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POLSKI 

 

Przed pierwszym użyciem piekarnika należy dokładnie przeczytać 
dostarczoną instrukcję instalacji i konserwacji. 
W zależności od modelu akcesoria, w które wyposażono piekarnik, 
mogą różnić się od przedstawionych na ilustracjach. 
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Opis urządzenia 
 

 

Panel sterowania 

Elementy grilla 

Podpory tacy 

Kratka 

Taca 

Zawias 

Szyba wewnętrzna 

Wylot powietrza chłodzącego 

Mocowanie urządzenia 

Lampa 

Panel tylny 

Wentylator 

Uszczelka piekarnika 

Drzwiczki 

 
 
 

Panel sterowania 
 

 

 

Pokrętło do przełączania się między menu po lewej stronie ekranu. Pokrętło trybu gotowania. 

Wyświetlacz. 

Pokrętło do przełączania się między menu po prawej stronie ekranu. Pokrętło ustawień gotowania. 

Klawisze dotykowe. 
 

 

 

 

 

Włączanie/wyłączanie piekarnika 

 

Zmiana temperatury piekarnika 
 

Dostęp do osobistego asystenta 
gotowania (PCA) 

Przycisk potwierdzania. 
Włączanie/wyłączanie 
oświetlenia wewnętrznego. 

Dostęp do ustawień czasu i 
programowania. 

Rozpoczynanie i kończenie 
pracy piekarnika. 

 
  



Włączanie i ustawianie czasu 
 
Po podłączeniu piekarnika do sieci po raz 
pierwszy na ekranie pojawi się logo, a następnie 
migający ciąg znaków 12:00. 
Aby móc korzystać z piekarnika, należy ustawić 
czas. 
 
W tym celu należy wybrać godziny za pomocą 
lewego i minuty za pomocą prawego pokrętła. 
 
Ustawienia należy zatwierdzić, naciskając 

przycisk  lub czekając kilka sekund. 
 
Należy zatwierdzić format czasu 
(standardowy/retro/ukryty), naciskając przycisk 

 lub czekając kilka sekund. 
 
Wydany zostanie sygnał dźwiękowy, 
potwierdzający ustawienie czasu na ekranie. 
 
Aby zmienić czas: 
 
Gdy piekarnik działa w trybie oczekiwania (ekran 

początkowy), przytrzymać przycisk  do 
momentu, aż czas zacznie migać. 
W celu zmiany czasu postępować w sposób 
opisany powyżej. 
 
 

 
 
TRYB DEMONSTRACYJNY 

Gdy aktywowany jest tryb DEMO, piekarnikiem można 
sterować bez nagrzewania. Aktywacja tego trybu jest 
zalecana, gdy piekarnik ma zostać podłączony do 
zasilania w sklepie. 
 
Aktywacja trybu DEMO 

Jednocześnie nacisnąć przyciski  i  w trybie 
programowania do momentu, aż na ekranie pojawi się 
komunikat „DEMO Mode ON” (Włączono tryb DEMO). 
 
Następnie ustawić czas piekarnika. 
 
Symbol „DEMO” będzie nieprzerwanie widnieć na 
panelu, a piekarnik będzie działał normalnie, jednak bez 
nagrzewania. 
 
Aby dezaktywować tryb DEMO, powtórnie wykonać ten 
sam proces. 
 

 
 
 
 
 
  

OSTRZEŻENIE 

 
Czułość klawiszy dotykowych ciągle 
dostosowuje się do warunków otoczenia. 
Należy upewnić się, że przy podłączaniu 
piekarnika powierzchnia panelu sterowania jest 
czysta i nie znajdują się na niej żadne 
przedmioty. 
Gdy wyświetlacz nie reaguje w prawidłowy 
sposób po naciskaniu klawiszy, piekarnik 
należy odłączyć na kilka sekund od źródła 
zasilania, a następnie podłączyć go ponownie. 
Dzięki temu czujniki automatycznie dostosują 
się do warunków otoczenia, tak że będą 
reagować na dotknięcie palcem. 

 



 

Opis panelu sterowania 
 

Poniżej zamieszczono informacje pojawiające się 
na ekranie piekarnika oraz opis sposobu ich 
wyświetlania. 
 
EKRAN POCZĄTKOWY/TRYB OCZEKIWANIA 

Ten ekran wyświetli się, gdy piekarnik nie działa, 
jednak nadal jest podłączony do zasilania. 

