
Stručná informace 

Před uvedením přístroje do provozu si pozorně přečtěte bezpečnostní pokyny v návodu k obsluze!

Uvedení přístroje do provozu

1) Vytáhněte pečicí formu 8 z přístroje směrem nahoru.

2) Nasaďte hnětací háky 7 na hnací hřídele v pečicí formě 8. Dbejte na to, aby pevně 
dosedaly.

3) Dejte ingredience dle svého receptu v uvedeném pořadí do pečicí formy 8. Tekutiny se 
zpravidla plní jako první, poté cukr, sůl a mouka a nakonec droždí.

4) Vložte opět pečicí formu 8. Dbejte na to, aby správně zaklapla.

5) Zavřete víko 2.

6) Zastrčte síťovou zástrčku do zásuvky.

7) Přístroj zapněte stisknutím vypínače (0/ l) 5. Zazní signální tón a na displeji A se zobrazí 
číslo programu e a čas programu b pro program 1.

Spuštění programu
1) Vyberte požadovaný program pomocí tlačítka výběru programu G. 

2) V případě potřeby vyberte hmotnost chleba a pomocí tlačítka F.

3) V případě potřeby vyberte požadovaný stupeň zhnědnutí d pomocí tlačítka C.

4) Nastavte časovač pomocí tlačítek se šipkami D nebo program okamžitě spusťte pomocí 
tlačítka Start/Stop B.

Přerušení/ukončení programu

 ■ Pro přerušení programu krátce stiskněte tlačítko Start/Stop B, zobrazení času b na displeji A 

bliká. Opětovným stisknutím tlačítka Start/Stop B bude program pokračovat.

 ■ Když se program ukončí automaticky, zazní několik signálních tónů a zobrazení času b 
ukazuje 0:00. Přístroj se přepne do 60minutového režimu udržování v teple.

 ■ Chcete-li program, resp. režim udržování v teple předčasně ukončit, podržte stisknuté tlačítko 
Start/Stop B, dokud nezazní dlouhý signální tón.

Vypnutí přístroje

 ■ Nechcete-li přístroj již používat, vypněte jej pomocí vypínače (0/ l) 5 a vytáhněte 
síťovou zástrčku ze síťové zásuvky.
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Ovládací pole / displej 

A Displej

a  výběr hmotnosti (1000 g / 1250 g / 1500 g)

b  zbývající čas programu v hodinách / naprogramovaný časovač / naprogramovaná doba 
fáze (program 16) 

c  funkce Remove – jakmile se zobrazí „RMV“ (= „Remove“), lze vyjmout hnětací háky 7.

d  zvolený stupeň zhnědnutí/rychlý režim (světlý , středně tmavý , tmavý , rychlý )

e aktivní číslo programu 

f aktivní fáze programu

g  funkce Add – jakmile se zobrazí „ADD“, lze do těsta přidat další ingredience.

B  Tlačítko Start/Stop 

 Tlačítko pro spuštění, zastavení nebo přerušení programu.

C  Výběr stupně zhnědnutí / rychlého režimu 

  Tlačítko pro výběr stupně zhnědnutí nebo rychlého režimu (světlý / středně tmavý / tmavý / 
rychlý).    
Stiskněte tlačítko tolikrát, až se zobrazí šipka d nad požadovaným stupněm zhnědnutí.    
Nebo aktivujte rychlý režim pro zkrácení procesu pečení.

D  Nastavení časovače  

 Tlačítka pro nastavení časovače pro pečení s časovou prodlevou.

E  Provozní kontrolka

 Provozní kontrolka E udává, zda je program aktuálně aktivní. 

F  Nastavení hmotnosti chleba 

  Tlačítko pro výběr hmotnosti chleba (1000 g / 1250 g / 1500 g).    
Stiskněte tlačítko tolikrát, až se pod požadovanou hmotností zobrazí šipka a.

G  Výběr programu 

  Tlačítko pro výběr požadovaného programu (1–16). Na displeji A se zobrazí číslo  
programu e a čas programu b.

Id. č.: SBB850F2-02/20-V2

CZ

RMV

a c

g

f e d

b

1. Normální
2. Kyprý
3. Celozrnný
4. Sladký

5. Low Carb
6. Bezlepkový
7. Expres
8. Koláče

9. Hnětení
10. Těsto
11. Nudlové těsto
12. Těsto na pizzu

13. Jogurt
14. Marmeláda
15. Pečení
16. Programovatelné
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