
www.pizza-pec-fontanaforni.cz 

 

 

PECE PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ MODELY MAESTRO 40 / 60 

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 

 

 

  



www.pizza-pec-fontanaforni.cz 

2 
 

Vážení zákazníci,  

rádi bychom vám poděkovali, že jste se rozhodli pro náš výrobek. Tento návod vám umožní nainstalovat a 
bezpečně používat zakoupenou pec. Před prvním zapnutím pece doporučujeme pečlivě si přečíst 
následující návod. V případě jakýchkoli pochybností nebo problémů se obraťte na prodejce, který vám 
zajistí maximální spolupráci a podporu. 
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1. OBECNÁ UPOZORNĚNÍ 
USCHOVEJTE SI TUTO PŘÍRUČKU PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ 

POZOR: Nesprávné připojení, stejně jako jakékoli úpravy nebo nedostatečná údržba mohou vést ke škodám 
na majetku a zdraví osob, v krajním případě i ke smrti. Před instalací a používáním spotřebiče si pečlivě 
přečtěte tento návod. 

NÁSLEDUJÍCÍ INFORMACE SI PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE, ABYSTE ZAJISTILI SPRÁVNOU INSTALACI A OPTIMÁLNÍ 
PROVOZ PECE. 

 Na spotřebiči je zřetelně viditelný typový štítek s technickými údaji, výrobním číslem a označením. 
Typový štítek nesmí být nikdy odstraněn.  

 Před uvedením spotřebiče do provozu je třeba odstranit všechny ochranné fólie.  
 Nepoužívejte ocelové houby a ostré škrabky, abyste nepoškodili povrchy. Používejte běžné neabrazivní 

přípravky, v případě potřeby s dřevěnými nebo plastovými nástroji. Důkladně spotřebič omyjte a 
osušte měkkým hadříkem nebo utěrkou z mikrovlákna.  

 Nepoužívejte nádobí ani nádoby z plastu. Vysoké teploty uvnitř pece by mohly tento materiál roztavit a 
poškodit spotřebič.  

 Používejte tepelně odolné příbory a náčiní.  
 Postavte pec na rovný povrch.  
 Barva povrchů se může lišit v závislosti na teplotě.  
 Spotřebič musí být nainstalován tak, aby umožňoval snadný přístup pro čištění.  
 Do pece nikdy nevkládejte hořlavé předměty. Náhodné vznícení by mohlo způsobit požár.  
 Nedovolte dětem, aby se ke spotřebiči během provozu přibližovaly (NEBEZPEČÍ POPÁLENÍ) nebo si s 

ním hrály, i když je vypnutý. 
 Do spár spotřebiče nezasouvejte ostré kovové předměty (příbory nebo náčiní).  
 Pece mají sice mezi oběma vrstvami oceli izolační materiál, ale z vnější strany se mohou přehřívat.  
 Dbejte na to, aby se pec nacházela v dostatečné vzdálenosti od předmětů a materiálů, které by se 

mohly poškodit teplem. Na podlahu před pecí neumisťujte žádné hořlavé materiály, a pokud je 
podlaha z hořlavého materiálu, chraňte ji nehořlavým materiálem. 

 Neskladujte hořlavý materiál na výsuvné polici pod pecí (je-li k dispozici).  
 S dvířky manipulujte uchopením za kličku. Během používání se nedotýkejte vnějších povrchů a 

odkouření.  
 V blízkosti pece nepoužívejte hořlavé kapaliny.  
 Všechny elektrické kabely a přívody paliva udržujte mimo dosah horkých povrchů.  
 Pec nepoužívejte v případě neobvyklého chování při provozu nebo při podezření na poruchu. 
 Nepřemisťujte pec během používání, nebo když je horká.  
 Neopírejte se o pec ani do ní nevkládejte žádné předměty, mohlo by dojít k narušení její stability.  
 V blízkosti pece nepoužívejte otevřený oheň.  
 Pokud tuk začne hořet, zastavte přívod energie a nechte dvířka zavřená, dokud oheň neuhasne.  
 Při obsluze pece používejte žáruvzdorné kuchyňské rukavice.  
 Díly utěsněné výrobcem nesmí uživatel jakkoliv upravovat.  
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 Během vaření nenechávejte spotřebič bez dozoru, protože by mohlo dojít k uvolnění tuku nebo oleje. 
Tuky a oleje se mohou vznítit.  

