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2 Guía de Uso  

 

 
POLSKI 
 

Przed pierwszym użyciem piekarnika należy dokładnie przeczytać dostarczoną 
instrukcję montażu i konserwacji. 

 
W zależności od modelu akcesoria, w które wyposażono piekarnik, mogą się różnić od 

przedstawionych na ilustracjach. 



Polski 

Podręcznik użytkownika 15 

 

 

Panel sterowania  
 

KOMORA DOLNA 

1 Gałka wyboru 
temperatury  

2 Gałka wyboru funkcji  

3 Elektroniczny zegar / 
timer  

KOMORA GÓRNA 

4 Gałka wyboru funkcji  

5 Gałka wyboru temperatury  

Symbole wyboru funkcji  

 

Funkcje piekarnika  

 
 

WYŁĄCZANIE PIEKARNIKA 

  GRILL I GRZAŁKA DOLNA 
Funkcja idealna do pieczenia. Służy do 

pieczenia dowolnej wielkości kawałków 

mięsa. 

  GOTOWANIE TRADYCYJNE Z 
POWIETRZEM OBIEGOWYM 
Funkcja przeznaczona do pieczenia i 

wypiekania. Wentylator rozprowadza ciepło 

równomiernie po wnętrzu piekarnika, 

skracając czas i obniżając temperaturę 

gotowania. 

  GRILL 
Opiekanie i przyrumienianie. Ustawienie 
to pozwala na przyrumienianie 
powierzchni bez wpływu na wnętrze 
żywności. Funkcja przeznaczona do 

żywności płaskiej, np. steków, żeberek, ryb i 
kanapek na ciepło. 

GRZAŁKA DOLNA 

Ciepło będzie napływać tylko od dołu. Funkcja 

przeznaczona do ogrzewania talerzy lub 

wyrastania ciasta lub podobnych produktów. 
 

ROZMRAŻANIE 

Ta funkcja służy do powolnego rozmrażania 

żywności. Dotyczy to zwłaszcza tych 

artykułów żywnościowych, które można 

spożywać bez ich podgrzewania, na przykład 

kremów, wyrobów cukierniczych, ciast, 

plasków itp. 
 

     

Model HLD 45.15  

  

 

Opis sposobu korzystania z każdej z funkcji 

zawiera dostarczany wraz z piekarnikiem 

przewodnik gotowania. 

 

Gdy włączona jest funkcja Grill, drzwiczki muszą 

być zamknięte. 

Oświetlenie pozostanie włączone niezależnie od 
aktywnej funkcji gotowania. 
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 KOMORA DOLNA 

   PIZZA 

Funkcja umożliwiająca pieczenie pizzy 

przestrzegając zasad określonych w tabeli 

gotowania w instrukcji obsługi. 

   TOST 

Funkcja umożliwiająca przygotowywanie 

tostów wyłącznie z użyciem dostarczonego 

rusztu. Sprawdza się przy pieczeniu 

kawałków mięsa. 

Podczas pieczenia mięs, ryb i warzyw zaleca 

się, aby po włączeniu tej funkcji korzystać z 

tacki do zbierania ociekającego tłuszczu. 

 
   ROZTOPIONY SER NA WIERZCHU 

Ciepło będzie napływać tylko od góry. Funkcja 

umożliwiająca opiekanie i przyrumienianie. 

   OGRZEWANIE 

Ciepło będzie napływać tylko od dołu. 

Funkcja umożliwiająca ogrzewanie talerzy i 

rozmrażanie żywności. 

Użytkowanie piekarnika  

Symbol  : świeci, gdy wybrano zegar / timer. 

Symbol : świeci, aby zasygnalizować 

zaprogramowanie piekarnika. 

Symbol AUTO:  sygnalizuje, że piekarnik 

Czułość funkcji dotykowej stale dostosowuje 

się w zależności od warunków otoczenia. 

przekazuje ciepło na żywność. 

