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Függetlenül attól, hogy termékinformációkra, cserealkatrészekre vagy tar-
tozékokra 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-service.hu.

* A QR kód olvasó használata során az internetkapcsolatért a  
szolgáltatójával fennálló szerződés szerint fizetnie kell.

QR kódokkal gyorsan és egyszerűen célba érni
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A csomag tartalma/a készülék részei
1 Tető

2 Nézőablak

3 Sütőforma

4 Dagasztószár

5 Kihúzószerszám

6 Mérőpohár

7 Mérőkanál

8 Programnevek (matricaként is, különböző nyelveken – a csomag része)

9 Kezelőfelület

10 Kijelző

11 Tésztamennyiség kijelző

12 Menügomb

13 Tésztamennyiség gomb

14 Barnításszabályozó gomb

15 Időzítő gomb

16 Start/stop gomb

17 Barnításbeállítás kijelző

18 Tengely

19 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  
károsodásához 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.
A használati útmutató ügyfélszolgálatunktól PDF fájlformátumban is megigényelhető.

Jelmagyarázat
A használati útmutató a következő jelöléseket használja a kenyérsütőgépen vagy a 
csomagolásán.

 FIGYELMEZTETÉS!
A jelzőszimbólum/-szó közepes kockázatú veszélyt 
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 köze-
pesen súlyos sérülésekhez vezethet.

ÉRTESÍTÉS! Ez a jelzőszó a lehetséges anyagi károkra 
figyelmeztet.

Ez a jel az összeszereléssel, használattal kapcsolatosan nyújt hasznos 
kiegészítő tudnivalókat.

Megfelelőségi nyilatkozat (lásd „Megfelelőségi nyilatkozat” c. fejezet): Az 
itt látható jellel ellátott termékek teljesítik az Európai Gazdasági Térség 
összes vonatkozó közösségi előírását.
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Vigyázat: Forró felületek.

A (GS jelzés) biztonsági tanúsítvány azt igazolja, hogy a bevizsgált termék 
megfelel a német termékbiztonsági (ProdSG) jogszabályok követelmé-
nyeinek. A GS jelölés azt jelenti, hogy rendeltetésszerű és megfelelő, 
előre látható felhasználás mellett a termék nem veszélyezteti személyek 
biztonságát és egészségét.

Biztonság

Rendeltetésszerű használat
A kenyérsütőgép tésztakészítésre, sütésre, sőt lekvár befőzésére is használható.  
Kizárólag magánhasználatra szolgál, iparűzési célra 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. Bármely 
más használat rendeltetésellenes használatnak minősül, anyagi kárt és/vagy személyi 
sérülést okozhat. A kenyérsütőgép nem gyermekeknek való 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  
hálózati feszültsége megegyezik a típustáblán megadott  
feszültséggel.
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 − A kenyérsütőgépet csak jól hozzáférhető hálózati aljzathoz 
csatlakoztassa, hogy gond esetén gyorsan le tudja választani 
azt az elektromos hálózatról.

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

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

 − A kenyérsütőgépet nem szabad külső időkapcsoló órával vagy 
külön távirányító rendszerrel üzemeltetni.

 − Ne merítse vízbe, folyadékba magát a kenyérsütőgépet, sem a 
hálózati kábelt vagy a csatlakozót. 

 − Ne érjen nedves kézzel a hálózati csatlakozóhoz.
 − A hálózati csatlakozót soha ne a hálózati kábelnél, hanem a 

dugónál fogva húzza ki az aljzatból.
 − 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 kádba 

vagy mosdókagylóba eshet.
 − Soha ne nyúljon az elektromos készülék után, ha az vízbe 

esett. Ilyen esetben azonnal húzza ki a hálózati dugót.
 − Akadályozza meg, hogy a gyerekek bármit is a kenyérsü-

tőgépbe dughassanak.
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 − Amikor nem használja a kenyérsütőgépet, azt éppen tisztítja, 
olyan alkatrészeit közelíti meg, melyek üzem közben mozognak, 
illetve ha üzemzavar lép fel, mindig kapcsolja ki a kenyérsütőgépet 
és húzza ki a csatlakozót a dugaszoló aljzatból.

 − Ügyeljen, hogy a kenyérsütőgép forgó részei ne érjenek a 
hálózati kábelhez.

 − Ha a kenyérsütőgép hálózati kábele megsérült, a  
veszélymegelőzés érdekében ki kell cseréltetni a gyártóval, az 
ügyfélszolgálattal vagy hasonló képzettségű személlyel. 

 FIGYELMEZTETÉS!
Sérülésveszély!
Ha túl közel kerül a haja vagy a ruházata a kenyérsütőgép forgó 
részeihez, a készülék beránthatja azokat.

 − Tartson megfelelő távolságot a forgó részektől.

 FIGYELMEZTETÉS!
Veszélyes a gyermekekre és a korlátozott fizikai, érzékszervi 
vagy mentális képességű személyekre (például az idősebb 
emberekre, és azokra, akik nincsenek fizikai vagy szellemi  
képességeik teljes birtokában) vagy azon személyekre, akik 
nem rendelkeznek megfelelő tapasztalattal és tudással (pél-
dául a nagyobb gyerekekre).

 − A kenyérsütőgépet 8 év feletti gyermekek, valamint korlátozott 
fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű személyek, továbbá 
olyanok, akik nem rendelkeznek megfelelő tapasztalattal és 
tudással, csak felügyelet mellett használhatják, vagy abban az 
esetben, ha eligazítást kaptak a kenyérsütőgép biztonságos 
használatára vonatkozóan, és az abban rejlő esetleges  
veszélyeket megértették. Gyermekek nem játszhatnak a  
kenyérsütőgéppel. Tisztítást és felhasználói karbantartást 
gyermek felügyelet nélkül nem végezhet.
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 − 8 évesnél fiatalabb gyerekeket ne engedjen a kenyérsütőgép 
és a csatlakozóvezeték közelébe.

 − Üzem közben ne hagyja felügyelet nélkül a kenyérsütőgépet.
 − Ne engedje, hogy a gyermekek a csomagolófóliával játsszanak.  

Játék közben belegabalyodhatnak és megfulladhatnak.
 − Tisztítást vagy karbantartási munkálatot nem végezhet gyermek, 

kivéve, ha elmúlt 8 éves, és felügyelik.

 FIGYELMEZTETÉS!
Forrázás- és égésveszély!
Működés közben forró gőz távozik a kenyérsütőgépből és a  
felforrósodnak az elemei. A kenyérsütőgép szakszerűtlen használata 
forrázáshoz és égési sérüléshez vezethet.

 − A gőzkieresztő nyílásokon át forró gőz távozik! Minden gyúlékony 
tárgytól, például függönytől, kárpittól tartson megfelelő távolságot.

 − Üzem közben ne érjen puszta kézzel a kenyérsütőgép forró 
részeihez. Használjon hőszigetelt konyhakesztyűt vagy  
edényfogót fület a kenyérsütőgép megfogására és a megsült 
kenyér kivételére.  
A többi használó figyelmét is hívja fel a veszélyekre!