 
 
Gdy aktywowana jest blokada klawiatury, po lewej 

stronie ekranu pojawi się symbol . 
 
Po zaprogramowaniu timera ekran przestanie 
pokazywać czas, a zacznie pokazywać odliczanie, jak 
pokazano na ilustracji. 

 
 

EKRAN WYBORU 

 

 
Wybór funkcji 

 
Przy wybieraniu funkcji gotowania, 
automatycznego przepisu lub programu timera 
ekran zostanie podzielony na dwie sekcje: 
 
LEWA SEKCJA. Ta część ekranu przedstawia 
dostępne ustawienia gotowania, automatyczne 
przepisy i programy timera. 
 
Aby wybrać dowolną z tych pozycji, należy obracać 
lewe pokrętło do momentu, aż wyświetli się żądana 
funkcja i zatwierdzić wybór, naciskając przycisk 

 (jeśli nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, 
piekarnik automatycznie potwierdzi wybór po 
upływie kilku sekund). 
 
PRAWA SEKCJA. Ta część ekranu przedstawia 
wartości, które można ustawić w zależności od 
wybranej temperatury, wagi, czasu trwania, czasu 
zakończenia dla trybu... 
 
Aby wybrać wartość, należy obracać prawe 
pokrętło do momentu, aż wyświetli się żądana 
wartość i zatwierdzić wybór, naciskając przycisk 

 (jeśli nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, 
piekarnik automatycznie potwierdzi wybór po 
upływie kilku sekund). 
 

 
 
 
  



EKRAN INFORMACJI DOTYCZĄCYCH GOTOWANIA 

 

 
 
Podczas gotowania na ekranie wokół dwóch 
środkowych okręgów wyświetlą się informacje 
dotyczące statusu piekarnika: 
 
Wewnętrzny okrąg temperatury. Koloru czerwonego. 
Wskazuje wybraną temperaturę na podziałce. 
 
 
Zewnętrzny okrąg czasu. 
 

• Przy wyświetlaniu czasu trwania gotowania 
potrawy okrąg zmieni kolor na czerwony. Co 2 
minuty będzie pojawiać się biała kropka. 

• Przy wyświetlaniu ilości czasu pozostałego do 
upływu czasu gotowania (odliczania) okrąg 
zmieni kolor na niebieski. Co 2 minuty będzie 
znikać jedna biała kropka. 

 
Wewnątrz tych okręgów pojawiać się będą następujące 
informacje dotyczące gotowania: 
 
1. Wybrana temperatura. Symbol °C będzie migać do 

momentu osiągnięcia wybranej temperatury oraz za 
każdym razem, gdy piekarnik przekazuje ciepło na 
potrawę. 

 

2. Czas gotowania. 

− Gdy timer nie został zaprogramowany, 
wyświetlony zostanie czas gotowania, 
który upłynął, a wokół niego pojawi się 
czerwony okrąg. 

− Gdy ustawiono timer, wyświetlony 
zostanie czas pozostały do 
zakończenia gotowania (odliczanie), a 
okrąg zmieni kolor na niebieski. 

− Gdy zaprogramowano piekarnik, 
jednak ustawiono dla niego opóźnienie 
czasowe (gotowanie jeszcze się nie 
rozpoczęło), wyświetlony zostanie 
łączny zaprogramowany czas 
gotowania. 

 
3. Ustawienia gotowania lub automatyczny 

wybór przepisów. 
 
Na zewnątrz okręgów wyświetlane są 
następujące informacje dotyczące 
dodatkowych ustawień: 
 
PRAWA STRONA EKRANU. Gdy 
zaprogramowano ustawienia czasu, po prawej 
stronie ekranu wyświetlone zostaną powiązane 
z nimi informacje. 
 

4.  Timer. Odliczanie z sygnałem 
dźwiękowym w celu zasygnalizowania 
upływu czasu gotowania. 

 

5.  Czas zakończenia. 
 
LEWA STRONA EKRANU. Informacje 
dotyczące aktywowanych ustawień 
bezpieczeństwa. 
 

