzyko że
zapomniane, pozostawione w urządzeniu rzeczy uszkodzą piekarnik lub same ulegną uszkodzeniu.

•

Nie opieraj się na drzwiczkach, niczego na nich nie kładź i nie wieszaj żadnych przedmiotów na uchwycie aby ich
nie uszkodzić.

•

Przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych lub przed czyszczeniem piekarnika odłącz urządzenie od zasilania
elektrycznego. Opisane czynności przeprowadzaj przy zimnym urządzeniu.

•

Pamiętaj, że po otwarciu drzwiczek rozgrzanego piekarnika wydobywa się z jego wnętrza gorące powietrze

•

Nie wolno wykorzystywać pary do czyszczenia piekarnika, gdyż jej działanie może doprowadzić do uszkodzenia
podzespołów elektrycznych lub spowodować korozję.

•

Jeśli przewód zasilania elektrycznego jest uszkodzony skontaktuj się z autoryzowanym punktem serwisowym w
celu jego wymiany.
UWAGA!
Urządzenie musi być uziemione. Więcej informacji na temat instalacji znajduje się w rozdziale
„Podłączenie piekarnika do sieci elektrycznej”

OGÓLNE ZALECENIA DOTYCZĄCE EKSPLOATACJI PIEKARNIKA
EKSPLOATACJA PIEKARNIKA
•

Rozgrzać piekarnik.

•

W celu uniknięcia utraty ciepła podczas pracy piekarnika otwierać drzwiczki tylko wtedy, gdy jest to konieczne.

•

Należy utrzymywać w czystości uszczelki drzwi piekarnika i monitorować ich szczelność, aby zapobiec utratom
ciepła.

•

Aby ograniczyć skraplanie się wilgoci na szybie oraz we wnętrzu piekarnika, należy wkładać przygotowywane
potrawy do rozgrzanego urządzenia. W każdym razie opisany proces nie zakłóca pracy urządzenia i za zwyczaj
znika w trakcie pieczenia.

OGÓLNE ZALECENIA DOTYCZĄCE EKSPLOATACJI PIEKARNIKA
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OGÓLNE ZALECENIA DOTYCZĄCE EKSPLOATACJI PIEKARNIKA
PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM:
Odłącz urządzenie od gniazdka elektrycznego.
Wyjmij z wnętrza piekarnika wszystkie opakowania i akcesoria.
Umyj wnętrze piekarnika używając gorącej wody lub neutralnych środków myjących, które go nie porysują (zob. pkt
„Konserwacja i czyszczenie”). Dokładnie przetrzyj wszystko wilgotną ściereczką. Podobnie postępuj z akcesoriami, a
na koniec dokładnie je wytrzyj.
Wyjmij wszystkie akcesoria z piekarnika i rozgrzej go do maksymalnej temperatury na ok. jedną godzinę. Następnie
przewietrz dokładnie pomieszczenie. Pozwoli to na usunięcie woni smarów technicznych.
UWAGA!
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•

Nie należy przechowywać ani używać benzyny i innych substancji łatwopalnych w pobliżu urządzenia.

•

Zabrania się używania urządzenia do ogrzewania pomieszczeń.

•

Nie należy utrudniać dostępu ochładzającego powietrza poprzez zasłanianie otworów wentylacyjnych w
pomieszczeniu i w urządzeniu.

•

Przed podłączeniem urządzenia należy upewnić się, że napięcie sieci elektrycznej odpowiada napięciu
podanemu na tabliczce znamionowej urządzenia.

•

Podczas pracy nie wolno dotykać elementów grzejnych piekarnika.

•

Gdy piekarnik jest włączony dostępne jego elementy mogą się bardzo nagrzewać. Dlatego wskazane jest aby
nie dopuszczać do niego dzieci.

OGÓLNE ZALECENIA DOTYCZĄCE EKSPLOATACJI PIEKARNIKA

PANEL STEROWANIA PIEKARNIKÓW SERII OEBA64

A		

B				

C

D

A – Pokrętło programatora
B – Lampka kontrolna pracy piekarnika
C – Lampka kontrolna termostatu
D – Pokrętło termostatu

LAMPKA KONTROLNA PRACY PIEKARNIKA (CZERWONA)
Jeśli się świeci oznacza to, że urządzenie jest włączone i sprawne.

LAMPKA KONTROLNA TERMOSTATU (ŻÓŁTA)
Włączona oznacza, że piekarnik znajduje się w fazie wstępnego nagrzewania. Gdy się wyłączy – piekarnik osiągnął
ustawioną temperaturę. Jeśli okresowo pulsuje to sygnalizuje, że temperatura utrzymywana jest na ustawionym
poziomie.

POKRĘTŁO TERMOSTATU
Termostat reguluje temperaturę piekarnika konieczną do przygotowania potrawy we wszystkich trybach pracy,
z włączeniem wykorzystania grilla. Obrót pokrętła zgodny z ruchem wskazówek zegara pozwala na ustawienie
temperatury piekarnika na żądanym poziomie w zakresie 50oC-270oC.

POKRĘTŁO PROGRAMATORA
Aktywuje tryb pieczenia niezbędny do przygotowania danej potrawy. Dostępne funkcje zależą od modelu piekarnika.

PANEL STEROWANIA PIEKARNIKÓW SERII OEBA64
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PANEL STEROWANIA PIEKARNIKÓW SERII OEMC65, OEBC65,
OEMC45

A		 B			C

D		E

A – Pokrętło programatora
B – Lampka kontrolna pracy piekarnika
C – Minutnik z funkcją wyłączania
D – Lampka kontrolna termostatu
E – Pokrętło termostatu

LAMPKA KONTROLNA PRACY PIEKARNIKA (CZERWONA)
Jeśli się świeci oznacza to, że urządzenie jest włączone i sprawne.

LAMPKA KONTROLNA TERMOSTATU (ŻÓŁTA)
Włączona oznacza, że piekarnik znajduje się w fazie wstępnego nagrzewania. Gdy się wyłączy – piekarnik osiągnął
ustawioną temperaturę. Jeśli okresowo pulsuje to sygnalizuje, że temperatura utrzymywana jest na ustawionym
poziomie.

POKRĘTŁO TERMOSTATU
Termostat reguluje temperaturę piekarnika konieczną do przygotowania potrawy we wszystkich trybach pracy,
z włączeniem wykorzystania grilla. Obrót pokrętła zgodny z ruchem wskazówek zegara pozwala na ustawienie
temperatury piekarnika na żądanym poziomie w zakresie 50oC-270oC.

POKRĘTŁO PROGRAMATORA
Aktywuje tryb pieczenia niezbędny do przygotowania danej potrawy. Dostępne funkcje zależą od modelu piekarnika.

MINUTNIK Z FUNKCJĄ WYŁĄCZANIA
Pozwala programować przerwanie pieczenia na określony okres czasu (maksimum 2 godziny).
•

TRYB PROGRAMOWANIA

Obrócić pokrętło w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, ustawić żądany czas pieczenia. Odliczanie
czasu rozpocznie się natychmiast. Gdy zaprogramowany czas minie, piekarnik wyłączy się automatycznie, a sygnał
dźwiękowy zasygnalizuje koniec pieczenia.
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PANEL STEROWANIA PIEKARNIKÓW SERII OEMC65, OEBC65, OEMC45

PANEL STEROWANIA PIEKARNIKÓW SERII OEMC65, OEBC65,
OEMC45
•

TRYB RĘCZNY

Korzystając z piekarnika standardowego bez funkcji programowania, obrócić pokrętło w kierunku przeciwnym do
ruchu wskazówek zegara, aż do symbolu

UWAGA!
Piekarnik nie pracuje, jeśli pokrętło minutnika znajduje się w pozycji 0.

PANEL STEROWANIA PIEKARNIKÓW SERII OEMC65, OEBC65, OEMC45
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PANEL STEROWANIA PIEKARNIKÓW SERII OERD65

A		 B			C

D		E

A – Pokrętło programatora
B – Lampka kontrolna pracy piekarnika
C – Zegar analogowy z funkcją wyłączania
D – Lampka kontrolna termostatu
E – Pokrętło termostatu

LAMPKA KONTROLNA PRACY PIEKARNIKA (CZERWONA)
Jeśli się świeci oznacza to, że urządzenie jest włączone i sprawne.

LAMPKA KONTROLNA TERMOSTATU (ŻÓŁTA)
Włączona oznacza, że piekarnik znajduje się w fazie wstępnego nagrzewania. Gdy się wyłączy – piekarnik osiągnął
ustawioną temperaturę. Jeśli okresowo pulsuje to sygnalizuje, że temperatura utrzymywana jest na ustawionym
poziomie.

POKRĘTŁO TERMOSTATU
Termostat reguluje temperaturę piekarnika konieczną do przygotowania potrawy we wszystkich trybach pracy,
z włączeniem wykorzystania grilla. Obrót pokrętła zgodny z ruchem wskazówek zegara pozwala na ustawienie
temperatury piekarnika na żądanym poziomie w zakresie 50oC-270oC.

POKRĘTŁO PROGRAMATORA
Aktywuje tryb pieczenia niezbędny do przygotowania danej potrawy. Dostępne funkcje zależą od modelu piekarnika.

ZEGAR ANALOGOWY Z FUNKCJĄ WYŁĄCZANIA
А

С

А – tryb ustawiania aktualnego czasu „ZEGAR”
B – tryb „ROZPOCZĘCIE PIECZENIA”
C – tryb „ZAKOŃCZENIE PIECZENIA”
D – tryb „MINUTNIK”
E – pokrętło wyboru trybu i jego wartości

В

D

E

Zegar analogowy wskazuje aktualny czas, jak również pozwala aktywować
jeden z trybów pracy zegara.

Przy pomocy regulatora można ustawiać bieżący czas, programować czas rozpoczęcia i zakończenia pieczenia,
ustawiać powiadomienie dźwiękowe po upływie określonego czasu.
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PANEL STEROWANIA PIEKARNIKÓW SERII OERD65
•

USTAWIANIE CZASU

Aby ustawić aktualny czas, naciśnij lekko 4-krotnie na pokrętło regulatora do momentu, aż symbol «ZEGAR» zacznie
migać.
Następnie, aby zwiększyć albo zmniejszyć wartości pokazywanego na dany moment czasu w odstępie 1-minutowym
obróć pokrętło w prawo lub w lewo, przy czym wskazówka minutowa będzie się wtedy przesuwać o minutę w
kierunku zgodnym lub przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
Po upływie 10 sekund od zakończenia ustawień elektroniczny zegar automatycznie wyjdzie z trybu ustawień czasu.
•

TRYB MANUALNY

Jeśli programator nie jest zaprogramowany, aby wyłączać piekarnik, to urządzenie pracuje w trybie manualnym.
Wyłączenia piekarnika w takim przypadku dokonuje się przy pomocy głównego POKRĘTŁA PROGRAMATORA A.
UWAGA: po podłączeniu programatora do sieci elektrycznej należy poczekać 2 sekundy na aktywację
przekaźnika.
•

PROGRAMOWANIE CZASU ZAKOŃCZENIA PIECZENIA

Zaprogramowanie czasu zakończenia pieczenia sprawi, że piekarnik wyłączy się automatycznie w określonym czasie.
Aby zaprogramować czas zakończenia pieczenia naciśnij lekko 2-krotnie na pokrętło wyboru trybu, aż symbol
„ZAKOŃCZENIE PIECZENIA” zacznie migać.
Aby wydłużyć lub skrócić czas pieczenia z interwałem 1-minutowym, przekręć pokrętło w prawo lub w lewo, przy
czym wskazówka minutowa przesunie się wtedy za każdym razem o 1 minutę w kierunku zgodnym lub przeciwnym
do ruchu wskazówek zegara.
Migający symbol „ZAKOŃCZENIE PIECZENIA” będzie widoczny jeszcze przez 10 sekund po zakończeniu ustawień.
Musisz potwierdzić wybrany program naciskając na pokrętło.
Należy zwrócić uwagę, że czas pracy piekarnika do momentu automatycznego wyłączenia powinien być dłuższy niż
2 minuty.
Zatwierdzenie programu aktywuje proces pieczenia i potwierdzone jest sygnałem dźwiękowym.
Pieczenie zakończy się automatycznie, gdy czas realny zrówna się z zaprogramowanym czasem zakończenia pieczenia.
Aby sprawdzić tryb pracy programatora naciśnij lekko, a następnie puść pokrętło. Po tej czynności wskazówki zegara
i migająca ikona będą pokazywać ustawiony program.
Po zakończeniu pieczenia symbol „ZAKOŃCZENIE PIECZENIA” zacznie migać, a programator będzie wydawał sygnał
dźwiękowy. Po upływie 1 minuty dźwięk ucichnie, a symbol „ZAKOŃCZENIE PIECZENIA” będzie migać dalej, aż do
naciśnięcia na przełącznik.
Aby anulować program przed jego zakończeniem, naciśnij przełącznik i przytrzymaj tak przez 3 sekundy: program
zostanie anulowany, a programator powróci do trybu manualnego.
•

