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QR kódokkal gyorsan és egyszerűen célba érni

Függetlenül attól, hogy termékinformációkra, cserealkatrészekre 
vagy tartozékokra van szüksége, vagy a gyártói garanciát vagy a 
szervizhelyszínek listáját szeretné megtekinteni vagy csak egy videó 
útmutatót nézne meg – QR kódunkkal mindezt könnyen megteheti.

Mi az a QR kód?
A QR (Quick Response – Gyors) kódok olyan grafikus kódok, amelyek 
egy okostelefon kamerával beolvashatók és amelyek pl. egy internet 
oldalra irányítják vagy elérhetőség adatokat tartalmaznak.
Előnyei: Nem kell begépelni az internet oldal URL webcímét vagy az 
elérhetőség adatokat!

Hogyan működik?
A QR kódok használatához olyan okostelefon szükséges, amely  
rendelkezik QR kód olvasóval és internetkapcsolattal is. A QR kód olvasót 
rendszerint ingyen letöltheti okostelefonja alkalmazásboltjából.

Próbálja ki most
Olvassa be okostelefonjával a következő QR kódot és tudjon 
meg többet a megvásárolt ALDI termékről.

A ALDI-szerviz oldala
Minden itt megadott információ elérhető a ALDI-szerviz 
oldaláról is; amelyet a következő weboldalról érhet el: 
www.aldi-szervizpont.hu.

 A QR kód olvasó használata során az internetkapcsolatért a  
szolgáltatójával fennálló szerződés szerint fizetnie kell.
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A csomag tartalma/a készülék részei
1 Tető

2 Nézőablak

3 Fogantyú

4 Sütőforma

5 Dagasztószár

6 Kihúzószerszám

7 Mérőpohár

8 Mérőkanál

9 Kijelző

10 Start-/stopgomb („START”)

11 Barnításszabályozó gomb („BRÄUNUNG”)

12 Időzítőgomb („TIMER”) ( )

13 Tésztamennyiség gomb („GEWICHT” )

14 Menügomb („MENÜ”)

15 Tengely

16 Fűtőelem
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Általános tudnivalók
Olvassa el és őrizze meg a használati útmutatót

A használati útmutató a kenyérsütőgéphez tartozik. Fontos tudnivalókat 
tartalmaz az üzembe helyezésről és a használatról.
A kenyérsütőgép használata előtt olvassa el figyelmesen a használati 
útmutatót, különös tekintettel a biztonsági utasításokra. A használati 

útmutató figyelmen kívül hagyása súlyos sérülésekhez vagy a kenyérsütőgép károso-
dásához vezethet. 
A használati útmutató az Európai Unióban érvényes szabványok és szabályok alapján 
készült. Vegye figyelembe az adott országban érvényes irányelveket és törvényeket is.
Őrizze meg a használati útmutatót. Ha a kenyérsütőgépet továbbadja, feltétlenül 
mellékelje hozzá a használati útmutatót is.

Jelmagyarázat
A használati útmutatóban, a kenyérsütőgépen és a csomagoláson a következő jelölé-
seket és jelzőszavakat használtuk.

 FIGYELMEZTETÉS!
Ez a jelzőszimbólum/-szó közepes kockázatú ve-
szélyt jelöl, amelyet ha nem kerülnek el, súlyos, 
akár halálos sérüléshez vezethet.

 VIGYÁZAT!
Ez a jelzőszimbólum/-szó alacsony kockázatú 
veszélyt jelöl, amelyet ha nem kerülnek el, kisebb 
vagy közepesen súlyos sérülésekhez vezethet.

ÉRTESÍTÉS!
Ez a jelzőszó a lehetséges anyagi károkra 
figyelmeztet.

Ez a jel az üzemeltetésről nyújt hasznos kiegészítő információkat.

A biztonsági tanúsítvány (GS jelzés) igazolja, hogy a bevizsgált ter-
mék megfelel a német termékbiztonsági (ProdSG) jogszabályok 
követelményeinek. A GS jelölés azt jelenti, hogy rendeltetésszerű és 
megfelelő, előre látható felhasználás mellett a termék nem veszé-
lyezteti személyek biztonságát és egészségét.
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Megfelelőségi nyilatkozat (lásd a „Megfelelőségi nyilatkozat” című 
fejezetet): Az itt látható jellel ellátott termékek teljesítik az Európai 
Gazdasági Térség összes vonatkozó közösségi előírását.

Vigyázat: Forró felületek

I. érintésvédelmi osztály

Biztonság
Rendeltetésszerű használat
A kenyérsütőgép tésztakészítésre, sütésre, sőt lekvár befőzésére is használható.  
Kizárólag személyes használatra szolgál, ipari célú felhasználásra nem alkalmas. Nem 
alkalmas a kenyérsütőgép
• ipari használatra,
• üzletek, irodák és egyéb ipari területek dolgozóinak ellátására,
• mezőgazdasági üzemekbe,
• szállodák, motel és egyéb lakóintézmények, reggeliztető panziók vendégeinek 

kiszolgálására.
A kenyérsütőgépet kizárólag a használati útmutatónak megfelelően használja. Bár-
mely más használat rendeltetésellenes használatnak minősül, anyagi kárt és/vagy 
személyi sérülést okozhat. A kenyérsütőgép nem játékszer.
A gyártó és a forgalmazó a rendeltetésellenes vagy hibás használatból eredő károkért 
nem vállal felelősséget.

Biztonsági utasítások

 FIGYELMEZTETÉS!

Áramütés veszélye!
A hibás elektromos csatlakoztatás, illetve a túl magas hálózati  
feszültség áramütéshez vezethet.

 − Csak akkor csatlakoztassa a kenyérsütőgépet, ha a dugalj há-
lózati feszültsége megegyezik a típustáblán megadott feszült-
séggel.
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 − A kenyérsütőgépet csak jól hozzáférhető hálózati aljzathoz 
csatlakoztassa, hogy gond esetén gyorsan le tudja választani a 
elektromos hálózatról.

 − Ne használja a kenyérsütőgépet, ha sérülést lát rajta, vagy ha 
a hálózati kábel, illetve a hálózati csatlakozó meghibásodott.

 − Ha a kenyérsütőgép hálózati kábele megsérült, a veszélymeg-
előzés érdekében ki kell cseréltetni a gyártóval, az ügyfélszol-
gálattal vagy hasonló képzettségű személlyel.

 − Ne nyissa ki a készülék házát, bízza szakemberre a javítást. 
Forduljon szakműhelyhez. Nem érvényesíthető garanciális 
és jótállási igény önhatalmúan végzett javítás, szakszerűtlen 
csatlakoztatás vagy hibás kezelés esetén.

 − Javításánál csak olyan alkatrészeket szabad használni, ame-
lyek megfelelnek az eredeti készülékadatoknak. A kenyér-
sütőgépben olyan elektromos és mechanikus részegységek 
találhatók, amelyek nélkülözhetetlenek a veszélyforrások 
elleni védelemhez.

 − Ne használja a kenyérsütőgépet külső időkapcsolós órával 
vagy külön távirányítható rendszerrel.

 − Ne merítse vízbe, folyadékba a kenyérsütőgépet, a hálózati 
kábelt és a csatlakozót. 

 − Soha ne fogja meg nedves kézzel a hálózati csatlakozót.
 − A hálózati csatlakozót soha ne a hálózati kábelnél, hanem min-

dig a csatlakozónál fogva húzza ki a dugaljból.
 − A készüléket soha ne szállítsa a hálózati kábelnél fogva.
 − A kenyérsütőgépet, a hálózati csatlakozót és a hálózati kábelt 

tartsa távol nyílt lángtól, forró felülettől.
 − Úgy vezesse a kábelt, hogy senki ne essen el benne.
 − A kábelt ne törje meg és ne rakja éles szélre.
 − Csak beltérben használja a kenyérsütőgépet. Ne használja 

nedves helyen vagy esőben.
 − Soha ne tegye olyan helyre a kenyérsütőgépet, ahonnan kád-

ba vagy mosdókagylóba eshet.
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 − Soha ne nyúljon vízbe esett elektromos készülék után. Ilyen 
esetben azonnal húzza ki a hálózati dugót.

 − Ne engedje, hogy gyermekek bármit is a kenyérsütőgépbe 
dugjanak.

 − Ha nem használja a kenyérsütőgépet, éppen tisztítja, vagy ha 
üzemzavar lép fel, mindig kapcsolja ki a kenyérsütőgépet, és 
húzza ki a hálózati csatlakozót az aljzatból.

 FIGYELMEZTETÉS!

Sérülésveszély!
A készülék beránthatja a hajat és a ruházatot, ha túl közel kerül a 
kenyérsütőgép forgó részeihez.

 − Mindig tartson elegendő távolságot a forgó alkatrészektől.

 FIGYELMEZTETÉS!

Veszélyes a gyermekekre és a korlátozott fizikai, érzékszer-
vi vagy mentális képességű személyekre (például az idősebb 
emberekre, és azokra, akik nincsenek fizikai vagy szellemi ké-
pességeik teljes birtokában) vagy azon személyekre, akik nem 
rendelkeznek megfelelő tapasztalattal és tudással (például a 
nagyobb gyerekekre).

 − A kenyérsütőgépet 8 év feletti gyermekek, valamint korláto-
zott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű személyek, 
továbbá olyanok, akik nem rendelkeznek megfelelő tapaszta-
lattal és tudással, csak felügyelet mellett használhatják, vagy 
abban az esetben, ha eligazítást kaptak a kenyérsütőgép 
biztonságos használatára vonatkozóan, és megértették a 
használatból eredő esetleges veszélyeket. Gyermekek nem 
játszhatnak a kenyérsütőgéppel. Tisztítást és felhasználói kar-
bantartást gyermek felügyelet nélkül ném végezhet.

 − Nyolc évesnél fiatalabb gyermeket ne engedjen a kenyérsü-
tőgép és a csatlakozóvezeték közelébe.
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 − Üzem közben ne hagyja felügyelet nélkül a kenyérsütőgépet.
 − Ne engedje, hogy gyermekek a csomagolófóliával vagy kis 

méretű alkatrészekkel játsszanak. A gyermekek játék közben 
belegabalyodhatnak a csomagolófóliába, vagy lenyelhetik az 
apró alkatrészeket, és ez fulladást okozhat.

 FIGYELMEZTETÉS!

