
Snabbinformation 

Läs noga igenom säkerhetsanvisningarna i bruksanvisningen innan du tar produkten i bruk!

Ta produkten i bruk

1) Dra upp och ta ut bakformen 8 ur produkten.

2) Sätt degkrokarna 7 på drivaxlarna i bakformen 8. Kontrollera att de sitter fast ordentligt.

3) Tillsätt ingredienserna i bakformen 8 i den ordningsföljd som anges i ditt recept. För det 
mesta ska man först tillsätta degväskan, sedan socker, salt och mjöl och allra sist jästen.

4) Sätt in bakformen 8 i bakmaskinen igen. Kontrollera att den låser fast ordentligt.

5) Stäng locket 2.

6) Sätt kontakten i ett eluttag.

7) Starta produkten med På/Av-knappen (0/l) 5. Det hörs en signal och på displayen A visas 
nummer e och varaktighet b för program 1.

Starta program
1) Välj program med knappen Programval G. 

2) Ställ ev. in brödets vikt a med knappen F.

3) Ställ ev. in en gräddningsgrad d med knappen C.

4) Använd pilknapparna D för att ställa in timern eller starta programmet direkt med Start/
Stopp-knappen B.

Avbryta/Avsluta program

 ■ För att avbryta programmet trycker du snabbt på Start/Stopp-knappen B. Tidsangivelsen b  
börjar blinka på displayen A. Tryck på Start/Stopp-knappen B igen för att fortsätta programmet.

 ■ När programmet avslutas automatiskt hörs flera signaler och tidsangivelsen b står på 0:00. 
Produkten går över till en 60 minuter lång varmhållningstid.

 ■ Om du vill stänga av ett program eller varmhållningsfasen i förtid håller du Start/Stopp-knappen B 
intryckt tills det hörs en lång signal.

Stänga av produkten

 ■ När du har använt produkten klart stänger du av med På/Av-knappen (0/l) 5 och 
drar ut kontakten ur uttaget.
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Kontrollfält/Display 

A Display

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

b  Återstående programtid i timmar/programmerad timer/programmerad fastid (program 16) 

c  Remove-funktion – medan RMV (= Remove) visas kan degkrokarna 7 tas av.

d  Vald gräddningsgrad/Snabbläge (ljus , medel , mörk , snabb )

e Nummer på aktivt program 

f Aktiv programfas

g  Add-funktion – medan ADD visas kan ytterligare ingredienser tillsättas i degen.

B  Start/Stopp-knapp 

 Knapp för att starta, stoppa eller avbryta ett program.

C  Välja gräddningsgrad/snabbläge 

  Knapp för att välja gräddningsgrad eller snabbläge (ljus/medel/mörk/snabb).    
Tryck upprepade gånger på knappen tills pilen d hamnar ovanför den gräddningsgrad  
du vill ha.    
Du kan också välja snabbläget för att förkorta baktiden.

D   Ställa in timern  

 Knappar för att ställa in timern för fördröjd bakning.

E  Driftlampa

 Driftlampan E visar om ett program är aktivt för tillfället. 

F   Ställa in brödets vikt 

  Knapp för att välja brödets vikt (1000 g / 1250 g / 1500 g).    
Tryck upprepade gånger på knappen tills pilen a hamnar under den vikt du vill ha.

G  Välja program 

  Knapp för att välja ett bakprogram (1 - 16). På displayen A visas programmets nummer e 
och tid 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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