
Scurt ghid de utilizare 

Înainte de punerea în funcţiune a aparatului citiţi cu atenţie indicaţiile de siguranţă din instrucţiunile 
de utilizare!

Punerea în funcţiune a aparatului

1) Scoateţi forma pentru copt 8 din aparat prin partea de sus.

2) Montaţi paletele de frământat 7 pe arborii de antrenare din forma pentru copt 8.  
Aveţi grijă să fie bine fixate.

3) Adăugaţi ingredientele din reţeta dvs. în forma pentru copt 8 în ordinea indicată. De regulă, 
se toarnă lichidele mai întâi, apoi se umple cu zahăr, sare și făină și în final cu drojdie.

4) Introduceţi la loc forma pentru copt 8. Asiguraţi-vă că înclichetarea este corectă.

5) Închideţi capacul 2.

6) Introduceţi ștecărul în priză.

7) Porniţi aparatul de la comutatorul Pornit/Oprit (0/ l) 5. Se aude un semnal sonor, iar pe 
ecran A apare numărul programului e și durata programului b pentru programul 1.

Pornirea programului
1) Selectaţi programul dorit cu tasta de selectare a programelor G. 

2) Dacă este necesar, selectaţi greutatea pâinii a cu tasta F.

3) Dacă este necesar, selectaţi gradul de rumenire dorit d cu tasta C.

4) Folosiţi tastele săgeată D pentru a seta temporizatorul sau porniţi programul imediat cu tasta 
Pornire/Oprire B.

Întreruperea/terminarea programului

 ■ Pentru a întrerupe programul, apăsaţi scurt tasta Pornire/Oprire B, afișajul de timp b clipește  
pe ecran A. Pentru a continua programul, apăsaţi din nou tasta Pornire/Oprire B.

 ■ Când programul se încheie automat, se aud mai multe semnale sonore, iar afișarea timpului b 
arată 0:00. Aparatul trece la un mod de menţinere cald timp de 60 de minute.

 ■ Pentru a încheia mai devreme programul, respectiv modul de menţinere la cald, apăsaţi și 
menţineţi apăsată tasta Pornire-/Oprire B până când auziţi un semnal sonor lung.

Oprirea aparatului

 ■ Dacă nu mai doriţi să folosiţi aparatul, opriţi-l cu ajutorul comutatorului Pornit/Oprit 
(0/ l) 5 și scoateţi ștecărul din priză.
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Panoul de comandă / ecranul 

A Ecranul

a  Selecţie greutate (1000 g / 1250 g / 1500 g)
b  timpul rămas al programului în ore / temporizatorul programat / timpul de fază programat 

(programul 16) 
c  Funcţia Remove (îndepărtare) – în timp ce este afișat „RMV” (= „Remove”), paletele de 

frământat 7 pot fi îndepărtate.
d  gradul de rumenire selectat/modul rapid (deschis , mediu , închis , rapid )
e numărul de program activ 
f faza de program activă
g  Funcţia Add (adăugare) – în timp ce este afișat „ADD”, se pot adăuga ingrediente suplimentare 

la aluat.

B  Tasta Pornire/Oprire

 Tastă pentru pornirea, oprirea sau întreruperea unui program.

C   Selectare grad de rumenire/modul rapid

  Tastă pentru selectarea gradului de rumenire, respectiv a modulului rapid (deschis/mediu/
închis/rapid).    
Apăsaţi tasta până ce săgeata d apare deasupra gradului de rumenire dorit.    
Sau activaţi modul rapid pentru a scurta procesul de coacere.

D  Setare temporizator  

 Taste pentru setarea temporizatorului pentru coacerea cu întârziere.

E  Bec de funcţionare

 Becul de funcţionare E indică dacă un program este activ momentan. 

F  Setarea greutăţii pâinii 

  Tastă pentru selectarea greutăţii pâinii (1000 g / 1250 g / 1500 g).    
Apăsaţi tasta în mod repetat, până ce săgeata a apare sub greutatea dorită.

G  Selectarea programului

  Tastă pentru selectarea programului dorit (1–16). Pe ecranul A apare numărul programului e 
și durata programului b.
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1. Normal
2. Afânată
3. Făină integrală
4. Dulce

5. Low Carb
6. Fără gluten
7. Expres
8. Prăjituri

9. Frământare
10. Aluat
11. Aluat de tăiței
12. Aluat de pizza

13. Iaurt
14. Dulceață
15. Coacere
16. Programabil
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