Forrázás- és égésveszély!
Használat közben a kenyérsütőgépből forró gőz távozik. A kenyér-
sütőgép részei felforrósodnak.

 − Biztonsági okokból ügyeljen a megfelelő távolságra minden 
gyúlékony tárgytól, például függönytől, textíliáktól.

 − Üzem közben ne érjen puszta kézzel a kenyérsütőgép forró ré-
szeihez. Mindig használjon bélelt konyhai edényfogó kesztyűt 
vagy konyharuhát a kenyérsütőgép és a tartozékok megfogá-
sához. Más használó figyelmét is hívja fel a veszélyekre.

 FIGYELMEZTETÉS!

Tűzveszély!
Ha túlkel a tészta és a fűtőelemre kerül, füst vagy tűz keletkezhet.

 − Azonnal húzza ki a hálózati dugót a dugaljból.
 − Az 1 000 grammos recepteknél semmiképp ne növelje a meny-

nyiségeket.

ÉRTESÍTÉS!

Meghibásodás veszélye!
A kenyérsütőgép szakszerűtlen használata a kenyérsütőgép káro-
sodásához vezethet.

 − A kenyérsütőgépet jól hozzáférhető, vízszintes, száraz, hőálló 
és kellően stabil munkafelületre helyezze. Ne tegye a kenyér-
sütőgépet a munkafelület szélére vagy peremére. 
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 − Ne állítsa a kenyérsütőgépet közvetlenül fal mellé, faliszekrény 
alá vagy hasonló helyre, ahol a hő megrekedhet. A távozó gőz 
kárt tehet a bútorokban.

 − Soha ne helyezze a kenyérsütőgépet forró felületre vagy an-
nak közelébe (tűzhelylap stb.).

 − Ne érintse a hálózati kábelt a forró alkatrészekhez.
 − Működés közben ne takarja le a kenyérsütőgépet.
 − Ne tegye ki magas hőmérsékletnek (fűtőtest stb.) vagy az idő-

járás viszontagságainak (eső stb.). 
 − Soha ne töltsön folyadékot a kenyérsütőgépbe.
 − A tűz megelőzésére ne használjon alufóliát és más anyagokat 

a kenyérsütőgépben.
 − Csak akkor indítsa be, ha helyesen berakta a sütőformát és a 

dagasztószárat.
 − Csak akkor indítsa be, ha a sütőformába tette a hozzávalókat 

vagy a tésztát.
 − A tapadásgátló bevonat védelmére ne használjon a sütőfor-

mához és a dagasztószárhoz hegyes, éles vagy súroló  
tárgyakat.

 − A kenyérsütőgépet semmi esetre se tegye mosogatógépbe, 
különben tönkremegy. 

 − A kenyérsütőgépet a tisztításhoz soha ne merítse vízbe, és 
ne használjon hozzá gőztisztítót sem. Ellenkező esetben kárt 
tehet a kenyérsütőgépben.

 − Ha a kenyérsütőgép műanyag részein repedés, hasadás vagy 
deformáció látható, ne használja tovább. A termék sérült alkat-
részeit kizárólag eredeti, az adott termékhez való alkatrészek-
kel pótolja.
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Első használatba vétel
A kenyérsütőgép és a csomag tartalmának ellenőrzése

ÉRTESÍTÉS!

Meghibásodás veszélye!
Ha a csomagolást figyelmetlenül, éles késsel vagy egyéb hegyes 
tárggyal nyitja ki, a kenyérsütőgép könnyen megsérülhet. 

 − A csomagolás kinyitásakor óvatosan járjon el.
1. Vegye ki kenyérsütőgépet a csomagolásból.
2. Ellenőrizze, hogy a csomag hiánytalan-e (lásd A ábra).
3. Ellenőrizze, hogy nincs-e sérülés a kenyérsütőgépen vagy részein. Ne használja, 

ha sérülést lát rajta. Ez esetben keresse fel a vásárlás helyszínét vagy ameny-
nyiben az megfelelőbb, forduljon a gyártóhoz a jótállási tájékoztatón megadott 
szervizcímen.

Alaptisztítás

 VIGYÁZAT!

Égési sérülés veszélye! 
A kenyérsütőgép részei kikapcsolás után is forrók maradhatnak.

 − A kenyérsütőgépet használat után legalább 30 percig hagyja 
kihűlni, mielőtt tisztítani kezdi.

Az első felfűtés során enyhe füst és kellemetlen szag keletkezhet az elpá-
rolgó gyártási maradványok miatt. Ez nem rendellenes és az alaptisztítás 
után nem fog többet jelentkezni.

1. Távolítsa el a csomagolóanyagot és az összes védőfóliát.
2. Nyissa ki a kenyérsütőgép tetejét 1 .
3. Húzza le a dagasztószárat 5  a tengelyről 15  felfelé (lásd E ábra).
4. Óvatosan fordítsa a sütőformát 4  a fogantyúnál 3  fogva az órajárással ellen-

tétes irányba.
5. Húzza ki felfelé a sütőformát a kenyérsütőgépből (lásd C ábra).
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6. Az első használat előtt tisztítsa meg a kenyérsütőgép következő részeit a „Tisztítás” 
című fejezetben leírtak szerint:
• a kenyérsütő automata belső terét,
• a fűtőelemet 16 ,
• a sütőformát,
• a dagasztószárat,
• a mérőpoharat 7 ,
• a mérőkanalat 8 ,
• a kihúzószerszámot 6 . 

7. Tisztítás után minden elemet hagyjon alaposan megszáradni.
8. Tegye vissza a sütőformát és a dagasztószárat a kenyérsütőgépbe  

(lásd D és E ábra).
9. Zárja be a kenyérsütőgép tetejét.

10. Dugja a hálózati csatlakozódugót egy előírásszerűen telepített csatlakozóaljzatba.
11. A gyártási maradványok teljes eltávolításához fűtse fel egyszer tészta nélkül a 

kenyérsütőgépet. A menügombbal („MENÜ”) 14  állítsa be a „14. Sütés” sütőprog-
ramot (lásd B ábra).

12. Az időzítőgombbal („TIMER”) 12  állítson be 10 percnyi sütési időt.
13. Gondoskodjon a megfelelő szellőzésről, például nyisson ablakot.
14. Nyomja meg egyszer a start-/stopgombot („START”) 10  a kenyérsütőgép 

indításához.
15. A kenyérsütőgépet a program végén hagyja lehűlni.
16. Nyissa ki a kenyérsütőgép tetejét.
17. Tisztítsa meg kenyérsütőgépet, különösen a fűtőelemet, valamint a sütőformát és 

a dagasztószárat, majd szárítsa meg minden részét.
18. Helyezze vissza a sütőformát és a dagasztószárat a kenyérsütőgépbe  

(lásd D és E ábra).
19. Zárja be a kenyérsütőgép tetejét.
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Funkciók
Sütőprogramok
A kenyérsütőgép 15 sütőprogrammal rendelkezik. A sütőprogramok több szakaszból 
állnak, amelyek különböző sorrendben kombinálva használhatók:
• Előmelegítési idő: Az az idő, amely alatt a tészta folyadékot vesz fel.
• Dagasztás: A hozzávalók összekeverése.
• Pihentetési idő: Az az idő, amelyben a tészta megkel.
• Sütés: Az elkészült tészta kisütése.

A „Tészta” („TEIG”), „Lekvár” („MARMELADE”) és a „Sütés” („BACKEN”) különprogramok a 
programszakaszoknak csak egy-egy részét jelentik. A következő táblázat bemutatja a 
15 sütőprogramot és azok tulajdonságait:

Sütőprogram Leírás

1. Alapprogram 
(„GRUNDPROGRAMM”)

Főként búza- vagy rozslisztből készült fehér 
vagy félbarna kenyérhez.

2. Gyors program 
(„SCHNELLBACKEN”)

A dagasztás, kelesztés és sütés kevesebb időt 
vesz igénybe. Ehhez a sütőprogramhoz olyan 
recept alkalmas, amely nem tartalmaz nehéz 
hozzávalókat vagy teljes kiörlésű lisztfajtákat.

3. Édes sütemény 
(„SÜSSGEBÄCK”)

Gyümölcsléből, kókuszreszelékből, mazsolából, 
aszalt gyümölcsökből, csokoládéból vagy hoz-
záadott cukorból álló hozzávalókat tartalmazó 
kenyérhez. 

4. Ropogós kenyér 
(„KRUSTENBROT”)

Finomra őrölt lisztből készült levegős kenyérhez. 
A ropogós kéreghez hosszabb sütési idő szüksé-
ges. A program nem alkalmas vajat, margarint 
vagy tejet tartalmazó tésztához. 

5. Teljes kiőrlésű kenyér 
(„VOLLKORN”)

Nagyobb energiatartalmú lisztfajtákat – teljes 
kiőrlésű búzalisztet és rozslisztet – tartalmazó 
kenyerekhez. 

6. Gluténmentes 
(„GLUTENFREI”)

Gluténmentes lisztből és lisztkeverékből készült 
kenyerekhez.

7. Desszert („DESSERT”) Desszertek előállításához.

8. Vegyes („MIX”) Liszt és folyékony hozzávalók keveréséhez.

9. Tészta („TEIG”) Tészta előállításához sütési folyamat nélkül.

10. Dagasztás („KNETEN”) Kelt tészta előállításához sütési folyamat nélkü.
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Sütőprogram Leírás

11. Kalács/sütemény 
(„KUCHEN”)

A hozzávalók dagasztásához, kelesztéséhez és 
sütéséhez.

12. Lekvár („MARMELADE”) Lekvár, befőtt, zselé és gyümölcskrém 
előállításához.

13. Joghurt („JOGHURT”) Joghurt készítéséhez.

14. Sütés („BACKEN”) Csak sütéshez, dagasztási és pihentetési folya-
mat nélkül.

15. Kiolvasztás („AUFTAUEN”) Fagyasztott áru felolvasztásához.

Ha a kenyérsütőgépet csatlakoztatja, hangjelzés hallható és a kijelző 9  „3:00” jelzést 
mutat. Az „1. Alapprogram” („GRUNDPROGRAMM”) sütőprogram a beállított standard 
program, a nyilak „750 g” és a „Közepes” („MITTEL”) értékre mutatnak.

