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Важпивi застереження
Перед введенням приладу в експлуатацю необхщно ретельно вивчити Ыструкцю.

1. Перед використанням електроприладу необхщно виконати наведенi нижче основы заходи 
безпеки.

2. Збер^айте Ыструкцю, гарантiйний талон, чек, а також, за можливост^ коробку i3 
внутршньою упаковкою.

3. Прилад призначений виключно для особистого, а не комерцмного використання.
4. Перед експлуатацieю приладу слщ перевiрити, чи вiдповiдаe напруга в електромережi 

вказанiй на паспортый табличцi.
5. Завжди виймайте вилку з розетки, коли прилад не використовуеться, на нього 

встановлюеться додаткове обладнання, виконуеться його чищення, а також у разi 
виникнення несправностей. Заздалегщь вимкыть прилад. Тягнути слщ за вилку, а не за 
шнур.

6. Щоб захистити дггей вщ небезпеки, у жодному разi не залишайте ix без нагляду поряд iз 
приладом. Пiд час вибору мюця для приладу необxiдно знайти таке, у якому прилад 
недоступний для дтей, а також простежити, щоб не звисав його шнур.

7. Регулярно перевiряйте прилад i шнур на наявнють пошкоджень. За наявност пошкоджень 
приладом користуватися не можна.

8. Не ремонтуйте прилад самостмно, натомiсть звернiться до вповноваженого спе^алюта.
9. З мiркувань безпеки несправнi чи пошкодженi вилки повинн замiнюватися рiвноцiнними 

вилками, яга надано виробником, нашим вщдтом обслуговування кгпен^в або iншою 
квалiфiкованою особою.

10. Збер^айте прилад i шнур подалi в1д джерел тепла, прямих сонячних промеыв i вологи, а 
також береж^ь його вiд гострих предме^в тощо.

11. У жодному разi не залишайте прилад без нагляду! Вимикайте живлення приладу, коли в1н 
не використовуеться, нав^ь якщо перюд простоювання тривае недовго.

12. Використовуйте лише орипналы-ii аксесуари.
13. Не користуйтеся приладом поза примЦенням.
14. За жодних обставин не можна занурювати прилад у воду чи Ышу рщину, а також 

забороняеться Тх контакт iз приладом. Не торкайтеся приладу мокрими або вологими 
руками.

15. У разi потрапляння в прилад рщини або вологи слщ негайно вщ'еднати його вщ розетки. 
Забороняеться занурювати прилад у воду.

16. Прилад мае використовуватися ттьки  за призначенням, зазначеним на заводсьгай 
етикетцк

17. Забороняеться користуватися приладом iз пошкодженим штепселем.
18. Забороняеться торкатися будь-яких рухомих деталей приладу або деталей, що 

обертаються.
19. Не торкайтеся гарячих поверхонь. Користуйтеся ручками або рукоятками.
20. Цей прилад не призначений для використання особами (зокрема, дггьми) з обмеженими 

фiзичними, тактильними або розумовими можливостями чи без належних знань i досвщу, 
окрiм випадгав, коли вони перебувають пщ наглядом або отримали Ыструкцп в1д осiб, 
вiдповiдальниx за Тхню безпеку.

21. Необxiдно стежити, щоб дiти не гралися з приладом.
22. Щоб вийняти деко, не стукайте по його верхнм частин чи краю, осгальки це може 

призвести до його пошкодження.
23. Забороняеться вставляти у прилад металеву фольгу чи Ышл матерiали, осгальки це може 

спричинити небезпеку пожежi або короткого замикання.
24. У жодному разi не накривайте прилад рушником або будь-яким Ышим матерiалом: тепло й 

пара мають виходити з нього безперешкодно. Якщо прилад буде накритим або 
торкатиметься займистих матерiалiв, це може призвести до пожежк

25. У жодному разi не подключайте цей прилад до зовышнього таймера або системи 
дистанцмного керування, щоб уникнути небезпечноТ ситуацiТ.
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26. Рiвень шуму: Lc < 68 дБ(А)

Цей прилад позначено вщповщно до Директиви £С 2012/19/EU щодо в1дход1в 
епектричного та електронного обладнання (WEEE).

Ця директива — основа законодавства щодо повернення та вторинно! переробки 
в1дход1в епектричного й електронного обладнання в кранах Свропи.