PROGRAMOWANIE CZASU ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA PIECZENIA

Programowanie czasu rozpoczęcia i zakończenia pieczenia pozwala na automatyczne włączenie i wyłączenie
piekarnika w określonym czasie.
Aby zaprogramować czas rozpoczęcia pieczenia nacisnąć 1 raz na pokrętło wyboru trybu, aż symbol „ROZPOCZĘCIE
PIECZENIA” zacznie migać.
Aby ustawić czas rozpoczęcia pieczenia na wcześniejszy lub późniejszy z interwałem 1-minutowym przekręć pokrętło
regulatora w prawo lub w lewo, przy czym wskazówka minutowa przesunie się wtedy za każdym razem o 1 minutę w
kierunku zgodnym lub przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
Nieprzerwane miganie symbolu „ROZPOCZĘCIE PIECZENIA” będzie trwać przez około 10 sekund po zakończeniu
programowania. Jeśli w tym czasie nie obrócimy lub nie naciśniemy pokrętła, to wskazówki zegara będą pokazywać
aktualny czas, a program zostanie anulowany. Po naciśnięciu regulatora czas rozpoczęcia pieczenia zostanie
wprowadzony do pamięci (ikona „ROZPOCZĘCIE PIECZENIA” świeci się na stałe bez migającej kontrolki) pod
PANEL STEROWANIA PIEKARNIKÓW SERII OERD65
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warunkiem, że zaprogramowany czas rozpoczęcia pieczenia jest późniejszy od aktualnego czasu co najmniej o 1
minutę. Po dokonaniu tych ustawień, można przystąpić do programowania czasu zakończenia pieczenia (ikona „CZAS
ZAKOŃCZENIE PIECZENIA” przechodzi ze stanu wyłączonego w tryb ciągłego migania).
Aby zaprogramować czas zakończenia pieczenia należy postępować zgodnie z procedurą opisaną w odpowiednim
rozdziale.
Proces pieczenia zostanie aktywowany, gdy czas realny zrówna się z zaprogramowanym czasem rozpoczęcia pieczenia.
•

PROGRAMOWANIE MINUTNIKA

Minutnik pozwala na ustawienie sygnału dźwiękowego, który zostaje włączony po upływie określonego czasu bez
automatycznego wyłączania i przerywania pracy piekarnika.
Aby zaprogramować minutnik nacisnąć lekko 3-krotnie na pokrętło wyboru trybu, aż symbol „MINUTNIK” zacznie
migać.
Aby wydłużyć lub skrócić czas do emisji sygnału z 1-minutowym interwałem, przekręcić pokrętło w prawo lub w lewo,
przy czym wskazówka minutowa przesunie się wtedy o 1 minutę w kierunku zgodnym lub przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara.
Miganie kontrolki symbolu „MINUTNIK” będzie trwać przez 10 sekund po zakończeniu programowania. W tym czasie
trzeba potwierdzić wybrany program naciskając na regulator.
Z minutnika można korzystać tylko pod warunkiem, że wszystkie inne programy są wyłączone.
•

POWIADOMIENIE O PRZERWACH W DOSTAWIE PRĄDU

Zegar informuje o przerwach w dostawie prądu poprzez migającą ikonę „ZEGAR”. Aby dezaktywować powiadomienie
nacisnąć lekko na pokrętło wyboru trybów.
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A		 B			C

D		E

A – Pokrętło programatora
B – Lampka kontrolna pracy piekarnika
C – Programator elektroniczny
D – Lampka kontrolna termostatu
E – Pokrętło termostatu

LAMPKA KONTROLNA PRACY PIEKARNIKA (CZERWONA)
Jeśli się świeci oznacza to, że urządzenie jest włączone i sprawne.

LAMPKA KONTROLNA TERMOSTATU (ŻÓŁTA)
Włączona oznacza, że piekarnik znajduje się w fazie wstępnego nagrzewania. Gdy się wyłączy – piekarnik osiągnął
ustawioną temperaturę. Jeśli okresowo pulsuje to sygnalizuje, że temperatura utrzymywana jest na ustawionym
poziomie.

POKRĘTŁO TERMOSTATU
Termostat reguluje temperaturę piekarnika konieczną do przygotowania potrawy we wszystkich trybach pracy,
z włączeniem wykorzystania grilla. Obrót pokrętła zgodny z ruchem wskazówek zegara pozwala na ustawienie
temperatury piekarnika na żądanym poziomie w zakresie 50oC-270oC.

POKRĘTŁO PROGRAMATORA
Aktywuje tryb pieczenia niezbędny do przygotowania danej potrawy. Dostępne funkcje zależą od modelu piekarnika.

PROGRAMATOR ELEKTRONICZNY
Dane piekarniki wyposażone są w programator ze sterowaniem dotykowym. Pożądane funkcje aktywuje się przez
dotknięcie obrazu potrzebnej funkcji. Elektroniczny wyświetlacz ze sterowaniem dotykowym pokazuje bieżący czas,
pozwala na używanie timera, a także automatycznie włącza i wyłącza piekarnik w określonym czasie.
•

OPIS FUNKCJI:
ZEGAR
TIMER
PIEKARNIK AKTYWNY

TRYB Z OKREŚLENIEM
CZASU TRWANIA PIECZENIA
TRYB Z OKREŚLENIEM
CZASU ZAKOŃCZENIA PIECZENIA

PANEL STEROWANIA PIEKARNIKÓW SERII OEME69, OEME45
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ZMNIEJSZENIE WARTOŚCI
WYBÓR TRYBU PROGRAMATORA
ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI

TRYB AUTOMATYCZNY
TRYB RĘCZNY
BLOKADA BEZPIECZEŃSTWA

USTAWIANIE CZASU
Po podłączeniu piekarnika do zasilania na wyświetlaczu pokazuje się symbol i migające cyfry 12:00. Wyświetla się
także symbol h:min, który wskazuje aby ustawić czas w godzinach i minutach. Po dotknięciu jednego z symboli ,
SEL, , wszystkie kontrolki przestają migać poza symbolem . Teraz można ustawić czas. Jeśli żaden z przycisków nie
zostanie naciśnięty to po kilku sekundach ten symbol również przestaje migać.
Gdy symbol miga można ustawić czas bieżący naciskając na i . Zakres ustawień od 0h do 24h w formacie h:min.
Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku w sposób ciągły powoduje, że na wyświetlaczu wartości również zmieniają się
ciągle i wzrasta tempo tych zmian. Jeśli żaden z przycisków nie jest naciskany, po kilku sekundach ustawiony czas
się utrwala. Jakakolwiek regulacja czasu podczas realizacji zaprogramowanego wcześniej programu prowadzi do jej
usunięcia.

WYBÓR/ZMIANA PROGRAMU
Wybór programu następuje poprzez lekkie dotknięcie symbolu SEL i poruszanie się po menu.
Podświetlony symbol Man oznacza, że piekarnik jest gotowy do programowania w trybie ręcznym. Symbol
oznacza, że piekarnik realizuje program.
Aby wyświetlić realizowany program lub zmienić ustawienia należy nacisnąć przycisk SEL. Dzięki niemu można
przewijać listę dostępnych funkcji i jeśli zajdzie taka potrzeba dokonywać zmian. Aby anulować program należy
ustawić wartości na 0:00.
W sytuacji przypadkowej przerwy w zasilaniu na dłużej niż 5 sekund ustawienia programatora zostają skasowane.

PRACA W TRYBIE RĘCZNYM
W trybie ręcznym nie ma potrzeby korzystania z programatora (na wyświetlaczu powinien być podświetlony symbol
Man). Wybór pożądanego programu i temperatury następuje za pomocą pokrętła programatora A i pokrętła
temperatury Е. Piekarnik jest gotowy do pracy bez programowania. W trybie ręcznym można korzystać z funkcji
«TIMER».

PRACA W TRYBIE PÓŁAUTOMATYCZNYM Z OKREŚLENIEM CZASU TRWANIA PIECZENIA
Wcisnąć i przytrzymać przycisk SEL, aż na wyświetlaczu pojawi się migający symbol
h:min. Ustawić żądany czas pieczenia korzystając z przycisków
i .
Następnie, po kilku sekundach od ustawienia żądanego czasu pieczenia, symbol
pojawi się symbol
wraz z bieżącym czasem i symbolem Auto.

, oraz cyfry 0:00 i symbol

przestanie migać i na wyświetlaczu

Należy ustawić pokrętło programatora А i pokrętło termostatu Е na pożądane wartości. Piekarnik zacznie pracować.
Po upływie ustawionego czasu sygnał dźwiękowy będzie oznaczać zakończenie pieczenia, symbol Man zacznie migać,
a piekarnik wyłączy się. Należy ustawić pokrętła na pozycję «Off».
Aby przerwać sygnał dźwiękowy trzeba nacisnąć na którykolwiek z symboli, a następnie ponownie wcisnąć przycisk
SEL, żeby wyjść z programu. Jeśli żadne działania nie zostaną podjęte sygnał dźwiękowy wyłączy się automatycznie
po 6 minutach.
Program może być zmieniony w dowolnym czasie poprzez zmianę zaprogramowanego czasu pieczenia.
Aby anulować program należy ustawić tę wartość na 0:00.
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PRACA W TRYBIE PÓŁAUTOMATYCZNYM Z OKREŚLENIEM CZASU ZAKOŃCZENIA
PIECZENIA
Wcisnąć i przytrzymać przycisk SEL, aż na wyświetlaczu pojawi się migający symbol , oraz cyfry 0:00 i symbol h:min.
Ustawić żądany czas pieczenia korzystając z przycisków

i

.

Następnie, po kilku sekundach od ustawienia żądanego czasu pieczenia, symbol
pojawi się symbol
wraz z bieżącym czasem i symbolem Auto.

przestanie migać i na wyświetlaczu

Należy ustawić pokrętło programatora А i pokrętło termostatu Е na pożądane wartości. Piekarnik zacznie pracować.
Po upływie ustawionego czasu sygnał dźwiękowy będzie oznaczać zakończenie pieczenia, symbol Man zacznie migać,
a piekarnik wyłączy się. Należy ustawić pokrętła na pozycję «Off».
Aby przerwać sygnał dźwiękowy trzeba nacisnąć na którykolwiek z symboli, a następnie ponownie wcisnąć przycisk
SEL, żeby wyjść z programu. Jeśli żadne działania nie zostaną podjęte sygnał dźwiękowy wyłączy się automatycznie
po 6 minutach.
Program może być zmieniony w dowolnym czasie poprzez zmianę zaprogramowanego czasu pieczenia.
Aby anulować program należy ustawić tę wartość na 0:00.

PRACA W TRYBIE AUTOMATYCZNYM Z OPÓŹNIENIEM STARTU I KOŃCA PIECZENIA
Wcisnąć i przytrzymać przycisk SEL, aż na wyświetlaczu pojawi się migający symbol
Ustawić pożądany czas trwania pieczenia za pomocą przycisków

i

, oraz cyfry 0:00 i symbol h:min.

.

Ponownie nacisnąć i przytrzymać przycisk SEL, aż na wyświetlaczu pojawi się migający symbol
symbol h:min.
Ustawić pożądany czas zakończenia pieczenia korzystając z przycisków

i

Następnie, po kilku sekundach od ustawienia żądanego czasu pieczenia, symbol
pojawi się symbol
wraz z bieżącym czasem i symbolem Auto.