 − Sütőprogram kiválasztásához nyomja meg a menügombot („MENÜ”) 14 .
 − Nyomja meg a tésztamennyiség gombot („GEWICHT” ) 13  500 g, 750 g és 1 000 g 

között való választáshoz.
 − Nyomja meg a barnaságszabályozó gombot („BRÄUNUNG”) 11  a világos („HELL”), 

közepes („MITTEL”) és sötét („DUNKEL”) opció között való választáshoz.
 − Sütőprogram indításához nyomja meg a start-/stopgombot („START”) 10 . Bekap-

csolt sütőprogram esetén a többi gomb nem aktív.
 − A sütőprogram szüneteltetéséhez nyomja meg a start-/stopgombot („START”).  

A sütőprogram automatikusan folytatódik 3 perc elteltével.
 − A sütőprogram megszakításához kb. 3 másodpercig nyomja le a start-/stopgom-

bot („START”), amíg hangjelzést nem hall.

Barnaságszabályozó
A barnaságszabályozóval állítható be, hogy milyen sötét legyen a megsült kenyér 
héja. Világos, közepes és sötét héj között lehet választani. 

 − Nyomja meg a barnaságszabályozó gombot („BRÄUNUNG”) 11  a kívánt barnasá-
gi fokozat beállításához.

Tömeg
 − Nyomja meg a tésztamennyiség gombot („GEWICHT” ) 13  a kívánt bruttó tömeg 

(500 g, 750 g vagy 1 000 g) kiválasztáshoz.
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Késleltetett idejű sütés
A kenyérsütőgép beállítható úgy is, hogy késleltetett időben végezze el a sütést.  
A funkcióval 10 perces lépésekben adhat előzetes időt a program végrehajtási 
idejéhez.
A kijelző 9  mindig a teljes időtartamot mutatja, amely a beállított előzetes időből és 
a program időtartamából áll. A maximális összidő 15 óra lehet.
Például: Reggelire 7:00 órakor frissen sült fehér kenyeret szeretne enni. Az alapprog-
ram („GRUNDPROGRAMM”) 3 óra 50 percig tart, vagyis a kenyérsütőgépet előző este 
legkorábban 18:00 órakor megtöltheti a hozzávalókkal és beállíthatja.
Az időzítőgombbal („TIMER”) 12  hosszabbítsa meg a sütőprogram teljes idejét  
(3 óra 50 perc) további 9 óra 10 perccel, összesen 13 óra 00 percre. Ha elindítja most 
a kenyérsütőgépet, a sütőprogram maga csak 3 óra 10 perckor fog elindulni. A fehér 
kenyér tehát pontosan 7:00 órára lesz kész.
Időkésleltetés csak a program indítása előtt állítható be.

1. Állítsa be a kívánt sütőprogramot, tömeget és barnasági fokozatot.
2. A késleltetett sütés beállításához nyomja meg a megfelelő időzítőgombot 

(„TIMER”): az idő 10 perces lépésekben történő növeléséhez a „ ”,  
csökkentéshez a „ ” gombot.

A sütési folyamat után a kenyérsütőgép automatikusan átvált egy órás melegen tartó 
funkcióra.

A késleltetett sütést ne használja olyan receptekhez, amelyek tejterméket, 
tojást, tejet, tejszínt vagy sajtot tartalmaznak.

Melegen tartó funkció
A sütési folyamat után a kenyérsütőgép 10 rövid hangjelzést ad és 60 percre átvált 
melegen tartó funkcióra. A kijelző 9  ezután „00:00” értéket mutat, a nyíl a „Mele-
gen tartás” („WARMHALTEN”) feliratra mutat és villog. A nyíl 60 perc elteltével a „Kész” 
(„FERTIG”) feliratra mutat és a kenyérsütőgép egy perc elteltével az alapprogramot 
(„GRUNDPROGRAMM”) jelzi ki.

 − A melegen tartó funkció megszakításához 3 másodpercig tartsa lenyomva a 
start-/stopgombot („START”) 10 .

A kenyérnek a sütés után történő azonnali kiemelése megakadályozza, 
hogy a kéreg sötétebb árnyalatú legyen.
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Használat
A kenyérsütőgép elhelyezése
Vegye figyelembe, hogy a tészta másképpen kel, ha nagyon hűvös vagy nagyon me-
leg a helyiség. A helyiség ideális hőmérséklete 15 °C és 34 °C között van.

1. Vízszintes, stabil felületre állítsa a kenyérsütőgépet.
2. Dugja a hálózati csatlakozódugót egy szabadon hozzáférhető, szabályosan telepí-

tett csatlakozóaljzatba.

A kenyérsütőgép összerakása
1. Hajtsa fel teljesen a tetőt 1  (lásd A ábra).
2. Kenje be a dagasztószárat 5  és a sütőformában 4  található tengelyt 15 , 

hogy sütés közben ne ragadjon rá a tészta.
3. Tegye rá a dagasztószárat a tengelyre (lásd E ábra).
4. Tegye a sütőformát az órajárással ellenkező irányba enyhén elfordítva a belső rész 

alján lévő tartóra.
5. Fordítsa el a sütőformát az órajárás irányába, hogy bepattanjon a tartóra. A sütő-

formának stabilan, középen kell állnia az oldalfalak között (lásd D ábra).

Hozzávalók betöltése és a sütőprogram beállítása
1. Nyissa ki a kenyérsütőgép tetejét 1  és töltse be a sütőformába 4  a hozzávaló-

kat az alábbi sorrendben:
• Először az összes folyékony hozzávalót és a zsiradékot tegye a sütőformába.
• Utána tegye hozzá a tészta száraz hozzávalóit, pl. a lisztet, cukrot, sót. Ha sót 

használ, száraz hozzávalóként adja hozzá.
• Végül a kelesztőanyagot – élesztőt vagy sütőport – tegye bele, hogy ne érint-

kezzen közvetlenül a folyékony hozzávalókkal vagy a sóval.
2. Zárja be a kenyérsütőgép tetejét.
3. Dugja a hálózati csatlakozódugót egy előírásszerűen telepített csatlakozóaljzatba.
4. A menügombbal („MENÜ”) 14  válassza ki a kívánt sütőprogramot.
5. Ha kívánja és az adott sütőprogramban rendelkezésre áll, állítsa be a tészta meny-

nyiségét a tésztamennyiség gombbal („GEWICHT” ) 13 .
6. Amennyiben szeretné és az adott sütőprogramban rendelkezésre áll, állítsa be a 

kéreg színét a barnaságszabályozó gombbal („BRÄUNUNG”) 11 .
7. Ha kívánja és a választott sütőprogramban rendelkezésre áll, állítsa be az időzítő 

gombbal („TIMER”) 12  a sütés késleltetett indítását:
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• Az időkésleltetés növeléséhez nyomja meg az időzítőgombot („TIMER”) a „ ” 
jellel jelölt oldalon.

• Az időkésleltetés csökkentéséhez nyomja meg az időzítőgombot  
(„TIMER”) a „ ” jellel jelölt oldalon.

A kijelző 9  a sütőfolyamat végéig hátralévő időt mutatja.

Sütőprogram indítása
 − Sütőprogram indításához nyomja meg a start-/stopgombot („START”) 10  egyszer 

röviden (lásd B ábra). A sütőprogram rövid hangjelzéssel indul. A kijelzőn 9  a 
hátralevő idő látható.

A sütőprogram működése onnan ismerhető fel, hogy a kijelző időjelzőjében villog a 
kettőspont.
Egyes sütőprogramokban lehetőség van a sütés előtt további hozzávalókat (pl. aszalt 
gyümölcsök, csokoládéreszelék) keverni a tésztához. Ha a kenyérsütőgépet időkés-
leltetés nélkül kapcsolja be, akkor hangjelzés hívja arra fel a figyelmet, hogy mikor 
adhatja a tésztához ezeket a hozzávalókat.
A sütőprogram végét 10 hosszú jelzőhang jelzi. Ezután a legtöbb sütőprogramnál a 
melegen tartó funkció (lásd a „Melegen tartó funkció” című fejezetet) kapcsol be.
Késleltetett működésnél nincs jelzőhang.

Sütőprogram megállítása kézzel
 − Folyamatban levő sütőprogram megszakításához kb. 3 másodpercig nyomja le 

a start-/stopgombot („START”) 10 , amíg hosszabb hangjelzés nem nyugtázza a 
program megszakítását (lásd B ábra).

A kijelző 9  ezután megint a kezdő beállítást jelzi ki.

A kenyér kivétele

 VIGYÁZAT!

Égési sérülés veszélye! 
A kenyérsütőgép részei kikapcsolás után is forrók maradhatnak.

 − Vegyen fel hőszigetelt konyhai kesztyűt vagy használjon kony-
haruhát, ha a kenyérsütőgép forró részeihez ér.
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ÉRTESÍTÉS!

Meghibásodás veszélye!
Megsérülhet a sütőforma, ha ütögeti a sütőforma alját vagy szélét, 
hogy elváljon róla a kenyér.

 − Ne üsse a sütőforma alját és szélét.
 − Ne üsse a sütőforma alját és szélét kemény felülethez vagy 

tárgyhoz.
 − Használjon szükség esetén puha, hőálló spatulát a kenyér 

elválasztására a sütőformától.
1. Ha a kenyérsütőgép még melegen tartó módban van, amikor ki akarja venni a 

kenyeret, nyomja meg a start-/stopgombot („START”) 10  kb. 3 másodpercig (lásd 
B ábra). Ezzel kikapcsolja a melegen tartó funkciót.

2. A kenyérsütőgép teljes kikapcsolásához húzza ki a hálózati csatlakozót a 
dugaszolóaljzatból.

3. Vegyen fel hőszigetelt konyhai kesztyűt vagy használjon konyharuhát, ha a ke-
nyérsütőgép forró részeihez ér.

4. Nyissa ki a kenyérsütőgép tetejét 1 .
5. Óvatosan fordítsa el a sütőformát 4  a fogantyúnál 3  fogva az órajárással el-

lentétes irányba.
6. Húzza ki felfelé a sütőformát a kenyérsütőgépből (lásd C ábra).
7. Puha, hőálló spatulával óvatosan válassza le a kenyeret a sütőformáról.

