Stručné informácie
Pred uvedením prístroja do prevádzky si pozorne prečítajte bezpečnostné pokyny v návode na
obsluhu!
Uvedenie do prevádzky
1) Formu na pečenie 8 vytiahnite z prístroja nahor.
2) Nastrčte hnetacie háky 7 na hnacie hriadele vo forme na pečenie 8. Dbajte na to, aby
pevne dosadali.
3) Vložte suroviny do formy na pečenie 8 v poradí uvedenom v recepte. Spravidla sa najprv
pridajú tekutiny, potom cukor, soľ a múka a nakoniec droždie.
4) Opäť vložte formu na pečenie 8. Dbajte na to, aby správne dosadla.
5) Zatvorte veko 2.
6) Zastrčte sieťovú zástrčku do zásuvky.
7) Prístroj zapnite spínačom ZAP/VYP (0/l) 5. Zaznie signálny tón a na displeji A sa zobrazí
číslo programu e a čas b pre program 1.
Spustenie programu
1) Zvoľte želaný program pomocou tlačidla voľby programu G.
2) Prípadne zvoľte hmotnosť chleba a pomocou tlačidla F.
3) Zvoľte prípadne aj požadovaný stupeň zhnednutia d pomocou tlačidla C.
4) Pomocou tlačidiel so šípkou D nastavte časovač alebo spustite ihneď program pomocou
tlačidla Štart/stop B.
Prerušenie/ukončenie programu
■ Program prerušíte, ak krátko stlačíte tlačidlo Štart/stop B. Ukazovateľ času b na displeji A
bliká. Na pokračovanie v programe stlačte znova tlačidlo Štart/stop B.
■ Pri automatickom ukončení programu zaznejú viaceré signálne tóny a ukazovateľ času b
zobrazí 0:00. Prístroj sa prepne do 60-minútového režimu udržiavania teploty.
■ Na predčasné ukončenie programu, resp. režimu udržiavania teploty podržte stlačené
tlačidlo Štart/stop B, až zaznie dlhý signálny tón.
Vypnutie prístroja
■ Keď už prístroj nechcete používať, vypnite ho spínačom ZAP/VYP (0/l) 5 a vytiahnite
sieťovú zástrčku zo sieťovej zásuvky.
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Ovládací panel/displej
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Kyprý
Celozrnný
Sladký
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A Displej
a	voľba hmotnosti (1000 g/1250 g/1500 g)
b	zostávajúci čas programu v hodinách/naprogramovaný časovač/naprogramovaný čas fázy
(program 16)
c	funkcia Remove – zatiaľ čo sa zobrazuje „RMV“ (= „Remove“), môžu sa odstrániť hnetacie
háky 7
d	zvolený stupeň zhnednutia/rýchly režim (svetlý

, stredný

, tmavý

, rýchly

)

e aktívne číslo programu
f aktívna fáza programu
g	funkcia Add – zatiaľ čo sa zobrazuje „ADD“, môžu sa do cesta pridať ďalšie prísady
B	
Tlačidlo Štart/stop
Tlačidlo na spustenie, zastavenie alebo prerušenie programu.
C	
Zvolenie stupňa zhnednutia/rýchleho režimu
	Tlačidlo na voľbu stupňa zhnednutia, resp. rýchleho režimu (svetlý/stredný/tmavý/rýchly).
Stláčajte tlačidlo toľkokrát, až sa šípka d objaví nad požadovaným stupňom zhnednutia.
Alebo aktivujte rýchly režim, aby ste skrátili proces pečenia.
D	
Nastavenie časovača
Tlačidlá na nastavenie časovača pre časovo oneskorené pečenie.
E Prevádzková kontrolka
Prevádzková kontrolka E signalizuje, či je nejaký program práve aktívny.
F	
Nastavenie hmotnosti chleba
	Tlačidlo na voľbu hmotnosti chleba (1000 g/1250 g/1500 g).
Stláčajte tlačidlo toľkokrát, až sa šípka a objaví pod požadovanou hmotnosťou.
G	
Voľba programu
	Tlačidlo na voľbu požadovaného programu (1 – 16). Na displeji A sa objaví číslo
programu e a čas programu b.
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