 − Ügyeljen arra, hogy a lekapcsolás után is távozhat forró gőz a 
kenyérsütőgépből!

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

 − Azonnal húzza ki a hálózati dugót a dugaljból. 
 − Védőkesztyűvel vegye ki a sütőformát.
 − Az 1000 grammos recepteknél semmiképp ne növelje tovább a 

mennyiségeket.
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ÉRTESÍTÉS!

Meghibásodás veszélye!
Működés közben forró gőz távozik a kenyérsütőgépből és a  
felforrósodnak az elemei. A kenyérsütőgép szakszerűtlen használata 
meghibásodáshoz vagy más tárgyak sérüléséhez vezethet.

 − Tartsa minden, a hőre érzékeny és könnyen gyulladó tárgytól 
(pl. függöny) számított kellő biztonsági távolságot.

 − Működés közben ne takarja le a kenyérsütőgépet.
 − Ne állítsa kenyérsütőgépet közvetlenül fal mellé, faliszekrény 

alá vagy hasonló helyre.
 − A tűz megelőzésére ne használjon alufóliát és más anyagokat 

a kenyérsütőgépben.
 − A kenyérsütőgépet jól hozzáférhető, vízszintes, száraz, hőálló 

és kellően stabil munkafelületre helyezze.

ÉRTESÍTÉS!

Anyagi károk veszélye!
A kenyérsütőgép szakszerűtlen használata a készülék  
meghibásodásához vagy más anyagi károkhoz vezethet.

 − Ne tegye a kenyérsütőgépet a munkafelület szélére vagy  
peremére. 

 − Soha ne helyezze a kenyérsütőgépet forró felületre vagy annak 
közelébe (pl. tűzhelylap stb.).

 − Ne érintse a hálózati kábelt a forró részekhez.
 − Ne tegye ki magas hőmérsékletnek (fűtőtest stb.) vagy az időjárás 

viszontagságainak (eső stb.).  
Soha ne töltsön folyadékot a kenyérsütőgépbe.

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

 − A kenyérsütőgépet semmi esetre se tegye mosogatógépbe. 
Ezáltal tönkremegy.



Első használatba vétel

info@hup-service.hu

HU

HU +36-20-244-1048
ÜGYFÉLSZOLGÁLAT 13

 − Ha a kenyérsütőgép műanyag részein repedés, hasadás vagy 
deformáció látható, ne használja tovább. A termék sérült  
alkatrészeit kizárólag eredeti, az adott termékhez való  
alkatrészekkel pótolja.

 − 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 sütőformá-
hoz és a dagasztószárhoz hegyes, éles vagy súroló tárgyakat.

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. Forduljon a gyártóhoz a jótállási tájékoztatón megadott 
szervizcímen.

Alaptisztítás
Az első felfűtés során enyhe füst és kellemetlen szag keletkezhet az el-
párolgó gyártási maradványok miatt. Ez nem rendellenes és az alap-
tisztítás után nem fog többet jelentkezni.

1. Távolítsa el a csomagolóanyagot és az összes védőfóliát.
2. Nyissa ki a kenyérsütőgépet úgy, hogy teljesen felhajtja a tetőt 1  (lásd az A ábrát).
3. Húzza le a dagasztószárat 4  a tengelyről 18  (lásd az E ábrát).
4. Hajtsa fel a sütőforma 3  fogóját (lásd a C ábrát).
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5. Óvatosan fordítsa a sütőformát a fogójánál fogva az óramutató járásával ellentétes 
irányba.

6. Húzza ki a sütőformát a kenyérsütőgépből.
7. Az első használat előtt tisztítsa meg a kenyérsütőgép minden részét a „Tisztítás” 

című fejezetben leírtak szerint:
• a kenyérsütő automata belső terét,
• a fűtőelemet,
• a sütőformát,
• a dagasztószárat,
• a mérőpoharat,
• a mérőkanalat,
• a kihúzószerszámot.

8. Tisztítás után minden elemet hagyjon alaposan megszáradni.
9. Ragassza rá az Ön nyelvén készült, a programokat jelző matricát 8  a tető külső 

részére, a nézőablak 2  alá (lásd az A ábrát). Az Ön nyelvére fordított matricát 
mellékeltük a kenyérsütőgéphez.

10. Tegye a sütőformát és a dagasztószárat 4  a kenyérsütőgépbe  
(lásd a D ábrát és az E ábrát).

11. Zárja le a kenyérsütőgépet a tető lehajtásával (lásd az A ábrát).
12. Dugja a hálózati csatlakozódugót egy előírásszerűen telepített csatlakozóaljzatba. 
13. A gyártási maradványok teljes eltávolításához fűtse fel egyszer tészta nélkül a ke-

nyérsütőgépet. A menügombbal 12  állítsa be a „12. Sütés” programot  
(lásd a B ábrát).

14. Az időzítő gombbal 15  állítson be 10 perc sütési időt.
15. Gondoskodjon a megfelelő szellőzésről, például nyisson ablakot.
16. Egyszer nyomja meg a start/stop gombot 16  a kenyérsütőgép indításához.
17. A kenyérsütőgépet a program végén hagyja lehűlni.

18. Nyissa ki a kenyérsütőgépet úgy, hogy teljesen felhajtja a tetőt 1  (lásd az A ábrát).
19. Újra vegye ki a dagasztószárat és a sütőformát a kenyérsütőgépből  

(lásd a C ábrát és az E ábrát).
20. Tisztítsa meg kenyérsütőgépet, különösen a fűtőelemet 19  (lásd az F ábrát),  

valamint a sütőformát 3  és a dagasztószárat 4  (lásd az A ábrát), és szárítsa 
meg minden részét.

21. Helyezze vissza a sütőformát és a dagasztószárat a kenyérsütőgépbe  
(lásd a D ábrát és az E ábrát).

22. Zárja le a kenyérsütőgépet a tető lehajtásával (lásd az A ábrát).
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Funkciók
Sütőprogramok
A kenyérsütőgép 12 különböző sütőprogramot kínál. A sütőprogramok több szakaszból 
állnak, amelyek különböző sorrendben kombinálva használhatók.
• Előmelegítési idő: Az az idő, ami alatt a tészta folyadékot vesz fel.
• Dagasztás: A hozzávalók összekeverése.
• Pihentetési idő: Az az idő, amelyben a tészta megkel.
• Sütés: A kész tészta kisütése.

A „Tészta”, „Lekvár” és a „Sütés” különprogramok a programszakaszoknak csak egy-egy 
részét jelentik. Összesen 53 programváltozat kombinálható. A következő táblázat  
12 sütőprogramot tartalmaz tulajdonságokkal és időtartamokkal együtt:

Sütőprogram Leírás Működé-
si idő

Alapprogram Normál kenyértészta dagasztása, pihentetési 
idői és sütése. Ebben a programban egyéb hoz-
závalókat is tehet a tésztába az ízek variálására.