8. Fordítsa meg a sütőformát és óvatosan rázogassa ki a kenyeret egy tányérra vagy 
konyhai rácsra.

9. Ha a dagasztószár 5  alul még a kenyérben van, óvatosan távolítsa el a kihúzó-
szerszámmal 6 .

10. Szeletelés előtt legalább 20 percig hagyja hűlni a kenyeret.
11. Hagyja teljesen kihűlni a kenyérsütő automatát és tartozékait, majd tisztítsa meg 

(lásd a „Tisztítás” című fejezetet).

Áramkimaradás
Áramkimaradás esetén a sütőprogram 10 percen belül automatikusan folytatódik. 
Amennyiben az áramkimaradás 15 percnél tovább tart, a sütőprogram megszakad. Ha 
a tészta kelesztése már megkezdődött, a tésztát el kell távolítani. Ha nem ez a helyzet, 
akkor a sütőprogram folytatható.
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Receptek
Az alábbiakban néhány receptjavaslatot adunk a kenyérsütő automatához. 
Tanács: 1 teáskanálnyi mennyiség kb. 3 g-nak felel meg.

Normál kenyér
Hozzávalók 500 g kenyérhez 750 g kenyérhez 1000 g kenyérhez
Víz 180 ml 260 ml 320 ml

Só* 1 tk. 1,5 tk. 2 tk.

Cukor* 2 ek. 2,5 ek. 3 ek.

Olaj 2,5 ek. 3 ek. 4 ek.

Búzaliszt 300 g 400 g 500 g

Élesztő** 0,8 tk. 1 tk. 1,2 tk.

Gyors sütésű kenyér
Hozzávalók 500 g kenyérhez 750 g kenyérhez 1000 g kenyérhez
Víz 180 ml 260 ml 320 ml

Só* 1 tk. 1,5 tk. 2 tk.

Cukor* 2 ek. 2,5 ek. 3 ek.

Olaj 2,5 ek. 3 ek. 4 ek.

Búzaliszt 300 g 400 g 500 g

Élesztő** 2,5 tk. 3 tk. 3,5 tk.
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Édes kenyér
Tanács: A program lefolyása során a kenyérsütőgép hangjelzést ad. Ezután hozzá-
adhat ízlés szerint más hozzávalókat, pl. gyümölcslevet, kókuszreszeléket, mazsolát, 
aszalt gyümölcsöt, csokoládét vagy további cukrot.

Hozzávalók 500 g kenyérhez 750 g kenyérhez 1000 g kenyérhez
Víz 160 ml 240 ml 300 ml

Só* 0,5 tk. 0,5 tk. 1 tk.

Cukor* 30 g 45 g 60 g

Olaj 1 ek. 1,5 ek. 2 ek.

Búzaliszt 25 g 30 g 40 g

Teljes kiőrlé-
sű liszt

300 g 400 g 500 g

Élesztő** 1 tk. 1,25 tk. 1,5 tk.

Teljes kiőrlésű kenyér
Hozzávalók 500 g kenyérhez 750 g kenyérhez 1000 g kenyérhez
Víz 180 ml 260 ml 320 ml

Só* 0,5 tk. 1 tk. 1,5 tk.

Cukor* 2,5 ek. 3 ek. 3,5 ek.

Olaj 2 ek. 2,5 ek. 3 ek.

Búzaliszt 160 g 210 g 250 g

Teljes kiőrlé-
sű liszt

140 g 210 g 250 g

Élesztő** 1,25 tk. 1,5 tk. 2 tk.
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Gluténmentes kenyér
Hozzávalók 500 g kenyérhez 750 g kenyérhez 1000 g kenyérhez
Víz 150 ml 210 ml 270 ml

Só* 1,5 tk. 1 tk. 0,5 tk.

Cukor* 2,5 ek. 3 ek. 3,5 ek.

Olaj 2 ek. 2,5 ek. 3 ek.

Gluténmen-
tes liszt

140 g 210 g 280 g

Kukoricaliszt 140 g 210 g 280 g

Élesztő** 1 tk. 1,25 tk. 1,5 tk.

Desszert
Hozzávalók Mennyiség
Tojás 2 db

Tej 1 mérőpohárnyi

főtt rizs 1,5 mérőpohárnyi

Cukor* 0,5 mérőpohárnyi

Mazsola 0,5 mérőpohárnyi

Tészta
Hozzávalók 750 g-hoz 1000 g-hoz
Víz 260 ml 330 ml

Só* 1 tk. 1 tk.

Olaj 2,5 ek. 3 ek.

Búzaliszt 400 g 560 g

Élesztő** 1,5 tk. 1,5 tk.
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Kalács/sütemény
Hozzávalók Mennyiség
Víz 30 ml

Tojás 3 db

Cukor* 0,5 
mérőpohárnyi

Olaj 2 ek.

Liszt hozzáadott 
sütőporral

280 g

Élesztő 1 tk.

Először oldja fel a cukrot vízben és a tojásban, keverje össze a masszát robotgéppel, 
majd adja hozzá a lisztet és a többi hozzávalót.

Lekvár
Hozzávalók Mennyiség
Gyümölcshús 3 mérőpohárnyi

Étkezési 
keményítő

0,5 mérőpohárnyi

Cukor* 1 mérőpohárnyi, 
ízlés szerint

Ízlés szerint adhat hozzá egy kis vizet.

Joghurt
Hozzávalók Mennyiség
Tej 1 l

Tejsavbaktériumok 100 ml

*A szélénél adja hozzá. 
**A száraz lisztre tegye, folyadékkal ne érintkezzen.
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Tisztítás

 VIGYÁZAT!

Égési sérülés veszélye! 
A kenyérsütőgép részei kikapcsolás után is forrók maradhatnak.

 − A kenyérsütőgépet használat után legalább 30 percig hagyja 
kihűlni, mielőtt tisztítani kezdi.

ÉRTESÍTÉS!

Rövidzárlat veszélye!
A készülékházba beszivárgó víz vagy más folyadék rövidzárlatot 
okozhat.

 − Soha ne merítse a kenyérsütőgépet vízbe vagy más  
folyadékba.

 − Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön víz, illetve más folyadék a  
készülékházba.

 − Tisztítás előtt mindig húzza ki a hálózati csatlakozót.

ÉRTESÍTÉS!

Meghibásodás veszélye!
A kenyérsütőgép szakszerűtlen használata a kenyérsütőgép káro-
sodásához vezethet.

 − Ne használjon agresszív tisztítószert, fém vagy műanyag sörté-
jű kefét, éles, fém tisztítóeszközt, például kést, kemény kaparót 
vagy más hasonló tárgyat. Ezek károsíthatják a felületet.

 − A kenyérsütőgépet és a tartozékokat semmi esetre se tegye 
mosogatógépbe, különben tönkremennek.
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A sütőforma és a dagasztószár tisztítása
1. Tisztítás előtt húzza ki a hálózati csatlakozót a hálózati aljzatból.
2. Hagyja teljesen lehűlni a kenyérsütőgépet.
3. Nyissa ki a kenyérsütőgép tetejét 1 .
4. Húzza le a dagasztószárat 5  a tengelyről 15  felfelé (lásd E ábra).
5. Meleg vízzel mossa el a dagasztószárat.
6. Óvatosan fordítsa a sütőformát 4  a fogantyúnál 3  fogva az órajárással ellen-

tétes irányba.
7. Húzza ki a sütőformát a kenyérsütőgépből.

8. Meleg vízzel mossa el a sütőformát.
9. Hagyja minden részét teljesen megszáradni.

10. Helyezze vissza a sütőformát és a dagasztószárat a kenyérsütőgépbe  
(lásd D és E ábra).

11. Zárja be a kenyérsütőgép tetejét.

A ház tisztítása
1. Húzza ki a hálózati csatlakozót a dugaszolóaljzatból.
2. Hagyja teljesen lehűlni a kenyérsütőgépet.
3. Nyissa ki a kenyérsütőgép tetejét 1 .
4. Vegye ki a sütőformát 4  a készülékház teljes megtisztításához (lásd „A sütőfor-

ma és a dagasztószár tisztítása” című fejezetet).
5. Enyhén megnedvesített kendővel óvatosan törölje le a ház belsejét és a  

fűtőelemeket 16  (lásd F ábra).
6. Nedves törlőkendővel kívül-belül törölje le a tetőt és a nézőablakot 2   

(lásd A ábra).
7. Hagyja minden részét teljesen megszáradni.

8. Helyezze vissza a sütőformát és a dagasztószárat 5  a kenyérsütőgépbe  
(lásd D és E ábra).

9. Zárja be a kenyérsütőgép tetejét.
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Tárolás
Csak akkor rakja el, ha minden része teljesen száraz.

1. Húzza ki a hálózati csatlakozót a dugaszolóaljzatból.
2. Elrakás előtt hagyja teljesen kihűlni a kenyérsütőgépet.
3. Elrakás előtt tisztítsa meg (lásd a „Tisztítás” című fejezetet).
4. Helyezze be a mérőkanalat 8 , a mérőpoharat 7  és a dagasztószárat 5  a  

sütőformába 4  és zárja be a kenyérsütőgépet.
5. A kenyérsütőgépet száraz helyen tárolja.

Hibakódok
Ha műszaki hiba történik, a hibák egy része automatikusan felismerésre kerül és hi-
bakód formájában a kijelzőn 9  megjelenik. 

Hibakód Lehetséges ok Lehetséges elhárítás
H:HH A sütőforma 4  hőmér-

séklete túl magas.
Nyomja meg a start-/stopgombot 
(„START”) 10  a sütőprogram leállítá-
sához, húzza ki a hálózati csatlakozót a 
dugaszolóaljzatból, nyissa ki a kenyérsü-
tőgépet és hagyja 10–20 percig teljesen 
lehűlni.

E:E0 A hőfokérzékelő hibás. Nyomja meg a start-/stopgombot 
(„START”) a sütőprogram leállításához, 
húzza ki a hálózati csatlakozót a hálózati 
aljzatból, és vizsgáltassa meg a kenyér-
sütőgépet egy szakszervizben.

Műszaki adatok
Modell: BM8010
Váltakozófeszültség: 220–240 V~; 50/60 Hz
Teljesítmény: 600 W
Védelmi osztály: I
Súly: 4 kg
Méret (SZ × MA × MÉ): kb. 29 × 30 × 34 cm
Cikkszám: 62913
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Megfelelőségi nyilatkozat
Az EU megfelelőségi nyilatkozatot szükség esetén a jótállási adatlapon 
feltüntetett címtől igényelheti meg.