, oraz cyfry 0:00 i

.
przestanie migać i na wyświetlaczu

Należy ustawić pokrętło programatora А i pokrętło termostatu Е na pożądane wartości
Piekarnik zacznie pracować w zaprogramowanym czasie i wyłączy się po zakończeniu programu.
Po upływie ustawionego czasu sygnał dźwiękowy będzie oznaczać zakończenie pieczenia, symbol Man zacznie migać,
a piekarnik wyłączy się. Należy ustawić pokrętła na pozycję «Off».
Aby przerwać sygnał dźwiękowy trzeba nacisnąć na którykolwiek z symboli, a następnie ponownie wcisnąć przycisk
SEL, żeby wyjść z programu. Jeśli żadne działania nie zostaną podjęte sygnał dźwiękowy wyłączy się automatycznie
po 6 minutach.
Program może być zmieniony w dowolnym czasie poprzez zmianę zaprogramowanego czasu pieczenia.
Aby anulować program należy ustawić tę wartość na 0:00.
Przykład. Bieżący czas to 11:00. Chcemy, żeby piekarnik uruchomił żądany program pieczenia o 12:30, pracował 30
minut i wyłączył program o 13:00.
W tym celu należy podjąć następujące kroki:
1. Za pomocą przycisku SEL wybrać symbol

i ustawić czas trwania pieczenia na 30 minut.

2. Za pomocą przycisku SEL wybrać symbol

i ustawić czas zakończenia pieczenia na 13:00.

3. Za pomocą pokrętła programatora А i pokrętła termostatu Е ustawić pożądane parametry pieczenia.

FUNKCJA ODWROTNEGO ODLICZANIA CZASU (TIMER)
Nacisnąć i przytrzymać przycisk SEL, aż na wyświetlaczu pojawi się migający symbol
min:sec.

, oraz cyfry 0:00 i symbol

Ustawić żądany czas za pomocą przycisków
i
(maksymalnie do 99 minut). Po kilku sekundach programator
rozpocznie odwrotne odliczanie, a na wyświetlaczu pokazuje się pozostały do końca czas. Ustawiony czas można
zmienić za pomocą przycisków
i .
PANEL STEROWANIA PIEKARNIKÓW SERII OEME69, OEME45
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Po upływie ustawionego czasu, symbol

na wyświetlaczu zacznie migać i włączy się sygnał dźwiękowy.

Aby go wyłączyć wystarczy dotknąć któregoś z symboli. Po kilku sekundach na nowo pojawi się zegar, a symbol
się wyłączy.
Aby zakończyć pracę timera należy ustawić jego wartości na 0:00.
Funkcja ta może być używana w trybie ręcznym.

SYGNAŁ DŹWIĘKOWY
Po zakończeniu każdego programu na około 6 minut włącza się sygnał dźwiękowy. Aby go wyłączyć wystarczy
dotknąć któregoś z symboli: , SEL, .
Głośność sygnału dźwiękowego można regulować, wybierając jeden z trzech poziomów. W tym celu należy nacisnąć
i przytrzymać przycisk SEL aż na wyświetlaczu pojawi się litera L z ustawionym aktualnie poziomem (od L1 do L3).
Za pomocą przycisków
i
należy wybrać żądany poziom. Dotychczasowy ekran będzie wyświetlony przez kilka
sekund.

ANULOWANIE PROGRAMU
Aby dokonać anulowania programu należy ustawić jego wartości na 0:00. Programator powróci do wybierania
ręcznego, gotowego do nowych ustawień.

BLOKADA PRZED DZIEĆMI LUB PRZYPADKOWYM DOTKNIĘCIEM
Funkcja ta pozwala na zablokowanie działania przycisków funkcyjnych gdy piekarnik jest włączony, jak również
stanowi środek ostrożności przed przypadkową zmianą programu, czy wyłączeniem piekarnika.
Aby ją włączyć należy nacisnąć i przytrzymać przycisk
wyświetlaczu pojawi się symbol .

przez około 5 sekund, blokada aktywuje się, a na

Aby ją wyłączyć należy wykonać te same czynności.
Jeśli piekarnik pracuje z aktywną funkcją blokady to każdy sygnał dźwiękowy emitowany przez programator można
wyłączyć naciskając na którykolwiek z przycisków. Blokada bezpieczeństwa pozostanie aktywna.
Przy próbie korzystania z programatora z aktywną funkcją blokady wyda on dwa ostrzegawcze sygnały dźwiękowe i
kilkakrotnie będzie migał symbol , przypominając, że funkcja blokady jest aktywna.
UWAGA!
W trybie ręcznym (Man) funkcja blokady nie pozwala na korzystanie z piekarnika, a więc blokada nie może
być aktywowana za pomocą funkcji czasu.
UWAGA!
Wyjście z ustawionego programu jest możliwe jedynie, jeśli wcześniej zostanie wyłączona blokada.
Blokada pozostaje aktywna nawet po odłączeniu zasilania i wyłączeniu programatora.
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A		 B			C

D		E

A – Pokrętło programatora
B – Lampka kontrolna pracy piekarnika
C – Programator elektroniczny
D – Lampka kontrolna termostatu
E – Pokrętło termostatu

LAMPKA KONTROLNA PRACY PIEKARNIKA (CZERWONA)
Jeśli się świeci oznacza to, że urządzenie jest włączone i sprawne.

LAMPKA KONTROLNA TERMOSTATU (ŻÓŁTA)
Włączona oznacza, że piekarnik znajduje się w fazie wstępnego nagrzewania. Gdy się wyłączy – piekarnik osiągnął
ustawioną temperaturę. Jeśli okresowo pulsuje to sygnalizuje, że temperatura utrzymywana jest na ustawionym
poziomie.

POKRĘTŁO TERMOSTATU
Termostat reguluje temperaturę piekarnika konieczną do przygotowania potrawy we wszystkich trybach pracy,
z włączeniem wykorzystania grilla. Obrót pokrętła zgodny z ruchem wskazówek zegara pozwala na ustawienie
temperatury piekarnika na żądanym poziomie w zakresie 50oC-270oC.

POKRĘTŁO PROGRAMATORA
Aktywuje tryb pieczenia niezbędny do przygotowania danej potrawy. Dostępne funkcje zależą od modelu piekarnika.
Wskazówka:
Pokrętła programatora А i termostatu Е mają postać wpuszczonych w obudowę przełączników. Aby z nich
korzystać należy najpierw lekko na nie nacisnąć. Ponowne naciśnięcie pokrętła pozwala na jego schowanie w
obudowę piekarnika.

PROGRAMATOR ELEKTRONICZNY
Dane piekarniki wyposażone są w programator ze sterowaniem dotykowym. Pożądane funkcje aktywuje się przez
dotknięcie obrazu potrzebnej funkcji. Elektroniczny wyświetlacz ze sterowaniem dotykowym pokazuje czas bieżący,
pozwala na używanie timera, a także automatycznie włącza i wyłącza piekarnik w określonym czasie.
•

OPIS FUNKCJI:
ZEGAR
TIMER
TRYB Z OKREŚLENIEM CZASU

PIEKARNIK AKTYWNY
TRYB Z OKREŚLENIEM CZASU
TRWANIA PIECZENIA
PANEL STEROWANIA PIEKARNIKÓW SERII OEMF65
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ZAKOŃCZENIA PIECZENIA
ZMNIEJSZENIE WARTOŚCI

TRYB AUTOMATYCZNY

SEL WYBÓR TRYBU PROGRAMATORA

TRYB RĘCZNY

ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI

BLOKADA BEZPIECZEŃSTWA

USTAWIANIE CZASU
Po podłączeniu piekarnika do zasilania na wyświetlaczu pokazuje się symbol i migające cyfry 12:00. Wyświetla się
także symbol h:min, który wskazuje aby ustawić czas w godzinach i minutach. Po dotknięciu jednego z symboli ,
SEL, , wszystkie kontrolki przestają migać poza symbolem . Teraz można ustawić czas. Jeśli żaden z przycisków nie
zostanie naciśnięty to po kilku sekundach ten symbol również przestaje migać.
Gdy symbol miga można ustawić czas bieżący naciskając na i . Zakres ustawień od 0h do 24h w formacie h:min.
Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku w sposób ciągły powoduje, że na wyświetlaczu wartości również zmieniają się
ciągle i wzrasta tempo tych zmian. Jeśli żaden z przycisków nie jest naciskany, po kilku sekundach ustawiony czas
się utrwala. Jakakolwiek regulacja czasu podczas realizacji zaprogramowanego wcześniej programu prowadzi do jej
usunięcia.

WYBÓR/ZMIANA PROGRAMU
Wybór programu następuje poprzez lekkie dotknięcie symbolu SEL i poruszanie się po menu.
Podświetlony symbol Man oznacza, że piekarnik jest gotowy do programowania w trybie ręcznym. Symbol
oznacza, że piekarnik realizuje program.
Aby wyświetlić realizowany program lub zmienić ustawienia należy nacisnąć przycisk SEL. Dzięki niemu można
przewijać listę dostępnych funkcji i jeśli zajdzie taka potrzeba dokonywać zmian. Aby anulować program należy
ustawić wartości na 0:00.
W sytuacji przypadkowej przerwy w zasilaniu na dłużej niż 5 sekund ustawienia programatora zostają skasowane.

PRACA W TRYBIE RĘCZNYM
W trybie ręcznym nie ma potrzeby korzystania z programatora (na wyświetlaczu powinien być podświetlony symbol
Man). Wybór pożądanego programu i temperatury następuje za pomocą pokrętła programatora A i pokrętła
temperatury Е. Piekarnik jest gotowy do pracy bez programowania. W trybie ręcznym można korzystać z funkcji
«TIMER».

PRACA W TRYBIE PÓŁAUTOMATYCZNYM Z OKREŚLENIEM CZASU TRWANIA PIECZENIA
Wcisnąć i przytrzymać przycisk SEL, aż na wyświetlaczu pojawi się migający symbol
h:min. Ustawić żądany czas pieczenia korzystając z przycisków
i .
Następnie, po kilku sekundach od ustawienia żądanego czasu pieczenia, symbol
pojawi się symbol
wraz z bieżącym czasem i symbolem Auto.

, oraz cyfry 0:00 i symbol

przestanie migać i na wyświetlaczu

Należy ustawić pokrętło programatora А i pokrętło termostatu Е na pożądane wartości. Piekarnik zacznie pracować.
Po upływie ustawionego czasu sygnał dźwiękowy będzie oznaczać zakończenie pieczenia, symbol Man zacznie migać,
a piekarnik wyłączy się. Należy ustawić pokrętła na pozycję «Off».
Aby przerwać sygnał dźwiękowy trzeba nacisnąć na którykolwiek z symboli, a następnie ponownie wcisnąć przycisk
SEL, żeby wyjść z programu. Jeśli żadne działania nie zostaną podjęte sygnał dźwiękowy wyłączy się automatycznie
po 6 minutach.
Program może być zmieniony w dowolnym czasie poprzez zmianę zaprogramowanego czasu pieczenia.
Aby anulować program należy ustawić tę wartość na 0:00.
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PRACA W TRYBIE PÓŁAUTOMATYCZNYM Z OKREŚLENIEM CZASU ZAKOŃCZENIA
PIECZENIA
Wcisnąć i przytrzymać przycisk SEL, aż na wyświetlaczu pojawi się migający symbol , oraz cyfry 0:00 i symbol h:min.
Ustawić żądany czas pieczenia korzystając z przycisków

i

.

Następnie, po kilku sekundach od ustawienia żądanego czasu pieczenia, symbol
pojawi się symbol
wraz z bieżącym czasem i symbolem Auto.

przestanie migać i na wyświetlaczu

Należy ustawić pokrętło programatora А i pokrętło termostatu Е na pożądane wartości. Piekarnik zacznie pracować.
Po upływie ustawionego czasu sygnał dźwiękowy będzie oznaczać zakończenie pieczenia, symbol Man zacznie migać,
a piekarnik wyłączy się. Należy ustawić pokrętła na pozycję «Off».
Aby przerwać sygnał dźwiękowy trzeba nacisnąć na którykolwiek z symboli, a następnie ponownie wcisnąć przycisk
SEL, żeby wyjść z programu. Jeśli żadne działania nie zostaną podjęte sygnał dźwiękowy wyłączy się automatycznie
po 6 minutach.
Program może być zmieniony w dowolnym czasie poprzez zmianę zaprogramowanego czasu pieczenia.
Aby anulować program należy ustawić tę wartość na 0:00.

PRACA W TRYBIE AUTOMATYCZNYM Z OPÓŹNIENIEM STARTU I KOŃCA PIECZENIA
Wcisnąć i przytrzymać przycisk SEL, aż na wyświetlaczu pojawi się migający symbol
Ustawić pożądany czas trwania pieczenia za pomocą przycisków

i

, oraz cyfry 0:00 i symbol h:min.

.

Ponownie nacisnąć i przytrzymać przycisk SEL, aż na wyświetlaczu pojawi się migający symbol
symbol h:min.
Ustawić pożądany czas zakończenia pieczenia korzystając z przycisków

i

, oraz cyfry 0:00 i

.