3 óra 00 
perc

Fehér kenyér Fehér kenyér dagasztása, pihentetési idői és 
sütése. A pihentetési idő hosszabb. A programmal 
sütött kenyér általában lazább belű és ropogós 
héjú, mint például a bagett.

3 óra 50 
perc

Teljes kiőrlésű kenyér Teljes kiőrlésű kenyér dagasztása, pihentetési 
idői, előmelegítése és sütése. A programnak 
hosszabb az előmelegítési ideje, hogy a gabona 
fel tudja venni a vizet és megdagadhasson.
Nem javasolt a programot késleltetési idővel 
üzemeltetni, mivel a gabona már az előfutási 
idő alatt megdagad.

3 óra 40 
perc

Gyors program Sütőporos vagy szódabikarbónás kenyértészta 
dagasztása, pihentetési idői és sütése. A program 
rövidebb sütés idejű. A programmal sütött 
kenyér normál esetben tömörebb belsejű és 
kisebb.
A programban nincs időkésleltetési lehetőség.

2 óra 00 
perc

Édes sütemény Édes sütemények dagasztása, pihentetési idői 
és sütése. A programmal sütött kenyér normál 
esetben ropogós.

2 óra 55 
perc
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Sütőprogram Leírás Működé-
si idő

Rövid program 
(rövidebb kelesztési 
idővel)

Különlegesen gyors sütéshez dagasztás, pi-
hentetési idők és sütés. A programmal sütött 
kenyér általában még kisebb és tömörebb, mint 
a gyors sütéssel készített.
A programban nincs időkésleltetési lehetőség.

1 óra 38 
perc

Gluténmentes A programhoz más előmelegítési és pihentetési 
idő tartozik, mert a gluténmentes lisztek vagy 
sütőkeverékek több időt igényelnek, hogy 
felvegyék a folyadékot és mások a hozzá tartozó 
pihentetési idők is.

3 óra 20 
perc

Tészta A program csak a dagasztást és a pihentetési 
időket tartalmazza. Használja pizza- vagy  
zsemletészta készítéséhez, amelyet sütőben kell 
kisütni.
A program nem tartalmaz időkésleltetést és 
barnaságszabályozást.

1 óra 30 
perc

Lekvár Lekvár- és dzsemfőző program.
A program nem tartalmaz időkésleltetést és 
barnaságszabályozást.

1 óra 20 
perc

Kalács A program sütőporos vagy szódabikarbónás 
kalács- és péksütemény tészta készítésére 
használható.

1 óra 25 
perc

Szendvics Laza belű, vékony, lágy héjú szendvicskenyeret 
sütő program. 

3 óra 00 
perc

Sütés Ezzel a programmal előkészített tészta 
süthető. Nincs dagasztás, tésztapihentetés és 
előmelegítés. A programot más programok is 
használják a sütési idő meghosszabbítására.
A sütési idő perces egységekben állítható be  
10 és 60 perc között.

10 min – 
60 min
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Barnaságszabályozó
A barnaságszabályozóval állítható be, hogy milyen sötét legyen a megsült kenyér 
héja. Világos, közepes és sötét héj között lehet választani. Az aktuális beállítást a  
kijelzőn a megfelelő szimbólumon lévő nyíl jelzi ki:

Világos héj,

Középbarna héj,

Sötét héj.
A következő programokkal nem szabályozható a barnaság:
• Tészta
• Lekvár

Tésztamennyiség beállítás
A sütőprogramok sütési idői különböző mennyiségű tésztákhoz állíthatók be:
• 750G: 750 gramm péktermékhez szükséges tésztához.
• 1000G: 1000 grammos péktermékhez szükséges tésztához.

Az aktuális beállítást nyíl jelzi a kijelző jobb oldalán.
Nem állítható be tésztamennyiség a következő programokhoz:
• Gyors program
• Tészta
• Lekvár
• Kalács
• Sütés

Késleltetett idejű sütés
A kenyérsütőgép beállítható úgy is, hogy késleltetett időben végezze el a sütést. 
Ilyenkor adjon a programfutási időhöz 10 perces lépésekben állítható előfutási időt.  
A kijelző mindig azt a teljes időtartamot mutatja, amely a beállított előfutási időből és  
a program időtartamából áll. A maximális teljes időtartam 13 óra.
Például: Reggel 7:00 órakor szeretne frissen sütött fehér kenyeret enni. A fehér kenyér 
program 3 óra 50 percig tart, vagyis a kenyérsütőgépet már előző este legkorábban 
18:00 órakor megtöltheti a hozzávalókkal és beállíthatja. Az időzítő gombbal hosszabbítsa 
meg a sütőprogram teljes idejét (3 óra 50 perc) további 9 óra 10 perccel, összesen  
13 órára. Ha elindítja most a kenyérsütőgépet, maga a sütőprogram csak  
3 óra 10 perckor fog elkezdődni. A fehér kenyér tehát pontosan 7:00 órára lesz kész.
Időkésleltetés csak a program indítása előtt állítható be.
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Funkciók

A következő programok nem indíthatók késleltetve:
• Gyors program
• Rövid program
• Lekvár
• Sütés

Melegen tartó funkció
A sütőprogram befejezése után automatikusan kezdődik a melegen tartó funkció. Ez 
a funkció akár 60 percen át is melegen tartja a kenyeret. A melegen tartás kézzel bármikor 
megszakítható.
A következő programokban nincs melegen tartó funkció:
• Lekvár
• Tészta

Memóriafunkció
A memóriafunkció kb. 10 percre elmenti a folyamatban lévő sütőprogram aktuális 
állapotát. Így a kenyérsütőgép az éppen tartó programot rövid idejű áramszünet után 
automatikusan tudja folytatni.
Hosszabb áramkimaradás esetén a kenyérsütőgépet kézzel újra kell indítani. Ilyen 
esetben vegye ki a sületlen kenyeret a kenyérsütőgépből, tisztítsa meg a készüléket, 
és friss hozzávalókból süssön új kenyeret.
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Vezérlőelemek
A következő táblázat összefoglalja kenyérsütőgép kezelőfelületének elemeit  
(lásd a B ábrát):

Vezérlőelem Leírás
Kijelző A hálózati dugó dugaljra csatlakoztatásával kapcsolja 

be a kenyérsütőgépet. A kijelző világít és a normál 
beállításokat mutatja.
A kijelzőn a programszámok,  
a programfutási idő a beállított időkésleltetéssel, valamint, 
ha rendelkezésre áll, a barnítási fok és a tésztamennyiség 
beállítás jelennek meg.

Start/stop gomb Ezzel a gombbal indítja és állítja meg a sütőpro-
gramokat. Program indítása után már csak a start/stop 
gomb aktív.
A kézzel megállított program nem folytatható tovább, 
hanem az elejétől újra kell indítani.