Leselejtezés
Csomagolás eltávolítása

A csomagolást szétválogatva tegye a hulladékba. A kartont és papírt a 
papír, a fóliát a műanyag szelektív hulladékgyűjtőbe tegye.

A kenyérsütőgép leselejtezése
(Az Európai Unión belül alkalmazandó, illetve azokban az országokban, ahol van sze-
lektív hulladékgyűjtés)

A leselejtezett készülék nem kerülhet a háztartási hulladékba! 
Amennyiben a kenyérsütőgép használhatatlanná válik, a törvényi 
előírások szerint a felhasználó köteles elkülöníteni a háztartási hul-
ladéktól és leadni a legközelebbi gyűjtőállomáson. Így biztosítható a 
kidobott készülékek szakszerű újrahasznosítása és megelőzhető a kör-
nyezet károsítása. Ezért vannak ellátva az elektromos készülékek az itt 
látható jelöléssel.
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Vsebina kompleta/deli naprave
1 Pokrov

2 Kontrolno okence

3 Ročaj

4 Model

5 Priključek za gnetenje

6 Orodje za odstranjevanje

7 Merilna posodica

8 Merilna žlica

9 Prikazovalnik

10 Tipka za začetek/konec („START“)

11 Tipka za regulacijo porjavitve („BRÄUNUNG“)

12 Tipka za časovnik („TIMER“) ( )

13 Tipka za določanje količine testa („GEWICHT“)

14 Tipka za meni („MENÜ“)

15 Os

16 Grelni element
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Hitro in preprosto do cilja s kodami QR
Ne glede na to, ali potrebujete informacije o izdelkih, nadomestne dele, dodatno 
opremo, podatke o garancijah izdelovalcev ali servisih ali si želite udobno ogledati 
videoposnetek z navodili – s kodami QR boste zlahka na cilju.

Kaj so kode QR?
Kode QR (QR = Quick Response oziroma hiter odziv) so grafične kode, ki jih je mogoče 
prebrati s kamero pametnega telefona in na primer vsebujejo povezavo do spletne 
strani ali kontaktne podatke.  
Prednost za vas: Ni več nadležnega prepisovanja spletnih naslovov ali kontaktnih 
podatkov!

Postopek:
Za optično branje kode QR potrebujete le pametni telefon, nameščen program 
(bralnik) za branje kod QR ter povezavo z internetom.  
Bralniki kod QR so praviloma na voljo za brezplačen prenos iz spletne trgovine s 
programi (aplikacijami) vašega pametnega telefona.

Preizkusite zdaj
S pametnim telefonom preprosto optično preberite naslednjo kodo QR in izvedite  
več o Hoferjevem izdelku, ki ste ga kupili.

Hoferjev storitveni portal
Vse zgoraj navedene informacije so na voljo tudi na Hoferjevem 
storitvenem portalu na spletnem naslovu www.hofer-servis.si.

 Pri uporabi bralnika kod QR lahko nastanejo stroški povezave z internetom, kar je odvisno  
od vrste vaše naročnine.
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Splošno
Preberite in shranite navodila za uporabo

Navodila za uporabo so sestavni del avtomata za peko kruha. Vsebujejo 
pomembne informacije o začetku uporabe in ravnanju z izdelkom.
Pred začetkom uporabe avtomata za peko kruha skrbno in v celoti pre-
berite navodila za uporabo, zlasti varnostna opozorila. Neupoštevanje 

teh navodil za uporabo lahko privede do hudih telesnih poškodb ali škode na avto-
matu za peko kruha. 
Navodila za uporabo temeljijo na standardih in predpisih, ki veljajo v Evropski uniji.  
V tujini upoštevajte tudi predpise in zakone posamezne države.
Navodila za uporabo shranite za primer kasnejše uporabe. Če avtomat za peko kruha 
izročite tretjim osebam, jim hkrati z njim obvezno izročite navodila za uporabo.

Razlaga znakov
V navodilih za uporabo, na avtomatu za peko kruha ali na embalaži so uporabljeni 
naslednji simboli in opozorilne besede.

 OPOZORILO!
Ta opozorilni simbol/opozorilna beseda označuje 
nevarnost s srednjo stopnjo tveganja, zaradi ka-
tere lahko, če se ji ne izognemo, pride do smrti ali 
hudih telesnih poškodb.

 POZOR!
Ta opozorilni simbol/opozorilna beseda označuje 
nevarnost z nizko stopnjo tveganja, zaradi katere 
lahko, če se ji ne izognemo, pride do majhnih ali 
zmernih telesnih poškodb.

OBVESTILO!
Ta opozorilna beseda opozarja na možnost mate-
rialne škode.

Ta simbol podaja koristne dodatne informacije o uporabi.

Znak GS (Geprüfte Sicherheit = preverjena varnost) potrjuje, da 
izdelek izpolnjuje zahteve nemškega zakona o varnosti izdelkov 
(ProdSG). Znak GS pomeni, da varnost in zdravje oseb ob namenski in 
predvideni uporabi nista ogroženi.
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Izjava o skladnosti (glejte poglavje „Izjava o skladnosti“): Izdelki, 
označeni s tem simbolom, izpolnjujejo vse predpise Skupnosti v 
Evropskem gospodarskem prostoru, ki jih je treba upoštevati.

Pozor: Vroče površine

Razred zaščite I

Varnost
Namenska uporaba
Avtomat za peko kruha je izdelan izključno za pripravo in peko testa ter za vkuhavanje 
marmelade. Namenjen je izključno za zasebno uporabo in ni primeren za poslovne 
namene. Avtomat za peko kruha ni primeren za:
• poslovno uporabo,
• uporabo v kuhinjah, za zaposlene v trgovinah, pisarnah in drugih poslovnih 

prostorih,
• gospodarska posestva,
• goste v hotelih, motelih in drugih bivalnih objektih ter zajtrkovalnih penzionih.

Avtomat za peko kruha uporabljajte le tako, kot je opisano v navodilih za uporabo. 
Kakršna koli drugačna uporaba velja za nenamensko in lahko povzroči materialno 
škodo ali celo poškodbe oseb. Avtomat za peko kruha ni igrača.
Izdelovalec ali prodajalec ne prevzemata nobenega jamstva za škodo, nastalo zaradi 
nenamenske ali napačne uporabe.

Varnostni napotki

 OPOZORILO!

Nevarnost električnega udara!
Pomanjkljiva električna napeljava ali previsoka električna napetost 
lahko povzročita udar električnega toka.

 − Avtomat za peko kruha priklopite v električno omrežje le, če 
se električna napetost električne vtičnice ujema s podatki na 
tipski tablici.
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 − Avtomat za peko kruha priklopite le v zlahka dostopno elek-
trično vtičnico, da ga boste v primeru okvare lahko hitro ločili 
od električnega omrežja.

 − Avtomata za peko kruha ne uporabljajte, če ima vidne poškod-
be ali sta pokvarjena električni kabel oz. električni vtič.

 − Da se izognete morebitnim nevarnostim, naj električni kabel 
avtomata za peko kruha v primeru poškodb zamenjajo proiz- 
vajalec, poprodajna podpora proizvajalca ali druga primerno 
usposobljena oseba.

 − Ne odpirajte ohišja, ampak popravilo prepustite strokovnja-
kom. V ta namen se obrnite na pooblaščeni servis. V primerih 
samostojno izvedenih popravil, neustreznega priklopa ali 
nepravilne uporabe bodo jamstveni in garancijski zahtevki 
zavrnjeni.

 − Pri popravilih se smejo uporabljati le deli, ki ustrezajo prvotnim 
podatkom o napravi. V tem avtomatu za peko kruha so elek-
trični in mehanski deli, ki so nujno potrebni za zaščito pred viri 
nevarnosti.

 − Avtomata za peko kruha ne uporabljajte z zunanjo stikalno uro 
ali ločenim sistemom za daljinsko upravljanje.

 − Avtomata za peko kruha in električnega kabla ali električnega 
vtiča ne potapljajte v vodo ali druge tekočine. 

 − Električnega vtiča se nikoli ne dotikajte z vlažnimi rokami.
 − Električnega vtiča iz vtičnice nikoli ne vlecite za električni ka-

bel, temveč vedno primite za električni vtič.
 − Električnega kabla nikoli ne uporabljajte kot ročaj za prenaša-

nje izdelka.
 − Avtomata za peko kruha, električnega vtiča in električnega 

kabla ne hranite v bližini ognja in vročih površin.
 − Električni kabel položite tako, da se obenj ne bo mogel nihče 

spotakniti.
 − Omrežnega kabla ne prepogibajte in ne polagajte čez ostre 

robove.
 − Avtomat za peko kruha uporabljajte le v notranjih prostorih. 
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Nikoli ga ne uporabljajte v vlažnih prostorih ali na dežju.
 − Avtomata za peko kruha nikoli ne shranjujte tako, da bi lahko 

padel v kopalno kad ali umivalnik.
 − Nikoli ne prijemajte oziroma ne segajte po električno napravo, 

če je padla v vodo. V takem primeru takoj izvlecite električni 
vtič iz vtičnice.

 − Poskrbite, da otroci v avtomat za peko kruha ne bodo potiskali 
kakršnih koli predmetov.

 − Če avtomata za peko kruha ne uporabljate, čistite ali če se 
pojavi težava, ga vedno izklopite in izvlecite električni vtič iz 
električne vtičnice.

 OPOZORILO!

Nevarnost telesnih poškodb!
Če z lasmi ali deli oblačil pridete preblizu vrtečim se delom avtomata 
za peko kruha, vas lahko ti deli potegnejo noter.

 − Ves čas vzdržujte dovolj veliko razdaljo od vrtečih se delov.

 OPOZORILO!

Nevarnosti za otroke in osebe z zmanjšanimi telesnimi, zaznav-
nimi ali duševnimi sposobnostmi (na primer ljudi z delnimi 
telesnimi okvarami, starejše osebe z zmanjšanimi telesnimi in 
duševnimi sposobnostmi) ali s pomanjkanjem izkušenj in zna-
nja (na primer starejši otroci).

 − Ta avtomat za peko kruha lahko uporabljajo otroci, stari osem 
let ali več, in osebe z zmanjšanimi telesnimi, zaznavnimi ali du-
ševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, 
če so pod nadzorom ali so bile seznanjene z varno uporabo 
avtomata za peko kruha in razumejo nevarnosti v zvezi s tem. 
Otroci se ne smejo igrati z avtomatom za peko kruha. Otroci 
ne smejo izvajati čiščenja in uporabniškega vzdrževanja brez 
nadzora.
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 − Poskrbite, da se otroci, mlajši od osem let, ne bodo približevali 
avtomatu za peko kruha in priključni napeljavi.