Następnie, po kilku sekundach od ustawienia żądanego czasu pieczenia, symbol
pojawi się symbol
wraz z bieżącym czasem i symbolem Auto.

przestanie migać i na wyświetlaczu

Należy ustawić pokrętło programatora А i pokrętło termostatu Е na pożądane wartości
Piekarnik zacznie pracować w zaprogramowanym czasie i wyłączy się po zakończeniu programu.
Po upływie ustawionego czasu sygnał dźwiękowy będzie oznaczać zakończenie pieczenia, symbol Man zacznie migać,
a piekarnik wyłączy się. Należy ustawić pokrętła na pozycję «Off».
Aby przerwać sygnał dźwiękowy trzeba nacisnąć na którykolwiek z symboli, a następnie ponownie wcisnąć przycisk
SEL, żeby wyjść z programu. Jeśli żadne działania nie zostaną podjęte sygnał dźwiękowy wyłączy się automatycznie
po 6 minutach.
Program może być zmieniony w dowolnym czasie poprzez zmianę zaprogramowanego czasu pieczenia.
Aby anulować program należy ustawić tę wartość na 0:00.
Przykład. Bieżący czas to 11:00. Chcemy, żeby piekarnik uruchomił żądany program pieczenia o 12:30, pracował 30
minut i wyłączył program o 13:00.
W tym celu należy podjąć następujące kroki:
1. Za pomocą przycisku SEL wybrać symbol

i ustawić czas trwania pieczenia na 30 minut.

2. Za pomocą przycisku SEL wybrać symbol

i ustawić czas zakończenia pieczenia na 13:00.

3. Za pomocą pokrętła programatora А i pokrętła termostatu Е ustawić pożądane parametry pieczenia.

FUNKCJA ODWROTNEGO ODLICZANIA CZASU (TIMER)
Nacisnąć i przytrzymać przycisk SEL, aż na wyświetlaczu pojawi się migający symbol
min:sec.

, oraz cyfry 0:00 i symbol

Ustawić żądany czas za pomocą przycisków
i
(maksymalnie do 99 minut). Po kilku sekundach programator
rozpocznie odwrotne odliczanie, a na wyświetlaczu pokazuje się pozostały do końca czas. Ustawiony czas można
zmienić za pomocą przycisków
i .
PANEL STEROWANIA PIEKARNIKÓW SERII OEMF65
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Po upływie ustawionego czasu, symbol

na wyświetlaczu zacznie migać i włączy się sygnał dźwiękowy.

Aby go wyłączyć wystarczy dotknąć któregoś z symboli. Po kilku sekundach na nowo pojawi się zegar, a symbol
się wyłączy.
Aby zakończyć pracę timera należy ustawić jego wartości na 0:00.
Funkcja ta może być używana w trybie ręcznym.

SYGNAŁ DŹWIĘKOWY
Po zakończeniu każdego programu na około 6 minut włącza się sygnał dźwiękowy. Aby go wyłączyć wystarczy
dotknąć któregoś z symboli: , SEL, .
Głośność sygnału dźwiękowego można regulować, wybierając jeden z trzech poziomów. W tym celu należy nacisnąć
i przytrzymać przycisk SEL aż na wyświetlaczu pojawi się litera L z ustawionym aktualnie poziomem (od L1 do L3).
Za pomocą przycisków
i
należy wybrać żądany poziom. Dotychczasowy ekran będzie wyświetlony przez kilka
sekund.

ANULOWANIE PROGRAMU
Aby dokonać anulowania programu należy ustawić jego wartości na 0:00. Programator powróci do wybierania
ręcznego, gotowego do nowych ustawień.

BLOKADA PRZED DZIEĆMI LUB PRZYPADKOWYM DOTKNIĘCIEM
Funkcja ta pozwala na zablokowanie działania przycisków funkcyjnych gdy piekarnik jest włączony, jak również
stanowi środek ostrożności przed przypadkową zmianą programu, czy wyłączeniem piekarnika.
Aby ją włączyć należy nacisnąć i przytrzymać przycisk
wyświetlaczu pojawi się symbol .

przez około 5 sekund, blokada aktywuje się, a na

Aby ją wyłączyć należy wykonać te same czynności.
Jeśli piekarnik pracuje z aktywną funkcją blokady to każdy sygnał dźwiękowy emitowany przez programator można
wyłączyć naciskając na którykolwiek z przycisków. Blokada bezpieczeństwa pozostanie aktywna.
Przy próbie korzystania z programatora z aktywną funkcją blokady wyda on dwa ostrzegawcze sygnały dźwiękowe i
kilkakrotnie będzie migał symbol , przypominając, że funkcja blokady jest aktywna.
UWAGA!
W trybie ręcznym (Man) funkcja blokady nie pozwala na korzystanie z piekarnika, a więc blokada nie
może być aktywowana za pomocą funkcji czasu.
UWAGA!
Wyjście z ustawionego programu jest możliwe jedynie, jeśli wcześniej zostanie wyłączona blokada.
Blokada pozostaje aktywna nawet po odłączeniu zasilania i wyłączeniu programatora.
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Piekarniki tych serii wyposażone są w programator z wyświetlaczem i ekranem dotykowym.
Aktywacji pożądanej funkcji dokonuje się przez dotknięcie symbolu obrazującego potrzebną funkcję.
ZNACZENIE SYMBOLI
– WŁĄCZENIE/WYŁĄCZENIE

– PRZEWIJANIE W DÓŁ LISTY PROGRAMÓW

– ROZPOCZĘCIE PIECZENIA

– PRZEWIJANIE W GÓRĘ LISTY PROGRAMÓW

– ZATRZYMANIE PROGRAMU

– SZYBKIE NAGRZEWANIE

– REGULACJA TEMPERATURY

– AKTYWACJA TIMERA

– ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI

– WŁĄCZENIE/WYŁĄCZENIE PODŚWIETLENIA

– ZMNIEJSZENIE WARTOŚCI

– BLOKADA BEZPIECZEŃSTWA

WŁĄCZENIE/WYŁĄCZENIE PIEKARNIKA
Aby włączyć lub wyłączyć piekarnik należy lekko nacisnąć i przytrzymać przez około 1 sekundę symbol
. Na
wyświetlaczu ukaże się czas bieżący. Czynności tej można dokonać niezależnie od tego, czy aktywowana jest funkcja
zabezpieczenia przed dziećmi
. Po wyłączeniu piekarnika wyświetlacz jest całkowicie czarny.

USTAWIANIE CZASU
UWAGA!
Korzystanie z piekarnika bez ustawionego czasu jest niemożliwe!
W momencie pierwszego podłączenia do sieci na wyświetlaczu pojawią się migające cyfry 0:00. Czas ustawia się
za pomocą przycisków dotykowych
i . Krótkie dotknięcie umożliwia skokową zmianę wartości, przedłużone
dotknięcie zwiększa prędkość przewijania cyfr. Po zakończeniu oddziaływania na symbole przez ponad 7 sekund
cyfry przestają migać i ustawiony czas programuje się. Zmiany ustawionego czasu dokonuje się poprzez jednoczesne
naciśnięcie symboli
i
i przytrzymanie ich wciśniętych dopóty, dopóki cyfry nie zaczną migać, a następnie
ustawienie żądanego czasu w sposób opisany powyżej.
W przypadku czasowego odłączenia od zasilania zapisane ustawienia czasu zachowują się przez około 45 sekund.

PANEL STEROWANIA PIEKARNIKÓW SERII OEHG611, OEHH611
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WYBÓR PROGRAMU PIECZENIA
Wyboru programu pieczenia dokonuje się przez naciśnięcie któregokolwiek z symboli
Ten piekarnik wyposażony jest w następujące funkcje:

.

PIECZENIE KONWENCJONALNE

SUPER GRILL

PODPIEKANIE

PODGRZEWANIE

ZARUMIENIANIE

TURBO GRILL

WENTYLATOR

PROGRAM PIECZENIA PIZZY

GRILL

PIECZENIE Z TERMOOBIEGIEM
ROZMRAŻANIE / SUSZENIE

UWAGA!
Dokładny opis programów pieczenia i rekomendacje dotyczące ich wyboru znajdują się w rozdziale
«PROGRAMY PIECZENIA».
Symbol wybranego programu będzie migać przez kilka sekund i jednocześnie wyświetli się temperatura zdefiniowana
automatycznie dla danego programu (w przypadku niektórych programów regulacja temperatury nie jest
przewidziana, w związku z czym nie wyświetli się żadna jej wartość). Migający symbol
i napis PAUSE (PAUZA)
wskazują, że piekarnik jest gotowy do pieczenia w wybranym programie, ale pieczenie jeszcze się nie rozpoczęło.

ZMIANA TEMPERATURY PIECZENIA
Aby dokonać zmiany temperatury automatycznie zdefiniowanej dla każdego programu, wystarczy dotknąć znak , а
następnie za pomocą przycisków i ustawić żądaną temperaturę. Skok zmian – 5°С. Po upływie kilku sekund nowa
wartość temperatury zostanie ustawiona i przestanie migać. Aby wznowić pieczenie należy nacisnąć symbol
.
Aby powrócić do zdefiniowanej temperatury należy wykonać te same czynności lub od nowa wybrać dany program
pieczenia.
Aby zmienić temperaturę domyślnie ustawioną przez producenta, należy wybrać żądaną temperaturę nacisnąć
symbol
i przytrzymać go przez około 5 sekund, aż rozlegnie się krótki sygnał powiadamiający, a temperatura
pokazana na wyświetlaczu przestanie migać.

PRACA W TRYBIE RĘCZNYM
Po dokonaniu wyboru programu pieczenia nacisnąć symbol . W tym momencie rozpocznie się proces pieczenia
z pokazaniem na wyświetlaczu zadanej temperatury. Symbol PAUSE na wyświetlaczu zniknie i włączy się timer,
który pokazuje czas, jaki upłynął od rozpoczęcia pieczenia. Pieczenie będzie trwać dopóty, dopóki proces nie zostanie
przerwany ręcznie (patrz rozdział «PAUZA, ZMIANA LUB ZAKOŃCZENIE PROGRAMU PIECZENIA») lub nie osiągnie limit
określony przez producenta. Maksymalny, dopuszczalny limit czasu pieczenia przybiera różne wartości w zależności
od ustawionej temperatury:
•
•
•

przy temperaturze pieczenia od 50–120°C maksymalny czas – 10 godzin ;
przy temperaturze pieczenia od 121–200°C maksymalny czas – 6 godzin ;
przy temperaturze pieczenia od 201–250°C maksymalny czas – 3 godziny.

W automatycznym lub półautomatycznym trybie pieczenia, jak opisano dalej, pieczenie zostaje przerwane
automatycznie w zależności od zdefiniowanych parametrów.
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PAUZA, ZMIANA I ZAKOŃCZENIE PROGRAMU PIECZENIA
Aby zatrzymać program pieczenia należy nacisnąć na . Program zostaje przerwany, a na wyświetlaczu zaczyna
migać symbol PAUSE. na wyświetlaczu znikają wszystkie wyświetlane informacje. Na wyświetlaczu pokarze się
ewentualnie pozostała temperatura (patrz rozdział «Wyświetlacz temperatury»).
Po jednorazowym naciśnięciu na
na wyświetlaczu ponownie wyświetlą się ostatnio zdefiniowane parametry. Po
ponownym naciśnięciu na
przerwany program pieczenia włączy się ponownie. Aby zmienić parametry (program
pieczenia, temperatura) należy wykonać czynności opisane powyżej i nacisnąć na
dla ich podtrzymania.

PRACA W TRYBIE PÓŁAUTOMATYCZNYM Z OKREŚLENIEM CZASU TRWANIA PIECZENIA
Funkcja pozwala określić żądany czas trwania pieczenia z natychmiastowym startem.
Przy tej funkcji niemożliwe jest korzystanie z termosondy (jeśli gdzieś takie jest przewidziane).
Aby aktywować dany tryb należy najpierw wybrać potrzebny program pieczenia z listy funkcji piekarnika i jeśli
zachodzi taka potrzeba dostosować temperaturę pieczenia w sposób opisany powyżej. Następnie dotknąć symbol
, co wywoła miganie cyfr 0:00 na wyświetlaczu.
Ustawić żądany czas trwania pieczenia (pojawi się symbol AUTO) i nacisnąć na . Urządzenie zacznie natychmiast
pracować, a na wyświetlaczu wyświetli się czas zakończenia pieczenia zgodny z ustalonym wcześniej czasem trwania
pieczenia.
Zakończenie pieczenia urządzenie zakomunikuje sygnałem dźwiękowym. Aby go wyłączyć należy dotknąć

.

