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Opakowanie

Urządzenie na czas transportu zostało zabez-
pieczone przed uszkodzeniem przez opakowanie. Po 
rozpakowaniu urządzenia prosimy Państwa o usunię-
cie elementów opakowania w sposób nie zagrażający 
środowisku.

Wszystkie materiały zastosowanie do opakowania są 
nieszkodliwe dla środowiska naturalnego, w 100% 
nadają się do odzysku i oznakowano je odpowiednim 
symbolem.

Uwaga! Materiały opakowaniowe (woreczki polietyle-
nowe, kawałki styropianu itp.) należy w trakcie rozpa-
kowywania trzymać z dala od dzieci.

Wycofanie z eksploatacji

Niniejsze urządzenie posiada oznaczenia zgodne z 
Dyrektywą Europejską 2002/96/EC w sprawie zuży-
tego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE).

Zapewniając prawidłowe złomowanie niniejszego 
urządzenia przyczynią się Państwo do ograniczenia 
ryzyka wystąpienia negatywnego wpływu produktu na 
środowisko i zdrowie ludzi, które mogłoby zaistnieć w 
przypadku niewłaściwej utylizacji urządzenia. 

Niniejszy symbol umieszczony na produkcie lub 
na dołączonych do niego dokumentach oznacza, że te 
produkt nie jest klasyfi kowany jako odpad z gospodar-
stwa domowego.

Urządzenie, z przeznaczeniem jego złomowania, na-
leży zdać w odpowiednim punkcie utylizacji odpadów, 
w celu recyklingu komponentów elektrycznych i elek-
tronicznych.

Urządzenie należy złomować zgodnie z lokalnymi 
przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów. Dodatko-
we informacje na temat utylizacji, złomowania i recy-
klingu opisywanego urządzenia można uzyskać w lo-
kalnym urzędzie miasta, w miejskim przedsiębiorstwie 
utylizacji odpadów lub w sklepie, w którym produkt 
został zakupiony.

Niniejsze urządzenie zostało wykonane z odpowied-
nich materiałów nadających się do ponownego wyko-
rzystania.

Przed złomowaniem zawsze należy doprowadzić 
urządzenie do stanu nieprzydatności, odcinając kabel 
elektryczny.

Opakowanie i wycofanie z eksploatacji
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HKL - 870

1 Panel sterujący
2 Uszczelka 
3 Opuszczana grzałka grilla
4 Uchwyty do blach

     + prowadnica teleskopowa
5 Ruszt
6 Blacha do pieczenia
7 Brytfanna
8 Wyłącznik bezpieczeństwa
9 Zawiasy

10 Drzwi
11 Otwory wentylacyjne
12 Mocowanie do szafki
13 Osłona grilla
14 Odprowadzenie oparów
15 Tylna ściana 
16 Wentylator nawiewu
17 Hartowana szyba

W niektórych krajach akcesoria oferowane wraz z produktem mogą różnić się od przedstawionych w niniejszej 
instrukcji.

Panel sterujący

1 Pokrętło wyboru funkcji
2 Wyświetlacz funkcji grzania
3 Elektroniczny programator, wyświetlacz zegara
4 Wyświetlacz temperatury
5 Pokrętło wyboru temperatury



Obsługa piekarnika

Uwaga
Elektroniczny programator jest wyposażony w sensory 
dotykowe. W celu uruchomienia urządzenia wystarczy 
lekko dotknąć odpowiedni symbol znajdujący się na 
panelu sterującym.
Czułość sensorów stale dopasowuje się do otacza-
jących warunków. Po podłączeniu piekarnika należy 
utrzymywać powierzchnię panelu sterującego w czy-
stości oraz unikać kontaktu z innymi przedmiotami. 
Jeżeli programator elektroniczny nie reaguje na do-
tknięcia sensorów, zaleca się na kilka minut odłączyć 
piekarnik od zasilania. Po podłączeniu układ sterujący 
automatycznie ustawi odpowiednią czułość sensorów. 

Bardzo ważne
W przypadku przerwy w dostawie zasilania ustawie-
nia zegara zostaną wykasowane, a na wyświetlaczu 
będzie migać godzina 12:00. Należy ponownie zapro-
gramować zegar.

Funkcje elektronicznego programatora

• Symbol : podświetla się w trakcie funkcji 
czyszczenia piekarnika TEKA Hydroclean®.

• Symbol : podświetla się w trakcie programo-
wania alarmu.