 − Avtomata za peko kruha med delovanjem ne puščajte brez 
nadzora.

 − Poskrbite, da se otroci ne bodo igrali z embalažno folijo ali 
majhnimi deli. Otroci se lahko med igranjem z embalažno folijo 
zapletejo vanjo oziroma pogoltnejo majhne dele in se z njimi 
zadušijo.

 OPOZORILO!

Nevarnost poparjenja in opeklin!
Med uporabo iz avtomata za peko kruha izhaja vroča para. Deli av-
tomata za peko kruha se močno segrejejo.

 − Poskrbite za zadostno varnostno razdaljo do vseh lahko 
vnetljivih predmetov, na primer zaves.

 − Med delovanjem se vročih delov avtomata za peko kruha ne 
dotikajte z golimi rokami. Za prijemanje avtomata za peko kru-
ha in njegovih dodatkov vedno uporabljajte toplotno izolirane 
kuhinjske rokavice ali kuhinjske krpe. Na nevarnosti opozorite 
tudi druge uporabnike.

 OPOZORILO!

Nevarnost požara!
Če testo steče čez rob in pride na grelni element, lahko nastane dim 
ali požar.

 − Izvlecite električni vtič iz električne vtičnice.
 − Pri 1 000-gramskih receptih v nobenem primeru ne povečujte 

količin.
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OBVESTILO!

Nevarnost poškodb!
Zaradi nepravilnega ravnanja z avtomatom za peko kruha lahko 
pride do poškodb avtomata za peko kruha.

 − Avtomat za peko kruha namestite na zlahka dostopno, ravno, 
suho, na vročino odporno in dovolj stabilno delovno površino. 
Avtomata za peko kruha ne postavljajte na ali ob rob delovne 
površine. 

 − Da se izognete morebitnemu zastajanju toplote, avtomata za 
peko kruha ne postavljajte tik ob steno, pod viseče omarice 
ipd. Uhajajoča para lahko poškoduje pohištvo.

 − Avtomata za peko kruha nikoli ne postavljajte na vroče površi-
ne (plošče štedilnikov itd.) ali v njihovo bližino.

 − Poskrbite, da električni kabel ne pride v stik z vročimi deli.
 − Ne pokrivajte avtomata za peko kruha med delovanjem.
 − Avtomata za peko kruha nikoli ne izpostavljajte visokim tem-

peraturam (gretje itd.) ali vremenskim vplivom (dež itd.). 
 − V avtomat za peko kruha nikoli ne nalivajte tekočine.
 − Za preprečitev požarov ne uporabljajte aluminijaste folije ali 

drugih materialov v avtomatu za peko kruha.
 − Avtomat za peko kruha uporabljajte le, če sta model in priklju-

ček za gnetenje pravilno vstavljena.
 − Avtomat za peko kruha uporabljajte le, če je model napolnjen s 

sestavinami ali testom.
 − Da zaščitite oblogo proti oprijemanju, v modelu in na priključ-

ku za gnetenje ne uporabljajte ostrih predmetov ali takšnih z 
ostrimi robovi in takšnih, ki jo lahko zdrgnejo.

 − Avtomata za peko kruha v nobenem primeru ne dajajte v po-
mivalni stroj. S tem bi ga uničili. 

 − Pri čiščenju avtomata za peko kruha ga ne potapljajte v vodo 
in ne uporabljajte parnih čistilnikov. V nasprotnem primeru se 
lahko avtomat za peko kruha poškoduje.
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 − Avtomata za peko kruha ne uporabljajte več, če so njegovi 
plastični sestavni deli počeni, razpokani ali deformirani. Poško-
dovane dele zamenjajte zgolj z ustreznimi originalnimi nado-
mestnimi deli.

Prva uporaba
Preverite avtomat za peko kruha in vsebino kompleta

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb!
Če pri odpiranju embalaže z ostrim nožem ali drugimi koničastimi 
predmeti niste previdni, lahko avtomat za peko kruha hitro poško-
dujete. 

 − Embalažo odpirajte zelo previdno.
1. Vzemite avtomat za peko kruha iz embalaže.
2. Preverite, ali so v kompletu vsi deli (glejte sl. A).
3. Preverite, ali so morda avtomat za peko kruha ali posamezni deli poškodovani. Če 

so, avtomata za peko kruha ne uporabljajte. Prek pooblaščenega servisa, navede-
nega na garancijskem listu, se obrnite na proizvajalca.
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Osnovno čiščenje

 POZOR!

Nevarnost opeklin! 
Deli avtomata za peko kruha lahko tudi po izklopu ostanejo zelo 
vroči.

 − Po uporabi pustite, da se avtomat za peko kruha ohlaja vsaj 
30 minut, in ga šele nato očistite.

Pri prvih postopkih segrevanja lahko zaradi ostankov iz proizvodnega pro-
cesa nastaneta rahel dim in vonj. To je normalno in se po temeljitem čišče-
nju ne sme več dogajati.

1. Odstranite embalažni material in vse zaščitne folije.
2. Odprite pokrov 1  avtomata za peko kruha.
3. Snemite priključek za gnetenje 5  z osi 15  v smeri navzgor (glejte sl. E).
4. Previdno obrnite model 4 , tako da ga držite za ročaj 3 , v nasprotni smeri ur-

nega kazalca.
5. Izvlecite model iz avtomata za peko kruha v smeri navzgor (glejte sl. C).
6. Pred prvo uporabo očistite naštete dele avtomata za peko kruha, kot je opisano v 

poglavju „Čiščenje“:
• notranjost avtomata za peko kruha,
• grelni element 16 ,
• model,
• priključek za gnetenje,
• merilna posodica 7 ,
• merilna žliča 8 ,
• orodje za odstranjevanje 6 . 

7. Po čiščenju dobro posušite vse dele.
8. Vstavite model in priključek za gnetenje v avtomat za peko kruha (glejte sl. D in E).
9. Zaprite pokrov avtomata za peko kruha.

10. Električni vtič vtaknite v pravilno nameščeno električno vtičnico.
11. Da odstranite vse ostanke proizvodnega procesa, segrejte avtomat za peko kruha 

najprej brez testa. S tipko za meni („MENÜ“) 14  nastavite program za peko  
„14. Peka“ (glejte sl. B).
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12. Z tipkom za časovnik („TIMER“) 12  nastavite čas peke na 10 minut.
13. Poskrbite za zadostno prezračevanje, tako da npr. odprete okno.
14. Za zagon avtomata za peko kruha enkrat pritisnite na tipko za začetek/konec 

(„START“) 10 .
15. Počakajte, da se avtomat za peko kruha po koncu programa ohladi.
16. Odprite pokrov avtomata za peko kruha.
17. Ponovno očistite avtomat za peko kruha, zlasti grelni element ter model in priklju-

ček za gnetenje in vse dele posušite.
18. Ponovno vstavite model in priključek za gnetenje v avtomat za peko kruha  

(glejte sl. D in E).
19. Zaprite pokrov avtomata za peko kruha.

Funkcije
Programi peke
Avtomat za peko kruha omogoča 15 različnih programov za peko. Praviloma so sesta-
vljeni iz več faz, ki si sledijo v različnih zaporedjih:
• Predgretje: Čas, v katerem mora testo vsrkati tekočino.
• Gnetenje: Mešanje sestavin.
• Mirovanje: Čas, v katerem mora testo vziti.
• Pečenje: Dopeka gotovega testa.

Posebni programi peke „Testo“ („TEIG“), „Marmelada“ („MARMELADE“) in „Peka“  
(„BACKEN“) uporabljajo samo del teh faz. Naslednja tabela prikazuje 15 programov 
peke in njihove lastnosti:

Program peke Opis

1. Osnovni program 
(„GRUNDPROGRAMM“)

Za bel in mešan kruh, pretežno iz pšenične ali 
ržene moke.

2. Hitra peka 
(„SCHNELLBACKEN“)

Za gnetenje, vzhajanje testa in peko se porabi 
manj časa. Za ta program peke so primerni samo 
recepti, ki ne vsebujejo težkih sestavin ali krep-
kih vrst moke.

3. Peka piškotov 
(„SÜSSGEBÄCK“)

Za kruh s sestavinami iz sadnih sokov, s kokoso-
vimi kosmiči, z rozinami, s suhim sadjem, čokola-
do ali dodatnim sladkorjem. 
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Program peke Opis

4. Kruh s skorjo 
(„KRUSTENBROT“)

Za rahel kruh iz fino mlete moke. Daljši čas pe-
čenja poskrbi za hrustljavo skorjo. Program ni 
primeren za testo, ki vsebuje maslo, margarino 
ali mleko. 

5. Polnozrnato („VOLLKORN“) Za kruh iz krepkih vrst moke, npr. polnozrnata 
pšenična moka in ržena moka. 

6. Brez glutena („GLUTENFREI“) Za kruh iz brezglutenske moke in brezglutenskih 
mešanic.

7. Sladice („DESSERT“) Za izdelavo sladic.

8. Mešano („MIX“) Za mešanje moke s tekočimi sestavinami.

9. Testo („TEIG“) Za izdelavo testa brez peke.

10. Gnetenje („KNETEN“) Za izdelavo kvašenega testa brez peke.

11. Kolač („KUCHEN“) Za gnetenje, vzhajanje in peko sestavin.

12. Marmelada („MARMELADE“) Za izdelavo marmelade, džemov, želejev in sad-
nih namazov.

13. Jogurt („JOGHURT“) Za izdelavo jogurta.

14. Peka („BACKEN“) Samo za peko, brez gnetenja in mešanja.

15. Odtajanje („AUFTAUEN“) Za odtajanje zmrznjenih živil.

Ko priključite avtomat za peko kruha, se zasliši signalni zvok in na prikazovalniku 9  
se prikaže „3:00“. Program za peko „1. Osnovni program“ („GRUNDPROGRAMM“) je stan-
dardni program, puščici prikazujeta „750 g“ in „srednje“ („MITTEL“).

