
 

 

 

Návod k obsluze a údržbě 

pro PIZZA PECE NA DŘEVO  
Modely: 

BELLAGIO 80x80 

RIVIERA 80x60 

MARINARA 80x80 

MANGIAFUOCO 80x60 

MARGHERITA 60x60 
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NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ 

Vážení zákazníci,  

děkujeme za váš nákup – vybrali jste si vysoce kvalitní pec na pizzu vyrobenou v Itálii společností 
FONTANA, předním výrobcem domácích pecí na dřevo. Tento návod vám pomůže pec správně 
sestavit, používat a pečovat o ni. Kromě toho získáte cenné tipy pro optimální výsledky při jejím 
používání. Aby vám pec co nejlépe sloužila, doporučujeme pečlivě si přečíst tento návod k obsluze.  

POZNÁMKA: Návod k obsluze je nedílnou součástí dodávky. Zároveň obsahuje i bezpečnostní pokyny. 
Proto vás žádáme, abyste návod uchovávali na bezpečném místě i pro případného dalšího vlastníka 
pece. (Jakákoli reprodukce textu a/nebo ilustrací je zakázána). Můžete nás také navštívit na Youtube. 

http://www.youtube.com/user/FontanaForni  

https://www.youtube.com/watch?v=mK_yRcoewQc  

OBECNÉ INFORMACE K DODÁVCE 

Pec i podstavec se dodávají ve speciálním kartonovém obalu.  

BALENÍ MALÉHO MODELU:  
PEC: d90 x v64 x h83 cm, 110 kg  
PODSTAVEC: d90 x v32 x h70 cm, 20 kg  
 
BALENÍ PROSTŘEDNÍHO MODELU:  
PEC: d103 x v64 x h90 cm, 130 kg  
PODSTAVEC: d90 x v32 x h70 cm, 23 kg  
 
BALENÍ VELKÉHO MODELU:  
PEC: d110 x v64 x h103 cm, 160 kg  
PODSTAVEC: d90 x v32 x h90 cm, 26 kg  
 

Při dodání prosím zkontrolujte:  

 Obal je nepoškozený.  
 Zboží odpovídá objednávce. 
 Pec ani příslušenství nejsou poškozené.  
 V případě poškození nebo chybějících dílů neprodleně informujte svého specializovaného 

prodejce.  
 
Případné reklamace lze uplatnit písemně do 8 dnů od doručení zboží v souladu s Občanským 
zákoníkem. 
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1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 

Pro správnou montáž a optimální funkci pece si přečtěte následující informace. 

POZOR: Vaše pec na dřevo je určena pro venkovní použití. Pokud má být instalována v interiéru, je 
třeba zajistit dobré větrání za účelem dostatečné výměny vzduchu, aby se zabránilo riziku hromadění 
oxidu uhelnatého. 

POZOR: Pec umístěte na rovný povrch a chraňte ji před silným větrem. 

POZOR: Během používání pec nikdy nepřemisťujte. 

POZOR: Dbejte na to, aby během provozu neměly k peci přístup děti ani zvířata. Na některých 
místech mohou být teploty extrémně vysoké a způsobit popáleniny. 

POZOR: Vždy používejte žáruvzdorné kuchyňské nádobí. Kuchyňské nádobí vyrobené z plastu nebo 
podobných materiálů pravděpodobně nebude odolné vůči teplu. 

POZOR: I když je pec dobře izolovaná, nesprávná obsluha může způsobit značné přehřátí vnějšího 
povrchu. Z tohoto důvodu doporučujeme, abyste se během používání vyhnuli kontaktu s povrchem 
pece. Nesprávná obsluha pece může způsobit požár. Proto si pečlivě přečtěte návod k obsluze a jako 
palivo používejte dobře vyschlé dřevo. 

POZOR: Používejte pouze nádobí vhodné pro vysoké teploty. 

POZOR: Z otvoru pece mohou vyšlehnout plameny. Hořlavé kapaliny nebo materiály uchovávejte 
v dostatečné vzdálenosti. Před použitím pece si přečtěte návod k obsluze. Nesprávná instalace 
zařízení by mohla způsobit škody na věcech a zdraví osob. Pro další informace se obraťte na svého 
prodejce. NIKDY NEHASTE OHEŇ VODOU. Dřevo vkládejte do ohniště opatrně, nevhazujte ho, mohlo 
by dojít k poškození vnitřku pece. Nepoužívejte hořlavé kapaliny. K rozdělávání ohně nepoužívejte 
umělé nebo chemické podpalovače ani alkohol. Nepoužívejte umělé dřevo ani jiná chemická paliva. 

V peci nikdy nespalujte plasty, obalové materiály apod. VAŠE PEC NENÍ SPALOVNA ODPADU! 

2. NÁVOD K OBSLUZE 

POSTUPUJTE PODLE NÍŽE UVEDENÝCH POKYNŮ, ABYSTE SVOU PEC VYUŽILI CO NEJLÉPE. 