Pola + / –: umożliwiają wybór czasu. 

Podłączając piekarnik do zasilania 

elektrycznego należy upewnić się, że szklana 

powierzchnia panelu sterowania jest czysta i 

pozbawiona ciał obcych. 

Jeżeli zegar nie reaguje na dotyk w 

prawidłowy sposób, piekarnik należy odłączyć 

od zasilania elektrycznego na kilka sekund, a 

następnie ponownie podłączyć go do 

zasilania. Spowoduje to automatyczne 

dostosowanie czujników, dzięki czemu z 

powrotem będą one reagować na dotyk. 

USTAWIENIA ELEKTRONICZNEGO ZEGARA / TIMERA 

Pola  umożliwiają programowanie 
funkcji elektronicznego zegara / timera. 

Pole : umożliwia zmianę wyświetlanych 

informacji i wybór ustawień zegara / timera w 

komorze górnej i dolnej 

Symbole : świecą, gdy wybrano komorę 

górną. 

Symbole : świecą, gdy wybrano komorę 

dolną 

USTAWIANIE CZASU 
 

• Po podłączeniu piekarnika do zasilania 

elektrycznego na zegarze będzie błyskać 

wartość 12:00. 

• Zegar należy ustawić, naciskając pole + lub 

–. Ustawienie czasu zostanie potwierdzone 

wydaniem 2 krótkich sygnałów 

dźwiękowych. 

 

UWAGA! 
Zegar elektroniczny jest obsługiwany 

dotykowo. W celu jego obsługi wystarczy 

dotykać palcami symboli na szklanej 

powierzchni. 
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• Aby zmienić czas, należy jednocześnie naciskać 

symbole + i – do momentu, aż na wyświetlaczu 

będzie błyskać czas. Czas należy zmienić, 

naciskając pola + lub –. Ustawienie nowego czasu 

zostanie potwierdzone wydaniem dwóch krótkich 

sygnałów dźwiękowych. 

 

 OBSŁUGA RĘCZNA 
• Po ustawieniu zegara można zacząć 

korzystać z piekarnika. Należy wybrać 

funkcję i temperaturę gotowania. 

• W zależności od funkcji komory górnej i 

dolnej będą świecić symbole . 

• Podczas gotowania zaświeci symbol , 

sygnalizując przekazywanie ciepła na 

żywność. 

• Symbol ten zniknie po osiągnięciu wybranej 

temperatury. 

• Aby wyłączyć piekarnik, elementy 
sterowania należy ustawić w pozycji . 

 

USTAWIENIA ELEKTRONICZNEGO ZEGARA / 

TIMERA 

Alarm timera: W zaprogramowanym czasie 

włączy się alarm, nawet gdy piekarnik nie jest 

użytkowany. 

Czas gotowania (komora górna i dolna): Ta 

funkcja pozwala na zaprogramowanie czasu 

gotowania, po upływie którego piekarnik 

wyłączy się automatycznie. 

Czas zakończenia gotowania (tylko 

komora górna): Ta funkcja pozwala na 

zaprogramowanie czasu zakończenia 

gotowania, po upływie którego piekarnik 

wyłączy się automatycznie. 

Czas gotowania i czas zakończenia 

gotowania (tylko komora górna): Ta funkcja 

pozwala na zaprogramowanie czasu 

gotowania i czasu zakończenia gotowania. 

Piekarnik włączy się automatycznie w 

ustawionym czasie i będzie pracować przez 

wybrany czas gotowania. Następnie wyłączy 

się automatycznie w określonym czasie). 
 
PROGRAMOWANIE ALARMU TIMERA 

 

1. Naciskać pole  palcem do momentu, aż 

na wyświetlaczu zacznie błyskać symbol 

. Zegar również będzie błyskać, 

wskazując wartość 00:00. 

2. Wybrać czas, po upływie którego ma 

zostać wydany sygnał dźwiękowy alarmu, 

naciskając pole + lub –. 