W dowolnym momencie można dokonać zmiany wybranego programu pieczenia, czasu i temperatury w sposób
opisany powyżej.
Aby przerwać pieczenie należy nacisnąć na

– pojawi się napis PAUSE.

Aby zmienić program należy ponownie nacisnąć na

.

PRACA W TRYBIE PÓŁAUTOMATYCZNYM Z OKREŚLENIEM CZASU ZAKOŃCZENIA
PIECZENIA
Funkcja ta pozwala ustawić czas zakończenia pieczenia z natychmiastowym startem bez określania czasu trwania
pieczenia.
Podobnie, jak w przypadku poprzedniej funkcji, tak i tu niemożliwe jest korzystanie z termosondy (jeśli gdzieś takie
jest przewidziane).
Aby aktywować czas zakończenia pieczenia należy wybrać potrzebny program pieczenia z listy funkcji piekarnika i
jeśli zachodzi taka potrzeba dostosować temperaturę w sposób opisany powyżej. Dwukrotnie nacisnąć symbol ,
wyświetli się czas zakończenia pieczenia odpowiadający rzeczywistemu czasowi dnia.
Za pomocą symboli
Nacisnąć na

i

zaprogramować pożądany czas zakończenia pieczenia.

– symbol PAUSE przestanie migać, a piekarnik rozpocznie pracę.

Aby przerwać pieczenie należy nacisnąć na

– pojawi się napis PAUSE.

Aby zmienić program należy ponownie nacisnąć na

.

PRACA W TRYBIE AUTOMATYCZNYM Z OPÓŹNIENIEM STARTU I KOŃCA PIECZENIA
Funkcja pozwala na zaprogramowanie czasu rozpoczęcia i zakończenia pieczenia, a także czasu trwania pracy
programu.
W tym przypadku także nie można korzystać z termosondy (jeśli takie jest gdzieś przewidziane).
Aby aktywować pracę w trybie automatycznym należy wybrać potrzebny program pieczenia z listy funkcji piekarnika i jeśli
zachodzi taka potrzeba dostosować temperaturę w sposób opisany powyżej.
Dotknąć symbol

– cyfry 0:00 timera zaczną migać. Ustawić pożądany czas trwania pieczenia (pojawi się symbol AUTO).

Ponownie nacisnąć na symbol
– wyświetli się migający czas zakończenia pieczenia, w zależności od ustawionego
wcześniej czasu trwania pieczenia. Za pomocą przycisków i można ustawić pożądany czas zakończenia pieczenia.
PANEL STEROWANIA PIEKARNIKÓW SERII OEHG611, OEHH611
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Nacisnąć
, aby aktywować program. Teraz piekarnik znajduje się w stanie oczekiwania i zacznie pieczenie w
zaprogramowanym czasie. Na wyświetlaczu pojawi się symbol funkcji, temperatura i czas zakończenia pieczenia.
Pojawienie się migającej strzałki obok temperatury zasygnalizuje rozpoczęcie pieczenia.
Zakończenie pieczenia urządzenie zakomunikuje sygnałem dźwiękowym. Aby go wyłączyć dotknąć

.

W dowolnym momencie można dokonać zmiany ustawień parametrów funkcji, czasu i temperatury, w sposób
opisany powyżej.
Aby przerwać pieczenie należy nacisnąć na

– pojawi się napis PAUSE.

Aby zmienić program należy ponownie nacisnąć na

.

Przykład. Bieżący czas to 11:00. Chcemy, aby piekarnik rozpoczął wybrany program o 12:30, popracował 30 minut i
wyłączył program o 13:00.
W tym celu należy wykonać następujące czynności:
1.
2.
3.
4.
5.

Nacisnąć
Ustawić wartości na 0:30 (czas trwania pieczenia 30 minut)
Nacisnąć
Ustawić wartości na 13:00 (godzina zakończenia pieczenia)
Nacisnąć

TERMOSONDA
Model OEHH611 wyposażony jest w termosondę, która pozwoli Państwu przygotowywać posiłki zgodnie z
najwyższymi wymaganiami kulinarnymi.
Termosondę stanowi czujnik podłączony do gniazda wewnątrz piekarnika i umieszczony w pieczonym mięsie lub
rybie. Dzięki wykorzystaniu termosondy przygotowanie pożywienia kończy się automatycznie, gdy mięso osiągnie
określoną temperaturę.
Aby termosonda działała prawidłowo, należy:
1.

Umieścić jeden koniec termosondy w mięsie.

2.

Podłączyć drugi koniec czujnika do gniazda wewnątrz piekarnika.

3. Wybrać pożądaną funkcję i jeśli zachodzi taka potrzeba dostosować temperaturę w sposób opisany
powyżej.
4. Nacisnąc przycisk
. Ustawiona temperatura termosondy domyślnie zamiga w prawej części dwoma
cyframi. Na wyświetlaczu pojawi się napis AUTO.
5. Korzystając z przycisków
i , ustawić pożądaną temperaturę pieczenia mięsa, po osiągnięciu której
piekarnik się automatycznie wyłączy (zakres temperatury – 20-99°С).
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6. Nacisnąć
, napis PAUSE zniknie, rozpocznie się pieczenie. Bieżąca temperatura mięsa ukaże się po lewej
stronie na wyświetlaczu, temperatura gotowego dania – z prawej.

SZYBKIE NAGRZEWANIE
Niekiedy zachodzi potrzeba szybkiego rozgrzania piekarnika do pożądanej temperatury. Aby aktywować funkcję
«Szybkie nagrzewanie», należy nacisnąć symbol . W wyniku tego jednocześnie włączy się tylny element grzewczy
i wentylator.
Po osiągnięciu żądanej temperatury piekarnik powróci do ustawionego trybu pracy i zakomunikuje to sygnałem
dźwiękowym.
UWAGA!
Funkcja «Szybkie nagrzewanie» nie działa w trybie pieczenia z wykorzystaniem grilla, jeśli różnica
między temperaturą bieżącą i ustawioną jest mniejsza niż 50°С oraz jeśli ustawiona temperatura jest
niższa niż 100°С.

FUNKCJA ODWROTNEGO ODLICZANIA CZASU (TIMER)
Pozwala uruchomić timer, który sygnalizuje dźwiękiem upływ ustawionego czasu.
Nacisnąć kilkakrotnie na
do momentu, aż na wyświetlaczu nie pojawią się jednocześnie migający symbol i cyfry
0:00. Ustawić czas trwania opóźnienia timera za pomocą przycisków
i . Cyfry przestaną migać po upływie około
7 sekund.
Po zakończeniu ustawionego czasu przez około 7 minut będzie emitowany sygnał dźwiękowy, który powiadomi o
zakończeniu odwrotnego odliczania.
Aby wyłączyć sygnał dźwiękowy należy nacisnąć na którykolwiek z przycisków:

lub

.

Z funkcji można korzystać przy pieczeniu w trybie ręcznym.

FUNKCJA BUDZIKA
Funkcja pozwala na zaprogramowanie emisji sygnału dźwiękowego w dowolnym czasie.
Należy kilkakrotnie nacisnąć na symbol
czas w ciągu doby.
Następnie nacisnąć na
około 7 sekund.

i

aż na wyświetlaczu pojawią się jednocześnie migający symbol

i bieżący

w celu ustawienia czasu emisji dzwonka budzika. Cyfry przestaną migać po upływie

Po osiągnięciu zaprogramowanego czasu przez około 7 minut będzie emitowany sygnał dźwiękowy.
Aby go wyłączyć należy nacisnąć na którykolwiek z przycisków:

lub

.

INDYKACJA TEMPERATURY NA WYŚWIETLACZU
Pięć kreseczek obok indykatora pożądanej temperatury wskazują poziom osiągniętej temperatury. Zapalają
się stopniowo, jedna po drugiej, wraz ze wzrostem temperatury. Każdy z 5 odcinków czujnika temperatury jest
równoważny z 60°С.
Migająca obok strzałka oznacza, że piekarnik się nagrzewa. Na wyświetlaczu wyświetla się napis HOT. Jeżeli wyłączymy
piekarnik indykator będzie migał do czasu, kiedy temperatura piekarnika nie spadnie poniżej 60C.

SYGNAŁ DŹWIĘKOWY
Po zakończeniu programu pieczenia przez około 7 minut emitowany jest sygnał dźwiękowy. Aby go wyłączyć
wystarczy nacisnąć na którykolwiek z przycisków:
lub .
Siłę sygnału można regulować wybierając jeden z trzech poziomów. W tym celu w położeniu STOP nacisnąć na symbol
– i przytrzymać tak przez około 5 sekund, aż na wyświetlaczu wyświetli się wybrany poziom (tn1 alto (wysoki), tn2
medio (średni) lub tn3 basso (niski)).
Ponownie nacisnąć symbol – aby wybrać pożądany poziom.
Po kilku sekundach na wyświetlaczu pojawią się poprzednie ustawienia.
PANEL STEROWANIA PIEKARNIKÓW SERII OEHG611, OEHH611
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TONY DŹWIĘKOWE POLECEŃ
Można zmienić typ dźwięku wydawanego podczas naciskania poleceń.
W pozycji STOP nacisnąć i przytrzymać przez około 5 sekund symbol
. Ponownie nacisnąć na symbol , aby
wybrać pożądany typ dźwięku, wydawanego przy naciskaniu przycisków: «bt» (sygnał brzęczyka), «с» (dźwięk
strzelający), «nt» (brak dźwięku).

FORMAT WYŚWIETLANIA AKTUALNEGO CZASU
Podstawowe ustawienia przewidują wyświetlanie czasu w trybie 24 godzinnym. W razie potrzeby można zmienić
format wyświetlania bieżącego czasu na 12 godzin dnia / nocy. Aby dokonać zmiany należy nacisnąć i przytrzymać
przez około 5 sekund symbole:
i
jednocześnie. Format wyświetlania czasu zostanie zmieniony. Na wyświetlaczu
pojawią się nowe ustawienia.

FUNKCJA OSZCZĘDZANIA ENERGII
Aby do minimum zredukować zużycie energii elektrycznej można skorzystać z funkcji «Oszczędzanie energii». Gdy
funkcja ta jest aktywna piekarnik wyłącza się zupełnie, jeśli żadna z funkcji pieczenia nie jest aktywna i nie są naciskane
żadne polecenia.
Aby aktywować funkcję «Oszczędzanie energii» należy nacisnąć i przytrzymać przez 5 sekund symbol
. W
konsekwencji na wyświetlaczu pojawi się napis PS on (Oszczędzanie energii włączone). Teraz funkcja jest aktywna i
piekarnik wyłączy się automatycznie po upływie około 1 minuty po zakończeniu dowolnej aktywności.
Aby go włączyć trzeba nacisnąć na symbol

. Aby wrócić do stanu poprzedniego należy powtórzyć operację.

W ustawieniach fabrycznych funkcja «Oszczędzania energii» jest wyłączona (PS off).

OCHRONA PRZED DZIEĆMI LUB PRZYPADKOWYM DOTKNIĘCIEM
Funkcja pozwala na blokowanie dostępu do klawiszy funkcyjnych, gdy piekarnik znajduje się w trybie roboczym lub
jako środek ostrożności przed przypadkową zmianą programu lub wyłączeniem urządzenia.
Aby aktywować funkcję należy nacisnąć i przytrzymać przez około 2 sekundy symbol
aktywowana, zaświeci się symbol
.

. Gdy funkcja zostanie

Aby dezaktywować blokadę należy wykonać te same czynności.
Każdy sygnał dźwiękowy wydawany przez programator w czasie pracy piekarnika z aktywną blokadą można wyłączyć
przez naciśnięcie którykolwiek przycisku. Blokada bezpieczeństwa pozostaje aktywna.
UWAGA!
Aby wejść do ustawionego programu należy najpierw zdjąć blokadę.