• Symbol AUTO: podświetla się, gdy piekarnik został 
zaprogramowany.

• Symbol  : oznacza, że urządzenie przekazuje 
ciepło do potrawy.

• Sensory + / - : umożliwiają ustawienie odpowied-
niego czasu.

• Sensory ,   oraz  : umożliwiają za-
programowanie funkcji czasu pieczenia, alarmu 
oraz funkcji czasu zakończenia pieczenia.

• Sensor : asystent pieczenia – menu automa-
tycznych programów pieczenia.

• Sensor : Włącznik piekarnika ON/OFF.

Ustawianie zegara
• Po podłączeniu piekarnika na wyświetlaczu za-

cznie migać godzina 12:00.

• Ustawić czas dotykając sensora + lub -. Podwójny 
sygnał dźwiękowy potwierdzi poprawność przepro-
wadzonej operacji.

• Aby zmienić ustawienia zegara, nale-
ży jednocześnie nacisnąć sensory + oraz -. 
Na wyświetlaczu zacznie migać aktualny czas. 
Dotykając sensora + lub – ustawić właściwy 
czas. Podwójny sygnał dźwiękowy potwierdzi 
poprawność przeprowadzonej operacji.

UWAGA
W trybie nocnym, tj. między 00:00 a 06:00, podświetlenie 
zegara będzie mniej intensywne.
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Funkcje elektronicznego programatora

Alarm: sygnał dźwiękowy, który rozlegnie się o zapro-
gramowanej godzinie. W tym celu piekarnik nie musi 
być używany.

Czas pieczenia: możliwość zaprogramowania czasu 
pieczenia, po którego upływie piekarnik wyłączy się 
automatycznie.

Czas zakończenia pieczenia: możliwość zaprogra-
mowania godziny końca pieczenia, po której upływie 
piekarnik wyłączy się automatycznie.

Czas pieczenia i czas zakończenia pieczenia: moż-
liwość zaprogramowania obu czasów. Piekarnik włą-
czy się automatycznie o zaprogramowanej godzinie 
i będzie pracował przez ustawiony czas. Urządzenie 
wyłączy się automatycznie po upływie zaprogramowa-
nego czasu zakończenia pieczenia.

Blokada uruchomienia: funkcja uniemożliwia małym 
dzieciom manipulowanie przy urządzeniu.

Funkcja czyszczenia TEKA Hydroclean®: funkcja 
ułatwia czyszczenie piekarnika.

Programowanie alarmu

1.  Naciskać sensor  do momentu, gdy  zacznie 
migać symbol  oraz pojawi się wartość 00:00.

2.  Za pomocą sensorów + oraz – ustawić czas, po 
upływie którego rozlegnie się alarm.

3.  Podwójny sygnał dźwiękowy potwierdzi 
poprawność przeprowadzonej operacji. Rozpocz-
nie się odliczanie, zaś symbol  będzie powoli 
migać.

4.  Po upływie zaprogramowanego czasu zabrzmi 
alarm, natomiast symbol  będzie szybko migać.

5.  Nacisnąć dowolny sensor, by wyłączyć alarm. 
Symbol  zgaśnie. 

Aby zmienić czas alarmu, należy dotknąć symbolu  
, a następnie wprowadzić nowe ustawienie za 

pomocą sensorów + oraz -. 

Podwójny sygnał dźwiękowy potwierdzi poprawność 
przeprowadzonej operacji. Rozpocznie się odliczanie, 
zaś symbol  będzie powoli migać.

UWAGA
Podczas odliczania nie wyświetla się bieżący czas.

Programowanie czasu pieczenia

1.  Dotykać sensor , do momentu gdy zacznie migać 
symbol AUTO, a na wyświetlaczu pojawi się wartość 
00:00.

2.  Za pomocą sensora + lub – ustawić czas pieczenia. 

3.  Podwójny sygnał dźwiękowy potwierdzi 
poprawność przeprowadzonej operacji. Symbol 
AUTO będzie wolno migać, a na wyświetlaczu 
pojawi się czas, po upływie którego piekarnik 
wyłączy się automatycznie. 

4.  Wybrać funkcję grzania i ustawić temperaturę.

5.  Po upływie zaprogramowanego czasu piecze-
nia, piekarnik wyłączy się automatycznie, zabrzmi 
sygnał dźwiękowy, zaś symbol AUTO będzie szybko 
migać.  