Nejprve odstraňte ochrannou fólii ze všech dílů z nerezové oceli a poté pokračujte v montáži 
podstavce podle návodu. K tomuto účelu použijte vhodný šroubovák. Umístěte pec na podstavec a 
přišroubujte ji pomocí šroubů, které jsou součástí balení. Nasaďte dodávaný kouřovod o průměru 
140 mm. Pec na dřevo je připravena k použití. 

2.1 ROZDĚLÁNÍ OHNĚ 
Oheň v peci rozdělejte tak, že na zmačkaný papír uprostřed pece položíte menší kousky dřeva. 

Poté postupně (asi po 20 minutách) přikládejte středně velké kusy dřeva, dokud nedosáhnete teploty 
asi 400 °C. Nyní žhavé uhlíky pohrabáčem shrňte na levou stranu a přidržte je pomocí dodávaného 
příslušenství. Dbejte na to, aby oheň nezhasínal, a k regulaci tahu používejte také klapku na 
kouřovodu. 

Oheň průběžně udržujte přikládáním kvalitního dřeva, a to i během pečení nebo vaření. 
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2.2 UHAŠENÍ OHNĚ 
Chcete-li oheň uhasit, zavřete pec přiloženými dvířky, nechte otevřenou klapku na kouřovodu a 
počkejte, až se žhavé uhlíky promění v popel. 

Až poté, co uhlíky zcela vychladnou, vyjměte popel. 

NIKDY NEPOUŽÍVEJTE VODU K HAŠENÍ OHNĚ NEBO ŽHAVÝCH UHLÍKŮ 

3. POKYNY K POUŽITÍ 

3.1 KVALITA DŘEVA  
Nejlepším palivem je jakýkoli druh tvrdého, suchého dřeva, přičemž na různých druzích dřeva lze 
připravovat různé pokrmy. Zejména ovocné dřeviny, jako jsou jablka, třešně, broskve atd., mohou 
pokrmům propůjčit specifické aroma. Suché a tvrdé dřevo hoří pomaleji a při vyšší teplotě déle – 
proto je úspornější. Ošetřené dřevo nebo dřevo napuštěné dokonce syntetickými pryskyřicemi by se 
nikdy nemělo pálit. Kontakt s potravinami může být zdraví nebezpečný a může zničit chuť pokrmů. 

3.2 CO JE DOBRÉ VĚDĚT  
Odstraňujte popel ze studené pece. Nenechávejte v ohništi dlouho popel nebo kusy dřeva, protože 
přitahují vlhkost, která může pec zničit. Kouřovod je třeba jednou ročně vyčistit, aby se saze a popel 
nevracely zpět do pece. Pec lze používat kdykoli, ale v chladném období se doporučuje rozdělávat 
oheň co nejpomaleji a nejšetrněji, aby nedocházelo k tepelným šokům. Mohly by pec poškodit a 
způsobit popraskání materiálu. Pokud během vaření vytečou z nádoby omáčky nebo tekutiny, není to 
žádný problém. Úplně postačí, když při dalším použití pece přiložíte na znečištěné místo několik 
žhavých uhlíků. Jedná se o jeden z nejúčinnějších způsobů samočištění, protože vysoké teploty spalují 
nečistoty. 

4. ČIŠTĚNÍ A PÉČE 

4.1 PÉČE  
Pro správnou péči o pec a její údržbu se před rozděláním ohně ujistěte, že kouřovod není ucpaný, 
průchodu kouře nic nebrání a popel z předchozího použití byl odstraněn. 

4.2 ČIŠTĚNÍ 
Po vyhasnutí ohně a vychladnutí pece odstraňte popel pomocí smetáčku a vhodné nádoby. 

Dno pece vyčistěte kartáčem a navlhčeným hadrem. 

Vnější povrchy můžete čistit horkou vodou a neutrálním mýdlem. 

Po ukončení pečení je vhodné rozprostřít po celé ploše dna pece žhavé uhlíky, zavřít dvířka a počkat, 
až pec zcela vychladne. Dno pece tak zůstane čisté. Po úplném vychladnutí žhavých uhlíků lze popel 
vysát nebo vymést. Pec je tak vždy čistá a připravená k dalšímu použití. 

5. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

5.1 PEC PŘÍLIŠ KOUŘÍ   
 Ujistěte se, že dřevo není čerstvé nebo vlhké. Dřevo musí být suché a tvrdé.  
 Dbejte na to, aby se oheň postupně zvětšoval, a to tak, že začnete s malými kousky dřeva a 

větší kousky přiložíte, až když je plamen dostatečně rozvinutý. Dbejte na to, aby dřevo zcela 
shořelo.  
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 Ujistěte se, že je v ohništi zajištěno dostatečné větrání pro správný odvod kouře.  
 Nastavte klapku kouřovodu tak, aby kouř mohl správně odcházet. 

