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A – Włączanie piekarnika / Pokrętło termostatu

B – Elektroniczny wyświetlacz ze sterowaniem dotykowym

C – Lampka kontrolna pracy piekarnika

D – Pokrętło programatora

WŁĄCZANIE PIEKARNIKA / POKRĘTŁO TERMOSTATU
Pokrętło termostatu pozwala na włączenie głównego palnika gazowego w piekarniku i ustawienie pożądanej 
temperatury, niezbędnej do przygotowania potrawy. Szczegółowe informacje na temat włączania i pracy palnika 
gazowego znajdują się w rozdziale „PALNIK PIEKARNIKA.

WYŚWIETLACZ ELEKTRONICZNY ZE STEROWANIEM DOTYKOWYM
Zegar elektroniczny, podobnie jak zwykły zegar, pokazuje bieżący czas. Oprócz tego daje możliwość sprawowania 
kontroli nad czasem przygotowywania potrawy przez aktywację MINUTNIKA, który zawiadamia użytkownika o upływie 
zaprogramowanego czasu.

Uwaga! 
Minutnik nie przerywa procesu pieczenia.

Aby użyć elektronicznego zegara, postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami.

Po podłączeniu piekarnika do sieci elektrycznej, lub w przypadku przerwy w zasilaniu obraz na wyświetlaczu zaczyna 
migać.

LAMPKA KONTROLNA PRACY PIEKARNIKA
Jeśli lampka kontrolna świeci się na czerwono oznacza to, że piekarnik jest sprawny i włączony.

POKRĘTŁO PROGRAMATORA
Pozwala włączyć oświetlenie piekarnika oraz wybrać program pieczenia. Sugestie dotyczące wyboru programu 
pieczenia znajdują się w rozdziale „PROGRAMY PIECZENIA”.

Ten model piekarnika wyposażony jest w grill elektryczny. Szczegółowe informacje na temat korzystania z grilla można 
znaleźć w rozdziale „KORZYSTANIE Z GRILLA”.

KORZYSTANIE Z ELEKTRONICZNEGO WYŚWIETLACZA ZE STEROWANIEM DOTYKOWYM 

Ten model piekarnika wyposażony jest w elektroniczny wyświetlacz ze sterowaniem dotykowym. Pożądane funkcje 
aktywuje się poprzez dotknięcie symbolu potrzebnej funkcji.
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USTAWIENIA I REGULACJA CZASU
Po podłączeniu do sieci elektrycznej na wyświetlaczu pojawi się symbol AUTO i będą migać cyfry 00:00. Wyświetlana 
treść nie zmieni się do momentu ustawienia czasu.

Aby ustawić czas bieżący naciśnij i przytrzymaj przez około 3 sekundy przyciski - i + w konsekwencji czego środkowa 
kropka i minuty zaczną migać.

Użyj kolejno przycisków - i + aby ustawić czas.

Jeśli przytrzymasz wciśnięte przyciski przez ponad jedną sekundę, to wyświetlacz będzie szybciej zmieniać cyfry. 
Po  kilku sekundach od ostatniego naciśnięcia dowolnego przycisku system automatycznie zapisze ustawiony czas. 
Czas może być ustawiony w zakresie od 0 do 24 godzin w formacie godzina: minuta (godziny: minuty).

BLOKADA PRZYCISKÓW
Aby zapobiec przypadkowym, niezamierzonym zmianom ustawień piekarnika i zapewnić bezpieczeństwo jego 
użytkowania, po około 7 sekundach od ostatniego naciśnięcia na którykolwiek z przycisków system automatycznie je 
blokuje.

Aby na nowo umożliwić korzystanie z poleceń, należy nacisnąć jednocześnie i przytrzymać przez co najmniej 2 sekundy 
przyciski - i +. Następnie można wybrać pożądany tryb za pomocą przycisku SEL. 

USTAWIENIA SYGNAŁU DŹWIĘKOWEGO
Wyboru natężenia sygnału dźwiękowego można dokonać spośród trzech różnych poziomów.

Odblokuj przyciski w sposób podany powyżej. Za pomocą przycisku SEL, wybierz opcję ton naciskając na przycisk 
– , a następnie wybierz pożądany poziom. Naciśnij SEL ponownie lub odczekaj 7 sekund, aż ustawienia zapiszą się 
automatycznie.

USTAWIENIA MINUTNIKA
Odblokuj przyciski w sposób podany powyżej. Za pomocą przycisku SEL wybierz funkcję MINUTNIK (pojawią się cyfry 
00:00 i migający symbol ). Naciskając na przyciski - i +, ustaw żądany czas trwania pieczenia. Potwierdź wybór za 
pomocą przycisku SEL, lub odczekaj 7 sekund, aż ustawienia zapiszą się automatycznie. Symbol   przestanie migać, a 
system rozpocznie odliczanie czasu. Ustawienia minutnika można podejrzeć w dowolnym momencie przez naciśnięcie 
przycisku SEL. Po upływie zaprogramowanego czasu minutnik wyemituje sygnał dźwiękowy. Aby go wyłączyć, naciśnij 
dowolny przycisk programatora.
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