6.  Nacisnąć dowolny sensor, aby wyłączyć alarm oraz 
symbol AUTO.

W każdej chwili można zmienić ustawiony czas pie-
czenia, naciskając sensor  , do momentu gdy sym-
bol AUTO zacznie szybko migać. Następnie nacisnąć 
sensor + lub -, by zmienić czas pieczenia.

UWAGA
Podczas odliczania nie wyświetla się bieżący czas.

Programowanie czasu zakończenia pieczenia

1.  Dotykać sensor  , do momentu gdy zacznie mi-
gać symbol AUTO. 

2.  Za pomocą sensora + lub – ustawić czas zakończe-
nia pieczenia.

3.  Podwójny sygnał dźwiękowy potwierdzi 
poprawność przeprowadzonej operacji. Na 
wyświetlaczu pojawi się bieżący czas, zaś sym-
bol AUTO będzie wolno migać, sygnalizując, że 
piekarnik wyłączy się automatycznie.

4. Wybrać funkcję grzania i ustawić temperaturę.



5.  Po upływie zaprogramowanego czasu zakończenia 
pieczenia, piekarnik wyłączy się automatycznie, za-
brzmi sygnał dźwiękowy, zaś symbol AUTO będzie 
szybko migać.

6.  Nacisnąć dowolny sensor, aby wyłączyć alarm oraz 
symbol AUTO.

W każdej chwili można sprawdzić czas zakończenia 
pieczenia naciskając sensor , do momentu gdy 
symbol AUTO będzie szybko migać. W tym momencie 
istnieje możliwość zmiany ustawionego czasu zakoń-
czenia pieczenia za pomocą sensora + lub -.

Programowanie czasu pieczenia i czasu zakończe-
nia pieczenia

1.  Dotykać sensor , do momentu gdy zacznie mi-
gać symbol AUTO, a na wyświetlaczu pojawi się 
wartość 00:00.

2. Za pomocą sensora + lub – ustawić czas pieczenia. 

3.  Podwójny sygnał dźwiękowy potwierdzi 
poprawność przeprowadzonej operacji. Symbol 
AUTO zacznie wolno migać, a na wyświetlaczu 
pojawi się czas po którego upływie piekarnik 
wyłączy się automatycznie.

4.  Dotykać sensor  , do momentu gdy symbol AUTO 
zacznie szybko migać. Na wyświetlaczu pojawi się 
bieżący czas oraz zaprogramowany czas pieczenia.

5.  Za pomocą sensora + lub – ustawić czas 
zakończenia pieczenia.

6.  Podwójny sygnał dźwiękowy potwierdzi poprawność 
przeprowadzonej operacji. Na wyświetlaczu pojawi 
się bieżący czas.

7.  Wybrać funkcję grzania i ustawić temperaturę.

8.  Piekarnik pozostanie wyłączony, zaś symbol 
AUTO podświetli się. Urządzenie zostało zaprogra-
mowane. 

9.  Gdy nadejdzie czas rozpoczęcia pieczenia, 
piekarnik włączy się i będzie pracował przez 
zaprogramowany czas. 

10.  W trakcie pieczenia na wyświetlaczu będzie 
widniał pozostały czas pieczenia, zaś symbol 
AUTO będzie wolno migać.

11.  Po upływie zaprogramowanego czasu zakończe-
nia pieczenia urządzenie wyłączy się automatycz-
nie, zabrzmi sygnał dźwiękowy, zaś symbol AUTO 
będzie szybko migać.

12.  Nacisnąć dowolny przycisk, aby wyłączyć alarm 
oraz symbol AUTO.

W trakcie procesu pieczenia istnieje możliwość zmiany 
czasu pieczenia. W tym celu należy naciskać sensor  

, do momentu gdy symbol AUTO zacznie szybko 
migać. Następnie za pomocą sensora + lub – wprowa-
dzić nowe wartości.
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Funkcje grzania

Poniżej opisano poszczególne funkcje grzania. 

 Grzałka górna + grzałka dolna
Klasyczny sposób grzania, pieczenie prawie wszyst-
kich potraw. Doskonały do pieczenia ciast.

 Grzałki górna i dolna + nawiew
Funkcja odpowiednia do pieczenia mięsa i ciast. Wen-
tylator rozprowadza ciepło równomiernie wewnątrz ca-
łego piekarnika, skracając tym czas pieczenia.

 Grill + grzałka dolna
Pieczenie mięsa.