6.  Blokada klawiatury. Po aktywowaniu 
zaświeci się symbol blokady rodzicielskiej. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

Funkcje piekarnika 
 

 

 

 

DOLNA GRZAŁKA  
 
 
 

TURBO + DOLNA GRZAŁKA  
 
 
 

TURBO  
 
 
POWOLNE GOTOWANIE  
 
 
ECO  
 
 
ROZMRAŻANIE  
 
 
MIKROFALE + TRADYCYJNE 
FUNKCJE  
 
 
MIKROFALE  
 

 

 
WYŁĄCZENIE PIEKARNIKA 
 

KONWENCJONALNE  
 
 

KONWENCJONALNE Z WENTYLATOREM   
 
 
GRILL  
 
 
GRILL Z WENTYLATOREM  
 
 

GRILL + DOLNA GRZAŁKA  
 
 
MAXIGRILL  

 
 

 Ustawienia z szybkim podgrzewaniem  
 
 

Poziomy mocy mikrofali 
 

Moc wyjściowa mikrofali Potrawa 

200 Powolne rozmrażanie delikatnych potraw: utrzymywanie ciepła 
potraw 

400 Gotowanie z użyciem małej ilości ciepła: gotowanie ryżu 
Szybkie rozmrażanie, nagrzewanie żywności dla dzieci 

600 Nagrzewanie i gotowanie potraw 

800 Gotowanie warzyw i potraw 
Dokładne gotowanie i nagrzewanie 
Nagrzewanie i gotowanie niewielkich porcji żywności 

1000 Szybkie nagrzewanie cieczy 

 
  

INFORMACJA 

 Opis sposobu korzystania z poszczególnych 
funkcji zawiera przewodnik gotowania 
dostarczony z piekarnikiem. 

 



GOTOWANIE Z UŻYCIEM TRADYCYJNYCH 
FUNKCJI 
 

 
Wybór funkcji. 

 

Włączyć piekarnik, naciskając przycisk . 
Obracać lewe pokrętło do momentu ustawienia 
żądanej funkcji. 

Po prawej stronie wyświetli się zalecana temperatura 
dla wybranej funkcji. 
W razie potrzeby temperaturę można zmienić, 
obracając prawe pokrętło. 

Potwierdzić wybór, naciskając przycisk . 
Piekarnik rozpocznie pracę. 
W dowolnym momencie podczas procesu gotowania 
można: 
 

• Zmienić funkcję gotowania, obracając lewe 
pokrętło. 

• Zmienić temperaturę gotowania, obracając 
prawe pokrętło. 

• Zaprogramować timer gotowania lub czas 

trwania/zakończenia, naciskając przycisk . 

• Zmodyfikować zaprogramowane timery 
gotowania lub czasy trwania/zakończenia, 

naciskając przycisk . 
 
GOTOWANIE Z UŻYCIEM MIKROFALI 

 

1. Włączyć piekarnik, naciskając przycisk . 
2. Obracać lewe pokrętło do momentu ustawienia 

funkcji mikrofali. 
3. Obracać prawe pokrętło w celu wybrania czasu 

działania. 

4. Potwierdzić wybór, naciskając przycisk . 
 

 
 

5. Obracać prawe pokrętło w celu wybrania wymaganej 
mocy. 

6. Nacisnąć , aby rozpocząć proces gotowania. 
 

 
 
W dowolnym momencie podczas procesu gotowania 
można: 
 

• Zmienić czas gotowania, naciskając przycisk . 

• Zmienić moc gotowania, naciskając przycisk . 
 
 
SZYBKIE URUCHOMIENIE 

 

1. Włączyć piekarnik, naciskając przycisk . Pojawi 
się puste pole. 
 

2. Nacisnąć . Mikrofale zostaną natychmiast 
włączone w celu działania w trybie funkcji mikrofali z 
maksymalną mocą przez 30 sekund. 
 

3. Czas działania można wydłużyć, ponownie 

naciskając . Po każdym naciśnięciu tego 
przycisku czas działania wydłuży się o kolejne 30 
sekund. 

 
GOTOWANIE Z UŻYCIEM ŁĄCZONYCH FUNKCJI 
MIKROFALI 

 

1. Włączyć piekarnik, naciskając przycisk . 
2. Obracać lewe pokrętło do momentu pojawienia się 

symbolu . 
3. Obracać prawe pokrętło w celu wybrania wymaganej 

funkcji. 

4. Potwierdzić wybór, naciskając przycisk . 
5. Obracać prawe pokrętło w celu wybrania wymaganej 

temperatury roboczej. 

