
Kratke informacije 

Pred začetkom uporabe naprave skrbno preverite varnostna navodila v navodilih za uporabo!

Začetek uporabe naprave

1) Pekač 8 izvlecite navzgor in iz naprave.

2) Nastavka za gnetenje 7 namestite na pogonski gredi v pekaču 8. Preverite, ali sta trdno 
nasajena.

3) Sestavine iz recepta dajte v pekač 8 v navedenem vrstnem redu. Praviloma je treba  
najprej dati v pekač tekočine, potem sladkor, sol in moko, nazadnje pa kvas.

4) Pekač 8 znova vstavite. Preverite, ali se je pravilno zaskočil.

5) Zaprite pokrov 2.

6) Električni vtič priključite v električno vtičnico.

7) Napravo vklopite s stikalom za vklop/izklop (0/l) 5. Oglasi se zvočni signal,  
na prikazovalniku A pa se pojavita številka programa e in čas b za program 1.

Zagon programa
1) S tipko za izbiro programa G izberite želeni program. 

2) Po potrebi izberite težo kruha a s tipko F.

3) Po potrebi izberite želeno stopnjo zapečenosti d s tipko C.

4) S puščičnima tipkama D nastavite časovnik ali takoj zaženite program s tipko za zagon/
ustavitev B.

Prekinitev/konec programa

 ■ Za prekinitev programa na kratko pritisnite tipko za zagon/ustavitev B, prikaz časa b 
na prikazovalniku A utripa. Znova pritisnite tipko za zagon/ustavitev B za nadaljevanje 
programa.

 ■ Pri samodejnem koncu programa zadoni več zvočnih signalov, prikaz časa b pa prikazuje 
0:00. Naprava se preklopi na 60-minutno delovanje za ohranjanje toplote.

 ■ Za predčasno zaključitev programa oz. delovanja za ohranjanje toplote držite tipko za 
zagon/ustavitev B pritisnjeno, dokler se ne oglasi daljši zvočni signal.

Izklop naprave

 ■ Ko naprave ne želite uporabljati več, jo izklopite s stikalom za vklop/izklop (0/l) 5 in 
izvlecite električni vtič iz električne vtičnice.
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Upravljalno polje/prikazovalnik 

A Prikazovalnik

a  izbira teže (1000 g/1250 g/1500 g)

b  preostali čas programa v urah/programirani časovnik/programirano obdobje (program 16) 

c  funkcija odstranitve – med prikazom napisa »RMV« (angl. »Remove«) je mogoče odstraniti 
nastavka za gnetenje 7.

d  izbrana stopnja zapečenosti/hitri način (svetlo , srednje , temno , hitro )

e aktivna številka programa 

f aktivno obdobje programa

g  funkcija dodajanja – med prikazom napisa »ADD« je mogoče testu dodajati nove sestavine.

B  Tipka za zagon/ustavitev 

 Tipka za zagon, ustavitev ali prekinitev programa.

C  Izbira stopnje zapečenosti/hitrega načina 

  Tipka za izbiro stopnje zapečenosti oz. hitri način (svetlo/srednje/temno/hitro).    
Tipko pritisnite tolikokrat, da se nad želeno stopnjo zapečenosti d pojavi puščica.    
Ali pa aktivirajte hitri način, da skrajšate postopek peke.

D  Nastavitev časovnika  

 Tipke za nastavitev časovnika za časovno zakasnitev peke.

E  Lučka za delovanje

 Lučka za delovanje E prikazuje, ali je ravnokar aktiven program. 

F  Nastavitev teže kruha 

  Tipka za izbiro teže kruha (1000 g/1250 g/1500 g).    
Tipko pritisnite tolikokrat, da se pod želeno težo prikaže a puščica.

G  Izbira programa 

  Tipka za izbiro želenega programa (1–16). Na prikazovalniku A se pojavita številka  
programa e in čas b.
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1. Normalno
2. Rahel
3. Polnozrnat
4. Sladek

5. Malo ogljikovih
 hidratov

6. Brez glutena
7. Ekspresno
8. Kolač

9. Gnetenje
10. Testo
11. Testo za 
 rezance
12. Testo za pico

13. Jogurt
14. Marmelada
15. Peka

16. Programiranje
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