Перше використання припаду
Перевiрте деко й о ч и с ть  iMmi частини пекарноТ камери. Не можна користуватися гострими 
предметами або очищувати прилад скоблЫням. На поверхню дека нанесено антипригарне 
покриття. Змастггь деко олiею й увiмкнiть порожню пiч на 10 хв. Виконайте чищення повторно. 
Установ^ь мiсильну лопать на вюь у пекарнiй зонк Провiтрiть примiщення, якщо з'явиться 
неприемний запах.

Пщключення до епектромережi
Прилад необxiдно пщключати тiльки до правильно встановленоТ безпечноТ розетки, 
розрахованоТ на 230 В, 50 Гц.
Пюля пiдключення приладу до електромережi пролунае звуковий сигнал, i через деякий час на 
екран дисплея з'явиться « 3:00». Двокрапка мiж числами «3» i «00» не свiтиться постiйно. 
Тепер прилад готовий до використання й автоматично налаштований на програму «1» 
(звичайне положення), але програму ще не запущено.

ФУНКЦ11 ТА ЕКСПЛУАТАЦ1Я

Кришка
Оглядове вконце 
Таця для xлiба 
Мюильна лопать 
Панель керування 
Корпус 
Мiрна ложка 
Мiрна склянка 
Гачок
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В1ДОМОСТ1 ПРО ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ
(Зовншнш вигляд може бути змiнено без попереднього повщомлення.)

1. Тут показано обрану програму
2. Час роботи для кожноТ програми

Функц1я «Старт/Стоп» (START/STOP)
Слугуе для запуску й припинення вибраноТ програми випкання.
Щоб запустити програму, один раз натиснггь кнопку Старт/Стоп (START/STOP). Пролунае 
короткий звуковий сигнал i почнуть блимати двi точки на дисплеТ часу, пюля чого почнеться 
виконання програми. Пюля запуску програми вс iншi кнопки, окрiм Старт/Стоп (START/STOP), 
стають неактивними.
Щоб зупинити виконання програми, натиснггь кнопку Старт/Стоп (START/STOP) приблизно на 2 
с, пюля чого пролунае звуковий сигнал, який свщчить про вимкнення програми.

Функц1я паузи
Пюля того як процес запущено, його можна в будь-який момент перервати кнопкою Старт/Стоп 
(START/STOP): операцю буде призупинено, але налаштування збережуться, а на LCD-дисплеТ 
блиматиме час, що лишився. Для продовження виконання програми знову натиснiть кнопку 
Старт/Стоп (START/STOP) або зачекайте, доки програма запуститься сама через 10 хв.

Меню
Ця кнопка призначена для налаштування рГзних програм. Програма змЫюеться пщ час кожного 
натискання (супроводжуеться коротким звуковим сигналом). Якщо натискати й одразу 
вщпускати кнопку, на LCD-дисплеТ будуть циклГчно вщображатися 15 меню. Виберпъ потрГбну 
програму. Далi див. докладные про функцп 15 меню.

1. Основна (Basic): замю, тдымання тюта й випкання звичайного xлiба. Щоб пщсилити смак, 
у тюто домшують додатковi iнгредiенти.

2. Французька випiчка (French): замю, тдымання тiста й випiкання xлiба з бГльшою 
тривалiстю пiднiмання. ХлГб, випечений у цьому меню, буде мати хрустгашу скоринку та 
пухгашу м'якушку.

3. З цiльного борошна (Whole wheat): замю, тдымання тюта й виткання хлГба з 
непросiяного пшеничного борошна. Не рекомендуеться користуватися функ^ею затримки 
запуску, осгальки через це може попршитися якють витчки.

4. Швидка (Quick): замiс, тдымання тiста й випiкання хлГбини протягом меншого часу, ыж у 
програмГ «Basic bread». Але хлГб, спечений за використання цГеТ програми, зазвичай 
менший за розмГром i мае щГльну структуру.
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5. Солодке (Sweet): замю, пщымання тюта й виткання здоби. Щоб тдсилити смак, у тюто 
домГшують додатковГ ГнгредГенти.

6. Без кпейковини (Gluten free): замю, тдымання тюта й виткання хлГба без клейковини.
Щоб тдсилити смак, у тюто домшують додатковГ ГнгредГенти.

7. Тiсто (Dough): замю i тдымання тюта, але без виткання. Тюто виймаеться й
використовуеться для виткання булочок, тци, пропареного хлГба та Ы.