Menügomb Ezzel a gombbal választható ki a kívánt program. Röviden 
nyomja meg a gombot a következő, eggyel magasabb 
sorszámú program lekéréséhez. A 12. program után az 1. 
programhoz tér vissza.

Időzítő gomb Ezzel a gombbal késleltethető a kenyérsütőgép indítása. 
A gomb billentésével növelhető („+”) vagy  
csökkenthető („-”) a beállítandó idő. Az időkésleltetés  
10 perces lépésekben növelhető vagy csökkenthető. Ha a 
normál programidőből indulva „-” jelet nyom, közvetlenül 
a kiválasztott program leghosszabb késleltetéséhez jut.
A „Sütés” programban az időzítő gomb szolgál arra, 
hogy 10–60 perc közötti időre beállítsa a sütési időt.
Egyetlen más programban sem változtatható a sütési 
idő az időzítő gombbal.

Tésztamennyiség gomb Ezzel a gombbal módosítható a 750 grammos vagy  
1000 grammos sütőprogramok sütési ideje.
Röviden nyomja meg a gombot a tészta más mennyiségre 
állításához.

Barnaságszabályozó 
gomb

Ezzel a gombbal állítható be a barnasági fok világosra, 
közepesre vagy sötétre. Röviden nyomja meg egyszer a 
gombot a beállítás változtatására. 
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Használat
A kenyérsütőgép elhelyezése
Különböző hőmérsékletű helyiségekben is  
használhatja a kenyérsütőgépet. Vegye figyelembe, hogy a tészta különböző módon 
kel, ha nagyon hűvös vagy nagyon meleg a helyiség. A helyiség ideális hőmérséklete  
15 °C és 34 °C között van.

1. Vízszintes, stabil felületre állítsa a kenyérsütőgépet.
2. Ügyeljen arra, hogy az oldalán lévő szellőzőnyílás szabadon maradjon.
3. Dugja a hálózati csatlakozódugót egy szabadon hozzáférhető, szabályosan telepí-

tett csatlakozóaljzatba.

Tészta előkészítése
A kenyérsütőgép maximálisan 600 g lisztet (4 mérőpohár) és 6 g élesztőt (2 teáskanál) 
dolgozhat fel egy tésztához. Vegye figyelembe az optimális sütési eredményhez a 
„Hasznos tippek” fejezet tudnivalóit.

A kenyérsütőgép összerakása
1. Hajtsa fel teljesen a tetőt 1  (lásd az A ábrát).
2. Tegye a sütőformát 3  az óramutató járásával ellenkező irányba, enyhén elfordítva 

a belső rész alján lévő tartóra (lásd a D ábrát).
3. Fordítsa a sütőformát az óramutató járása felé addig, hogy bekattanjon a tartóba. 

A sütőforma stabilan legyen a falak között, középen.
4. Kenje be a dagasztószárat 4  és a sütőformában található tengelyt 18 , hogy sütés 

közben ne ragadjon rá a tészta (lásd az E ábrát).
5. Tegye a dagasztószárat a tengelyre.

Tészta berakása és a sütőprogram beállítása
1. Tegye a sütőformába a hozzávalókat a következő 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.
• Utoljára szórja bele a sütőport vagy az élesztőt, hogy ne érintkezzen közvetlenül 

a folyékony hozzávalókkal vagy a sóval.
2. Zárja be tető 1  lehajtásával (lásd az A ábrát).
3. Dugja a hálózati csatlakozódugót egy előírásszerűen telepített csatlakozóaljzatba. 
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A kenyérsütőgépet ezzel bekapcsolta, és a kijelzőn 10  megjelennek az  
alapértékek (lásd a B ábrát).

4. A menügombbal 12  válassza ki a kívánt sütőprogramot.
5. Ha kívánja és a sütőprogramban rendelkezésre áll, állítsa be a tésztamennyiség 

gombbal 13  a tésztamennyiséget.
6. Ha kívánja és a sütőprogramban rendelkezésre áll, állítsa be a barnaságszabályozó 

gombbal 14  a héj kívánt színét.
7. Ha kívánja és a sütőprogramban rendelkezésre áll, állítsa be az időzítő gombbal a 

sütés késleltetett indítását:
• Az időkésleltetés növeléséhez nyomja meg az időzítő gombot 15  a „+” jellel 

jelölt oldalon.
• Az időkésleltetés csökkentésére nyomja meg az időzítő gombot a „-” jellel jelölt 

oldalon.
A kijelző 10  a sütőfolyamat végéig hátralévő időt mutatja.

Sütőprogram indítása
 − A program indítására nyomja meg egyszer, röviden a start/stop gombot 16   

(lásd a B ábrát). A program rövid jelzőhanggal indul. A kijelző a hátralévő  
programidőt mutatja. 

A program működése onnan ismerhető fel, hogy a kijelző 10  időjelzőjében villog a 
kettőspont.
Néhány sütőprogram lehetővé teszi, hogy sütés előtt még egyéb hozzávalókat is  
(pl. aszalt gyümölcsöt, csokoládéreszeléket) a tésztához lehessen keverni. Ha a  
kenyérsütőgépet időkésleltetés nélkül kapcsolja be, akkor hangjelzés hívja rá fel a 
figyelmet, hogy a tésztához adhatja ezeket a hozzávalókat. 
A sütőprogram végét 10 hosszú jelzőhang jelzi. Utána a legtöbb programnál bekapcsol 
a melegen tartó funkció (lásd a „Melegen tartó funkció” című fejezetet).
Késleltetett működésnél nincs jelzőhang.

Sütőprogram megállítása kézzel
 − Folyamatban lévő program megállítására nyomja meg a start/stop gombot 16  

2 másodpercnél hosszabb ideig úgy, hogy hosszú jelzőhang jelezze a program 
megszakítását (lásd a B ábrát).

A kijelző 10  ezután megint a kezdő beállítást jelzi ki.
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A kenyér kivétele

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 működik, amikor ki akarja venni 

a kenyeret, nyomja a start/stop gombot 16  3 másodpercnél hosszabb ideig  
(lásd a B ábrát). Ezzel kikapcsolja a melegen tartó funkciót.

2. Húzza ki a hálózati csatlakozódugót a csatlakozóaljzatból, hogy teljesen kikapcsolja a 
kenyérsütőgépet.

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

4. Nyissa ki a kenyérsütőgépet úgy, hogy teljesen felhajtja a tetőt 1   
(lásd az A ábrát).

5. Vegye ki a sütőformával 3  együtt a benne lévő kész kenyeret (lásd a C ábrát).
6. Puha, hőálló spatulával óvatosan válassza le a kenyeret a sütőformáról.
7. Fordítsa meg a sütőformát és óvatosan rázogassa ki a kenyeret egy tányérra vagy 

konyhai rácsra.
8. Ha a dagasztószár alul még szorosan benne van a kenyérben, óvatosan távolítsa 

el a kihúzószerszámmal 5  (lásd az A ábrát).
9. Szeletelés előtt legalább 20 percig hagyja hűlni a kenyeret.