 − Za izbiro programa za peko pritisnite tipko za meni („MENÜ“) 14 .
 − Za izbiro med 500 g, 750 g ali 1 000 g pritisnite tipko za določanje količine testa 

(„GEWICHT“) 13 .
 − Za izbiro svetle („HELL“), srednje („MITTEL“) ali temne („DUNKEL“) skorje pritisnite 

tipko za regulacijo porjavitve („BRÄUNUNG“) 11 .
 − Program za peko zaženete s pritiskom na tipko za začetek/konec („START“) 10 . 

Med izvajanjem programa za peko so vse tipke izklopljene.
 − Program za peko začasno zaustavite s pritiskom na tipko za začetek/konec 

(„START“). Po 3 minutah se program za peko začne samodejno izvajati naprej.
 − Program za peko prekinete s pritiskom na tipko za začetek/konec za pribl. 3 se-

kunde, dokler ne zaslišite signalni zvok.
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Regulacija porjavitve
Z regulacijo porjavitve lahko nastavite, kako temno se bo spekla skorja vašega kruha. 
Imate izbiro med svetlo, srednje in temno skorjo. 

 − Za nastavljanje želene stopnje porjavitve skorje pritisnite tipko za regulacijo por-
javitve („BRÄUNUNG“) 11 .

Teža
 − Za izbiro želene neto teže (500 g, 750 g ali 1 000 g pritisnite tipko za določanje 

količine testa („GEWICHT“) 13 .

Pečenje s časovno zakasnitvijo
Avtomat za peko kruha lahko nastavite tako, da se zažene s časovno zakasnitvijo. V ta 
namen lahko programiranemu času dodate zakasnitev začetka v korakih po 10 minut.
Na prikazovalniku 9  je vedno prikazano skupno trajanje, ki je sestavljeno iz nastav-
ljenega dodatnega časa in trajanja programa. Maksimalno skupno trajanje znaša 
15 ur.
Primer: za zajtrk ob 7.00 uri želite sveže pečen bel kruh. Ker osnovni program („GRUND- 
PROGRAMM“) traja 3 ure in 50 minut, lahko avtomat za peko kruha predhodni večer, 
ne prej kot ob 18.00 uri, napolnite z vsemi sestavinami in nastavite program.
Nato z tipkom za časovnik („TIMER“) 12  podaljšajte skupni čas trajanja programa za 
peko (3 h 50 min) za nadaljnjih 9 h 10 min na skupno 13 h 00 min. Če sedaj zaženete 
avtomat za peko kruha, se dejanski program za peko začne komaj ob 3.10 uri. Beli 
kruh bo torej končan točno ob 7.00 uri.
Časovno zakasnitev je mogoče nastaviti samo pred začetkom programa.

1. Nastavite želeni program za peko, težo in stopnjo porjavitve.
2. Pritisnite ustrezno tipko za časovnik („TIMER“) „ “ za več časa ali „ “ za manj časa, 

da v korakih po 10 minut nastavite peko s časovnim zamikom.
Po končani peki se avtomat za peko kruha za eno uro samodejno prestavi v funkcijo 
za ohranjanje toplote.

Peke s časovnim zamikom ne uporabljajte z recepti, ki vsebujejo mlečne 
izdelke ali druge sestavine, kot so jajca, mleko, smetana ali sir.
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Funkcija ohranjanja toplote
Po končani peki avtomat za peko kruha 10-krat zapiska in se za 60 minut preklopi v 
funkcijo za ohranjanje toplote. Na prikazovalniku 9  je prikazano „00:00“, puščica 
kaže na „Ohranjanje toplote“ („WARMHALTEN“) in utripa. Po 60 minutah puščica kaže 
na „Gotovo“ („FERTIG“) in avtomat za peko kruha po eni minuti prikaže osnovni pro-
gram („GRUNDPROGRAMM“).

 − Za prekinitev funkcije ohranjanja toplote tipko za začetek/konec („START“) 10  
držite pritisnjeno 3 sekunde.

Če kruh vzamete iz modela takoj po peki, boste preprečili temnenje skorje.

Uporaba
Postavitev avtomata za peko kruha
Upoštevajte, da testo različno močno vzhaja glede na nizke ali visoke temperature v 
prostoru. Idealna temperatura prostora je med 15 °C in 34 °C.

1. Avtomat za peko kruha položite na ravno in stabilno površino.
2. Vtaknite električni vtič v prosto dostopno, pravilno nameščeno vtičnico.

Sestavljanje avtomata za peko kruha
1. Popolnoma odprite pokrov 1  (glejte sl. A).
2. Namastite priključek za gnetenje 5  in os 15  v modelu 4 , da se pri pečenju ne 

zlepita s testom.
3. Priključek za gnetenje namestite na os (glejte sl. E).
4. Vstavite model, rahlo obrnjen v nasprotno smer urnega kazalca, na držalo na dnu 

notranjosti.
5. Zavrtite model v smeri urnega kazalca, da se usede v držalo. Model mora čvrsto 

sedeti na sredini med stenami (glejte sl. D).

Dodajanje sestavin in nastavljanje programa za peko
1. Odprite pokrov 1  avtomata za peko kruha in model 4  napolnite s sestavinami 

v navedenem zaporedju:
• Najprej model napolnite z vsemi tekočimi sestavinami in maščobami.
• Nato dodajte suhe sestavine za testo, npr. moko, sladkor, sol. Če uporabljate 

sol, jo dodajte kot prvo suho sestavino.
• Na koncu dodajte sredstvo za vzhajanje, kot sta kvas ali pecilni prašek, da se 

ne bosta neposredno dotikala tekočih sestavin ali soli.
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2. Zaprite pokrov avtomata za peko kruha.
3. Električni vtič vtaknite v pravilno nameščeno električno vtičnico.
4. S tipko za meni („MENÜ“) 14  izberite želeni program za peko.
5. Če želite in če je na voljo v tem programu za peko, s tipko za določanje količine  

testa („GEWICHT“) 13  nastavite količino testa.
6. Če želite in če je na voljo v tem programu za peko, s tipko za regulacijo porjavitve 

(„BRÄUNUNG“) 11  nastavite želeno barvo skorje.
7. Če želite in če je v izbranem programu za peko na voljo, uporabite tipko za časov-

nik („TIMER“) 12 , da peko zaženete s časovno zakasnitvijo:
• Da povečate časovno zakasnitev, pritisnite tipko za časovnik („TIMER“) na stra-

ni, označeni s „ “.
• Da zmanjšate časovno zakasnitev, pritisnite tipko za časovnik („TIMER“) na 

strani, označeni z „ “.
Na prikazovalniku 9  je prikazano skupno trajanje do konca peke.

Začetek programa za peko
 − Program za peko zaženete z enim kratkim pritiskom na tipko za začetek/konec 

(„START“) 10  (glejte sl. B). Program za peko se zažene s kratkim signalnim zvo-
kom. Na prikazovalniku 9  je prikazan preostali čas delovanja.

Aktivne programe za peko prepoznate po tem, da na prikazu časa na prikazovalniku 
utripa dvopičje.
Nekateri programi za peko omogočajo dodajanje dodatnih sestavin v testo pred peko 
(npr. suho sadje, čokoladne mrvice). Če avtomat za peko kruha vklopite brez časovne 
zakasnitve, vas signalni zvoki opozorijo, kdaj lahko te sestavine dodate v testo.
Konec programa za peko je najavljen z 10 dolgimi signalnimi zvoki. Nato se pri večini 
programov za peko vklopi funkcija ohranjanja toplote (glejte poglavje „Funkcija ohra-
njanja toplote“).
Pri delovanju s časovno zakasnitvijo se signalni zvoki ne aktivirajo.

Ročna ustavitev programa za peko
 − Program za peko prekinete s pritiskom na tipko za začetek/konec („START“) 10  

za pribl. 3 sekunde, da zaslišite dolg signalni zvok, ki potrdi prekinitev programa 
(glejte sl. B).

Na prikazovalniku 9  so nato ponovno prikazane začetne nastavitve.
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Odstranitev kruha

 POZOR!

Nevarnost opeklin! 
Deli avtomata za peko kruha lahko tudi po izklopu ostanejo zelo 
vroči.

 − Nadenite si toplotno izolirane kuhinjske rokavice ali uporabite 
kuhinjsko krpo, ko se dotikate vročih delov avtomata za peko 
kruha.

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb!
Če udarite na dno ali rob modela, da bi sprostili kruh iz njega, ga 
lahko poškodujete.

 − Ne udarjajte na dno ali rob modela.
 − Z dnom ali robom modela ne udarjajte ob trde površine ali 

predmete.
 − Po potrebi uporabite mehko, proti vročini odporno lopatico, da 

sprostite kruh iz modela.
1. Če avtomat za peko kruha še deluje v načinu ohranjanja toplote, ko želite  

odstraniti kruh, pritisnite tipko za začetek/konec („START“) 10  za pribl. 3 sekunde 
(glejte sl. B). S tem izklopite funkcijo ohranjanja toplote.

2. Za popoln izklop avtomata za peko kruha izvlecite električni vtič iz električne 
vtičnice.

3. Nadenite si toplotno izolirane kuhinjske rokavice ali uporabite kuhinjsko krpo, ko 
se dotikate vročih delov avtomata za peko kruha.

4. Odprite pokrov 1  avtomata za peko kruha.
5. Previdno obrnite model 4 , tako da ga držite za ročaj 3 , v nasprotni smeri ur-

nega kazalca.
6. Izvlecite model iz avtomata za peko kruha v smeri navzgor (glejte sl. C).
7. Previdno ločite kruh z mehko, proti vročini odporno lopatico od stranic modela.

8. Obrnite model in previdno stresite kruh na krožnik ali kuhinjsko mrežo.
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9. Če je priključek za gnetenje 5  še vedno spodaj v kruhu, ga previdno odstranite z 
orodjem za odstranjevanje 6 .

10. Preden začnete rezati kruh, počakajte najmanj 20 minut, da se ohladi.
11. Počakajte, da se avtomat za peko kruha in vsi ostali deli popolnoma ohladijo in jih 

nato očistite (glejte poglavje „Čiščenje“).

Prekinitev električnega toka
V primeru izpada elektrike se program za peko samodejno nadaljuje v 10 minutah. Če 
izpad elektrike traja dlje kot 15 minut, se program za peko prekine. Če testo že začne 
vzhajati, ga morate zavreči. Če testo še ni vzhajalo, lahko nadaljujete s programom za 
peko.