 Maxi Grill
Umożliwia opiekanie powierzchni większych niż po-
zwala na to zwyczajny grill. Większa moc opiekania 
pozwala szybciej uzyskać złoty kolor potrawy.

 Grill
Pomaga uzyskać efekt zarumienienia warstwy 
wierzchniej. Zaleca się użycie funkcji do przygotowa-
nia dań płaskich, takich jak steki, żeberka, ryby lub 
tosty.

Uwaga
Nie wolno otwierać drzwi piekarnika w trakcie stoso-
wania funkcji Grill lub Maxi Grill.

 Grzałka dolna
Opiekanie spodów ciast, utrzymywanie potraw w cieple.

 Termoobieg + grzałka dolna
Funkcja idealna do pieczenia pizzy, ciast owocowych 
tart oraz ciasta biszkoptowego.

 Termoobieg (wentylator + grzałka pierścieniowa)
Wentylator równomiernie rozprowadza ciepło pocho-
dzące z grzałki pierścieniowej umieszczonej w tylnej 
części piekarnika. Dzięki jednolitej temperaturze we-
wnątrz urządzenia, potrawy można piec na kilku pozio-
mach jednocześnie.

 Slow Food
Funkcja idealna do przygotowywania potraw duszo-
nych w garnku, zapiekanek oraz przepisów wymagają-
cych długiego czasu pieczenia w niskiej temperaturze, 
która pozwala zachować wartości odżywcze. Dla uzy-
skania najlepszych rezultatów zaleca się korzystanie z 
naczyń z pokrywkami przeznaczonych do stosowania 
w piekarniku.

 Rozmrażanie
W funkcji wykorzystuje się system gorącego powietrza 
w dwóch wariantach: poziom LO (niższa temperatura) 
dla ryb, ciast i chleba; poziom HI (wyższa temperatura) 
dla mięs. Więcej informacji: patrz rozdział „Rozmraża-
nie pożywienia”.

 Funkcja czyszczenia TEKA Hydroclean®

Specjalna funkcja automatycznego czyszczenia wnę-
trza piekarnika. Dzięki użyciu tej funkcji wszelkie za-
brudzenia i pozostałości z pieczenia można łatwo ze-
trzeć wilgotną ściereczką.



Wybór funkcji grzania

1.  Włączyć urządzenie, dotykając sensor ON/OFF 
. Zabrzmi długi sygnał dźwiękowy, zaś na wy-

świetlaczu funkcji grzania pojawi się następująca 
informacja:

2.  Za pomocą pokrętła wyboru funkcji ustawić odpo-
wiednią funkcję grzania. Na wyświetlaczu tempera-
tury pojawi się temperatura pieczenia przypisana do 
wybranej funkcji grzania.

3.  W celu zmiany temperatury pieczenia należy użyć 
pokrętła wyboru temperatury. Jeśli nie wprowadzo-
no nowej temperatury pieczenia, urządzenie zasto-
suje temperaturę pieczenia przypisaną do wybranej 
funkcji grzania.

 

4.  Podwójny sygnał dźwiękowy potwierdzi poprawność 
przeprowadzonej operacji.

5.  Ustawienie można również zaprogramować za po-
mocą elektronicznego programatora. W tym celu 
należy zapoznać się z instrukcjami opisanymi po-
wyżej.

6.  Gdy urządzenie rozpocznie pracę, nastąpi szybkie 
nagrzewanie piekarnika. Po osiągnięciu wybranej 
temperatury zabrzmi sygnał dźwiękowy. W trakcie 
szybkiego nagrzewania może włączyć się wentyla-
tor nawiewu.

7.  Wskaźnik temperatury umieszczony na wyświetla-
czu będzie wskazywał wzrost temperatury aż piekar-
nik osiągnie zadaną temperaturę.

 

8.  W trakcie pieczenia podświetla się symbol , któ-
ry informuje o nagrzewaniu się piekarnika. Symbol 
zgaśnie, gdy piekarnik nagrzeje się do ustawionej 
temperatury.

9.  W dowolnym momencie można zmienić wartość 
temperatury za pomocą pokrętła wyboru temperatu-
ry. Symbol ºC zacznie migać na wyświetlaczu.

 

10.  Po zakończeniu cyklu pieczenia wyłączyć piekar-
nik dotykając sensor ON/OFF . Na wyświetla-
czu pojawi się aktualna godzina.