10. Hagyja teljesen kihűlni a kenyérsütő automatát és tartozékait, majd tisztítsa meg 
(lásd a „Tisztítás” című fejezetet).
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Hasznos tippek
Az optimális sütéshez kövesse az alábbi javaslatokat:
• A gabonaliszt sütési tulajdonságai elsődlegesen a felhasznált lisztfajta  

gluténtartalmától függnek. A pékek ennek megfelelően fogós lisztet vagy finom-
lisztet különböztetnek meg. A fogós lisztek magas gluténtartalmúak. Fogós liszt 
pl. a búzaliszt, amely kenyér sütéséhez ajánlott, mert intenzíven dagasztható, 
nagy tömegű és stabil. A búzaliszt az összes gabonaliszt közül a legjobb  
sütőtulajdonságú. 

• Kenyérsütésre a kereskedelemben kapható legtöbb lisztfajta alkalmas, pl.

Lisztfajta Liszttípus Kenyérfajta
Búzaliszt W480 típus Világos búzaliszt

Búzaliszt W1600 típus Fekete kenyér

Rozsliszt R960 típus Világos rozskenyér

Rozsliszt R500 típus Világos péksütemény
• A rozsliszt csak kis mértékben dagad meg. Emiatt a rozsliszthez keverjen legalább 

30 % búzalisztet.
• Az élesztő nagyon lágy víz használatakor jobban felfut. A tészta túlzott kelésének 

megakadályozására javasoljuk, hogy a megadott élesztőmennyiséget csökkentse 
kb. 25 %-kal.

• Az élesztő kelése függ a légnyomástól, azaz magasabban fekvő helyeken (a 
tenger szintje feletti kb. 900  méter felett) jobban kel. A tészta túlzott kelésének 
megakadályozására javasoljuk, hogy a megadott élesztőmennyiséget csökkentse 
kb. 25 %-kal.

• A friss élesztő nem mindig jó a sütéshez. Ezért szárított élesztővel készítsen tésztát.
• Másfajta liszt és különböző gyártóktól származó hozzávalók használata is különböző 

eredményt adhat.
• Változik a sütés eredménye, ha kiegészítő hozzávalókat használ.
• A kenyér héja nagyobb cukortartalom esetén sötétebb lesz.
• Ha például aszalt gyümölcsöt használ csonthéjas magvak helyett, nő a tészta 

folyadéktartalma. Ennek következtében kevesebb vízre lehet szükség.
• Ha nem elégedett a sütés eredményével, első lépésben csak kisebb változtatást 

végezzen. Utána próbálja ki újra a receptet.
• A megfelelő eredmény érdekében javasoljuk, hogy pontosan írja fel a bevált 

receptet.
• Minden hozzávaló egyforma hőmérsékletű legyen. Az ideális hőmérséklet a  

szobahőmérséklet, legfeljebb langyos (18 °C–23 °C között).
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• Különösen a vajat és a margarint ne közvetlenül a felhasználás előtt vegye ki a 
hűtőszekrényből, hanem felhasználás előtt szobahőmérsékleten hagyja  
megpuhulni. Használhatja folyósan is a vajat vagy a margarint.

• Időkésleltetéssel sütés esetén ne használjon könnyen romló hozzávalót  
(pl. friss tejet, tojást, friss gyümölcsöt).

• Minden sütési hozzávalót olyan állapotban mérjen le, ahogy a kenyérsütőgépbe teszi.
• Ne használjon túl sok élesztőt vagy sütőport, mert túlkelhet a tészta és a tetőig 

feljöhet a kenyér.
• A sütővel sütőkeveréket is feldolgozhat. Azonban ellenőrizze ilyen esetben az 

összes hozzávaló teljes súlyát. Vigyázzon, hogy az összsúly ne haladja meg az 
1000 grammot. Ellenkező esetben túlkelhet a tészta és a fűtőelemhez ér.

• Előfordulhat, hogy a nézőablakra sütés elején kondenzvíz csapódik ki. Ez nem 
jelent problémát.

• Saját recepttel sütéskor ügyeljen az hozzávalók összsúlyára, hogy helyesen tudja 
programozni a kenyérsütőgépet és ne keljen túl a tészta.

• A mellékelt mérőkanál használatával kövesse az alábbi tudnivalókat:
• A kis mérőkanál egy lesimított teáskanálnak (tk.) felel meg.
• A nagy mérőkanál egy lesimított evőkanálnak (ek.) felel meg.

Receptek
Az alábbiakban néhány receptjavaslatot adunk a kenyérsütő automatához. Vegye 
figyelembe a „Hasznos tippek” című fejezet tudnivalóit és a javaslatait.

Normál kenyér
Hozzávalók Mennyisége 750 g 

kenyérhez
Mennyisége 1000 g 
kenyérhez

Víz 280 ml 350 ml

Olaj 18 g 24 g

Só 7 g 24 g

Cukor 18 g 24 g

Tej 1,5 ek. 1,5 ek.

Liszt 455 g 560 g

Élesztő 3 g 3 g
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Fehér kenyér
Hozzávalók Mennyisége 750 g 

kenyérhez
Mennyisége 1000 g 
kenyérhez

Víz 280 ml 350 ml

Olaj 18 g 24 g

Só 10 g 14 g

Cukor 18 g 24 g

Liszt 450 g 560 g

Élesztő 3 g 3 g

Rozskenyér
Hozzávalók Mennyisége 750 g 

kenyérhez
Mennyisége 1000 g 
kenyérhez

Víz 280 ml 350 ml

Olaj 12 g 24 g

Só 7 g 14 g

Cukor 24 g 24 g

Rozsliszt 350 g 420 g

Élesztő 6 g 6 g

Gyors sütésű kenyér
Hozzávalók Mennyisége 1000 g kenyérhez
Víz (40–50° C) 330 ml

Olaj 24 g

Só 7 g

Cukor 24 g

Tej 2 ek.

Liszt 560 g

Élesztő 6 g
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Édes kenyér
Hozzávalók Mennyisége 750 g 

kenyérhez
Mennyisége 1000 g 
kenyérhez

Víz 240 ml 300 ml

Olaj 18 g 24 g

Só 7 g 7 g

Cukor 48 g 60 g

Tej 1,5 ek. 2 ek.

Liszt 400 g 500 g

Élesztő 4 g 4 g

Rövid sütésű kenyér
Hozzávalók Mennyisége 750 g 

kenyérhez
Mennyisége 1000 g 
kenyérhez

Víz (40–50° C) 250 ml 310 ml

Olaj 24 g 24 g

Só 7 g 10 g

Cukor 24 g 36 g

Liszt 450 g 560 g

Élesztő 6 g 6 g

Gluténmentes kenyér
Hozzávalók Mennyisége 750 g 

kenyérhez
Mennyisége 1000 g 
kenyérhez

Víz 180 ml 220 ml

Olaj 24 g 24 g

Só 7 g 10 g

Cukor 18 g 60 g

Tojás 2 (100 g) 3 (150 g)

Gluténmentes liszt 420 g 490 g

Élesztő 3 g 3 g
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Tészta
Hozzávalók Mennyisége 1000 g tésztához
Víz 330 ml

Olaj 2 ek.