SYGNALIZOWANIE BŁĘDÓW
Jeśli wystąpią sytuacje przeszkadzające w normalnej pracy piekarnika na wyświetlaczu pojawi się odpowiednia
informacja:
Err1: błąd komunikacji
Err2: PT1000 (sonda) obieg otwarty
Err3: PT1000 (sonda) obieg zamknięty
Err4: zbyt wysoka temperatura na wyświetlaczu
Err5: zbyt wysoka temperatura modułu sterującego
Err6: awaria wyświetlacza
Err7: awaria modułu sterującego
Err8: nie wykryto rozgrzewania
W przypadku błędów Err4 i Err5 trzeba wyłączyć piekarnik i pozwolić mu się ochłodzić przez kilka godzin, następnie
ponownie go włączyć. Jeśli błąd nie zniknie, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem.
W przypadku jakichkolwiek innych błędów należy natychmiast skontaktować się z autoryzowanym serwisem.
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PROGRAMY PIECZENIA
OŚWIETLENIE PIEKARNIKA
Jeśli programator piekarnika przewiduje oświetlenie piekarnika, jako oddzielną funkcję, może być ono
włączone niezależnie w dowolnym czasie. Światło pozostanie włączone także podczas korzystania z innych
funkcji. Dla modeli bez tego symbolu światło włącza się podczas wyboru każdej funkcji piekarnika.
PIECZENIE KONWENCJONALNE
Funkcja przewiduje jednoczesną pracę grzałek: górnej i dolnej i przeznaczona jest do przygotowywania
dań wymagających powolnego pieczenia i ciągłego dodawania cieczy. To uniwersalny tryb, idealny do
przygotowywania każdego typu pieczonych potraw, chleba, ciast i ogólnie rzecz biorąc pieczeni. Korzystając
z funkcji pieczenia konwencjonalnego należy korzystać tylko z jednej półki, w innym wypadku temperatura
nie będzie rozprowadzana równomiernie, a dania nie będą jednolicie upieczone.
ZARUMIENIANIE
Funkcja aktywuje górny element grzejny. Wysoka temperatura, której źródło znajduje się u góry idealnie
nadaje się do dopiekania potraw, które są przygotowane wewnątrz, ale nie do końca wypieczone na
zewnątrz, a także do ich zarumieniania.
PODPIEKANIE
W tym przypadku działa tylko dolny element grzejny. W odróżnieniu od programu zarumieniania, korzystanie
z funkcji zarumieniania zalecane jest do zakończenia przygotowywania potraw, które są wypieczone na
powierzchni, ale wymagają dalszego przygotowywania wewnątrz. Silne ciepło z dołu idealnie nadaje się do
dopiekania twardszego mięsa.
PIECZENIE Z TERMOOBIEGIEM
Aktywacja górnego i dolnego elementu grzejnego z jednoczesną pracą wentylatora ze stałym i jednolitym
rozprowadzaniem ciepła wewnątrz piekarnika. Funkcja pozwala na pieczenie i zarumienianie różnych
potraw, które potrzebują podobnych temperatur na jednym lub kilku poziomach. Przy przygotowywaniu
potraw z mięsa optymalizacja dystrybucji ciepła pozwala piec je w niższych temperaturach zmniejszających
dyspersję sosów. Dzięki temu po upieczeniu mięso jest bardziej delikatne i mniej traci na wadze.
POWOLNE PIECZENIE
Funkcja łączy pracę dolnego grzejnego elementu i wentylatora. Dany tryba jest optymalny dla
przygotowywania delikatnych produktów spożywczych, na przykład pieczenia tortów, które w trakcie
wypiekania powinny się podnieść, co osiąga się dzięki wysokiej temperaturze oddziałującej z dołu. Podobnie
jak w przypadku trybu podpiekania, powolne pieczenie może być wykorzystywane do dopiekania potraw
wypieczonych na powierzchni, ale nie do końca gotowych wewnątrz.
PROGRAM PIECZENIA PIZZY
Najbardziej intensywny program pieczenia. Dolny element grzejny i okrągły element grzejny znajdujący
się w tylnej części piekarnika za wentylatorem pracują jednocześnie z wymuszoną wentylacją powietrza
wewnątrz piekarnika. Tym samym strumień gorącego powietrza wydobywa się z dolnej części piekarnika,
stając się optymalnym sposobem pieczenia pizzy oraz szybkiego przygotowania innych dań. W każdym
przypadku należy najpierw rozgrzać piekarnik do pożądanej temperatury, a dopiero potem wstawić do
niego przygotowywaną żywność.
PODGRZEWANIE
Po aktywacji tego trybu temperatura utrzymywana jest na stałym poziomie 80oC, co jest optymalne dla
podgrzewania jedzenia i utrzymywania ciepłoty przyrządzonych potraw.

PROGRAMY PIECZENIA
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WENTYLATOR
Ten typ przygotowywania jest zalecany dla potraw, umieszczonych na kilku poziomach. Przy czym potrawy
mogą być różne, a mimo to zapachy nie będą się mieszać. Równomierny obieg gorącego powietrza pozwoli
przygotować je powoli i jednorodnie.
GRILL
Przy wyborze tego trybu działa tylko elektryczny element grzejny grilla, znajdujący się w górnej części
piekarnika. Cechą tego trybu jest to, że podczas pracy grilla wydobywa się intensywne ciepło, które
można wykorzystać do przygotowania potraw grillowanych, jak również smażonych na blasze lub siatce.
Przygotowując mięso w trybie grill zapobiega się wypływaniu z niego cieczy, co pozwala na uzyskanie
soczystej i łagodnej potrawy. Korzystając z funkcji grill drzwiczki piekarnika powinny być otwarte.
PODWÓJNY GRILL
Tryb ten przeznaczony jest do przygotowywania z grilla dużych porcji. Przy tym trybie pieczenia drzwi
piekarnika muszą pozostać otwarte.
TURBO GRILL
Ten tryb pozwala przygotowywać jeszcze delikatniejsze potrawy z grilla dzięki wykorzystaniu wymuszonej
konwekcji. Wymuszony obieg powietrza w piekarniku zwiększa przenikanie ciepła do żywności i zapobiega
przypalaniu się potraw na powierzchni. Przy tym rodzaju pieczenia drzwiczki piekarnika powinny zostać
otwarte.
ROZMRAŻANIE / SUSZENIE
W tym trybie pracy pracuje tylko wentylator (bez aktywacji elementów grzejnych piekarnika). Funkcja może
służyć do rozmrażania i/lub suszenia produktów żywnościowych przy wykorzystaniu do tego celu tylko
ruchu powietrza krążącego w temperaturze otoczenia. Gwarantuje to rozmrażanie żywności bez utraty
smaku i wyglądu.
Uwaga!
Do szybkiego nagrzania piekarnika niezbędne jest, aby pracował na maksymalnej mocy określonej dla
tego modelu.
Wskazówka:
Zaleca się wkładanie produktów do piekarnika po osiągnięciu przez urządzenie pożądanej temperatury.

28

PROGRAMY PIECZENIA

PIECZENIE W PIEKARNIKU – PORADY PRAKTYCZNE
SYMBOL

ZALECANA
TEMPERATURA

ZALECANY POZIOM
UMIESZCZENIA DANIA
W PIEKARNIKU (OD
GÓRY)

Kasze, dania warzywne

150–200°С

1-2

Drób

180–200°С

1-2

Dania mięsne

150–220°С

1-2

Ryby

150–180°С

1-2

Pieczywo

150–250°С

1-2

Torty, ciasta

150–180°С

1-2

Steki, dania z grilla

275°С

4–5

PRZYGOTOWYWANE
DANIE

ZALECANY
PROGRAM
PIECZENIA

Poziom 3 jest uniwersalny i może być wykorzystany dla większości trybów w oparciu o własne doświadczenia.
Uwaga!
Parametry podane w tabeli są orientacyjne i można je korygować w oparciu o własne doświadczenia i
upodobania kulinarne.
Uwaga!
Powyższe zalecenia są uniwersalne dla wszystkich modeli. Niektóre programy pieczenia mogą być
niedostępne w Państwa modelu piekarnika.
Na wewnętrzną szybę drzwi piekarnika naniesione zostały rekomendacje z uwzględnieniem cech danego
modelu piekarnika. Nie trzeba za każdym razem szukać pomocy w instrukcji, można korzystać z informacji na
piekarniku.

PIECZENIE W PIEKARNIKU – PORADY PRAKTYCZNE

29

KORZYSTANIE Z GRILLA
Przed skorzystanie z funkcji «GRILL» należy przez 10 minut ogrzewać piekarnik.
Umieścić potrawę jak najbliżej grilla, w zależności od rodzaju przygotowywanego dania.
UWAGA!
Zawsze korzystajcie z grilla tylko z otwartymi drzwiczkami i nie dłużej niż przez 15 minut.
Z pomocą grilla można przygotować rybę, warzywa, małe szaszłyki i różne rodzaje mięsa, z wyjątkiem chudego.
Drobno pokrojone mięso i ryba przygotowują się bardzo szybko, zaleca się smarowanie ich olejem przy użyciu
odpowiedniego pędzla. Ruszt powinien być umieszczony jak najbliżej górnej grzałki, proporcjonalne do grubości
potrawy, żeby uniknąć przypalania się na powierzchni i niewystarczającego wypiekania od wewnątrz. Mięso należy
solić po przygotowywaniu, w innym wypadku nie będzie takie soczyste. Nigdy nie należy nakłuwać grillowanych
produktów podczas pieczenia nawet po to, aby je przewrócić na drugą stronę. W innym wypadku sos wypłynie i danie
wyjdzie suche.
Aby przygotować mięso należy umieścić je w odpowiednim pojemniku lub piec bezpośrednio na ruszcie. W ostatnim
przypadku, zaleca się nalanie niewielkiej ilości wody do brytfanny i umieszczenie jej pod grillem. Zapobiegnie to
zapaleniu się tłuszczu na podstawce i nieprzyjemnym zapachom.
UWAGA!
W czasie korzystania z funkcji grill poszczególne elementy piekarnika mogą się nagrzewać. Dlatego
dzieci nie powinny znajdować się w tym czasie w pobliżu piekarnika.
UWAGA!
Piekarnik nie służy do ogrzewania pomieszczeń lub otoczenia i nigdy nie może być w tym celu
wykorzystywany.

WENTYLATOR OBWODOWEGO SYSTEMU CHŁODZENIA
Wszystkie modele wyposażone są w tzw. wentylator tangencjalny, wykorzystywany do chłodzenia panelu sterowania
i uchwytu drzwiczek. Wentylator zaczyna pracować po kilku minutach po rozpoczęciu pieczenia, gdy piekarnik
osiągnie pożądaną temperaturę (czas jest różny w zależności od modelu) i zapobiega przegrzaniu się obudowy
piekarnika. Proces wydostawania się gorącego powietrza spod panelu sterowania trwa także po wyłączeniu
piekarnika, aż temperatura nie obniży się do bezpiecznego poziomu.
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KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
ZALECENIA OGÓLNE
Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac konserwacyjnych odłączyć urządzenie od zasilania!
Nie czyścić piekarnika za pomocą myjki parowej.
Do czyszczenia drzwiczek piekarnika nie używać szorstkich, ściernych lub ostrych metalowych skrobaków, ponieważ
mogą porysować albo uszkodzić ich powierzchnię lub szybę.
Nie używać środków zawierających kwasy (np. odkamieniacze), gdyż mogą uszkodzić części emaliowane.
Przed przystąpieniem do czyszczenia elementów wewnętrznych piekarnika wyłączyć jego elementy grzejne i
poczekać aż jego wnętrze ostygnie.
Szczególnie ostrożnie postępować z elementami grzejnymi grilla, gdyż mogą być bardzo gorące.
Zachować ostrożność podczas czyszczenia gorących elementów mokrą ściereczką lub gąbką, aby uniknąć poparzenia
Należy pamiętać, że niektóre środki myjące przy kontakcie z gorącymi powierzchniami wydzielają szkodliwe opary.

OKRESOWE CZYNNOŚCI KONSERWACYJNE
Regularnie sprawdzać stan uszczelek gumowych umieszczonych na całym obwodzie drzwi piekarnika. Zapewniają one
prawidłowe funkcjonowanie urządzenia. Po stwierdzeniu uszkodzenia uszczelki należy zgłosić się do autoryzowanego
punktu serwisowego celem jej zakupu i ewentualnej wymiany.