 
 
  

Przycisk  można nacisnąć w dowolnym 
momencie. Wówczas rozpocznie się proces 
gotowania. 

 

INFORMACJA 

 



6. Potwierdzić wybór, naciskając przycisk . 
7. Obracać lewe pokrętło w celu wybrania wymaganej 

mocy. 
8. Obracać prawe pokrętło w celu wybrania czasu 

działania. 
 

9. Nacisnąć , aby rozpocząć proces gotowania. 
 

 
 
ROZMRAŻANIE PO ZAPROGRAMOWANIU CZASU 

 

1. Włączyć piekarnik, naciskając przycisk . 
2. Obracać lewe pokrętło do momentu pojawienia się 

symbolu  na wyświetlaczu. 
3. Obracać prawe pokrętło w celu wybrania opcji 

rozmrażania po zaprogramowaniu czasu . 

4. Potwierdzić wybór, naciskając przycisk . Na 
wyświetlaczu pojawi się domyślny czas rozmrażania. 

5. Obracać prawe pokrętło w celu wybrania 
wymaganego czasu rozmrażania. 

6. Nacisnąć , aby uruchomić funkcję rozmrażania po 
zaprogramowaniu czasu z zastosowaniem 
wymaganych parametrów. 

 

 
 
ROZMRAŻANIE PO ZAPROGRAMOWANIU WAGI 

 

1. Włączyć piekarnik, naciskając przycisk . 
 

2. Obracać lewe pokrętło do momentu pojawienia się 

symbolu  na wyświetlaczu. 
3. Obracać prawe pokrętło w celu wybrania jednej z 

opcji rozmrażania po zaprogramowaniu wagi. 

4. Potwierdzić wybór, naciskając przycisk . Na 
wyświetlaczu pojawi się domyślna waga dla 
poszczególnych rodzajów potraw. 

5. Obracać prawe pokrętło w celu wybrania 
wymaganej wagi. 

6. Nacisnąć , aby uruchomić funkcję rozmrażania 
po zaprogramowaniu wagi z zastosowaniem 
wymaganych parametrów. 

 
W poniższej tabeli przedstawiono programy funkcji 
rozmrażania po zaprogramowaniu wagi wskazujące 
przedziały wagi oraz czasy rozmrażania i odstawienia 
(w celu zapewnienia jednolitej temperatury potrawy):  
 

Program Potrawa Waga 
(kg) 

Czas 
(min) 

Czas 
odstawienia 

(min) 

 

Mięso 0,10 - 2,00 2:10 - 43 20 - 30 

 

Ryby 0,10 - 2,50 2:20 - 58 20 - 30 

 

Żywność 
mrożona 

0,10 - 2,00 2 - 40 20 - 30 

 

Chleb 0,10 - 0,50 2:36 - 13 10 - 20 

 

Drób 0,10 - 0,80 2:25 - 19 10 - 20 

 

 
 
AUTOMATYCZNE SZYBKIE PODGRZEWANIE 

Wskazane funkcje uwzględniają szybkie 
podgrzewanie. 
 
Podczas szybkiego podgrzewania zaświeci symbol 

 .  
Zaleca się, aby przed włożeniem potrawy poczekać na 
jego zgaśnięcie. 
 

 
  

INFORMACJA 

 Przycisk  można nacisnąć w dowolnym 
momencie. Wówczas rozpocznie się proces 
gotowania. 

 

Wskazówki dotyczące czasów rozmrażania 
zawiera przewodnik gotowania. 

UWAGA 

 

INFORMACJA 

 
Gdy na wyświetlaczu widnieje symbol „Turn”, 
należy otworzyć drzwiczki, przewrócić potrawę i 

nacisnąć , aby kontynuować. 

INFORMACJA 

 Gdy na wyświetlaczu widnieje symbol „Turn”, 
należy otworzyć drzwiczki, przewrócić 

potrawę i nacisnąć , aby kontynuować. 