Recepti
V nadaljevanju so navedeni nekateri predlogi receptov za vaš avtomat za peko kruha.  
Obvestilo: 1 ČŽ ustreza pribl. 3 g.

Običajni kruh
Sestavine za 500 g kruha za 750 g kruha za 1000 g kruha
Voda 180 ml 260 ml 320 ml

Sol* 1 ČŽ 1,5 ČŽ 2 ČŽ

Sladkor* 2 JŽ 2,5 JŽ 3 JŽ

Olje 2,5 JŽ 3 JŽ 4 JŽ

Pšenična 
moka

300 g 400 g 500 g

Kvas** 0,8 ČŽ 1 ČŽ 1,2 ČŽ

Hitro pečen kruh
Sestavine za 500 g kruha za 750 g kruha za 1000 g kruha
Voda 180 ml 260 ml 320 ml

Sol* 1 ČŽ 1,5 ČŽ 2 ČŽ

Sladkor* 2 JŽ 2,5 JŽ 3 JŽ

Olje 2,5 JŽ 3 JŽ 4 JŽ

Pšenična 
moka

300 g 400 g 500 g

Kvas** 2,5 ČŽ 3 ČŽ 3,5 ČŽ
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Sladki kruh
Obvestilo: Avtomat za peko kruha med izvajanjem programa nekajkrat zapiska. Takrat 
lahko po želji dodate dodatke, kot so sadni sokovi, kokosovi kosmiči, rozine, suho  
sadje, čokolada ali dodate sladkor.

Sestavine za 500 g kruha za 750 g kruha za 1000 g kruha
Voda 160 ml 240 ml 300 ml

Sol* 0,5 ČŽ 0,5 ČŽ 1 ČŽ

Sladkor* 30 g 45 g 60 g

Olje 1 JŽ 1,5 JŽ 2 JŽ

Pšenična 
moka

25 g 30 g 40 g

Polnozrnata 
moka

300 g 400 g 500 g

Kvas** 1 ČŽ 1,25 ČŽ 1,5 ČŽ

Polnozrnati kruh
Sestavine za 500 g kruha za 750 g kruha za 1000 g kruha
Voda 180 ml 260 ml 320 ml

Sol* 0,5 ČŽ 1 ČŽ 1,5 ČŽ

Sladkor* 2,5 JŽ 3 JŽ 3,5 JŽ

Olje 2 JŽ 2,5 JŽ 3 JŽ

Pšenična 
moka

160 g 210 g 250 g

Polnozrnata 
moka

140 g 210 g 250 g

Kvas** 1,25 ČŽ 1,5 ČŽ 2 ČŽ
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Brezglutenski kruh
Sestavine za 500 g kruha za 750 g kruha za 1000 g kruha
Voda 150 ml 210 ml 270 ml

Sol* 1,5 ČŽ 1 ČŽ 0,5 ČŽ

Sladkor* 2,5 JŽ 3 JŽ 3,5 JŽ

Olje 2 JŽ 2,5 JŽ 3 JŽ

Bre-
zglutenska 
moka

140 g 210 g 280 g

Koruzna 
moka

140 g 210 g 280 g

Kvas** 1 ČŽ 1,25 ČŽ 1,5 ČŽ

Sladice
Sestavine Količina
Jajca 2 kosa

Mleko 1 merilna posodica

Kuhan riž 1,5 merilne posodice

Sladkor* 0,5 merilne 
posodice

Rozine 0,5 merilne 
posodice

Testo
Sestavine za 750 g za 1000 g
Voda 260 ml 330 ml

Sol* 1 ČŽ 1 ČŽ

Olje 2,5 JŽ 3 JŽ

Pšenična moka 400 g 560 g

Kvas** 1,5 ČŽ 1,5 ČŽ
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Kolač
Sestavine Količina
Voda 30 ml

Jajca 3 kosi

Sladkor* 0,5 merilne 
posodice

Olje 2 JŽ

Moka z dodatkom 
pecilnega praška

280 g

Kvas 1 ČŽ

Najprej v vodi in jajcih raztopite sladkor. Maso zmešajte z električnim mešalnikom, 
nato pa dodajte moko in druge sestavine.

Marmelada
Sestavine Količina
Sadje 3 merilne 

posodice

Jedilni škrob 0,5 merilne 
posodice

Sladkor* 1 merilna posodi-
ca, po želji

Po želji lahko dodate še nekaj vode.

Jogurt
Sestavine Količina
Mleko 1 l

Mlečnokislinske 
bakterije

100 ml

*Dodajte na robu. 
**Položite na suho moko, pazite, da ne pride v stik s tekočino.
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Čiščenje

 POZOR!

Nevarnost opeklin! 
Deli avtomata za peko kruha lahko tudi po izklopu ostanejo zelo 
vroči.

 − Po uporabi pustite, da se avtomat za peko kruha ohlaja vsaj 
30 minut, in ga šele nato očistite.

OBVESTILO!

Nevarnost električnega kratkega stika!
Če v ohišje izdelka zaide voda ali druge tekočine, lahko pride do 
kratkega stika.

 − Avtomata za peko kruha nikoli ne potapljajte v vodo ali druge 
tekočine.

 − Pazite, da v ohišje ne steče voda ali druga tekočina.
 − Pred čiščenjem vedno izvlecite električni vtič iz električne  

vtičnice.

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb!
Zaradi nepravilnega ravnanja z avtomatom za peko kruha lahko 
pride do poškodb avtomata za peko kruha.

 − Za čiščenje ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev, krtač 
s kovinskimi ali najlonskimi ščetinami ter ostrih ali kovinskih 
predmetov, kot so noži, trde lopatice in podobno. Omenjene 
snovi lahko poškodujejo površine.

 − Avtomata za peko kruha in pribora v nobenem primeru ne 
dajajte v pomivalni stroj. Tako bi ga lahko uničili.
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Čiščenje modela in priključka za gnetenje
1. Pred čiščenjem izvlecite električni vtič iz električne vtičnice.
2. Počakajte, da se avtomat za peko kruha popolnoma ohladi.
3. Odprite pokrov 1  avtomata za peko kruha.
4. Snemite priključek za gnetenje 5  z osi 15  v smeri navzgor (glejte sl. E).
5. S toplo vodo očistite priključek za gnetenje.
6. Previdno obrnite model 4 , tako da ga držite za ročaj 3 , v nasprotni smeri  

urnega kazalca.
7. Izvlecite model navzgor in ven iz avtomata za peko kruha.

8. S toplo vodo očistite model.
9. Počakajte, da se vsi deli popolnoma posušijo.

10. Ponovno vstavite model in priključek za gnetenje v avtomat za peko kruha  
(glejte sl. D in E).

11. Zaprite pokrov avtomata za peko kruha.

Čiščenje ohišja
1. Izvlecite električni vtič iz električne vtičnice.
2. Počakajte, da se avtomat za peko kruha popolnoma ohladi.
3. Odprite pokrov 1  avtomata za peko kruha.
4. Odstranite model 4 , da boste lahko v celoti očistili ohišje (glejte poglavje „Čišče-

nje modela in priključka za gnetenje“).
5. Previdno obrišite notranjost ohišja, vklj. z grelnim elementom 16 , z rahlo navla-

ženo krpo (glejte sl. F).
6. Od znotraj in zunaj obrišite pokrov in kontrolno okence 2  z rahlo navlaženo krpo 

(glejte sl. A).
7. Počakajte, da se vsi deli popolnoma posušijo.

8. Ponovno vstavite model in priključek za gnetenje 5  v avtomat za peko kruha 
(glejte sl. D in E).

9. Zaprite pokrov avtomata za peko kruha.

Shranjevanje
Preden izdelek shranite, poskrbite, da bodo vsi deli popolnoma suhi.

1. Izvlecite električni vtič iz električne vtičnice.
2. Pred skladiščenjem počakajte, da se avtomat za peko kruha popolnoma ohladi.
3. Pred shranjevanjem očistite avtomat za peko kruha (glejte poglavje „Čiščenje“).
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4. Položite merilno žličo 8 , merilno posodico 7  in priključek za gnetenje 5  v 
model 4  in zaprite avtomat za peko kruha.

5. Shranite avtomat za peko kruha na suhem mestu.

Kode napak
Če pride do tehničnih težav, so te deloma prepoznane in v obliki kod napak prikazane 
na prikazovalniku 9 . 

Koda 
napake

Možni vzrok Možna odprava napake

H:HH Temperatura modela 4  
je previsoka.

Pritisnite tipko za začetek/konec 
(„START“) 10 , da zaustavite program za 
peko, izvlecite električni vtič iz električne 
vtičnice, odprite avtomat za peko kruha 
in počakajte 10–20 minut, da se popolno-
ma ohladi.

E:E0 Temperaturni senzor je 
okvarjen.

Pritisnite tipko za začetek/konec 
(„START“), da zaustavite program za 
peko, izvlecite električni vtič iz električne 
vtičnice, nato pa naj avtomat za peko 
kruha preverijo na servisu.

Tehnični podatki
Model: BM8010
Izmenična napetost: 220–240 V~; 50/60 Hz
Moč: 600 W
Razred zaščite: I
Teža: 4 kg
Dimenzije (Š × V × G): pribl. 29 × 30 × 34 cm
Številka izdelka: 62913

Izjava o skladnosti
Izjavo o skladnosti EU lahko zahtevate na naslovu, navedenem na pri-
loženem garancijskem listu.
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Odlaganje med odpadke
Odlaganje embalaže med odpadke

Embalažo med odpadke odložite ločeno po vrstah materialov. Lepenko in 
karton zavrzite med odpadni papir, folije pa med odpadke za recikliranje.

Odlaganje avtomata za peko kruha med odpadke
(Velja v Evropski uniji in drugih evropskih državah s sistemi za ločeno zbiranje sekun-
darnih surovin)

Odpadnih naprav ni dovoljeno odlagati med gospodinjske odpadke! 
Ko avtomata za peko kruha ni več mogoče uporabljati, je vsak potrošnik 
zakonsko obvezan, da stare naprave odda ločeno od gospodinjskih 
odpadkov, npr. na zbirnem mestu občine/dela mesta, kjer stanuje. Tako 
se zagotovi strokovno recikliranje odpadnih naprav in preprečijo nega-
tivni vplivi na okolje. Zato so električne naprave označene s tukaj prikaza-
nim simbolom.
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