11. Podczas ostygania piekarnika wskaźnik tempera-
tury będzie stopniowo malał, informując o cieple zale-
gającym we wnętrzu urządzenia.

UWAGA
Po zakończeniu pracy piekarnika nadal działa funkcja 
chłodzenia. Jest to normalne zjawisko, służące szyb-
kiemu schłodzeniu układów piekarnika
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Funkcja rozmrażania posiada 2-stopniowy system 
gorącego powietrza. Poziom HI służy do rozmrażania 
mięsa, natomiast poziom LO wykorzystuje się do roz-
mrażania ryb, różnego rodzaju ciast oraz chleba.

1. Wybrać funkcję grzania  , na wyświetlaczu tempe-
ratury pojawi się symbol HI.

2. Za pomocą pokrętła wyboru temperatury wybrać żą-
dany poziom rozmrażania.

3. Podwójny sygnał dźwiękowy potwierdzi poprawność 
przeprowadzonej operacji.

Podczas rozmrażania żywności należy pamiętać, że:
• Rozmrażany produkt należy ułożyć bez opakowa-

nia na blasze lub talerzu.
• Duże porcje/kawałki mięsa lub ryby zaleca się po-

łożyć na ruszcie, jednocześnie umieszczając pod 
nim brytfannę do zbierania ociekających tłuszczy.

• Mięso i ryby nie muszą być zupełnie rozmrożone: 
wystarczy, że będą z wierzchu na tyle miękkie, aby 
móc dodać przyprawy.

• Rozmrożone produkty należy jak najszybciej zużyć.
• Nie wolno ponownie zamrażać rozmrożonych pro-

duktów.

Rozmrażanie pożywienia

Aby ustawić czas trwania, temperaturę oraz poziom rozmrażania, należy zapoznać się z poniższą tabelą.

PRODUKT
POZIOM LO POZIOM HI

WAGA CZAS WAGA CZAS

Pieczywo 1/2 kg 35 min

Ciasto 1/2 kg 25 min

Ryba 1/2 kg 30 min

Ryba 1 kg 40 min

Kurczak 1 kg 75 min

Kurczak 1.5 kg 90 min

Stek 1/2 kg 40 min

Mięso mielone 1/2 kg 60 min

Mięso mielone 1 kg 120 min

W tabeli podano orientacyjny czas rozmrażania. W rzeczywistości zależy on także od temperatury otoczenia, 
wagi potrawy oraz stopnia jej zmrożenia.



Asystent pieczenia - Automatyczne programy pieczenia

Asystent pieczenia oferuje możliwość pieczenia korzystając z podanych poniżej automatycznych programów 
pieczenia. 

Piekarnik perfekcyjnie dobierze parametry pieczenia, a Państwo będą mogli rozkoszować się znakomitymi 
rezultatami.

Automatyczne programy pieczenia dostępne w piekarniku:

Program Symbol Program LO
(niska temp.)

ME
(średnia 
temp.)

HI
(wysoka 
temp.)

Limit 
wagowy Danie

P1 Drób Lekko
 wypieczony

Średnio 
wypieczony

Dobrze 
wypieczony 0,5 – 10 kg Kurczak, kaczka, 

indyk, gęś

P2 Udka 
drobiowe

Lekko 
wypieczony

Średnio 
wypieczony

Dobrze 
wypieczony 0,5 – 2 kg Udka 

drobiowe

P3 Cielęcina Lekko 
wypieczony

Średnio 
wypieczony

Dobrze 
wypieczony 0,5 – 6 kg Pieczeń 

cielęca

P4 Wieprzo-
wina

Lekko 
wypieczony

Średnio 
wypieczony

Dobrze 
wypieczony 0,5 – 10 kg

Szynka, schab, 
pieczeń 

wieprzowa

P5 Wołowina - 
jagnięcina

Lekko 
wypieczony

Średnio 
wypieczony

Dobrze 
wypieczony 0,5 – 5 kg Pieczeń wołowa, 

comber

P6 Ryba Lekko 
wypieczony

Średnio 
wypieczony

Dobrze 
wypieczony 0,5 – 5 kg Ryba

P7 Pizza Cienki spód - Gruby spód -

P8 Ciasto
Ciasteczka 

na blasze do 
pieczenia

- Ciasto 
w brytfannie -

Biszkopt, 
drożdżowe, 

piaskowe, sernik

P9 Ciasto z 
owocami Małe - Duże - Nadzienie 

owocowe

P10 Chleb W formie do 
pieczenia - Razowy 0,5 – 4 kg
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Wybór automatycznych programów pieczenia

1. Włączyć urządzenie, dotykając sensor ON/OFF .

2.  Dotknąć sensor , aby włączyć funkcję Asystenta 
pieczenia.

3.  Obracając pokrętło wyboru funkcji na wyświetlaczu 
zegara kolejno pojawią się automatyczne programy 
pieczenia P1, P2, … Natomiast na wyświetlaczu 
funkcji grzania pojawi się odpowiedni symbol mięsa, 
ryby lub ciasta.

