
Informacje w skrócie 

Przed uruchomieniem urządzenia zapoznaj się ze wskazówkami bezpieczeństwa zawartymi 
w instrukcji obsługi!

Uruchamianie urządzenia

1) Wyjmij formę do pieczenia 8 do góry z urządzenia.

2) Włóż haki do wyrabiania ciasta 7 do wałków napędowych w formie do pieczenia 8. 
Upewnij się, że są one poprawnie włożone.

3) Dodawaj składniki z przepisu w odpowiedniej kolejności do formy do pieczenia 8.  
Z reguły najpierw dodaje się płyny, potem cukier, sól i mąkę, a na końcu drożdże.

4) Włóż formę do pieczenia 8 z powrotem do urządzenia. Sprawdź, czy jest poprawnie 
umieszczona w urządzeniu.

5) Zamknij pokrywę 2.

6) Włóż wtyk sieciowy do gniazda zasilania.

7) Włącz urządzenie za pomocą włącznika/wyłącznika (0/l) 5. Rozlegnie się sygnał  
dźwiękowy, a na wyświetlaczu A pojawia się numer programu e i czas programu b  
w programie 1. 

Uruchomienie programu
1) Przyciskiem wyboru programu G wybierz żądany program. 

2) Wybierz ewentualnie wagę chleba a przyciskiem F.

3) Wybierz w razie potrzeby ewentualnie żądany stopień zarumienienia d przyciskiem C.

4) Za pomocą przycisków strzałek D ustaw timer lub uruchom od razu program przyciskiem 
Start/Stop B .

Przerwanie/zakończenie programu

 ■ Aby przerwać program, naciśnij krótko przycisk Start/Stop B, a wskaźnik czasu b zacznie 
migać na wyświetlaczu A. Naciśnij ponownie przycisk Start/Stop B, aby kontynuować 
program.

 ■ Gdy program kończy się automatycznie, emitowanych jest kilka sygnałów dźwiękowych,  
a na wskaźniku czasu b pojawia się 0:00. Urządzenie przełącza się na 60-minutowy tryb 
podgrzewania.

 ■ Aby wcześniej zakończyć program lub tryb podgrzewania, wciśnij i przytrzymaj przycisk 
Start/Stop B, aż usłyszysz długi sygnał dźwiękowy.

Wyłączanie urządzenia

 ■ Jeśli nie chcesz już korzystać z urządzenia, wyłącz je włącznikiem/wyłącznikiem 
(0/ l) 5 i wyciągnij wtyk sieciowy z gniazda zasilania.
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Panel obsługowy / wyświetlacz 

A  Wyświetlacz

a  Wybór wagi (1000 g / 1250 g / 1500 g)
b  Pozostały czas programu w godzinach / zaprogramowany timer / zaprogramowany czas 

fazy (Program 16) 
c  Funkcja usuwania –, gdy wyświetlane jest „RMV” (= „Remove” - Usuń), która pozwala na 

usunięcie haków do wyrabiania ciasta 7.
d  wybrany stopień zarumienienia/tryb szybki (jasny , średni , ciemny , szybki )
e numer aktywnego programu 
f aktywna faza programu
g  Funkcja dodawania – gdy wyświetlane jest „ADD” - dodaj, można dodawać kolejne składniki 

do ciasta.

B   Przycisk Start/Stop 

 Przycisk do uruchamiania, zatrzymywania lub przerywania programu.

C   Wybieranie stopnia zarumienienia/trybu szybkiego 

  Przycisk do wyboru stopnia zarumienienia lub trybu szybkiego (jasny/średni/ciemny/szybki).    
Naciskaj przycisk tak długo, aż nad żądanym wskazaniem stopnia zrumienienia pojawi się 
strzałka d. Lub włącz tryb szybki, aby skrócić proces pieczenia.

D   Ustawianie timera  

 Przyciski do ustawiania timera dla opóźnionego pieczenia.

E   Kontrolka pracy urządzenia

 Kontrolka pracy urządzenia E wskazuje, czy aktualnie jest aktywny program. 

F   Ustawianie wagi chleba 

  Przycisk wyboru wagi chleba (1000 g / 1250 g / 1500 g).    
Naciskaj przycisk tyle razy, by strzałka a znalazła się pod żądaną wagą.

G  Wybór programu 

  Przycisk do wyboru żądanego programu (1–16). Na wyświetlaczu A pojawia się numer 
programu e i czas programu b.

Nr ident.: SBB850F2-02/20-V2
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1. Normalne
2. Kruche
3. Razowe
4. Słodkie

5. Niskowęglo-
 wodanowe

6. Bezglutenowe
7. Express
8. Ciasto

9. Wyrabianie
10. Ciasto 
 zagniatane
11. Makaron
12. Pizza

13. Jogurt
14. Marmolada

15. Pieczenie
16. Programowany
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