3. Ustawienie czasu zostanie potwierdzone 

wydaniem 2 krótkich sygnałów dźwiękowych. 

Zegar rozpocznie odliczanie, począwszy od 

wybranego czasu, a symbol  będzie 

błyskać z małą częstotliwością. 

4. Po upływie czasu wydany zostanie alarm, 

a symbol  będzie błyskać z dużą 

częstotliwością. 

5. Nacisnąć dowolne pole, aby wyłączyć alarm. 

Wówczas zniknie symbol . 

W razie potrzeby zmiany alarmu timera 

wystarczy nacisnąć pole  palcem, a 

następnie nacisnąć pole + lub –. Zmiana 

czasu zostanie potwierdzona wydaniem 2 

krótkich sygnałów dźwiękowych. Zegar 

rozpocznie wówczas odliczanie, począwszy 

od nowego czasu, a symbol będzie błyskać z 

małą częstotliwością. 

 

PROGRAMOWANIE CZASU GOTOWANIA 
DLA KOMORY GÓRNEJ  

1. Naciskać pole  palcem do momentu, aż 

zacznie błyskać symbol AUTO, a na 

wyświetlaczu pojawi się wartość 00:00 

2. Wybrać czas gotowania, naciskając pole + 
lub –. 

3. Wydane zostaną 2 krótkie sygnały dźwiękowe, 

symbol AUTO będzie błyskać z małą 

częstotliwością, a na wyświetlaczu pojawi się 

czas pozostały do automatycznego 

wyłączenia piekarnika. 

4. Wybrać funkcję i temperaturę gotowania. 
5. Po upływie czasu gotowania piekarnik 

 
UWAGA 

Podświetlenie zegara posiada tryb nocny, 

w związku z czym będzie ono przygaszone 

od godziny 00:00 do godziny 6:00. 

Po ustawieniu alarmu timera na wyświetlaczu 
nie będzie widoczny bieżący czas.. 
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wyłączy się, wydany zostanie alarm, 

a symbol AUTO będzie błyskać z 

dużą częstotliwością. 

6. Nacisnąć dowolne pole, aby zatrzymać alarm 

i wyłączyć symbol AUTO. Piekarnik 

ponownie się włączy. 

7. Aby wyłączyć piekarnik, ustawić gałkę w 
pozycję    . 

Pozostały czas gotowania można zmienić w 

dowolnym momencie naciskając pole  

palcem do momentu, aż symbol AUTO 

zacznie błyskać z dużą częstotliwością. Aby 

zmienić czas, w tym momencie należy 

nacisnąć pole + lub –. 
 

PROGRAMOWANIE CZASU 
GOTOWANIA DLA KOMORY DOLNEJ  
Piekarnik dysponuje wstępnie 

zaprogramowanymi ustawieniami dla funkcji 

gotowania komory dolnej. 

Można je modyfikować za pomocą pól + lub – 

w celu wybrania żądanego czasu trwania. 

1. Funkcja Pizza: należy wybrać ustawienie 

Pizza za pomocą gałki wyboru funkcji oraz 

temperaturę maksymalną za pomocą gałki 

wyboru temperatury komory dolnej. Na 

wyświetlaczu zegara / timera pojawi się 

wstępnie zaprogramowany czas 

wynoszący 8 minut. 

Czas gotowania można modyfikować za 

pomocą pól + lub – w zależności od 

preferencji lub instrukcji dostarczonych 

wraz z pizzą. 

 

2. Funkcja Tost: należy wybrać ustawienie 

Tost za pomocą gałki wyboru funkcji 

komory dolnej oraz temperaturę 

maksymalną za pomocą gałki wyboru 

temperatury komory dolnej. Na 

wyświetlaczu zegara / timera pojawi się 

wstępnie zaprogramowany czas 

wynoszący 3,5 minuty. Czas gotowania 

można zmieniać za pomocą symboli + lub – 

w zależności od preferencji. 

