
Pikaohjeet 

Lue ennen laitteen käyttöönottoa käyttöohjeessa olevat turvallisuusohjeet huolellisesti läpi!

Laitteen ottaminen käyttöön

1) Poista leivontavuoka 8 laitteesta ylöspäin vetämällä.

2) Työnnä taikinakoukut 7 leivontavuoan käyttöakseleille 8. Varmista, että ne ovat hyvin 
paikoillaan.

3) Lisää reseptisi ainekset ohjeistetussa järjestyksessä leivontavuokaan 8. Tavallisesti vuokaan 
kaadetaan ensin nesteet, sen jälkeen sokeri, suola ja jauhot sekä lopuksi hiiva.

4) Aseta leivontavuoka 8 takaisin paikoilleen. Varmista, että se asettuu hyvin paikoilleen.

5) Sulje kansi 2.

6) Työnnä pistoke pistorasiaan.

7) Kytke laite päälle virtakytkimestä (0/ l) 5. Kuuluu äänimerkki ja näytössä A näkyy ohjelma-
numero e ja -aika b ohjelmalle 1.

Ohjelman valitseminen
1) Valitse haluttu ohjelma ohjelman valintapainikkeella G. 

2) Valitse leivän paino a painikkeella F.

3) Voit valita halutun paistoasteen d painikkeella C.

4) Säädä nuolipainikkeilla D ajastin tai käynnistä ohjelma heti käynnistys-/pysäytyspainikkeella B.

Ohjelman keskeyttäminen/lopettaminen

 ■ Jos haluat keskeyttää ohjelman, paina lyhyesti käynnistys-/pysäytyspainiketta B, näytössä A 

vilkkuu aikanäyttö b. Jatka ohjelmaa painamalla käynnistys-/pysäytyspainiketta B.

 ■ Automaattisessa ohjelman lopetuksessa laite antaa useita äänimerkkejä ja aikanäytössä b  
näkyy 0:00. Laite kytkeytyy pois päältä 60 minuuttia kestävän lämpimänäpitovaiheen jälkeen.

 ■ Jos haluat lopettaa ohjelman tai lämpimänäpitovaiheen ennenaikaisesti pidä käynnistys-/
pysäytyspainiketta B painettuna, kunnes laite antaa pitkän äänimerkin.

Laitteen sammuttaminen

 ■ Kun et enää halua käyttää laitetta, sammuta se virtakytkimestä (0/l) 5 ja irrota pisto-
ke pistorasiasta.
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Käyttöpaneeli/näyttö 

A Näyttö

a  Painon valinta (1 000 g / 1 250 g / 1 500 g)

b  jäljellä oleva ohjelma-aika tunteina / ohjelmoitu ajastin / ohjelmoitava vaiheaika (ohjelma 16) 

c  Poistotoiminto – kun näytössä näkyy ”RMV” (= ”Remove”), taikinakoukut 7 voidaan poistaa.

d  valittu paistotaso/pikatoiminto (vaalea , keskitumma , tumma , nopea )

e käynnissä oleva ohjelmanumero 

f käynnissä oleva ohjelmavaihe

g  Lisäystoiminto – kun näytössä näkyy ”ADD”, taikinaan voidaan lisätä aineksia.

B  Käynnistys-/pysäytyspainike 

 Painike ohjelman käynnistämiseen, pysäyttämiseen tai keskeyttämiseen.

C  Paistoasteen/pikatoiminnon valitseminen 

  Paistoasteen/pikatoiminnon valintapainike (vaalea/keskitumma/tumma/nopea).    
Paina painiketta niin monta kertaa, kunnes nuoli d on halutun paistoasteen kohdalla.    
Vaihtoehtoisesti voit lyhentää leivonta-aikaa valitsemalla pikatoiminto.

D  Ajastimen asettaminen  

 Ajastimen asetuspainike, jolla leivän valmistus voidaan ajastaa alkavaksi haluttuna ajankohtana.

E  Käytön merkkivalot

 Käytön merkkivalo E osoittaa, onko jokin ohjelma sillä hetkellä käynnissä. 

F  Leivän painon asettaminen 

  Leivän painon valintapainike (1 000 g / 1 250 g / 1 500 g).    
Paina painiketta niin monta kertaa, kunnes nuoli a on halutun painon kohdalla.

G  Ohjelman valitseminen

  Ohjelman valintapainike (1–16). Näyttöön A ilmestyy ohjelmanumero e ja -aika b.
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1. Normaali
 Normal
2. Vaalea
 Luftig
3. Täysjyvä
 Fullkorn
4. Makea
 Söt

5. Low Carb
 Låg kolhydrathalt 
6. Gluteeniton
 Glutenfri
7. Pika
 Express
8. Kakku
 Kaka

9. Vaivaaminen
 Knåda
10. Taikina
 Deg
11. Pastataikina
 Pastadeg
12. Pitsataikina
 Pizzadeg

13. Jogurtti
 Yoghurt 
14. Marmeladi
 Marmelad
15. Paistaminen
 Grädda
16. Ohjelmoitavissa
 Programmerbar
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