 



 

Gotowanie z pomocą osobistego asystenta gotowania (PCA) 
 

AUTOMATYCZNE PRZEPISY PIEKARNIKA 
 

DRÓB 
 

 

KURCZAK 

 

KACZKA 

 

GĘŚ 

 

INDYK 

 

UDKA 

TURN 

MIĘSO 

 

 

WIEPRZOWINA 
 
 
WOŁOWINA 
 
JAGNIĘCINA 
 
KOTLET 

TURN 
TURN 

RYBY 
 

 

MORSZCZUK 
 
ŁOSOŚ 

 

CHLEB 
 

 

CHLEB BIAŁY 
 
CHLEB CIEMNY 
 
CHLEB PEŁNOZIARNISTY 

 

 

PIZZA 
 

 

GRUBE CIASTO 

 
CIENKIE CIASTO 

 
 

 

DESERY 
 

 

CIASTA Z FOREMEK 

 
KEKS 
 
PLACEK 
 
CIASTA Z BLACHY 

 

 

 Przepisy wymagające rozgrzania pustego piekarnika. 
TURN Przepisy wymagające przewracania potraw. 
  



GOTOWANIE Z POMOCĄ OSOBISTEGO 
ASYSTENTA GOTOWANIA 

 

Włączyć piekarnik, naciskając przycisk . Nacisnąć 

przycisk . 

 
Wybór przepisu. 
 

Obracać lewe pokrętło do momentu pojawienia się 
rodzaju żywności, która ma być przyrządzona. 
Dostępne przepisy dla wybranego rodzaju żywności 
pojawią się po lewej stronie ekranu. Za pomocą 
prawego pokrętła wybrać wymagany przepis i 

zatwierdzić go, naciskając przycisk . 
Następnie po w prawej sekcji ekranu pojawią się 
informacje, że wymagane jest zaprogramowanie 
gotowania. 
W zależności od wybranego przepisu wymagane będzie 
wpisanie następujących wartości: 
WAGA POTRAWY: wybrać za pomocą prawego 

pokrętła i zatwierdzić, naciskając przycisk . 
TEMPERATURA: Zatwierdzić sugerowaną temperaturę 
dla przepisu lub wybrać inną za pomocą prawego 
pokrętła, a następnie zatwierdzić, naciskając przycisk 

. 
STOPIEŃ WYPIECZENIA: W przypadku niektórych 
przepisów można wybrać poziom wypieczenia: 
• HIGH: Mocno wypieczone 
• MEDIUM: Średnio wypieczone 
• LOW: Lekko wypieczone 

 
 
 

 

Po wybraniu wszystkich ustawień należy je 

zatwierdzić, naciskając przycisk . 
Piekarnik rozpocznie przyrządzanie potrawy, a 
zamiast ekranu wyboru pojawi się ekran gotowania, 
wskazując następujące informacje: 
 
• Wybrana temperatura gotowania 
• Pozostały czas gotowania 
• Wybrany przepis 

 
Po upływie czasu gotowania rozlegnie się sygnał 
dźwiękowy trwający około 90 sekund, a na ekranie 
migać będzie symbol gotowania. Aby wyłączyć 
sygnał dźwiękowy, można nacisnąć dowolny 
przycisk. 
 
Piekarnik wyłączy się automatycznie. 

 
 
W dowolnym momencie podczas procesu gotowania 
można: 
Zmienić temperaturę gotowania, naciskając przycisk 

. Zatwierdzić, naciskając przycisk . 

Ustawić timer, naciskając przycisk . 

Zmienić istniejący timer, naciskając przycisk . 
Aby ustawić lub zmodyfikować program, należy 
zapoznać się z rozdziałem „Programy gotowania 
z ustawieniami czasu” zamieszczoną w dalszej 
części niniejszej instrukcji użytkownika. 
 
 

 
 
  

INFORMACJA 

 W ciągu pierwszych 10 minut gotowania 
istnieje możliwość zmiany wagi i stopnia 
zapieczenia lub ustawienia czasu 
zakończenia. 
Po upływie tego czasu nastąpi zatwierdzenie 
wspomnianych ustawień bez możliwości 
zmiany. 
Aby zmienić powyższe ustawienia gotowania, 

należy nacisnąć przycisk , a piekarnik 
przejdzie do ekranu wyboru. 
Należy wykonać powyższe czynności. 