 Neucpávejte otvory, větrací otvory a otvory pro odvod tepla u spotřebičů, kde se vyskytují. 
 U pecí s integrovaným dnem (vozík) nezapomeňte zablokovat kolečka příslušnou brzdou.  

2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 
PŘED INSTALACÍ A POUŽÍVÁNÍM VÝROBKU SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY  

Před zahájením instalace si přečtěte celý návod. Nedodržení těchto postupů může mít za následek škody na 
majetku, škody na zdraví osob a případně i smrt. Ohledně případných omezení instalace se obraťte na 
příslušné úřady.  

JEDNOU Z HLAVNÍCH PŘÍČIN POŽÁRŮ ZPŮSOBENÝCH PECÍ JE NEDODRŽENÍ MINIMÁLNÍCH VZDÁLENOSTÍ 
OD HOŘLAVÝCH MATERIÁLŮ NEBO NESPRÁVNÁ INSTALACE. JE MIMOŘÁDNĚ DŮLEŽITÉ, ABY PEC BYLA 
INSTALOVÁNA V SOULADU S TÍMTO NÁVODEM 

PRO VAŠI BEZPEČNOST: V blízkosti tohoto ani jiného spotřebiče neskladujte ani nepoužívejte benzín nebo 
jiné hořlavé výpary či kapaliny. Udržujte prostor pod spotřebičem a v jeho okolí bez hořlavých materiálů.  

POZOR: Nesprávné připojení, stejně jako svévolné úpravy spotřebiče nebo nedostatečná údržba mohou 
vést ke škodám na majetku a zdraví osob, v krajním případě i ke smrti. 

ÚNIK PLYNU MŮŽE ZPŮSOBIT POŽÁR NEBO VÝBUCH A VÉST K VÁŽNÝM NEBO SMRTELNÝM ZRANĚNÍM 
A ŠKODÁM NA MAJETKU.  

BUĎTE OPATRNÍ, POKUD UCÍTÍTE PLYN: 

1. Okamžitě vypněte přívod plynu.    
2. Uhaste všechny otevřené plameny.   
3. Otevřete dvířka pece. 
4. Obraťte se na odborného technika. 

POZOR:  
Pokud plynovou pec nepoužíváte, zavřete ventil přívodu plynu. 

Neskladujte nepoužívané plynové láhve v blízkosti spotřebiče, i když jsou prázdné. 

3. ZÁRUKA                                                                                        
V souladu s evropskými předpisy se na pece vztahuje zákonná záruka 24 měsíců od data koupě, za kterou 
nese odpovědnost prodejce. Po uplynutí 24měsíční záruční doby hradí veškeré opravy spotřebitel. 

USCHOVEJTE SI PROSÍM DOKLAD O KOUPI NEBO FAKTURU, ABYSTE JI MOHLI PŘEDLOŽIT PRODEJCI. 
DOPORUČUJEME POZNAMENAT SI SÉRIOVÉ ČÍSLO NA TYPOVÉM ŠTÍTKU VÝROBKU. 
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Dobrá péče a správné používání mohou pomoci prodloužit životnost výrobku. V zimních měsících je vhodné 
pec uchovávat pod střechou, aby byla chráněna před povětrnostními vlivy. Pokud to není možné, 
doporučujeme ji zakrýt prodyšnou, nepromokavou fólií. 

Záruka se NEVZTAHUJE na následující případy:  

• Pokud je pec nainstalována a používá se v rozporu s tím, co je uvedeno v tomto návodu.  
• V případě, že bylo s pecí jakýmkoli způsobem manipulováno, ať už úmyslně nebo neúmyslně.  
• V případě, že není prováděna řádná údržba. Záruka se nevztahuje na poškození hořáku způsobené 

zbytky z vaření nebo použitím jiných paliv.  
• V případě, že pec byla z jakéhokoli důvodu pozměněna a není již ve stavu, v jakém byla dodána.  
• Pokud bylo použito JINÉ než doporučené palivo.  
• V případě, že k poškození došlo v důsledku použití chemikálií uvnitř nebo vně pece.  
• Na dvířka se nevztahuje žádná záruka.  
• Poškození způsobené překročením stanovené teploty vyznačené na dodávaném teploměru - nad 

450°/500°C.  
• Pokud jsou použity komponenty, které nejsou vyrobeny nebo doporučeny výrobcem.  
• Poškození částí, které nemají vliv na funkci pece, a dekorativních částí, které nemají vliv na běžné 

používání pece, včetně škrábanců a barevných rozdílů.  
• V případě, že je typový štítek odstraněn, upraven nebo vymazán.  
• Na šamoty se nevztahuje záruka, další díly lze zakoupit na vyžádání. 

