
Beknopte informatie 

Lees voor de ingebruikname van het apparaat de veiligheidsvoorschriften in de gebruiks-
aanwijzing aandachtig door!

Apparaat in gebruik nemen

1) Til de bakvorm 8 omhoog uit het apparaat.

2) Steek de kneedhaken 7 op de aandrijfassen in de bakvorm 8. Zorg ervoor dat ze goed  
op de aandrijfassen zitten.

3) Doe de in het recept aangegeven ingrediënten in de juiste volgorde in de bakvorm 8. 
Meestal worden eerst de vloeistoffen, daarna de suiker, het zout en het meel, en als laatste 
de gist toegevoegd.

4) Plaats de bakvorm 8 weer in de broodbakmachine. Let erop dat de bakvorm goed vastklikt.

5) Sluit het deksel 2.

6) Steek de stekker in het stopcontact.

7) Schakel het apparaat in met de aan-/uitschakelaar (0/ l) 5. Er klinkt een geluidssignaal 
en op de display A verschijnen het programmanummer e en de programmatijd b voor 
programma 1.

Programma starten
1) Selecteer het gewenste programma met de knop Programma G. 

2) Selecteer indien nodig het broodgewicht a met de knop F.

3) Selecteer indien nodig de gewenste bruiningsgraad d met de knop C.

4) Stel met de pijltoetsen D de timer in of start het programma onmiddellijk met de knop  
Starten/stoppen B.

Programma onderbreken/stopzetten

 ■ Om het programma te onderbreken drukt u kort op de knop Starten/stoppen B, waarna  
de tijdsindicatie b op het display A begint te knipperen. Om het programma voort te zetten 
drukt u opnieuw op de knop Starten/stoppen B.

 ■ Bij het automatisch aflopen van het programma klinken meerdere geluidssignalen en verschijnt 
0:00 bij de tijdsindicatie b. Het apparaat schakelt gedurende 60 minuten in een warmhoud-
fase.

 ■ Om het programma of de warmhoudfase voortijdig stop te zetten houdt u de knop Starten/
stoppen B ingedrukt totdat u een langer geluidssignaal hoort.

Apparaat uitschakelen

 ■ Wanneer u het apparaat niet meer gaat gebruiken, schakel het dan uit met de aan-/
uitschakelaar (0/ l) 5 en haal de stekker uit het stopcontact.
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Bedieningspaneel/Display 

A Display

a  Gewichtselectie (1000 g / 1250 g / 1500 g)

b  Resterende programmatijd in uren / geprogrammeerde timer / geprogrammeerde fasentijd 
(programma 16) 

c  Remove-functie – als “RMV“ (= „Remove“) wordt aangegeven, kunt u de kneedhaken 7 

verwijderen.

d  De gekozen bruiningsgraad/snelmodus (licht , standaard , donker , snel )

e Actief programmanummer 

f Actieve programmafase

g  Add-functie– als “ADD“ wordt weergegeven, kunt u extra ingrediënten aan het deeg toevoegen.

B   Starten/stoppen

 Knop om een programma te starten, stoppen of onderbreken.

C  Bruiningsgraad/snelmodus kiezen 

  Knop voor het kiezen van de bruiningsgraad of snelmodus (licht/standaard/donker/snel).    
Druk net zo vaak op deze knop totdat de pijl d boven de gewenste bruiningsgraad verschijnt.    
Of activeer de snelmodus om het bakproces in te korten.

D   Timer instellen  

 Knop voor het instellen van de timer, om het bakproces uit te stellen.

E  Indicatielampje

 Het indicatielampje E geeft aan of een programma actief is. 

F   Broodgewicht instellen 

  Knop voor het kiezen van het broodgewicht (1000 g / 1250 g / 1500 g).    
Druk net zo vaak op de knop tot de pijl a onder het gewenste gewicht verschijnt.

G  Programma kiezen 

  Knop voor het kiezen van het gewenste programma (1–16). Op het display A verschijnen 
het programmanummer e en de programmatijd b.
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1. Normaal
2. Luchtig
3. Volkoren
4. Zoet

5. Low carb
6. Glutenvrij
7. Express
8. Cake

9. Kneden
10. Deeg
11. Pastadeeg
12. Pizzadeeg

13. Yoghurt
14. Jam
15. Bakken
16. Programmeer-
 baar
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