 



ROZGRZEWANIE PUSTEGO PIEKARNIKA 

 
 
W przypadku przepisów oznakowanych w tabeli 

symbolem  piekarnik należy rozgrzać przed 
umieszczeniem w nim potraw. 
Po wybraniu jednego z przepisów przy rozpoczęciu 

gotowania na ekranie pojawi się symbol . Gdy 
piekarnik osiągnie temperaturę gotowania, symbol 
zacznie migać i rozlegnie się sygnał dźwiękowy 
informujący o tym, że potrawę można już włożyć do 
piekarnika. 
Gdy drzwiczki zostaną otwarte w celu włożenia 
potrawy, sygnał dźwiękowy wyłączy się 
automatycznie, a na ekranie gotowania pojawi się 
pozostały czas. 
 

PRZEWRACANIE POTRAW 

 
 
W przypadku przepisów oznakowanych w tabeli 
symbolem TURN podczas gotowania należy 
przewracać potrawy. 
Piekarnik zasygnalizuje to, wydając sygnał 
dźwiękowy, a na ekranie gotowania pojawi się symbol 
TURN. 
Otwarcie drzwiczek piekarnika w celu przewrócenia 
potrawy spowoduje automatyczne wyłączenie sygnału 
dźwiękowego. 
 

 
 

Ustawienia timera piekarnika 
 

OPCJE TIMERA 

W celu zaprogramowania gotowania można użyć 
następujących opcji timera: 
 

 Timer: Po upływie zaprogramowanego czasu 
rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Gotowanie nie 
zostanie zatrzymane wraz z sygnałem dźwiękowym. 
Timer można też ustawić, gdy w piekarniku nie jest 
przyrządzana żadna potrawa. 
 

 
 

Czas gotowania Umożliwia wybór czasu 
przyrządzania potrawy przez piekarnik. 

Pod koniec zaprogramowanego czasu rozlegnie się 

sygnał dźwiękowy, będzie migał symbol , a 
piekarnik automatycznie zatrzyma nagrzewanie. 
Naciśnięcie dowolnego przycisku spowoduje 
wyłączenie sygnału dźwiękowego oraz piekarnika. 

 Czas zakończenia gotowania: Umożliwia 
ustawienie czasu, kiedy piekarnik przestanie 
przyrządzać potrawę. 
Po osiągnięciu ustawionego czasu rozlegnie się 

sygnał dźwiękowy, będzie migał symbol , a 
piekarnik automatycznie zatrzyma nagrzewanie. 
Naciśnięcie dowolnego przycisku spowoduje 
wyłączenie sygnału dźwiękowego oraz piekarnika. 
Rozpoczęcie gotowania z opóźnieniem czasowym  

(  czas trwania gotowania +  czas 
zakończenia): Umożliwia zaprogramowanie 
piekarnika, aby automatycznie rozpoczął gotowanie 
i wyłączył się po upływie zaprogramowanego czasu. 
 

 
 
 
  

Timer można ustawić w dowolnym momencie, 
niezależnie od tego, czy w piekarniku jest 
przyrządzana potrwa czy nie. 
Pozostałe opcje timera są dostępne wyłącznie, 
gdy w piekarniku przyrządzana jest potrawa. 

 

INFORMACJA 

 



 
Dostęp do opcji programowania można uzyskać w 
dowolnym momencie podczas gotowania. Podobnie 
można też zmienić istniejący program. 
 
PROGRAMOWANIE OPCJI TIMERA 

 
Programowanie podczas gotowania. 

 

1. Nacisnąć przycisk , aby przejść do menu 
opcji timera. 

2. Obracać lewe pokrętło w celu wybrania 
wymaganej opcji programowania. 

3. Obracać prawe pokrętło w celu wybrania 
czasu trwania i czasu zakończenia w 
zależności od wybranej opcji. 

 

 
 
 

4. Potwierdzić wybór, naciskając przycisk . 
5. Następnie ponownie wyświetli się ekran 

gotowania. Po prawej stronie środkowego 
okręgu wyświetlą się zaprogramowane 
timery. 

 
 
 

Zasady bezpieczeństwa 
 

BLOKADA ZABEZPIECZAJĄCA 

Tę funkcję można wybrać w dowolnym momencie 
podczas korzystania z piekarnika. 

• Wyłączony piekarnik. Blokada rodzicielska nie 
pozwoli na włączenie piekarnika po naciśnięciu 

przycisku . 

• Piekarnik w użyciu. Po aktywowaniu tej funkcji 
podczas użytkowania piekarnika lub ustawieniu 
opóźnionego działania klawiatura nie będzie 
aktywna, w związku z czym nie będzie 
możliwości korzystania z pokręteł ani zmiany 
ustawień gotowania. 