4. INSTALACE                                                                                   
POZOR: Vnější stěny pece mohou dosahovat teplot nad 50 °C. Hořlavé materiály se nesmí nacházet ve 
vzdálenosti menší než 1 metr od pece. Doporučujeme umístit pec v dostatečné vzdálenosti od hořlavých 
materiálů nebo materiálů, které mohou být poškozeny teplem. 

DŮLEŽITÉ: Silný vítr nebo průvan mohou ovlivnit výkon pece. 

DŮLEŽITÉ: Postavte pec na rovný povrch a ujistěte se, že je dokonale stabilní. Neočekávaný pohyb pece 
během jejího používání může být velmi nebezpečný pro majetek i osoby. 

DŮLEŽITÉ: Pec umístěte v minimální vzdálenosti 20 cm od stěn a ostatních spotřebičů. Zvětšete minimální 
vzdálenost na 50 cm kolem komína a 1 m od horního okraje pece. 

PEC MUSÍ BÝT UMÍSTĚNA NA STOLE NEBO JINÉM VODĚ ODOLNÉM POVRCHU S DOSTATEČNOU NOSNOSTÍ 
(hmotnost naleznete v technickém listu výrobku). 

Pro usnadnění manipulace a instalace se doporučuje vyjmout odkouření, dvířka a šamoty umístěné 
v ohništi. 
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5. PŘIPOJENÍ 
POUZE PRO MODELY NA LPG 

PŘIPOJENÍ LPG LÁHVE K PECI 
Láhev, která je vždy vybavena regulátorem tlaku (není součástí dodávky), musí být k peci připojena 
pružnou gumovou hadicí (není součástí dodávky) vhodnou k takovému použití a dlouhou 60 až 150 cm. 
Přívodní přípojka pece má závit G1/2" F, do něhož lze zašroubovat speciální adaptér pro připojení k LPG 
lahvi v souladu s předpisy dané země. 
 
Na obrázku vidíme hadicové připojení (není univerzálně použitelné), u něhož musí být hadice utažena 
stahovací objímkou, aby se zabránilo úniku plynu nebo náhodnému rozpojení. Láhev musí být vždy 
vybavena pevným regulátorem tlaku pro daný typ plynu (není součástí dodávky) a podle předpisů dané 
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země. Dbejte na to, aby nedošlo k zalomení, ohnutí nebo zmáčknutí hadice. Pokud jsou na hadici zjevné 
známky opotřebení nebo pokud vypršelo datum expirace vytištěné na hadici, okamžitě ji vyměňte. 
 

 
 
 
REGULÁTOR TLAKU (není součástí dodávky): 
Tento spotřebič musí být vybaven regulátorem tlaku v souladu s místními/národními normami a předpisy 
s vyznačeným jmenovitým tlakem: 
KATEGORIE I3+ (28-30/37 ) propan 37 mbar. Butan 28-30 mbar. 
KATEGORIE I3B/P (30) propan/butan 30 mbar. 
KATEGORIE I3B/P (50) propan/butan 50 mbar. 
 
NIKDY NEPOUŽÍVEJTE ZDROJ PLYNU, KTERÝ NELZE REGULOVAT. 
HADICE (není součástí dodávky): 
 
Přívodní potrubí uživatele NESMÍ být menší než: 

• Ø½" = Ø14 mm pro metan 
• Ø¼" = Ø 8 mm pro LPG (max. délka 1,5 m) 

 
PLYNOVÁ LÁHEV 
• Doporučujeme používat láhve o hmotnosti maximálně 10 kg, pokud jsou umístěny ve vozíku pod pecí. 
• Maximální přípustná délka plynového vedení je 1,5 m. 

24 
mm 

Adaptér G1/4“ AG LH s těsnicí kuželkou 
(není součástí dodávky) 

Držák hadice 

G1/2” IG 

G1/2” 
AG 
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• S láhví vždy zacházejte opatrně. Nikdy ji neskladujte ve vodorovné poloze, protože by mohlo dojít 
k poškození ventilu.  