 

5.2 PEC SE DOSTATEČNĚ NEOHŘEJE  
 Přesuňte oheň a žhavé uhlíky na stranu ohniště, mimo otvor kouřovodu, a nechte klapku 

mírně přivřenou.  
 Rozdělejte živý oheň na 20 – 30 minut.  
 Nepoužívejte čerstvé nebo vlhké dřevo.  
 Dřevo přikládejte pouze po částech. 

 

5.3 PEC PŘÍLIŠ RYCHLE CHLADNE  
 Pec byla uvedena do provozu po delší době nepoužívání.  
 Oheň je příliš slabý a malý na to, aby účinně ohříval ohniště.  
 Zkontrolujte, zda se do pece nedostala voda nebo vlhkost.  
 Zavřete klapku kouřovodu.  

 

5.4 PLAMENY ŠLEHAJÍ Z OHNIŠTĚ  
 Zabraňte většímu rozšíření ohně a v případě, že plameny přeci jen vyšlehnou ven, uzavřete 

otvor dvířky, ale ponechte mezeru 2 - 3 cm a otevřete klapku kouřovodu. 

6. TIPY K PŘÍPRAVĚ POKRMŮ 

6.1 CHLÉB A PIZZA  
V naší plynové peci RED PASSION teploměr zaznamená teplo z plamene přibližně po 20 minutách, 
nikoli však teplotu talíře, který potřebuje pro absorbování tepla přibližně 40–45 minut. 
Doporučujeme proto při pečení na žáruvzdorných talířích počkat 40–45 minut před tím, než do 
trouby vložíte těsto na chleba nebo pizzu. Provozní teploty jsou pro plynovou pec i pro pec na dřevo 
stejné. Každý typ chleba se peče při jiné teplotě a různě dlouhou dobu (200 °C – 220 °C a doba pečení 
se liší v závislosti na typu pečeného těsta). Pizza na talíři se naopak musí péct při teplotě 350 °C 
a doba pečení se opět liší v závislosti na typu připravovaného těsta.  

6.2 PEČENĚ  
U tohoto typu pokrmu se teplota pečení pohybuje mezi 200 °C – 230 °C a doba pečení je 60 minut, 
ale i v tomto případě záleží na množství a velikosti masa, které se bude péct. 

6.3 KOLÁČ  
Vezměme jako příklad klasický koláč Crostata: Abychom upekli tento koláč, musí být v peci teplota 
200 °C po dobu 40 minut. 

7. INFORMACE K ZÁRUCE 

7.1 ZÁRUKA  
Na pece se vztahuje dvouletá záruka na výrobní vady klenby pece i všech ostatních dílů. 

7.2 VÝJIMKY  
Záruka se nevztahuje na následujících případy:  

 Škody, které vznikly na základě nesprávné obsluhy nebo nedbalosti.  
 Škody způsobené dopravcem, které nebyly ihned po převzetí zboží uvedeny v dodacím listu.  
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 Pec nebyla správně smontována, nainstalována nebo provozována.  
 Pec byla jakýmkoliv způsobem úmyslně nebo neúmyslně poškozena.  
 Pec byla upravena nebo s ní bylo manipulováno. Jakákoli úprava provedená neoprávněnou 

osobou má za následek neplatnost záruky.  
 Použití jiného paliva než dřeva.  
 Škody způsobené použitím chemických přípravků uvnitř pece nebo na jejím povrchu.  
 Na teploměr poškozený přehřátím se nevztahuje záruka.  
 Poškození způsobené používáním chemikálií nebo blízkostí chemikálií (např. bazénové 

chemikálie). 
 Koroze nerezové oceli v důsledku kontaktu se slaným prostředím a v blízkostí moře. 

 

Pro správné skladování a údržbu výrobku doporučujeme:  

 Pravidelné čištění a nanášení vnější a vnitřní ochranné vrstvy vazelíny (odstraní se při prvním 
zatopení naprázdno).  

 Vložení sáčku s hygroskopickými solemi pro kontrolu vnitřní vlhkosti.  
 Skladování pod stříškou a zakrytí ochranným obalem, který zaručí dobré větrání, aby 

nedocházelo ke kondenzaci. U verze „solitérní pece“ bez vozíku je nutné nainstalovat dodané 
podnoží, aby bylo možné používat výrobek bezpečným a schváleným způsobem a zabránilo 
se poškození povrchů, na kterých výrobek stojí. Pokud nebude podnoží nainstalováno, hrozí 
nebezpečí poškození povrchu pracovní desky nadměrným žárem.  

PRASKLINY, MINIATURNÍ ŽILKY NEBO DROBNÉ TRHLINKY V DESCE PECE JSOU 
CHARAKTERISTICKÝMI ZNAKY ŠAMOTOVÝCH CIHEL A NEVZTAHUJE SE NA NĚ ZÁRUKA. 