Só 14 g

Cukor 48 g

Tej 1,5 ek.

Liszt 560 g

Élesztő 6 g

Lekvár
Hozzávalók Mennyisége 1000 g lekvárhoz
Eper  
(darabos)

300 g

Cukor 150 g

Kalács
Hozzávalók Mennyisége 1000 g kalácshoz
Olaj 24 g

Cukor 96 g

Tojás 6 (270 g)

Sütőporos liszt 250 g

Aromaadalék 2 g

Citromlé 10 g

Élesztő 3 g
Olvassza fel a cukrot, majd tegye hozzá a lisztet és a többi hozzávalót.
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Szendvicskenyér
Hozzávalók Mennyisége 750 g 

kenyérhez
Mennyisége 1000 g 
kenyérhez

Víz 280 ml 350 ml

Vaj vagy margarin 2 ek. 2 ek.

Só 7 g 10 g

Cukor 30 g 36 g

Tej 1,5 ek. 1,5 ek.

Liszt 350 g 420 g

Élesztő 3 g 3 g
30° C feletti helyiséghőmérséklet mellett használjon kevesebb élesztőt.

Tisztítás

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

 − A használatot követő tisztítás előtt legalább 30 percen át hagyja 
hűlni a kenyérsütőgépet.

ÉRTESÍTÉS!
Rövidzárlat veszélye! 
A burkolat alá beszivárgó víz rövidzárlatot okozhat.

 − Ne merítse vízbe a kenyérsütőgépet.
 − Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön víz a készülékházba.
 − Tisztítás előtt húzza ki a hálózati dugót.
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ÉRTESÍTÉS!

Meghibásodás veszélye!
A kenyérsütőgép szakszerűtlen kezelése károkhoz vezethet.

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

 − A kenyérsütőgépet semmi esetre se tegye mosogatógépbe. 
Ezáltal tönkremegy.

A sütőforma és a dagasztószár tisztítása
1. Húzza ki a csatlakozódugót a hálózati aljzatból.
2. Hagyja teljesen lehűlni a kenyérsütőgépet.
3. Nyissa ki a kenyérsütő automatát úgy, hogy teljesen felhajtja a tetőt 1   

(lásd az A ábrát).
4. Húzza le a dagasztószárat 4  a tengelyről 18  (lásd az E ábrát).
5. Meleg vízzel mossa el a dagasztószárat.
6. Hajtsa fel a sütőforma 3  fogóját (lásd a C ábrát).
7. Óvatosan fordítsa a sütőformát a fogójánál fogva az óramutató járásával ellentétes 

irányba.
8. Felfelé húzza ki a sütőformát a kenyérsütőgépből.
9. Meleg vízzel mossa el a sütőformát.

10. Hagyja minden részét teljesen megszáradni.
11. Helyezze vissza a sütőformát és a dagasztószárat a kenyérsütőgépbe  

(lásd a D ábrát és az E ábrát).
12. Zárja be a kenyérsütőgépbe a tető 1  lehajtásával 

(lásd az A ábrát).

A ház tisztítása
1. Húzza ki a csatlakozódugót a hálózati aljzatból.
2. Hagyja teljesen lehűlni a kenyérsütőgépet.
3. Nyissa ki a kenyérsütőgépet úgy, hogy teljesen felhajtja a tetőt (lásd az A ábrát).
4. Vegye ki a sütőformát a ház teljes megtisztításához  

(lásd „A sütőforma és a dagasztószár tisztítása” című fejezetet).
5. Nedves törlőkendővel óvatosan tisztítsa ki a ház belsejét a fűtőelemmel 19  

együtt (lásd az F ábrát).
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6. Nedves törlőkendővel kívül-belül törölje le a tetőt és a nézőablakot 2   
(lásd az A ábrát).

7. Hagyja minden részét teljesen megszáradni.
8. Helyezze vissza a sütőformát 3  és a dagasztószárat 4  a kenyérsütőgépbe 

(lásd a D ábrát és az E ábrát).
9. Zárja be a kenyérsütőgépet a tető lehajtásával (lásd az A ábrát).

Tárolás
1. Húzza ki a csatlakozódugót a hálózati aljzatból.
2. Elrakás előtt hagyja teljesen kihűlni a kenyérsütőgépet.
3. Elrakás előtt tisztítsa meg (lásd a „Tisztítás” című fejezetet).
4. Tegye a mérőkanalat, a mérőpoharat és a dagasztószárat a sütőformába és zárja le 

a kenyérsütőgépet a tető lehajtásával (lásd az A ábrát).
5. A kenyérsütőgépet arra alkalmas helyen tárolja.
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Hibakeresés
Probléma Lehetséges ok Megoldás
A kijelzőn a start/stop 
gomb megnyomása után 
az „EE1” felirat látható, és 
a kenyérsütőgép  
hangjelzést bocsát ki.

A kenyérsütőgép belső 
hőmérséklete túl magas.

Nyissa ki a tetőt és  
10–20 percig hagyja  
hűlni. Majd indítsa újra a 
sütőprogramot.

A kijelzőn a start/stop 
gomb megnyomása után 
az „EE2” felirat látható, és 
a kenyérsütőgép hang-
jelzést bocsát ki.

A kenyérsütőgép belső 
hőmérséklete túl alacsony. 
Nem fog feljönni a tészta.

Tegye magasabb 
hőmérsékletű helyiségbe.

A kijelzőn a start/stop 
gomb megnyomása 
után az „EE3” felirat 
látható.

Rövidzárlatos a hőérzékelő. Ellenőriztesse engedély-
ezett szakemberrel a 
kenyérsütőgépet vagy 
szükség esetén  
javíttassa meg. Forduljon 
az ügyfélszervizhez. Az 
elérhetőségi adatokat 
a jótállási tájékoztató 
tartalmazza.

A kijelzőn a start/stop 
gomb megnyomása után 
az „EE4” felirat látható, 
és a kenyérsütőgép  
hangjelzést bocsát ki.

Megszakadt a hőérzékelő 
kapcsolóköre.

Nyomja meg a start/
stop gombot a jelzőhang 
kikapcsolására és a 
hőrzékelő újraaktiválására. 
Ha a kijelző még mindig 
„EE4”-et mutat, engedély-
ezett szakemberrel  
ellenőriztesse a 
kenyérsütőgépet vagy 
szükség esetén javít-
tassa meg. Forduljon 
az ügyfélszervizhez. Az 
elérhetőségi adatokat 
a jótállási tájékoztató 
tartalmazza.
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Probléma Lehetséges ok Megoldás
Füst jön ki a 
ventilátorból.