• To by mohlo vést k vážnému ohrožení bezpečnosti. Láhev používejte vždy ve vzpřímené poloze. Pokud 
je láhev umístěna vodorovně, může dojít k vniknutí hořlavé kapaliny do potrubí, které se může 
poškodit a prasknout. 

• Láhev vždy umístěte na přístupné místo, abyste ji mohli v případě nouze snadno otevřít a zavřít. 
• Láhve nikdy nevystavujte teplu. Tlak uvnitř láhve by mohl stoupnout a překročit bezpečnou mez. 
• Nikdy neskladujte plynové láhve s butanem nebo propanem (ani prázdné) v domě, v suterénu nebo ve 

sklepě. Propan je těžší než vzduch. V případě úniku se plyn hromadí u země a při kontaktu s jiskrou 
nebo plamenem se stává nebezpečným. 

• Nikdy neskladujte náhradní nebo prázdné butanové nebo propanbutanové láhve v blízkosti 
používaného spotřebiče „Nebezpečí požáru nebo výbuchu“. 

 

6. SKLADOVÁNÍ, ZÁKAZNICKÝ SERVIS, ÚDRŽBA 
SKLADOVÁNÍ A PŘECHOVÁVÁNÍ 
Pokud spotřebič skladujete delší dobu nepoužívaný, vyjměte láhev, spotřebič zakryjte a zajistěte dobré 
větrání, abyste zabránili vzniku kondenzátu. Láhev skladujte venku na dobře větraném místě. 
 
ZÁKAZNICKÝ SERVIS 
Plynový spotřebič se nesmí jakkoliv pozměňovat ani upravovat. 
Jakékoli seřízení nebo údržbu musí provádět technik. 
Doporučuje se pravidelná údržba.  
Viz pokyny k údržbě. 
  
Pravidelná ÚDRŽBA 
Když je pec studená nebo před každým použitím odstraňte z varného prostoru zbytky jídla, které vznikly při 
předchozím vaření. Prostor kolem hořáku vyčistěte vysavačem, abyste předešli poruchám hořáku 
způsobeným popelem nebo zbytky jídla.  
 
Vnější části pece, zejména ocelové, je třeba pravidelně čistit, aby se zabránilo oxidačním jevům. Pokud 
máte k dispozici speciální přípravky pro nerezovou ocel, použijte je. I když je ocel kvalitní a není pravidelně 
ošetřována, mohou se na ní časem objevit povrchové skvrny, které nijak neovlivňují bezpečnost a 
funkčnost pece. Pokud se pec dostane do kontaktu se solným roztokem nebo vlhkostí, může docházet k 
oxidačním jevům. Pro lepší ochranu naneste po vyčištění spotřebiče tenkou vrstvu vazelínového oleje. V 
případě delšího nepoužívání uchovávejte pec v suchém a větraném prostředí nebo ji zakryjte vhodným 
plechovým krytem, který zajistí větrání a zabrání kondenzaci. 
 
Upozornění: Pokud pec nebudete delší dobu používat, snažte se ji vyčistit ihned po jejím posledním použití, 
jakmile vychladne, protože mastné nečistoty nebo potraviny obsahující kyseliny by mohly narušit a zbarvit 
ocelové části, což by po delší době znesnadnilo jejich čištění. 
 

7. NÁVOD K POUŽITÍ a technické vlastnosti 
Pro správné a bezpečné umístění pece dodržujte bezpečnostní opatření a doporučení uvedená v bodě 
„4. INSTALACE“.  
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U modelů vybavených podvozkem zajistěte po instalaci pece její stabilitu, aby se během používání 
neočekávaně nedala do pohybu. Dávejte přednost pevným nebo kompaktním povrchům, abyste zabránili 
změně polohy pece během používání.  
 
U volně stojících modelů se ujistěte, že je opěrná plocha (podstavec) ohnivzdorná. Pokud je pec umístěna 
na nábytku, ujistěte se, že je dostatečně pevný, aby unesl její hmotnost. Pokud je plynová láhev umístěna 
ve skříni, nechte vždy jednu stranu otevřenou nebo zajistěte dostatečný přívod vzduchu, aby se zabránilo 
hromadění plynů, které mohou způsobit požár nebo výbuch. Je také nutné dostatečně větrat, aby se 
zabránilo přehřátí láhve. 
 
V případě poruchy nebo požáru musí být možné okamžitě zasáhnout a uzavřít a zajistit ventil tlakové láhve. 
Nikdy neskladujte náhradní láhve (ani prázdné) v blízkosti pece – láhve musejí být uloženy na bezpečném 
místě. 
 