 

4.  Nacisnąć sensor , aby potwierdzić wybór lub 
chwilę odczekać.

5.  Po wybraniu automatycznego programu pieczenia 
należy ustawić temperaturę w zależności od przygo-
towywanej potrawy (mięso, ryba lub pizza, ciasto). 
Domyślne ustawienie temperatury to ME (średnia 
temperatura).

6. Aby wybrać ustawienie temperatury LO bądź HI 
należy obrócić pokrętło wyboru temperatury, następ-
nie nacisnąć sensor , aby potwierdzić wybór, lub 
chwilę odczekać. Symbol będzie świecić się stale.

 

7.  Potwierdzić wagę przygotowywanej potrawy. War-
tość wagi pojawi się na wyświetlaczu temperatury, 
na którym również będzie migać symbol „kg”. Za 
pomocą pokrętła wyboru temperatury ustawić odpo-
wiednią wagę. Nacisnąć sensor , aby potwier-
dzić wybór, lub chwilę odczekać.

8.  Potwierdzić temperaturę pieczenia. Wartość tempe-
ratury pojawi się na wyświetlaczu temperatury, na 
którym również będzie migać symbol ºC. Za pomo-
cą pokrętła wyboru temperatury ustawić odpowied-
nią wartość temperatury pieczenia. Nacisnąć sensor 

, aby potwierdzić wybór, lub chwilę odczekać.

 

9.  Piekarnik rozpocznie pracę zgodnie z czasem trwa-
nia pieczenia przypisanym do danego programu 
automatycznego.

UWAGA
Istnieje możliwość zaprogramowania czasu piecze-
nia lub czasu zakończenia pieczenia – patrz rozdział 
„Funkcje elektronicznego programatora”.

10.  W trakcie pieczenia, na wyświetlaczu zegara poja-
wia się czas pozostały do zakończenia pieczenia, 
natomiast symbol AUTO będzie wolno migać.

 

11.  Po zakończeniu pieczenia piekarnik wyłączy się 
automatycznie, zabrzmi sygnał dźwiękowy, zaś 
symbol AUTO będzie szybko migać.

12.  Nacisnąć dowolny sensor, aby wyłączyć sygnał 
dźwiękowy oraz symbol AUTO.



W dowolnym momencie istnieje możliwość zmiany 
parametrów pieczenia w trwającym automatycznym 
programie pieczenia.
Za każdym naciśnięciem sensora  na wyświetlaczu 
zaczną kolejno migać symbole LO, ME, HI, kg oraz ºC. 
W tym momencie można wprowadzić nową wartość za 
pomocą pokrętła wyboru temperatury.

Nacisnąć sensor , aby potwierdzić wybór, lub chwi-
lę odczekać.

UWAGA
Wagę potrawy można zmienić tylko w ciągu pierw-
szych 10 minut trwania pieczenia.

Ważne informacje dotyczące pieczenia z wykorzystaniem 
automatycznych programów pieczenia

• Po wybraniu programu pieczenia oraz ustawie-
niu wagi potrawy piekarnik automatycznie obli-
czy temperaturę i czas pieczenia. Obie wartości 
można korygować. Czas pieczenia jest liczony od 
momentu uruchomienia programu pieczenia, o ile 
nie zalecono funkcji szybkiego nagrzewania.

• Bardzo istotne jest wskazanie właściwej wagi po-
trawy, aby uzyskać doskonały rezultat pieczenia.

• W niektórych automatycznych programach pie-
czenia po upływie pewnego czasu piekarnik za-
sugeruje obrócenie pieczeni. Zabrzmi wtedy krótki 
sygnał dźwiękowy. Jeśli pieczeń nie zostanie ob-
rócona, piekarnik wznowi pracę zgodnie z wybra-
nym programem pieczenia.