Olaj vagy más hozzávaló 
került a fűtőelemre vagy 
annak közelébe.

Húzza ki a hálózati kábelt a 
dugaljból és tisztítsa meg 
a fűtőelemet. Túl forró a 
fűtőelem. Óvja magát az 
égéstől.

Rosszul keverednek 
össze a hozzávalók.

Nem megfelelő a kiválasztott 
program.

Válasszon ki megfelelő 
sütőprogramot.

Túl nagy a keverési  
ellenállás. Nem egyenletes 
a dagasztószár forgása.

Ellenőrizze a tengelyt. Ha 
nem szűnik meg a  
probléma, forduljon a 
vevőszolgálathoz. Az 
elérhetőségi adatokat 
a jótállási tájékoztató 
tartalmazza.

Motorzaj hallható, de 
még nincs kész a tészta 
keverése.

Nem jól helyezte be a 
sütőformát.

Ellenőrizze, hogy jól van-e 
berakva a sütőforma.

Túl sok a tészta a 
sütőformában.

A tésztát a recept szerint 
készítse el és pontosan 
mérje ki a hozzávalókat. 

Nem egyenletesen sült 
ki a tészta.

Többször kinyitották a tetőt. A sütés utolsó szakaszában 
ne nyissa ki a tetőt.

Túl vastag a kenyér héja. A kenyér túl sokáig volt a 
sütőformában és túl sok víz 
párolgott el belőle.

Sütés után azonnal 
vegye ki a kenyeret a 
sütőformából.

Nehezen vehető ki a 
kenyér a sütőformából.

Beleszorult a dagasztószár 
a sütőformába.

A kenyér kivétele után:  
Tegyen vizet a sütőformá-
ba és 10 percig hagyja ázni. 
Tisztítsa meg a sütőformát.

Túlságosan megkelt a 
kenyér és a tetőhöz ér.

Túl sok élesztőt, lisztet 
vagy vizet használt vagy 
túl magas a környezeti 
hőmérséklet.

A tésztát a recept szerint 
készítse el és pontosan 
mérje ki a hozzávalókat. 
A külső feltételekhez 
igazítva csökkentse az 
élesztő, a liszt vagy a víz 
mennyiségét.
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Probléma Lehetséges ok Megoldás
Nem jön fel a kenyér 
vagy túl kicsi marad.

Nem tett a tésztába elég 
élesztőt vagy teljesen  
kihagyta belőle.

Ellenőrizze az élesztő  
mennyiségét és 
minőségét. Növelje a 
környezeti hőmérsékletet.Túl alacsony a víz 

hőmérséklete.

Só került az élesztőbe.

Túl alacsony a környezet 
hőmérséklete.

A tészta túldagad, és  
kifolyik a sütőformából.

Túl sok a folyadék vagy 
túl lágy a tészta. Túl sok az 
élesztő mennyisége.

Csökkentse a folyadék 
mennyiségét és változtassa 
meg a tészta állagát.

Kalács vagy sok cukrot 
tartalmazó más termék 
sütésekor megvastagodik 
és túl barna lesz a tészta 
felülete.

A péksütemény színe a 
nagy mennyiségű cukortól 
lesz sötétebb.

A tervezett sütési idő vége 
előtt 5–10 perccel nyomja 
meg a start/stop gombot 
a sütés befejezésére. Zárt 
tető mellett hagyja a  
kalácsot vagy a kenyeret 
20 percig a sütőformában.

Sütéskor a kenyér 
közepe összeesik.

Nem megfelelő a felhasznált 
liszt.

Használjon kenyérsütő lisztet 
vagy sütőporos lisztet.

Az élesztő túl gyorsan 
feljön vagy túl magas 
hőmérsékleten használták.

Szobahőmérsékleten 
használja az élesztőt.

Túl nedves vagy túl lágy a 
tészta.

Csökkentse a felhasznált 
víz mennyiségét.

Túl nehéz a kenyér és túl 
kemény a héja.

Túl sok lisztet vagy túl kevés 
vizet használt.

Használjon a recepthez 
kevesebb lisztet vagy több 
élesztőt.

Túl sok gyümölcshozzávalót 
vagy túl sok teljes kiőrlésű 
lisztet használt.

Csökkentse a recepthez 
a gyümölcshozzávalók 
vagy a teljes kiőrlésű liszt 
mennyiségét, és növelje az 
élesztő mennyiségét.
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Probléma Lehetséges ok Megoldás
Üreges a kenyér belseje. Túl sok vizet, élesztőt vagy 

túl kevés sót használt.
Csökkentse a víz és az 
élesztő mennyiségét, és 
növelje a só arányát.

Túl meleg volt a felhasznált 
víz.

Szobahőmérsékletű vizet 
használjon.

Nagyon ragad a kenyér 
felülete.

Túl sok olyan hozzávalót 
használt, amelyek ragac-
sossá teszik a kenyeret  
(pl. vajat vagy banánt).

Csökkentse az ilyen 
hozzávalók arányát.

Nem keveredett el eléggé 
a tészta vagy túl kevés vizet 
használt.

Ellenőrizze a recepthez 
használt víz mennyiségét 
és gondoskodjon róla, 
hogy jól működjön a 
kenyérsütő automata 
keverőfunkciója.

Műszaki adatok
Modell: BB 1904
Tápfeszültség: 220–240 V~ 50 Hz
Teljesítmény: 600 W
Védelmi osztály: I
Súly: 5,1 kg
Méretek: 33,5 x 26,6 x 26 cm
Sütésenkénti maximális lisztmennyiség: 600 g
Sütésenkénti maximális élesztőmennyiség: 6 g (2 tk.)
Cikk szám: 47231

Megfelelőségi nyilatkozat
Az EU megfelelőségi nyilatkozatot szükség esetén kérje a jótállási  
tájékoztatón (az útmutató végén) feltüntetett címen.
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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  
szelektív hulladékgyűjtés.)

A leselejtezett készülék nem kerülhet a háztartási hulladékba! 
Amennyiben a kenyérsütőgép használhatatlanná válik, a törvény 
előírásai szerint a felhasználó köteles azt a háztartási hulladéktól 
elkülöníteni és – például a legközelebbi gyűjtőállomáson – leadni. 
Így biztosítható a kidobott készülékek szakszerű újrahasznosítása és 
megelőzhető a környezet károsítása. Ezért jelöli a fenti jel az  
elektromos készülékeket.
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JÓTÁLLÁSI ADATLAP 

A hiba leírása:

Aláírás:

Kérjük, hogy a jótállási igény nem sze-
mélyes érvényesítése esetén a kitöltött 
jelen jótállási adatlapot és a hibás ter-
méket az alábbi címre küldje be:

SUPREMUM Service Kft 
Horváth Mihály tér 2.
1082 Budapest
HUNGARY

JÓTÁLLÁS
ÉV

KENYÉRSÜTŐGÉP

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

A FOGYASZTÁSI CIKK TÍPUSA: BB 1904 
GYÁRTÁSI SZÁM: 47231          01/2016 

info@hup-service.hu+36-20-244-1048HU

Ügyfélszolgálat:
Telefonszolgáltatója 
rendes, vezetékes 
díjszabása szerint.