Upozornění: Pec se smí přemisťovat pouze ve studeném stavu a po uzavření ventilu láhve, pokud je 
umístěna pod vozíkem. Pokud se láhev nachází mimo podvozek, doporučuje se před přemístěním pece 
uzavřít ventil a odpojit jej, aby nedošlo k převrácení nebo poškození láhve, které by mohlo mít vliv na její 
další používání a funkčnost a představovat riziko požáru nebo výbuchu. 
 
Tyto pokyny platí pro celou řadu MAESTRO. Níže najdete technické vlastnosti modelů MAESTRO 40 a 60, 
které mají stejné komponenty, ale liší se jmenovitým výkonem.   
 
Model: MAESTRO 60 
Maximální kapacita systému pro každou kategorii plynu (LPG+METAN) činí přibližně: 9 kW/h 
 
LPG (G30-G31) 
28-30 mbar (butan G30) -37mbar (propan G31) 
KATEGORIE I3+ (28-30/37 mbar ) vstřikovač Ø 1,50 mm 
(BE, CH , CY , CZ , ES , FR , GB , GR , IE , IT , LT , PT , SI , SK ) 
 
28-30 mbar (butan G30, propan G31 nebo směsi G30/G31) 
KATEGORIE I3 B/P (30 mbar) vstřikovač Ø 1,50 mm 
(BG , CY , DK , EE , FI , GR , HU , IS , LT , LV , MT , NO , NL , RO , SE , SI ) 
 
50 mbar (butan G30, propan G31 nebo směsi G30/G31) 
KATEGORIE I3 B/P (50 mbar) vstřikovač Ø 1,30 mm 
(DE , AT , CH , SK ) 
 
METHAN (G20-G25) 
KATEGORIE 2H, 2E, (20 mbar) vstřikovač Ø 2,25 mm 
(všechny země kromě BE, FR) 
KATEGORIE 2E+ (20/25 mbar ) vstřikovač Ø 2,25 mm 
(BE, FR ) 
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Model: MAESTRO 40 
Maximální kapacita systému pro každou kategorii plynu (LPG+METAN) činí přibližně: 7 kW/h 
 
LPG (G30-G31) 
28-30 mbar (butan G30) -37mbar (propan G31) 
KATEGORIE I3+ (28-30/37 mbar ) Vstřikovač Ø 1,30 mm 
(BE, CH , CY , CZ , ES , FR , GB , GR , IE , IT , LT , PT , SI , SK ) 
 
28-30 mbar (butan G30, propan G31 nebo směsi G30/G31) 
KATEGORIE I3 B/P (30 mbar) vstřikovač Ø 1,30 mm 
(BG , CY , DK , EE , FI , GR , HU , IS , LT , LV , MT , NO , NL , RO , SE , SI ) 
 
50 mbar (butan G30, propan G31 nebo směsi G30/G31) 
KATEGORIE I3 B/P (50 mbar) vstřikovač (Y) Ø 1,10 mm 
(DE , AT , CH , SK) 
 
METAN (G20-G25) 
KATEGORIE 2H, 2E, (20 mbar) Vstřikovač Ø 2,00 mm 
(všechny země kromě BE , FR) 
KATEGORIE 2E+ (20/25 mbar ) Vstřikovač Ø 2,00 mm 
(BE , FR ) 
 

8. PRVNÍ ZAPNUTÍ 
DŮLEŽITÉ: 
Před zapnutím pece zkontrolujte všechna připojení a plynové přípojky. Nenaklánějte se nad pec 
a obličejem se nepřibližujte k dvířkům. Při zapínání pece musí být klapka pece otevřená. Během provozu 
pece s ní nehýbejte. 
 
Po připojení plynového potrubí k peci zkontrolujte utěsnění spojů a v případě potřeby netěsnící místa 
opravte. Ujistěte se, že je otočné tlačítko v poloze Vypnuto, stiskněte jej a zkontrolujte, zda funguje 
zapalovač. Pokud funguje, otevřete kohoutek na láhvi a pokračujte v zapalování podle následujícího popisu. 
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Při otevřené peci otočte tlačítkem na nejvyšší výkon a stiskněte jej. Elektronický zapalovač je připojen 
k otočnému tlačítku a aktivuje se po jeho stisknutí. I po zapnutí přidržujte tlačítko několik sekund stisknuté, 
aby termočlánek mohl naběhnout a udržovat otevřený průtok plynu u ventilu. 
 