8. Замю (Kneading): замю борошна й ЫгредГеннв.
9. Тiстечко (Cake): замю, тдымання тюта й виткання хлГба, але за умови, що тдымання

тюта вщбуваеться завдяки використанню соди або розпушувача.
10. Сендвiч (Sandwich): замю i тдымання тюта й виткання сендвГчГв. Використовуеться для 

виткання хлГба з пухкою м'якушкою та тоншою скоринкою.
11. Особливе виткання (Speciality): (функцГя вибору розмГру хлГбини недоступна; на дисплеТ 
вщображаеться значення маси хлГбини за умовчанням — 900 г)

Налаштування функцп особливого виткання використовуються для швидкого приготування 
хлГба.
Х тб, спечений за використання цГеТ програми, менший за розмГром i мае щ тьну структуру.

12. Джем (Jam): готування повидла та конфгтюру. Перш ыж покласти фрукти в деко, Тх 
необхщно порГзати на кубики.

13. Йогурт (Yogurt): готування йогурту
14. Виткання (Bake): лише виткання без замюу та тдымання тюта. Також дае змогу 

збтьшити тривалють виткання з вибраними налаштуваннями.
15.Домашня випiчка (Home made): за допомогою цГеТ програми можна встановлювати 
програми вручну (замю, тдымання тюта, виткання та режим

пщгрГву).

Для кожно! iз програм установлена така тривалють виконання:

Замю1 (KNEAD1): 0 -8  хв.
Пщымання1 (RISE1): 20-60 хв.
Замю2 (KNEAD2): 0-15 хв.
Пщымання2 (RISE2): 0-35 хв.
ПщыманняЗ (RISE3): 0-60 хв.
Виткання (bA k E): 0-80 хв.
Режим пщгрГву (KEEP WARM): 0-60 хв.

В процес меню Домашня Вип1чка (Home Made),

a) Один раз торшться кнопки «ЦИКЛ» (CYCLE), на LCD дисплеТ з'явиться ВИМ1ШУВАННЯ 
(KNEAD) 1 , по™  торшться кнопки ЧАС (TIME), щоб вщрегулювати хвилини, по™  
торшться ЦИКЛ (CYCLE), щоб пщтвердити установлений час для цього кроку;

b) Торшться кнопки ЦИКЛ (CYCLE), щоб перейти до наступного кроку, на LCD дисплеТ 
з'явиться П1ДЙОМ (RISE)1, по™  торкыться кнопки ЧАС (TIME), щоб вщрегулювати 
хвилини, якщо утримувати кнопку ЧАС (TIME), час змЫюеться дуже швидко. Торкыться 
ЦИКЛ (CYCLE), щоб пщтвердити встановлений час.

c) Дмте так само у подальших кроках. В ганц виконання установок для кожного кроку 
натисыть кнопку Старт/стоп (Start/stop), щоб завершити установку.

d) Щоб почати роботу, торкыться кнопки Старт/стоп (Start/stop).

Зауваження: установка може бути збережена у пам’ял, щоб нею можна було 
скористатися у подальшому.

Кол1р (Color)
Цею кнопкою вибираеться колГр скоринки: Св^ лий (LIGHT), Середнiй (MEDIUM) або Темний 
(DARK).
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Хл1бина (Loaf)
Натисканням цГеТ кнопки вибираеться розмГр хлГбини. Зауважте, що загальна тривалють 
робочого циклу може змЫюватися залежно вщ розмГру хлГбини.

Функц1я в1дкладеного старта (Delay time)
Якщо потрГбно, щоб прилад увГмкнувся через деякий час, цГею кнопкою встановлюеться 
тривалють затримки.
Необхщно обрати час готування хлГба, натиснувши кнопку «Час» (TIME). Зауважте, що 
тривалють затримки також включае час виконання програми виткання. Таким чином, пюля 
завершення часу затримки можна подавати гарячий хлГб. Спочатку необхщно обрати програму 
та стутнь пщрум'янення. По™  збГльшити тривалють затримки на 10 годин., натиснувши кнопку 
«Час» (TIME). Максимальна тривалють затримки складае 13 годин.
Приклад: зараз 20:30, i хлГб необхщно приготувати до 7:00 наступного ранку, тобто через 10 
годин i 30 хв. ВиберГть меню, колГр, розмГр хлГбини й натисыть кнопку «Час» (TIME), щоб додати 
час, доки на LCD-дисплеТ не з'явиться значення 10:30. Щоб активувати цю програму затримки, 
натисыть кнопку «Стоп/Старт» (STOP/START). Почне блимати точка, а на LCD-дисплеТ буде 
вщображатися вщлк часу, що лишився. СвГжий хлГб буде готовий о 7:00 ранку. Якщо хлГб не 
дютавати одразу, почнеться виконання програми пщгрГву протягом години.
Примтка. Для випкання i3 затримкою не використовуйте 1нгред1енти, що швидко псуються: 
яйця, свiже молоко, фрукти, цибулю тощо.