3. Funkcja Roztopiony ser na wierzchu: należy 

wybrać ustawienie Roztopiony ser na 

wierzchu za pomocą gałki wyboru funkcji 

komory górnej oraz temperaturę 

maksymalną za pomocą gałki wyboru 

temperatury komory dolnej. Na 

wyświetlaczu zegara / timera pojawi się 

wstępnie zaprogramowany czas wynoszący 

6 minut. 

Czas gotowania można zmieniać za 

pomocą symboli + lub – w zależności od 

preferencji. 

4. W przypadku wszystkich wymienionych 

ustawień po upływie czasu gotowania 

piekarnik wyłączy się, zabrzmi alarm, a 

symbol AUTO będzie błyskać z dużą 

częstotliwością. 

5. Nacisnąć dowolne pole, aby zatrzymać alarm 

i wyłączyć symbol AUTO. Piekarnik ponownie 

się włączy. 

6. Funkcja Ogrzewanie: należy wybrać 

ustawienie Ogrzewanie za pomocą gałki 

wyboru funkcji komory górnej oraz 

temperaturę maksymalną równą 90°C za 

pomocą gałki wyboru temperatury komory 

dolnej. Na wyświetlaczu zegara / timera 

pojawi się wstępnie zaprogramowany czas 

wynoszący 8 minut. Po upływie tego czasu 

nagrzewania wydany zostanie alarm, a 

piekarnik wyłączy się. Aby wyłączyć 

sygnał, należy nacisnąć dowolne pole. 

Piekarnik ponownie się włączy. W celu 

ogrzania w komorze należy umieścić 

talerze i trzymać je tam przez wymagany 

czas, zależnie od preferencji 

7. Aby wyłączyć piekarnik, ustawić gałkę w 

pozycji . 

Czas gotowania można zmienić w 

dowolnym momencie, naciskając pole + lub 

–. 

PROGRAMOWANIE CZASU 
ZAKOŃCZENIA GOTOWANIA 

 

1.  Naciskać pole  palcem do momentu, aż 

na wyświetlaczu zacznie błyskać symbol 

AUTO. 

2. Wybrać czas zakończenia gotowania, 

naciskając pole + lub –. 

3. Wydane zostaną 2 krótkie sygnały dźwiękowe, 

Aby przyrządzić wstępnie przygotowaną lub 

mrożoną pizzę w komorze dolnej, należy 

uprzednio nagrzać piekarnik. 
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na wyświetlaczu pojawi się aktualny czas, 

a symbol AUTO będzie błyskać, 

sygnalizując, że piekarnik wyłączy się 

automatycznie. 

4. Wybrać funkcję i temperaturę 
gotowania. 

5. Po upływie czasu gotowania piekarnik 

wyłączy się, zabrzmi alarm, a symbol 

AUTO będzie błyskać z dużą 

częstotliwością. 

6. Nacisnąć dowolne pole, aby zatrzymać alarm 

i wyłączyć symbol AUTO. Piekarnik 

ponownie się włączy. 

7. Aby wyłączyć piekarnik, ustawić gałkę w 
pozycję . 

Czas zakończenia gotowania można zmienić w 

dowolnym momencie naciskając pole palcem do 

momentu, aż symbol AUTO zacznie błyskać z 

dużą częstotliwością, a na wyświetlaczu pojawi 

się czas zakończenia. Aby zmienić czas, w tym 

momencie należy nacisnąć pole + lub –. 
 

PROGRAMOWANIE CZASU GOTOWANIA I 
CZASU ZAKOŃCZENIA GOTOWANIA 

1. Naciskać pole  palcem do momentu, 
aż na wyświetlaczu zacznie błyskać 
symbol AUTO i wartość 00:00 

2. Wybrać czas gotowania, naciskając pole 
+ lub –. 

3. Wydane zostaną 2 krótkie sygnały 

dźwiękowe, na wyświetlaczu pojawi się 

pozostały czas gotowania, a symbol AUTO 

będzie migać z małą częstotliwością. 