V prvních fázích po výměně láhve a opětovném otevření ventilu nemusí termočlánek sepnout okamžitě, 
protože je obvod prázdný. Několik sekund proto vyčkejte. Pokud se zapálení po několika pokusech nezdaří, 
počkejte několik minut, aby se nespálený plyn rozptýlil, a poté se o zapálení pokuste znovu. Jakékoli 
nahromadění plynu může mít za následek potenciální nebezpečí jeho vznícení nebo výbuchu a může 
způsobit materiální škody, popáleniny nebo v krajním případě i smrt. Po zapálení můžete plamen regulovat 
otáčením tlačítka mezi polohami Min < Max. 
 
POZOR: PO ZAPÁLENÍ ZKONTROLUJTE PLAMEN. 
Ve všech otvorech hořáku by měl být plamen vysoký přibližně 2,5 cm při nastavení tlačítka do polohy Max. 
Pokud je cítit plyn, dochází ke zpětným rázům, pokud hořák vydává zvuky připomínající praskání nebo 
pokud jsou plameny nerovnoměrně rozloženy po celé délce hořáku, může být příčina ve Venturiho trubici.  
OKAMŽITĚ PEC VYPNĚTE. 
 
Po skončení vaření nebo po ukončení používání spotřebiče postupujte podle níže uvedených pokynů pro 
jeho vypnutí. Dokud plamen stále hoří, zavřete kohout na láhvi a počkejte, až hořák zhasne, teprve potom 
otočte tlačítkem do polohy "zavřeno". 
Tím je zajištěno úplné vyprázdnění okruhu. 
 

9. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 
NESPRÁVNÉ ZAPALOVÁNÍ nebo PORUCHA 
 
Příčiny a jejich odstraňování: 
 
ZAPALOVAČ: Pokud nefunguje, směs vzduchu a plynu se nemůže zapálit. Zkontrolujte stav baterií 
zapalovače (1,5 V AA), pokud jsou vybité nebo vykazují známky oxidace, vyměňte je. V případě delšího 
nepoužívání je vhodné baterii vyjmout, aby nedošlo k poruše nebo poškození samotného zapalovače. 
Pokud je baterie v pořádku, zkontrolujte kabel a žhavicí svíčku, zda nejsou poškozené nebo odpojené. 
Pokud jsou poškozené, vyměňte je. Stisknutím tlačítka při uzavřeném plynu zkontrolujte, zda elektrický 
obvod správně funguje. Pokud se na hořáku objeví jiskra, znamená to, že obvod funguje, v opačném 
případě znovu zkontrolujte zapojení. Pokud jsou baterie, kabely a žhavicí svíčka správně připojeny, ale 
systém nefunguje, bude pravděpodobně nutné vyměnit generátor jisker. (Viz samostatná kapitola o 
výměně dílů).  
 
VENTIL: Pokud je ventil poškozen, plyn nemůže proudit nebo může dojít přerušení jeho průtoku. 
 
Pokud je tlačítko nastaveno do polohy Max. a plyn neproudí, ujistěte se, že jste nejprve otevřeli ventil na 
láhvi (a že je láhev plná) nebo plynový kohout. Během prvních fází zapalování podržte tlačítko stisknuté, 
abyste obešli pojistku termočlánku a zapálili plamen. Pokud se vám podaří plamen zapálit, ale po uvolnění 
tlačítka zhasne, znamená to, že termočlánek ještě nedosáhl teploty potřebné k tomu, aby obvod zůstal 
otevřený. Proces zapálení zopakujte a tlačítko přidržte stisknuté déle. Pokud plamen po tomto postupu 
zhasne, zkontrolujte, zda je termočlánek připojen, zda je ve správné poloze a zda není poškozen; v takovém 
případě jej vyměňte. Pokud se problém po výměně termočlánku nevyřeší, bude pravděpodobně nutné 
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vyměnit ventil. (Viz samostatná kapitola o výměně dílů). Může se také stát, že zapalování proběhlo 
správně, ale pokud je regulátor ventilu nastaven do polohy Min., plamen nemůže hořet. V tomto případě je 
nutné minimální nastavení korigovat zvýšením přívodu plynu (ventil je nastaven napevno z výroby 
a nastavení by se nemělo měnit, ale v případě výměny dílů může být nutné ventil znovu nastavit). 
 