• Podczas korzystania z automatycznych progra-
mów pieczenia należy pamiętać, że czas piecze-
nia wydłuża się dla porcji/kawałków mięsa z grubą 
warstwą tłuszczu. 

• Czas pieczenia wydłuży się również podczas 
przygotowywania kilku porcji mięsa jednocześnie.

• Piekąc ciasta lub zapiekanki należy pamiętać, że 
automatyczne ustawienia wagi to: 500 g mąki lub 
1 kg surowych ziemniaków lub warzyw.

• W przypadku pieczenia większych potraw, należy 
nieznacznie zmniejszyć temperaturę oraz wydłu-
żyć czas pieczenia o 10 minut na każdy dodatko-
wy kilogram.

W przypadku pieczenia mniejszych potraw zaleca się 
zwiększyć temperaturę oraz skrócić czas pieczenia.

UWAGA
Automatyczne programy pieczenia chleba oraz 
pizzy wymagają szybkiego nagrzewania piekarnika, 
by osiągnąć żądane rezultaty.

Zmiana parametrów pieczenia w automatycznych programach pieczenia
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Blokada uruchomienia

Funkcja uniemożliwia małym dzieciom manipulowanie 
przy urządzeniu. 
Aby uruchomić funkcję, należy naciskać jednocześnie 
sensory + oraz – do momentu gdy zabrzmi sygnał 
dźwiękowy. Na wyświetlaczu temperatury pojawi się 
symbol . Piekarnik został zablokowany.

Aby odblokować urządzenie, należy postępować we-
dług instrukcji opisanych powyżej aż zabrzmi poje-
dynczy sygnał dźwiękowy, zaś symbol  zniknie z 
wyświetlacza.

Oświetlenie piekarnika

Oświetlenie włączy się:
• Kiedy drzwi piekarnika zostaną otwarte. Jeśli drzwi 

urządzenia nie zostaną zamknięte, po pewnym 
czasie oświetlenie wyłączy się automatycznie, aby 
zredukować pobór energii.

• Po ustawieniu funkcji grzania. Po pewnym czasie 
oświetlenie wyłączy się automatycznie.

Aby włączyć oświetlenie w trakcie pieczenia, należy 
nacisnąć sensor +. Przytrzymanie przez kilka sekund 
sensora + sprawi, że oświetlenie pozostanie włączone 
aż do końca procesu pieczenia. Aby wyłączyć oświe-
tlenie, wystarczy ponownie dotknąć sensor +.

Funkcja ta pozwala w łatwy sposób usunąć tłuszcz 
oraz wszelkie zabrudzenia, które przywarły do ścian 
komory piekarnika. Jest to możliwe dzięki zastosowa-
niu pary wodnej oraz doskonałym właściwościom no-
wej emalii Teka Hydroclean®.

Technologia Teka Hydroclean® zapewnia doskonałe 
czyszczenie piekarnika bez konieczności użycia środ-
ków do usuwania tłuszczu. Wystarczy wilgotną szmat-
ką zebrać resztki wody oraz brud, a ściany komory 
piekarnika będą czyste.

Pozostałe funkcje piekarnika

Funkcja czyszczenia Teka Hydroclean®

W przypadku innych automatycznych programów pie-
czenia szybkie nagrzewanie nie jest konieczne. 

Korzystając z automatycznych programów pieczenia 
wymagających szybkiego nagrzewania należy:

• Najpierw wybrać automatyczny program pieczenia 
– piekarnik rozpocznie szybkie nagrzewanie.

• WAŻNE:  Nie należy wkładać potraw do piekar-
nika przed sygnałem dźwiękowym informują-
cym o nagrzaniu wnętrza urządzenia.

• Gdy urządzenie osiągnie temperaturę przypisaną 
do wybranego automatycznego programu piecze-
nia, zabrzmi sygnał dźwiękowy. 

• Należy wsadzić potrawę do piekarnika.
• Sygnał będzie rozbrzmiewał do momentu wło-

żenia potrawy do piekarnika.
• Piekarnik podejmie pracę zgodnie z ustawieniami 

automatycznego programu pieczenia.



Programowanie funkcji czyszczenia

Funkcję czyszczenia należy uruchomić wyłącznie wte-
dy, gdy piekarnik jest zimny. Uruchomienie funkcji, gdy 
piekarnik jest gorący, może mieć niepożądane skutki.