4. Dotykać pola do momentu, aż symbol 

AUTO zacznie błyskać z dużą 

częstotliwością. Na wyświetlaczu pojawi się 

aktualny czas i zaprogramowany czas 

gotowania. 

5. Wybrać czas zakończenia gotowania, 

naciskając pole + lub –. 

6. Na potwierdzenie wydane zostaną 2 

krótkie sygnały dźwiękowe. Na 

wyświetlaczu pojawi się aktualny czas, 

a symbol AUTO pozostanie włączony. 

7. Wybrać funkcję i temperaturę 
gotowania. 

8. Piekarnik pozostanie wyłączony, 

jednak symbol AUTO będzie świecić. 

Piekarnik został zaprogramowany. 

9. Gdy przyjdzie czas rozpoczęcia 

gotowania, piekarnik włączy się i będzie 

pracować przez zaprogramowany czas 

gotowania. 

10. Podczas gotowania na wyświetlaczu 

będzie widnieć pozostały czas gotowania, 

a symbol AUTO będzie błyskać z małą 

częstotliwością. 

11. Po upływie czasu gotowania piekarnik 

wyłączy się, wydany zostanie alarm, a 

symbol AUTO będzie błyskać z dużą 

częstotliwością. 

12. Nacisnąć dowolne pole, aby zatrzymać 

alarm i wyłączyć symbol AUTO. Piekarnik 

ponownie się włączy. 

13. Aby wyłączyć piekarnik, ustawić gałkę w 
pozycję . 

Jeżeli zachodzi potrzeba zmiany pozostałego 

czasu gotowania, gdy piekarnik jest włączony, 

należy naciskać pole  do momentu, aż 

symbol zacznie błyskać z dużą 

częstotliwością. Aby zmienić czas, w tym 

momencie należy nacisnąć pole + lub –. 
 

FUNKCJA BLOKADY BEZPIECZEŃSTWA 
 

Tę funkcję można włączyć w dowolnym 

momencie użytkowania piekarnika. 

Aby ją aktywować, należy jednocześnie nacisnąć i 

przytrzymać przez kilka sekund pola + i –. Wydany 

zostanie krótki sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu 

pojawi się komunikat SAFE . Zegar / timer zostanie 

zablokowany. 

Jeżeli piekarnik jest wyłączony, a aktywowana 

zostanie funkcja blokady bezpieczeństwa, piekarnik 

nie będzie działać, nawet mimo wybrania funkcji 

gotowania. 

Aktywowanie tej funkcji podczas gotowania 

spowoduje zablokowanie wyłącznie ustawień 

elektronicznego zegara / timera. 

Dotknięcie dowolnego pola zegara / timera, gdy 

aktywowana jest funkcja blokady bezpieczeństwa, 

spowoduje pojawienie się komunikatu SAFE na 

wyświetlaczu. Zegar / timer zostanie zablokowany. 

Aby ją wyłączyć, należy jednocześnie nacisnąć i 

przytrzymać przez kilka sekund pola + i – do 

momentu, aż wydany zostanie krótki sygnał 

dźwiękowy. 
 
UWAGA! 

W razie awarii zasilania ustawienia 
elektronicznego zegara / timera zostaną 
usunięte, a na wyświetlaczu zegara będzie 
błyskać wartość 12:00. Należy go zresetować i 
ponownie zaprogramować. 
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Nasz wkład w ochronę środowiska naturalnego: wykorzystujemy papier pochodzący z recyklingu. 
Kod: 83370660/3370660-00. 

H
LD

 4
5

.1
5

 

0
,70

kW
h

/cykl* 

0
,6

8
 kW

h
/cykl* 

3
8

 L 