HOŘÁK: Hořák může zhasínat a znovu se zapalovat. 
 
Pokud plameny hořáku zhasínají, okamžitě uzavřete přívod plynu (láhev nebo plynové potrubí) a oheň 
uhaste. Pravděpodobně bude ucpaná Venturiho trubice a bude třeba ji uvolnit – dokonce i obyčejné 
pavučiny mohou ovlivnit její funkci. Pokud čelo plamene nehoří po celé délce hořáku, pak se nejspíš 
správně neohřeje a může dojít k praskání nebo zhasínání plamene. V tomto případě se ujistěte, že jsou 
všechny otvory hořáku průchodné a nejsou ucpané zbytky potravin z předchozího vaření. Pokud předtím 
byly provedeny nějaké úpravy spotřebiče nebo vyměněny vstupní trysky, ujistěte se, že je správně 
nastaveno směšování plynu a vzduchu, které zajišťuje optimální provoz. Příčinou může být také instalace 
vstřikovače, jehož kalibrovaný otvor má nesprávnou velikost pro použitý plyn. Pokud nejsou zjevné žádné 
překážky, otvory se pravidelně otevírají a zplyňování probíhá pravidelně, ale problémy přesto přetrvávají, 
může být nutné vyměnit celý hořák, protože je vadný nebo opotřebovaný. (Viz samostatná kapitola 
o výměně dílů). Při pravidelné údržbě, čištění a správném používání vydrží dlouho. 
 
Prováděním kontrol a údržby pověřte kvalifikovaného technika. Některé poruchy mohou být způsobeny 
také nesprávným umístěním čidel na hořáku. Pokud termočlánek není umístěn ve správné vzdálenosti od 
držáku hořáku, může chybně odečítat teplotu, což se projeví na nesprávné funkci, rychlejším opotřebení 
a zkrácení jeho životnosti. Totéž platí pro žhavicí svíčku: Pokud je příliš daleko, může se stát, že nevytvoří 
jiskru, která by hořák zapálila, nebo pokud se naopak dotýká hořáku, dojde k vybití impulzu, aniž by vznikla 
jiskra. 
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10. TECHNICKÉ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 
 

 
POZOR NEBEZPEČÍ POPÁLENÍ. VELMI HORKÉ ČÁSTI BĚHEM PROVOZU SPOTŘEBIČE. 
NOSTE OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY (rukavice apod.), abyste zabránili úrazům a popáleninám. 

Dokonce i madlo dvířek, ačkoli je vyrobeno ze silikonu, by vás mohlo po delším provozu pece popálit, 
pokud s ním nebudete manipulovat v rukavicích 

MAESTRO 40 
MAX. VÝKON 7 KW (509 g/h LPG --- 667dm³/h NG) 
 
               LPG                                                                            Ø VSTŘIKOVAČE 
KATEGORIE I3+(28-30/37)                                                              1,30 mm 
KATEGORIE I3B/P(30)                                                                      1,30 mm 
TŘÍDA I3B/P(50)                                                             (model Y) 1,10 mm 



www.pizza-pec-fontanaforni.cz 

14 
 

 

 

KAT PLYN G30 G31                     

I3+ 
p 

(mbar) 
28-30 37 AL  BE CY  FR GR 

I3+ 
p 

(mbar) 
28-30 37 IE  IT  LT  PT GB 

I3+ 
p 

(mbar) 
28-30 37 CZ MK  SK  SI  ES 

I3+ 
p 

(mbar) 
28-30 37 CH  TR         

I3B/P 
p 

(mbar) 
30 30 AL BG CY HR DK 

I3B/P 
p 

(mbar) 
30 30 EE  FI GR  IS  LV 

I3B/P 
p 

(mbar) 
30 30 LT MT NO NL  PT 

I3B/P 
p 

(mbar) 
30 30 MK RO  SK  SI  SE 

I3B/P 
p 

(mbar) 
30 30 TR HU       

I3B/P 
p 

(mbar) 
37 37 PL          

I3B/P 
p 

(mbar) 
50 50 AT DE  SK CH    

                   NG                                                                          Ø VSTŘIKOVAČE 
KATEGORIE 2H, 2E (20 mbar )                                                      2,00 mm                      
KATEGORIE 2E+ (20/25 mbar )                                                     2,00 mm 
KAT PLYN G20 G25 G25.1 G2.350 G27                     