1.  Usunąć wszystkie akcesoria z wnętrza piekarnika 
(blachy, ruszty, prowadnice, prowadnice teleskopo-
we).

UWAGA
Nie należy czyścić wnętrza piekarnika oraz blach do 
pieczenia w tym samym czasie, gdyż nie uzyska się 
wymaganych rezultatów. Sposób czyszczenia blach 
do pieczenia opisano poniżej.

2.  Gdy piekarnik jest zimny, ostrożnie wylać 250 ml 
wody na dno komory piekarnika.

3. Włączyć urządzenie za pomocą sensora ON/OFF .

4.  Pokrętło wyboru funkcji obracać w lewo do momentu 
gdy na wyświetlaczu zegara pojawi się symbol . 

5. Sygnał dźwiękowy oznacza, że funkcja czyszczenia 
Teka Hydroclean® została uruchomiona. Symbol  
będzie wolno migać, zaś na wyświetlaczu zegara po-
jawi się czas pozostały do zakończenia funkcji czysz-
czenia.

UWAGA
Nie istnieje możliwość zmiany czasu trwania funkcji 
czyszczenia. Aby przerwać cykl czyszczenia należy 
wyłączyć urządzenie naciskając sensor ON/OFF .

7.  Po zakończeniu funkcji czyszczenia, piekarnik wyłą-
czy się automatycznie, zabrzmi sygnał dźwiękowy, 
zaś symbol  zacznie szybko migać. 

8.  Nacisnąć dowolny sensor, aby wyłączyć sygnał 
dźwiękowy oraz symbol .

9.  Za pomocą wilgotnej szmatki usunąć resztki wody 
oraz brud.

UWAGA
Nie wolno otwierać drzwi piekarnika, dopóki nie zakoń-
czy się funkcja czyszczenia.

Funkcję czyszczenia należy uruchomić w niskiej tem-
peraturze. Po jej zakończeniu resztki wody oraz brud 
można usunąć za pomocą wilgotnej szmatki. Czas sty-
gnięcia piekarnika zależy od temperatury otoczenia. 
Przed przystąpieniem do wycierania wnętrza piekarni-
ka należy upewnić się, czy ściany komory odpowied-
nio ostygły.
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Opuszczana grzałka grilla umożliwia wyczyszczenie 
górnej części komory piekarnika. W tym celu należy:
 
• odczekać, aż piekarnik ostygnie.
•  pociągnąć oburącz za drążek mocujący grzałkę grilla 

(A) aż do zwolnienia z zaczepu.
•  opuścić grzałkę grilla, następnie wyczyścić górną 

część komory piekarnika.  
•  zamontować grzałkę, przeprowadzając czynności 

w odwrotnej kolejności.

Opuszczana grzałka grilla

Czyszczenie blach do pieczenia

Dzięki doskonałym właściwościom emalii Teka Hy-
droclean® istnieje możliwość dokładnego czyszczenia 
blach do pieczenia. Jeśli po zwyczajowym czyszcze-
niu blach na ich powierzchni nadal znać ślady piecze-
nia, należy postępować jak następuje:

1.  Blachę wymagającą czyszczenia umieścić w środ-
kowej prowadnicy.

2.  Gdy piekarnik jest zimny, ostrożnie wylać 250 ml 
wody na dno blachy.

3. Ustawić funkcję czyszczenia Teka Hydroclean®.

UWAGA
Emalię Teka Hydroclean® można czyścić wyłącz-
nie używając funkcji czyszczenia, gdyż inne metody 
czyszczenia mogą prowadzić do jej uszkodzenia. W 
szczególności używanie środków odkamieniających 
prowadzi do poważnej utraty właściwości emalii. 

Blach do pieczenia nie należy myć w zmywarce. Zale-
ca się użycie łagodnego detergentu.

Składniki chemiczne niektórych potraw mogą powo-
dować odbarwienie emalii. Jest to normalne zjawisko. 
Mimo to należy unikać trwałego oddziaływania na po-
wierzchnie emaliowane octu, słonej wody, soku cytry-
nowego oraz pomidorowego.



UWAGA
Upewnić się, że urządzenie zostało odłączone od 
zasilania.

• Zdemontować prowadnice, odkręcając śrubę (A).
 

• Delikatnie podważyć śrubokrętem osłonę żarówki 
i zdemontować.

• Wymienić żarówkę.
• Założyć osłonę żarówki.
 

Stosować żarówki odporne na temperaturę do 300 ºC. 
Żarówki można zamówić w autoryzowanym serwisie 
technicznym.

Wymiana żarówki
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