CZYSZCZENIE POWIERZCHNI
Części emaliowane lub ze stali nierdzewnej powinny być traktowane ze szczególną ostrożnością. Do ich czyszczenia
używać wody lub specjalnych środków usuwając nadmiar wilgoci za pomocą miękkiej ściereczki.
Nie stosować środków ściernych.
Jeśli na emaliowanych elementach powstaną zacieki, do ich usuwania używać gąbki z tworzywa sztucznego
zamoczonej w gorącej wodzie i occie.
Resztki jedzenia, oleju, cukru, tłuszczu najlepiej usuwać zaraz po wyłączeniu piekarnika. W przeciwny wypadku ich
usunięcie będzie trudniejsze. Zaleca się przeprowadzanie czyszczenia wnętrza piekarnika, gdy jest ono jeszcze ciepłe
– ułatwia to pracę chyba, że producent środka do czyszczenia zaleca stosowanie go na zimną powierzchnię.
Z uwagi na rosnącą liczbę produktów na rynku nie można sporządzić wykazu odpowiednich środków do czyszczenia
urządzeń. Należy dokładnie zapoznać się z instrukcjami producenta, żeby sprawdzić możliwość użycia środka
myjącego.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
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ZDEJMOWANIE I ZAKŁADANIE DRZWICZEK PIEKARNIKA
UWAGA!
Montaż drzwi musi być przeprowadzany poprawnie i ze szczególną ostrożnością. W przeciwnym
wypadku nieprawidłowo wykonany montaż może spowodować, że drzwi odłączą się od piekarnika i
upadną na podłogę.
ZDEJMOWANIE DRZWI
Do zdjęcia drzwi potrzebne są specjalne bolce (nie wchodzą w skład kompletu z urządzeniem, można użyć podobnych).
Aby zdjąć drzwi należy dokonać następujących czynności:
1) nieznacznie opuścić drzwi na dół, po czym w obydwa zawiasy włożyć bolce (nie są dołączone do
piekarnika, można użyć podobnych)
2) chwycić drzwi oburącz z prawej i lewej strony i delikatnie wyjąć drzwi.

UWAGA!
Drzwi piekarnika są wyposażone w zawiasy, które są zablokowane w pozycji „otwarte” za pomocą
bolców utrzymujących je w odpowiednim położeniu. W żadnym wypadku nie można usuwać bolców,
jeśli drzwi są zdjęte z piekarnika.
UWAGA!
Usunięcie bolców przy zdjętych drzwiach wywoła natychmiastową pracę sprężyn i gwałtowne
przyciągnięcie zawiasów, co z kolei może być przyczyną wywołania obrażeń. Zaleca się używanie
rękawic ochronnych podczas wymiany drzwi oraz trzymanie rąk z dala od zawiasów drzwi.
ZAKŁADANIE DRZWI
Aby zamontować drzwi należy wykonać następujące czynności:
1. zlokalizować położenie dwóch trójkątnych otworów w przedniej dolnej części piekarnika;
2. chwycić drzwi oburącz z prawej i lewej strony w taki sposób, aby ich zewnętrzna strona (z uchwytem) była
skierowana w kierunku podłogi;
3. wstawić zawiasy w trójkątne otwory;
4. przed opuszczeniem drzwi upewnić się, że zostały prawidłowo zamocowane, aby uniknąć ich upadkowi!
5. aby w wygodny sposób móc usunąć bolce z zawiasów należy nieznacznie obniżyć drzwi w dół, jedną ręką
przytrzymać drzwi za uchwyt, a drugą wyjąć obydwa bolce z zawiasów. Dla bezpieczeństwa do czynności tej
można użyć szczypiec (nie są dołączone do urządzenia).
UWAGA!
Bolce usunąć tylko wtedy, gdy zawiasy są mocno przytwierdzone do obydwu otworów piekarnika.
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ZDEJMOWANIE I ZAKŁADANIE DRZWICZEK PIEKARNIKA
6. powoli zamknąć drzwi i upewnić się, że po zamknięciu znajdują się one we właściwym miejscu w
zagłębieniu między bocznymi krawędziami;
7. podczas transportu piekarnika należy wykorzystywać styropianową przekładkę znajdującą się między
drzwiami i podstawką lub rusztem.
UWAGA!
Z piekarnika nie można korzystać, jeśli są w nim nieprawidłowo zamontowane drzwi, tj. jeśli nie zamykają
się do końca lub jeśli są położone nierówno w stosunku do krawędzi bocznych. W razie konieczności
należy zwrócić się o pomoc do autoryzowanego punktu serwisowego.
UWAGA!
Jeśli piekarnik nie jest zamontowany w meblach, może przechylić się pod ciężarem otwartych drzwi.
Należy podjąć odpowiednie kroki, aby zapobiec przewróceniu się piekarnika.

ZDEJMOWANIE I ZAKŁADANIE DRZWICZEK PIEKARNIKA
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WYJMOWANIE I WSTAWIANIE WEWNĘTRZNEJ SZYBY
DRZWICZEK
DLA MODELI OEMC65, OEME69, OEMF65, OERD65, OEBA64, OEBC65
Aby wyjąć wewnętrzną szybę, należy włożyć dwie monety, o średnicy około 25 mm i grubości 2 mm pomiędzy drzwi
piekarnika a szybę i nacisnąć na nie w kierunku zewnętrznej krawędzi piekarnika do momentu, aż puszczą zaczepy.
NACISNĄĆ
NACISNĄĆ

Aby włożyć szybę na miejsce, należy najpierw umieścić zaciski w odpowiednich wgłębieniach w szybie, a następnie
wstawić szybę do wewnętrznej stronie drzwiczek i dociskać tak długo każdy zacisk, aż szyba zostanie przymocowana
do drzwi.
Aby wyjąć wewnętrzną szybę nie ma potrzeby zdejmowania drzwiczek
z zawiasów.

DLA MODELI OEHG611, OEHH611, OEMC45, OEME45

UWAGA!
Aby wyjąć wewnętrzną szybę w piekarnikach tego typu, należy najpierw zdjąć drzwi piekarnika (patrz
rozdział «Zdejmowanie i zakładanie drzwiczek piekarnika»).
Aby wyjąć szybę wewnętrzną, należy zdjąć drzwi (patrz rozdział „Zdejmowanie i zakładanie drzwiczek piekarnika”. Za
pomocą śrubokręta odkręcić uchwyty trzymające szybę w dolnej części drzwi i wyciągnąć szybę.
Aby zamontować szybę na swoim miejscu, należy wykonać tę samą procedurę w odwrotnej kolejności.
Wskazówka:
Ponieważ procedura demontażu i montażu szyby wymaga pewnych umiejętności, zaleca się wykonać te
czynności tylko wtedy, gdy jest to absolutnie konieczne. Czynności te powinny być zlecone specjalistom.
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SYSTEM KATALITYCZNEGO CZYSZCZENIA PIEKARNIKÓW
Wszystkie piekarniki freggia wyposażone są w system katalitycznego czyszczenia, jednakże jego konstrukcja może
być różna dla różnych modeli.
Czyszczenie katalityczne – to nowoczesna i wysokowydajna technologia , która pomaga w utrzymaniu czystości
piekarnika. Zanieczyszczenia, które osadzają się na panelach katalitycznych wypalają się w warunkach wysokiej
temperatury (200 °C i więcej) i mogą być łatwo usunięte z ochłodzonej powierzchni. Panele katalityczne nie wymagają
szczególnych zabiegów podczas całego okresu użytkowania urządzenia.
Wszystkie piekarniki freggia posiadają samoczyszczący tylny panel katalityczny ułatwiający zabiegi pielęgnacyjne
w najbardziej niedostępnych miejscach piekarnika. Niektóre modele posiadają dodatkowo boczny system
katalitycznego czyszczenia.
Firma Fredzha Sp. z o.o. udziela dożywotniej gwarancji na system katalitycznego czyszczenia
piekarników*.
W niektórych modelach piekarników istnieje możliwość dodatkowego wyposażenia ich w boczne panele
katalityczne.
Aby wyjąć boczne panele czyszczące należy najpierw zdjąć boczne drabinki. Następnie wyjąć boczny panel
katalityczny w sposób pokazany na rysunku.

PANEL
KATALITYCZNY

Wskazówka.
Aby zamówić panele katalityczne odwiedź stronę internetową www.freggia.com lub zadzwoń na infolinię
serwisową.
*dożywotnia gwarancja dotyczy cyklu życia produktu.

SYSTEM KATALITYCZNEGO CZYSZCZENIA PIEKARNIKÓW
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ZDEJMOWANIE BOCZNYCH DRABINEK
Dana opcja dostępna jest tylko dla niektórych modeli.
UWAGA!
Wszelkich czynności związanych ze zdejmowaniem bocznych drabinek można dokonywać jedynie na
zupełnie ochłodzonym piekarniku.
Drabinki boczne mocowane są do obudowy piekarnika za pomocą specjalnych haczyków. Aby zdjąć drabinki boczne
należy unieść je najpierw lekko do góry i odciągnąć przednią krawędź od ścianki piekarnika aby wyjąć haczyk z otworu.

Następnie wyjąć tylny zaczep bocznej drabinki z otworu w ściance piekarnika i usunąć drabinkę.

W analogiczny sposób zdjąć drabinkę z drugiej ścianki piekarnika.
Aby zamontować drabinki boczne na swoim miejscu należy najpierw zamocować tylne uchwyty drabinek w
podłużnych otworach na ściankach piekarnika, a następnie umieścić przednie haczyki w otworach umiejscowionych
z przodu i kilkakrotnie opuścić drabinki.
Drabinki boczne piekarnika można myć w zmywarce.
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MONTAŻ PROWADNIC TELESKOPOWYCH
UWAGA!
Przed montażem prowadnic teleskopowych należy zdjąć z nich folię ochronną.
Dana opcja jest dostępna jedynie dla niektórych modeli.
Obydwie prowadnice należy zamocować wewnątrz piekarnika za pomocą haczyków, które montuje się w
odpowiednich otworach.
Komplet prowadnic teleskopowych składa się z jednej lewej i jednej prawej prowadnicy (każdą z nich montuje się z
odpowiedniej strony piekarnika). Aby określić, która z prowadnic to lewa, a która prawa najlepiej położyć je na jakiejś
powierzchni w taki sposób żeby haczyki były opuszczone na dół, a przesuwające się szyny wysuwały się z piekarnika
w kierunku drzwi.

Należy wykonać następujące czynności:
1) Określić położenie dwóch profilowanych otworów w wewnętrznej powierzchni prawej ścianki piekarnika
2) Umocować tylne uchwyty prawej prowadnicy w podłużnych otworach na ściance piekarnika, a następnie
zamontować przednie haczyki w przednich otworach i kilkakrotnie opuścić w dół prowadnice.
3) wykonać wszystkie czynności wymienione w punkcie 2) dla lewej prowadnicy.

MONTAŻ WEWNĘTRZNEGO RUSZTU NA PROWADNICACH TELESKOPOWYCH
Wysunąć z piekarnika dwie wysuwane prowadnice. Umieścić na nich poziomo ruszt i zwrócić uwagę, żeby był
zaczepiony między dwoma wystającymi sztyftami. Wsunąć ruszt do piekarnika aby sprawdzić, czy wszystko działa
prawidłowo.

MONTAŻ PODSTAWKI NA PROWADNICACH TELESKOPOWYCH
Wysunąć z piekarnika praktycznie na całą długość dwie równoległe szyny. Zabezpieczyć tylną część podstawki za
pomocą dwóch bolców znajdujących się na bocznych prowadnicach. Ostrożnie wsunąć do końca podstawkę do
piekarnika lekko podnosząc i przytrzymując jej przednią część. Upewnić się, że obydwa przednie bolce szyn znajdują
się w odpowiednich otworach podstawki.

MONTAŻ PROWADNIC TELESKOPOWYCH
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WYMIANA ŻARÓWKI
UWAGA!
Aby uniknąć porażenia prądem i/lub wyrządzenia szkody ludziom przed przystąpieniem do wymiany
żarówki należy przeczytać i postępować zgodnie z poniższą procedurą:
Przed przystąpieniem do wymiany żarówki upewnić się, że piekarnik jest odłączony od zasilania elektrycznego.