 
 

Aby aktywować tę funkcję, należy nacisnąć i 

przytrzymać jednocześnie przyciski  i  do 
momentu, aż rozlegnie się krótki sygnał dźwiękowy, a 

na ekranie pojawi się symbol . W tym momencie 
nastąpi zablokowanie panelu sterowania. 
Aby dezaktywować tę funkcję, należy ponownie 

nacisnąć i przytrzymać jednocześnie przyciski  i 

 do momentu, aż rozlegnie się krótki sygnał 

dźwiękowy, a z ekranu zniknie symbol . 
 

  

INFORMACJA 

 Aby zaprogramować tę opcję, należy ustawić 
odpowiednio czas trwania gotowania i czas 
zakończenia. 

 

INFORMACJA 

 Piekarnik nie pozwoli na wybór czasu 
zakończenia ustawionego przed aktualnym 
czasem. 
Przy programowaniu czasu zakończenia w 
środkowej części wyświetlany będzie aktualny 
czas, tak aby wspomóc wybór. 

 



Funkcja Teka Hydroclean® 
 

Ta funkcja ułatwia usuwanie tłuszczu i innych resztek 
żywności, które mogły przystać do ścianek piekarnika. 
 
W celu łatwiejszego czyszczenia najlepiej nie 
dopuszczać do gromadzenia się zabrudzeń. Należy 
zatem często czyścić piekarnik. 
 
PROGRAMOWANIE FUNKCJI TEKA HYDROCLEAN® 

 
Cykl zawsze należy wykonywać, gdy piekarnik jest 
chłodny. Zbyt duża temperatura może mieć wpływ na 
jakość przyrządzanych potraw oraz spowodować 
uszkodzenie emaliowanych powierzchni piekarnika. 
W pierwszej kolejności należy wyjąć tace i wszystkie 
akcesoria z wnętrza piekarnika, a więc również podpory 
tac i szyny teleskopowych prowadnic. 
W tym celu należy przestrzegać zaleceń zawartych w 
instrukcji instalacji i konserwacji, którą dostarczono wraz 
z piekarnikiem. 
 
1. Gdy piekarnik jest chłodny, rozłożyć ściereczkę na 

jego spodzie. 

 
2. Ostrożnie wlać 200 ml wody na spód komory 

piekarnika. 
 

 

3. Ustawić pokrętło sterowania w pozycji . 
4. Ustawić temperaturę na wartość 90°C. 
5. Zaprogramować czas trwania na 4 minuty za 

pomocą timera. 
6. Po upływie 4 minut rozlegnie się alarm, a 

piekarnik przestanie grzać. 

7. Ustawić pokrętło sterowania w pozycji . 
8. Poczekać około 20 minut na ostygnięcie 

wnętrza piekarnika. 
 
 

 
9. W tym momencie z piekarnika można usunąć 

wszelkie ślady zabrudzeń i nadmiar wody, 
używając do tego wilgotnej ściereczki. 

 
 
Z funkcji Hydroclean® należy korzystać w niskiej 
temperaturze. Czasy chłodzenia mogą się jednak 
różnić w zależności od temperatury w 
pomieszczeniu. 
 

 
 
Gdy wymagane jest bardziej dogłębne czyszczenie 
po użyciu funkcji Hydroclean®, należy stosować 
neutralne środki czyszczące i gąbki niepowodujące 
zarysowań. 
 

 

OSTRZEŻENIE 

 

OSTRZEŻENIE 

 

Nie wolno wlewać wody do gorącego piekarnika, 
ponieważ może to doprowadzić do uszkodzenia 
jego emaliowanych powierzchni. 

 

Przed dotknięciem wewnętrznej powierzchni 
piekarnika należy upewnić się, że 
dostatecznie wystygła. 

 

Piekarnika nie wolno otwierać, dopóki nie 
zakończy się faza chłodzenia. 
Jest to niezbędne to właściwego 
działania funkcji Hydroclean®. 

 

W celu uzyskania najlepszych wyników przed 
wlaniem wody na ściereczkę do szklanki z 
wodą należy dodać łyżeczkę łagodnego 
środka czyszczącego. 

 

WAŻNE 

 

INFORMACJA 

 


