
Кратка информация 

Преди пускане на уреда в експлоатация прочетете внимателно указанията за безопасност 
в ръководството за потребителя!

Пускане на уреда в експлоатация

1) Извадете формата за печене 8 нагоре от уреда.

2) Поставете куките за месене 7 на задвижващите валове във формата за печене 8.  
Следете за стабилно положение.

3) Сипете продуктите на вашата рецепта във формата за печене 8 в посочената последо-
вателност. По правило първо се сипват течностите, след това захарта, солта и брашното 
и накрая маята.

4) Поставете формата за печене 8 отново в уреда. Внимавайте тя да се фиксира правилно.

5) Затворете капака 2.

6) Включете щепсела в контакта.

7) Включете уреда с превключвателя за включване/изключване (0/l) 5. Прозвучава 
звуков сигнал и на дисплея A се появяват номерът e и времето b за програма 1.

Стартиране на програма
1) Изберете желаната програма с бутона Избор на програма G. 

2) При необходимост изберете теглото на хляба a с бутона F.

3) При необходимост изберете желаната степен на изпичане d с бутона C.

4) С бутоните със стрелки D настройте таймера или стартирайте веднага програмата  
с бутона Старт/Стоп B.

Прекъсване/Прекратяване на програма

 ■ За прекъсване на програмата натиснете за кратко бутона Старт/Стоп B, показанието 
за времето b мига на дисплея A. Натиснете отново бутона Старт/Стоп B, за да 
продължите програмата.

 ■ При автоматичен край на програмата прозвучават няколко звукови сигнала и показанието 
за времето b показва 0:00. Уредът превключва към 60-минутен режим на поддържане в 
топло състояние.

 ■ За преждевременно прекратяване на програмата респ. режима на поддържане в  
топло състояние задръжте бутона Старт/Стоп B натиснат, докато прозвучи дълъг  
звуков сигнал.

Изключване на уреда

 ■ Ако не желаете да използвате повече уреда, го изключете с превключвателя за 
включване/изключване (0/l) 5 и издърпайте щепсела от контакта.
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Панел за управление/Дисплей 

A Дисплей

a  избор на тегло (1000 g/1250 g/1500 g)

b  оставащо време на програмата в часове/програмиран таймер/програмирано време 
на фазата (програма 16) 

c  функция Remove – докато се показва „RMV“ (= „Remove“), е възможно отстраняване на 
куките за месене 7.

d  избрана степен на изпичане/бърз режим (слабо , средно , силно , бързо )

e номер на активната програма 

f активна фаза на програмата

g  функция Add – докато се показва „ADD“, е възможно добавяне на продукти към тестото.

B  Бутон Старт/Стоп 

 Бутон за стартиране, спиране или прекъсване на програма.

C  Избор на степен на изпичане/бърз режим 

  Бутон за избор на степен на изпичане респ. бърз режим (слабо/средно/силно/бързо).    
Натискайте бутона, докато стрелката d се появи над желаната степен на изпичане.    
Или активирайте бърз режим, за да съкратите процеса на печене.

D  Настройка на таймера  

 Бутони за настройка на таймера за отложен старт на печенето.

E  Индикатор за работа

 Индикаторът за работа E показва дали в момента е активна програма. 

F  Настройка на тегло на хляба 

  Бутон за избор на тегло на хляба (1000 g/1250 g/1500 g).    
Натискайте бутона, докато стрелката a се появи под желаното тегло.

G  Избор на програма 

  Бутон за избор на желаната програма (1 – 16). На дисплея A се появяват номерът e 
и времето b на програмата.
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1. Обикновен
2. Пухкав
3. Пълнозърнест
4. Сладък

5. Ниско-
 калоричен
6. Безглутенов
7. Експресен
8. Сладкиш

9. Месене
10. Тесто
11. Тесто за 
 макарони
12. Тесто за пица

13. Кисело мляко
14. Мармалад
15. Печене

16. Възможност за
 програмиране
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