A fogyasztó adatai: 
Név:

Cím:

                                                                       E-mail:

A vásárlás dátuma * : 
* Javasoljuk, hogy a jótállási tájékoztatóval együtt őrizze meg a vásárláskor kapott nyugtát / számlát is.

A vásárlás helye:



HU

JÓTÁLLÁSI TÁJÉKOZTATÓ
A fogyasztóval szerződést kötő vállalkozás 
cégneve és címe:

A gyártó neve, címe:

Aldi Magyarország Élelmiszer Bt.
Mészárosok útja 2.
2051 Biatorbágy
HUNGARY

Hans-Ulrich Petermann GmbH & Co. KG
Schlagenhofener Weg 40
82229 Seefeld
GERMANY

A fogyasztási cikk azonosítására alkalmas 
megnevezése:
Kenyérsütőgép

A fogyasztási cikk típusa:
BB 1904

Kicserélés esetén ennek időpontja: A fogyasztási cikk gyártási száma (ha van):

A javítószolgálat neve, címe és telefonszáma:

SUPREMUM Service Kft, Horváth Mihály tér 2, 1082 Budapest, HUNGARY
A jótállással kapcsolatos általános szabályok
A Magyarország területén vásárolt új tartós fogyasztási cikkek esetén 3 évre vállalunk jótállást. 
Az elhasználódó, ill. kopó alkatrészekre (pl. világítótestek, akkumulátorok, gumiabroncsok, stb.) 
a jótállási idő rendeltetésszerű használat esetén 1 év. A napi használat során keletkező sérülé-
sekre (pl. karcolások, horpadások, stb.) a jótállás nem vonatkozik.

A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása napjával kezdődik. A 
határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. Nem számít bele a jótállás elévülési idejébe a kijavítási 
időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket nem tudja rendeltetésszerűen 
használni. A fogyasztási cikknek a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a jótállási 
igény elévülése újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás kö-
vetkezményeként új hiba keletkezik.

A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait nem érinti. Fogyasztói jogvita esetén a fo-
gyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület 
eljárását is kezdeményezheti.

A jótállásból eredő jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasz-
tónak minősül. A jótállásból eredő jogokat a fogyasztási cikk tulajdonjogának átruházása ese-
tén az új tulajdonos érvényesítheti.

A jótállásból eredő jogok a jótállási jeggyel érvényesíthetőek. A jótállási jegy szabálytalan 
kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás 
érvényességét nem érinti. A jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása 
esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését iga-
zoló bizonylatot - számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból 
eredő jogok a számlával, ill. nyugtával érvényesíthetőek.
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A fogyasztó mindennemű jótállási igényét érvényesítheti a magyarországi Aldi áruházakban, 
míg a kijavítás iránti igény a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvé-
nyesíthető. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek vállalkozásunkat terhe-
lik. Ha a fogyasztási cikk meghibásodásában a fogyasztót terhelő karbantartási kötelezettség 
elmulasztása is közrehatott, a jótállási kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közre-
hatása arányában a fogyasztó köteles viselni, ha a fogyasztási cikk karbantartására vonatkozó 
ismeretekkel rendelkezett, vagy ha vállalkozásunk e tekintetben tájékoztatási kötelezettségé-
nek eleget tett. Kicserélés vagy elállás esetén a fogyasztó nem köteles a fogyasztási cikknek 
azt az értékcsökkenését megtéríteni, amely a rendeltetésszerű használat következménye. A 
fogyasztó a kellékhibás teljesítés okán felmerült kárait a Ptk. 6:174 § szerint érvényesítheti.

A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi 
csomagként nem szállítható fogyasztási cikket az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a 
kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és 
visszaszállításról vállalkozásunk, vagy - a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás 
iránti igény esetén - a javítószolgálat gondoskodik.

Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól számított 3 munkanapon 
belül érvényesít csereigényt, vállalkozásunk köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy 
a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. Amennyiben a hibás fogyasztási 
cikket már nem tartjuk készleten, úgy a teljes vételárat visszatérítjük.

A szerviz és a forgalmazó a kijavítás során nem felel a fogyasztási cikken a fogyasztó, ill. harma-
dik személy által esetlegesen tárolt adatokért vagy beállításokért.
A javítószolgálat fenti címén a jótállási idő lejártát követően is lehetőséget biztosítunk a hibás 
fogyasztási cikk kijavítására, amelynek költsége azonban a fogyasztót terheli.

A jótállási igény bejelentése
A fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a vállalkozásunkkal kö-
zölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közölt-
nek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős. A jótállási igényt a 
fogyasztási cikk minden olyan hibája miatt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, amely 
a megjelölt hibát előidézte. Ha a fogyasztó a jótállási igényét a fogyasztási cikknek - a megjelölt 
hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a jótállási igény a fogyasztá-
si cikk egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

Mentesülés a jótállási felelősség alól
Nem teljesít hibásan vállalkozásunk, ha a fogyasztó a hibát a vásárlás időpontjában ismerte, 
vagy a hibát a vásárlás időpontjában ismernie kellett. Vállalkozásunk mentesül továbbá a 
jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a vásárlás után keletkezett (pl. ren-
deltetésellenes használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár). A 
rendeltetésellenes használat elkerülése céljából a fogyasztási cikkhez magyar nyelvű vásárlói 
tájékoztatót mellékelünk és kérjük, hogy az abban foglaltakat saját érdekében tartsa be.
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A fogyasztót a jótállás alapján megillető jogok
A fogyasztó a Ptk. 6:159. §-ában rögzített szabályok szerint

-  kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény 
teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek - másik jótállási igény tel-
jesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, 
figyelembe véve a fogyasztási cikk hibátlan állapotban képviselt értékét, a 
szerződésszegés súlyát és a jótállási jog teljesítésével a jogosultnak okozott 
érdeksérelmet;

-  vagy a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére 
maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha 
vállalkozásunk a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, ill. ha ezen kötele-
zettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud 
eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő 
érdeke megszűnt.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A kijavítást vagy kicserélést - a 
fogyasztási cikk tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figye-
lemmel - megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni. A 
fogyasztó a választott jótállási jogáról másikra térhet át, az áttéréssel okozott költséget 
köteles azonban vállalkozásunknak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre vállalkozásunk 
adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.
 

A kijavítási igény bejelentésének 
időpontja:

A kijavításra történő átvétel időpontja:

A hiba oka: A kijavítás módja: 

A fogyasztónak történő visszaadás 
időpontja:

Kicserélés esetén ennek időpontja:

A javítószolgálat neve és címe: Kelt, aláírás, bélyegző:
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Gyártó:
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GERMANY

HU

3+36-20-244-1048HU


