
Σύντομες πληροφορίες 

Πριν από την έναρξη λειτουργίας της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά τις υποδείξεις ασφαλεί-
ας που θα βρείτε στις οδηγίες χρήσης!

Θέση σε λειτουργία της συσκευής

1) Τραβήξτε τη φόρμα ψησίματος 8 προς τα επάνω και έξω από τη συσκευή.

2) Εισάγετε τα άγκιστρα ζυμώματος 7 στους άξονες κίνησης της φόρμας ψησίματος 8. 
Προσέξτε ώστε να είναι σωστά στερεωμένα.

3) Βάλτε τα υλικά της συνταγής σας με την αναφερόμενη σειρά στη φόρμα ψησίματος 8. Κατά 
κανόνα βάζετε πρώτα τα υγρά, στη συνέχεια τη ζάχαρη, το αλάτι και το αλεύρι και τέλος τη 
μαγιά.

4) Τοποθετήστε πάλι τη φόρμα ψησίματος 8. Προσέξτε ώστε να έχει κουμπώσει σωστά.

5) Κλείστε το καπάκι 2.

6) Συνδέστε το βύσμα στην πρίζα.

7) Ενεργοποιήστε τη συσκευή από τον διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (0/ |) 5. 
Ακούγεται ένας ήχος σήματος και στην οθόνη A προβάλλεται ο αριθμός προγράμματος e  
και η χρονική διάρκεια προγράμματος b για το πρόγραμμα 1.

Εκκίνηση προγράμματος
1) Επιλέξτε το επιθυμητό πρόγραμμα με το πλήκτρο επιλογής προγράμματος G. 

2) Επιλέξτε, εφόσον χρειάζεται, το βάρος ψωμιού a με το πλήκτρο F.

3) Επιλέξτε, εφόσον χρειάζεται, τον επιθυμητό βαθμό ροδίσματος d με το πλήκτρο C.

4) Ρυθμίστε με τα πλήκτρα με βέλη D τον χρονοδιακόπτη ή εκκινήστε αμέσως το πρόγραμμα  
με το πλήκτρο έναρξης/σταματήματος B.

Διακοπή/Τερματισμός προγράμματος

 ■ Για να διακόψετε το πρόγραμμα πιέστε σύντομα το πλήκτρο έναρξης/σταματήματος B.  
Θα αναβοσβήνει η ένδειξη ώρας b στην οθόνη A. Πιέστε ξανά το πλήκτρο έναρξης/ 
σταματήματος B για να συνεχίσετε το πρόγραμμα.

 ■ Σε αυτόματο τερματισμό του προγράμματος ακούγονται περισσότερα ηχητικά σήματα και 
η ένδειξη ώρας b προβάλλει 0:00. Η συσκευή μεταβαίνει σε μια λειτουργία διατήρησης 
θερμοκρασίας των 60 λεπτών.

 ■ Για να τερματίσετε πρόωρα το πρόγραμμα ή/και τη λειτουργία διατήρησης θερμοκρασίας, 
κρατήστε πατημένο το πλήκτρο έναρξης/σταματήματος B, μέχρι να ακουστεί ένα παρατετα-
μένο ηχητικό σήμα.

Απενεργοποίηση συσκευής

 ■ Εάν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε άλλο τη συσκευή, απενεργοποιήστε την από τον 
διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (0/ l) 5 και βγάλτε το βύσμα από την 
πρίζα.
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Πεδίο χειρισμού / Οθόνη 

A Οθόνη

a  Επιλογή βάρους (1000 γρ. / 1250 γρ. / 1500 γρ.)

b  Υπόλοιπος χρόνος προγράμματος σε ώρες / προγραμματισμένος χρονοδιακόπτης /  
προγραμματισμένος χρόνος φάσεων (Πρόγραμμα 16) 

c  Λειτουργία Remove – ενώ προβάλλεται η ένδειξη «RMV« (= «Remove») μπορείτε να  
απομακρύνετε τα άγκιστρα ζυμώματος 7.

d  Επιλεγμένος βαθμός ροδίσματος/γρήγορη λειτουργία (ανοιχτόχρωμο , μέτριο , 
σκουρόχρωμο , γρήγορο )

e Ενεργός αριθμός προγράμματος 

f Ενεργό στάδιο προγράμματος

g  Λειτουργία Add – ενώ προβάλλεται η ένδειξη «ADD» μπορείτε να προσθέσετε περισσότερα 
υλικά στη ζύμη.

B  Πλήκτρο έναρξης/σταματήματος 

 Πλήκτρο για την έναρξη, το σταμάτημα ή τη διακοπή ενός προγράμματος.

C  Επιλογή βαθμού ροδίσματος/γρήγορης λειτουργίας 

  Πλήκτρο για την επιλογή του βαθμού ροδίσματος ή/και της γρήγορης λειτουργίας  
(ανοιχτόχρωμο/μέτριο/σκουρόχρωμο/γρήγορο). Πιέστε το πλήκτρο τόσες φορές, έως ότου 
το βέλος d εμφανιστεί πάνω από τον επιθυμητό βαθμό ροδίσματος. Ή ενεργοποιήστε τη 
γρήγορη λειτουργία για να μειώσετε τη διαδικασία ψησίματος.

D  Ρύθμιση χρονοδιακόπτη  

 Πλήκτρα για τη ρύθμιση του χρονοδιακόπτη για ψήσιμο με χρονοκαθυστέρηση.

E  Λυχνία λειτουργίας

 Η λυχνία λειτουργίας E δείχνει εάν υπάρχει ήδη ένα ενεργό πρόγραμμα. 

F  Ρύθμιση βάρους ψωμιού 

  Πλήκτρο για την επιλογή του βάρους ψωμιού (1000 γρ. / 1250 γρ. / 1500 γρ.). Πιέστε το 
πλήκτρο τόσο συχνά, έως ότου το βέλος a εμφανιστεί κάτω από το επιθυμητό βάρος.

G  Επιλογή προγράμματος 

  Πλήκτρο για την επιλογή του επιθυμητού προγράμματος (1–16). Στην οθόνη A εμφανίζο-
νται ο αριθμός προγράμματος e και η χρονική διάρκεια προγράμματος b.

Αρ. ID: SBB850F2-02/20-V2
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RMV

a c

g

f e d

b

1. Regular
 Κανονικό
2. French
 Αφράτο
3. Whole-wheat
 Ολικής άλεσης
4. Sweet
 Γλυκό

5. Low carb  
 Μειωμένοι 
 υδατάνθρακες 
6. Gluten-free
 Χωρίς γλουτένη
7. Express
 Εξπρές
8. Cake
 Κέικ

9. Kneading
 Ζύμωμα
10. Dough
 Ζύμη
11. Pasta-dough
 Ζύμη ζυμαρικών
12. Pizza-dough
 Ζύμη πίτσας

13. Yoghurt
 Γιαούρτι 
14. Jam
 Μαρμελάδα
15. Bake
 Ψήσιμο
16. Homemade
 Σπιτικό
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