I2H 
p 

(mbar) 
20 - - - - AL  AT BG CY HR 

I2H 
p 

(mbar) 
20 - - - - DK  EE  FI GR  IE 

I2H 
p 

(mbar) 
20 - - - - IT  LV  LT NO  PT 

I2H 
p 

(mbar) 
20 - - - - GB CZ MK RO SK 

I2H 
p 

(mbar) 
20 - - - - SI  ES  SE CH  TR 

I2E 
p 

(mbar) 
20 - - - - LU RO       

I2L 
p 

(mbar) 
- 25 - - - NL          

I2L 
p 

(mbar) 
- 20 - - - RO         

I2HS 
p 

(mbar) 
25 - 25 - - HU          
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I2E+ 
p 

(mbar) 
20 25 - - - BE  FR        

I2ELL 
p 

(mbar) 
20 20 - - - DE          

I2ELwLs 
p 

(mbar) 
20 - - 13 20 PL          

OBLASTI ZVÝRAZNĚNÉ ŠEDOU BARVOU NEPODLÉHAJÍ SCHVÁLENÍ TYPU 

MAESTRO 60 
MAX. VÝKON 9 kW (655 g/h LPG --- 858dm³/h NG) 
 
               LPG                                                                            Ø VSTŘIKOVAČE 
KATEGORIE I3+(28-30/37)                                                              1,50 mm 
KATEGORIE I3B/P(30)                                                                      1,50 mm 
KATEGORIE I3B/P(50)                                                                      1,30 mm 

KAT PLYN G30 G31                     

I3+ 
p 

(mbar) 
28-30 37 AL  BE CY  FR GR 

I3+ 
p 

(mbar) 
28-30 37 IE  IT  LT  PT GB 

I3+ 
p 

(mbar) 
28-30 37 CZ MK  SK  SI  ES 

I3+ 
p 

(mbar) 
28-30 37 CH  TR        

I3B/P 
p 

(mbar) 
30 30 AL BG CY HR DK 

I3B/P 
p 

(mbar) 
30 30 EE  FI GR  IS  LV 

I3B/P 
p 

(mbar) 
30 30 LT MT NO NL  PT 

I3B/P 
p 

(mbar) 
30 30 MK RO  SK  SI  SE 

I3B/P 
p 

(mbar) 
30 30 TR HU       

I3B/P 
p 

(mbar) 
37 37 PL         

I3B/P 
p 

(mbar) 
50 50 AT DE  SK CH   

                   NG                                                                Ø VSTŘIKOVAČE 
KATEGORIE 2H, 2E (20 mbar )                                                     2,25 mm                      
KATEGORIE 2E+ (20/25 mbar )                                                     2,25 mm 
KAT PLYN G20 G25 G25.1 G2.350 G27                     

I2H 
p 

(mbar) 
20 - - - - AL  AT BG CY HR 

I2H 
p 

(mbar) 
20 - - - - DK  EE  FI GR  IE 

I2H 
p 

(mbar) 
20 - - - - IT  LV  LT NO  PT 
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I2H 
p 

(mbar) 
20 - - - - GB CZ MK RO SK 

I2H 
p 

(mbar) 
20 - - - - SI  ES  SE CH  TR 

I2E 
p 

(mbar) 
20 - - - - LU RO       

I2L 
p 

(mbar) 
- 25 - - - NL          

I2L 
p 

(mbar) 
- 20 - - - RO             

I2HS 
p 

(mbar) 
25 - 25 - - HU          

I2E+ 
p 

(mbar) 
20 25 - - - BE  FR        

I2ELL 
p 

(mbar) 
20 20 - - - DE             

I2ELwLs 
p 

(mbar) 
20 - - 13 20 PL             

 

OBLASTI ZVÝRAZNĚNÉ ŠEDOU BARVOU NEPODLÉHAJÍ SCHVÁLENÍ TYPU 

PŘÍKLAD TYPOVÉHO ŠTÍTKU (forma se může lišit při zachování stejného informačního schématu) 

 

 

POKYNY K LIKVIDACI: 

PO SKONČENÍ ŽIVOTNOSTI MUSÍ BÝT VÝROBEK ODEVZDÁN K LIKVIDACI NA PŘÍSLUŠNÝCH SBĚRNÝCH 
MÍSTECH PRO BĚŽNÝ, ELEKTRICKÝ NEBO ELEKTRONICKÝ ODPAD 

UPOZORNĚNÍ: 

 