Upewnić się, że piekarnik i żarówka ostygły, a następnie zdjąć klosz A.
Nie dotykać żarówki wilgotną ściereczką, ponieważ może pęknąć.
Wymienić żarówkę na nową, odpowiadającą mocy 25W 220-230V typu E14, nadającą się do stosowania w wysokich
temperaturach (do 300oC).
Jeśli pokrywa ochronna jest uszkodzona lub stłuczona, nie używać piekarnika do momentu, aż zostanie wymieniona.
UWAGA!
W celu prawidłowego montażu i użytkowania produktu należy zapoznać się z danymi technicznymi
umieszczonymi na tabliczce znamionowej.
Tabliczka znamionowa znajduje się na skraju wewnętrznej części piekarnika. Druga tabliczka znajduje się na
okładce instrukcji.
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INSTRUKCJA MONTAŻU PIEKARNIKA W MEBLACH KUCHENYCH
ZALECENIA OGÓLNE
Montażem i konserwacją powinien zająć się tylko wykwalifikowany personel. Przed użyciem piekarnika
należy dokładnie przeczytać instrukcję dotyczącą bezpieczeństwa zamieszczoną w przewodniku. Niewłaściwa
instalacja, regulacja, kalibracja, konserwacja, utrzymanie i przeznaczenie może wyrządzić szkodę lub
doprowadzić do obrażeń ludzi.
Piekarnik musi być zainstalowany według niniejszej instrukcji zgodnie z obowiązującymi normami i
przepisami.
Nie wolno podnosić, ani ciągnąć za uchwyt piekarnika. Nie wolno umieszczać żadnych przedmiotów na
drzwiach, gdy są otwarte.
Kupujacy jest odpowiedzialny za prawidłową instalację produktu. Niestosowanie się do zasad instalacji i
eksploatacji skutkuje utratą gwarancji producenta na produkt.

WYMAGANIA DLA MEBLI KUCHENNYCH
Meble kuchenne, w których zainstalowany będzie piekarnik powinny spełniać następujące wymagania:
- meble kuchenne mające styczność z piekarnikiem muszą posiadać odporność na temperaturę 120°C,
ponieważ wysoka temperatura może doprowadzić do deformacji i/lub zniszczenia powierzchni;
- wnęka do montażu piekarnika powinna zapewnić możliwość swobodnego podłączenia przyłączy piekarnika;
- materiały stosowane do produkcji mebli kuchennych muszą być zgodne z krajowymi normami bezpieczeństwa
i ochrony przeciwpożarowej.

MONTAŻ PIEKARNIKA W MEBLACH KUCHENNYCH
Czynności związane z instalacją powinny być wykonane wyłącznie przez wykwalifikowany personel. Piekarnik może
być zamontowany zarówno w słupku, jak i w szafce pod blatem mebli kuchennych.
Wymiary otworów do zabudowy piekarnika w meblach kuchennych podane są na rysunkach.
Upewnić się, że meble kuchenne, w których ma zostać zainstalowany piekarnik mogą wytrzymać ciężar co najmniej
30 kg.
Schemat montażu piekarników serii OEHG611, OEHH611, OEMC65, OEME69, OEMF65, OERD65, OEBA64,
OEBC65

INSTRUKCJA MONTAŻU PIEKARNIKA W MEBLACH KUCHENYCH
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INSTRUKCJA MONTAŻU PIEKARNIKA W MEBLACH KUCHENYCH
Schemat montażu piekarników serii OEME45, OEМC45.

Uwaga!
Dla zapewnienia prawidłowego chłodzenia piekarnika należy wyciąć otwór w tylnej części szafki
kuchennej, w której zostanie zamontowany piekarnik, lub w półce podtrzymującej urządzenie.
Należy upewnić się, że piekarnik jest prawidłowo zamontowany wewnątrz mebli kuchennych. Do mocowania
piekarnika użyć wkrętów A.
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PODŁĄCZENIE PIEKARNIKA DO SIECI ELEKTRYCZNEJ
ZALECENIA OGÓLNE
Uwaga!
Upewnić się, że prąd elektryczny jest odłączony przed podłączeniem piekarnika do sieci.
Piekarnik działa w sieci prądu jednofazowego 220–230–240 V oczęstotliwości 50–60 Hz za pomocą giętkiego
przewodu. Sprawdzić, czy parametry domowej sieci elektrycznej odpowiadają parametrom urządzenia (patrz tabliczka
na wyrobie albo tabelę charakterystych technicznych). Produkt jest bezpieczny tylko wtedy, gdy został w prawidłowy
sposób podłączony do sieci elektroenergetycznej z niezawodnym uziemieniem i zgodnie z obowiązującymi
standardami.
Aby na stałe podłączyć urządzenie do sieci elektrycznej należy użyć przełącznika dwubiegunowego odpowiadającego
obciążeniu z otworami o średnicy min. 3 mm dla każdego kontaktu.
W modelach, w których przewidziany jest giętki przewód, dostarczany on jest bez wtyczki. Wtyczka powinna
odpowiadać obciążeniu urządzenia i obowiązującym normom.
Podczas montażu upewnić się, że przekrój kabli w gnieździe odpowiada mocy piekarnika, określonej w charakterystyce
technicznej.
Zapewnić swobodny dostęp do miejsca podłączenia piekarnika do sieci.

Schemat podłączenia 			

PODŁĄCZENIE/WYMIANA KABLA ZASILAJĄCEGO
Podłączyć przewód do klemy fazowej L, przewód z fazą zerową – do klemy N, żółto-zielony przewód – do uziemienia.
Żółto-zielony przewód powinien być dłuższy niż inne, co najmniej o 20 mm. Upewnić się, że przewód elektryczny nie
przechodzi obok lub nie kontaktuje się z powierzchnią, której temperatura przewyższa 75°C.

Przewód elektryczny trzeba zamocować w skrzynce przyłączeniowej zaciskiem elektrycznym, w przeciwnym razie
może się wysunąć.

PODŁĄCZENIE PIEKARNIKA DO SIECI ELEKTRYCZNEJ
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PODŁĄCZENIE PIEKARNIKA DO SIECI ELEKTRYCZNEJ
UZIEMIENIE
Montaż, podłączenie i uziemienie muszą spełniać wymagania norm europejskich oraz innych obowiązujących
przepisów prawa. Piekarnik wymaga podłączenia uziemienia dla ochrony przed zwarciem lub rozpraszaniem
elektrycznym. Na kablu uziemienia nie może być przełącznika.
UWAGA!
ODŁĄCZYĆ PRZEWÓD ZASILAJĄCY PRZED ROZPOCZĘCIEM WYKONYWANIA CZYNNOŚCI TECHNICZNYCH.
W przypadku wymiany kabla elektrycznego, należy wymienić go na przewód certyfikowany, zgodny z obowiązującymi
standardami i dopasowany pod względem parametrów technicznych dla danego produktu.
Używać tylko elastycznych przewodów
Typ przewodu H05RR-FH 3 x 1.5
Dla modelu FI TWIN użyć przewodu typu H05RR-FH 3 x 2.5
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CZĘŚCI ZAMIENNE I CZYNNOŚCI SERWISOWE
Wszystkie nasze produkty przed opuszczeniem fabryki zostały wyregulowane i przetestowane przez wykwalifikowany
personel aby zapewnić im najlepsze parametry pracy.

CZĘŚCI ZAMIENNE
W przypadku prac konserwacyjnych używać tylko oryginalnych części. Nie naprawiać, ani nie wymieniać jakichkolwiek
elementów, które nie są wymienione w niniejszej instrukcji. Wszelkie czynności serwisowe i naprawy muszą być
przeprowadzane przez autoryzowany punkt serwisowy.
Wskazówka:
Części zamienne lub akcesoria można zamówić dzwoniąc na infolinię serwisową: 801 007 158 - dla krajowych
połączeń stacjonarnych, 222 282 158 - dla krajowych i zagranicznych połączeń komórkowych i stacjonarnych.

CZYNNOŚCI SERWISOWE
Wszystkie czynności związane z konserwacją i naprawami urządzeń powinny być przeprowadzane przez
wykwalifikowany personel.
Jeśli zajdzie konieczność przeprowadzenia czynności serwisowych i/lub wymiany części zamiennych, należy
skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym za pośrednictwem infolinii serwisowej:
801 007 158 - dla krajowych połączeń stacjonarnych, 222 282 158 - dla krajowych i zagranicznych połączeń
komórkowych i stacjonarnych.
Wskazówka:
Zaleca się zapisanie nazwy modelu i numeru seryjnego lub naklejenie na czwartej stronie okładki niniejszej
instrukcji specjalnej naklejki zawierającej powyższe dane.
Podczas napraw gwarancyjnych wymagane jest przedstawienie dokumentu zakupu (faktury lub rachunku)
uprawniającego do skorzystania z gwarancji.
Nieposiadanie dokumentu zakupu powoduje utratę prawa do napraw gwarancyjnych.
• Jakiekolwiek modyfikacje, naprawy wykonane przez obce serwisy bez autoryzacji FREDZHA Sp. z o.o. lub
osoby postronne powodują utratę praw gwarancyjnych w okresie trwania gwarancji.
• Uszkodzenia mechaniczne lub uszkodzenia powstałe wskutek błędnego lub niewłaściwego użytkowania
urządzenia powodują utratę praw gwarancyjnych.
Jeśli zajdzie potrzeba skontaktowania się z serwisem, prosimy dzwonić pod numer infolinii FREDZHA Sp. z o.o.:

INFOLINIA SERWISOWA
801 007 158 - dla krajowych połączeń stacjonarnych
222 282 158 - dla krajowych i zagranicznych połączeń komórkowych i stacjonarnych
222 668 108 - fax dla krajowych jak i zagranicznych połączeń
Opłata zgodna z taryfą operatora.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za błędy i nieścisłości powstałe w druku niniejszej instrukcji.
Rysunki w tej instrukcji są jedynie orientacyjne. Producent zastrzega sobie również prawo do wprowadzania
modyfikacji w produkowanych przez siebie wyrobach, jeśli uzna to za niezbędne lub użyteczne, w tym także
będące w interesie konsumenta, bez zmian podstawowych cech dotyczących działania i bezpieczeństwa.
CZĘŚCI ZAMIENNE I CZYNNOŚCI SERWISOWE
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ZAŁĄCZNIK NR 1. DANE TECHNICZNE
DANE TECHNICZNE
Napięcie: 220-230-240, Częstotliwość: ~ 50/60 Hz
Model

OEBA64

OEBC65 / OEMC65 / OEMF65 /
OERD65

Zużycie energii
Maksymalnie

W

2000

2000

Górna grzałka

W

800

800

Grill

W

1800

1800

Dolna grzałka

W

1200

1200

Tylna okrągła grzałka

W

-

-

Oświetlenie

W

25

25

Wentylator tylny

W

-

25

Wentylator obwodowego chłodzenia

W

25

25

Silnik rożna

W

-

-

A

9

9

Prąd znamionowy
ZUŻYCIE ENERGII		
Klasa efektywności energetycznej

A

A

Uwalnianie energii z konwekcji naturalnej

kW/h

0,74

0,87

Uwalnianie energii przy wymuszonym obiegu

kW/h

-

0,78

Szerokość

cm

59,5

59,5

Wysokość

cm

59,5

59,5

Głębokość

cm

56

56

WYMIARY

WAGA						
Brutto

kg

32,7

34,7 / 39,3 / 38,6 / 39,5

Netto

kg

30

32 / 36,6 / 35,9 / 36,8

WYMIARY WEWNĘTRZNE					
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Pojemność netto

l

58

58

Powierzchnia grilla

cm2

726

726

ZAŁĄCZNIK NR 1. DANE TECHNICZNE

ZAŁĄCZNIK NR 1. DANE TECHNICZNE
DANE TECHNICZNE
Napięcie: 220-230-240, Częstotliwość: ~ 50/60 Hz
Model

OEME69

OEHG611
OEHH611

/ OEMC45
OEME45

/

Zużycie energii
Maksymalnie

W

2200

3400

2200

Górna grzałka

W

800

800

750

Grill

W

1800

1800

1500

Dolna grzałka

W

1200

1200

1400

Tylna okrągła grzałka

W

2200

2200

-

Oświetlenie

W

25

25

25

Wentylator tylny

W

25

25

25

Wentylator obwodowego chłodzenia

W

25

30

25

Silnik rożna

W

-

-

-

A

10

15,5

10

Prąd znamionowy
ZUŻYCIE ENERGII
Klasa efektywności energetycznej

A

A

A

Uwalnianie energii z konwekcji naturalnej

kW/h

0,87

0,87

0,76

Uwalnianie energii przy wymuszonym obiegu

kW/h

0,78

0,78

0,85

Szerokość

cm

59,5

59,5

44,8

Wysokość

cm

59,5

59,5

29,5

Głębokość

cm

56

56

56

Brutto

kg

38,6

42,9

32

Netto

kg

35,9

40,2

29,2

Pojemność netto

l

58

58

43

Powierzchnia grilla

cm2

726

726

500

WYMIARY

WAGA

WYMIARY WEWNĘTRZNE

ZAŁĄCZNIK NR 1. DANE TECHNICZNE
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NOTATKI

46

NOTATKI

Instrukcję w formie elektronicznej można
pobrać ze strony internetowej
www.freggia.com

Miejsce na naklejkę