П1Д1ГР1ВАННЯ
Протягом години пюля виткання хлГб може автоматично пщгрГватися, щоб вЫ не охолов. Щоб 
вийняти хлГб пщ час виконання програми пщгрГвання, для ТТ вимкнення натисыть кнопку 
«Старт/Стоп» (START/STOP).

ПАМ’ЯТЬ
Якщо пщ час виткання хлГба вимкнеться живлення, процес виготовлення хлГба автоматично 
продовжиться протягом 10 хвилин, навгть якщо не натиснути кнопку «Старт/Стоп» 
(START/STOP). Якщо живлення вщсутне бГльше ыж 10 хвилин, дан в пам'ят не зберГгаються, 
унаслщок чого доведеться викинути Ыгред1енти з дека, замюити тюто повторно й перезапустити 
хлГботчку. У ™ , якщо тюто не почало пщыматися в момент вимкнення живлення, можна 
запустити виконання програми Гз самого початку, просто натиснувши кнопку «Старт/Стоп» 
(START/STOP).

ДОВК1ЛЛЯ
Прилад розрахований на роботу в широкому дГапазон температур, але хлГб, спечений у дуже 
теплм i дуже холоднм гамнатах, може вщрГзнятися за розмГром. Рекомендована гамнатна 
температура мае бути в межах вщ 15 °C до 34 °C.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ НА ДИСПЛЕ1
1. Якщо на дисплеТ вщображаеться напис HHH пюля натискання кнопки Старт/Стоп 

(START/STOP), температура всередин приладу дос занадто висока. У такому разГ слщ 
зупинити виконання програми. Вщкрийте кришку та залиште прилад охолоджуватися на 
10-20 хв.

2. Якщо на дисплеТ вщображаеться напис LLL пюля натискання кнопки «Старт/Стоп» 
(START/STOP) (за винятком програми виткання (BAKE)), то температура всередин 
приладу занадто низька (супроводжуеться п'ятьма звуковими сигналами). Вимкнпъ 
звуковий сигнал, натиснувши кнопку Старт/Стоп (START/STOP), вщкрийте кришку та 
залиште прилад нагрГватися до гамнатноТ температури на 10-20 хв.
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3. Якщо на дисплеТ вщображаеться напис E E0 або E E1 пюля натискання кнопки Старт/Стоп 
(START/STOP), це вказуе на несправнють температурного датчика, i датчик потребуе 
перевГрки в компетентного спе^алюта.

ПРОЦЕДУРА ВИП1КАННЯ ХЛ1БА
Установить деко в робоче положення, а по™  повернгть його за годинниковою строкою до 
клацання в правильному положены. Зафксуйте мюильну лопать на приводному валу. Щоб 
тюто не прилипало до мюильних лопатей i було легко вщокремлювати вщ них хлГб, перед 
установленням лопатей рекомендуеться заповнити щГлини термостойким маргарином. 
ПокладГть ГнгредГенти в деко. Дотримуйтеся зазначеноТ в рецепт послщовност дм. 
Зазвичай вода чи рщини заливаються першими, по™  додаеться цукор, аль i борошно, а 
дрГжджГ й розпушувач засипаються в останню чергу.

ДрГжджГ або сода 

СухГ Ыгред1енти 

Вода або Рщина

2

Примiтка. Максимальна галькють борошна та дрГжджГв указуються в рецепт.

3. Зробгть на поверхн борошна невелику ямку, а по™  засипте в неТ дрГжджГ, стежачи за тим, 
щоб вони не змшалися з рщиною чи стлю.

4. Обережно закрийте кришку та вставте штепсель шнура живлення в розетку електромережк
5. Натисканнями кнопки «Меню» (Menu) вибергть потрГбну програму.
6. Щоб вибрати потрГбний колГр скоринки, натисыть кнопку Колiр (COLOR).
7. Щоб вибрати потрГбний розмГр хлГбини, натисыть кнопку Розмiр хлiбини (LOAF SIZE). (750

г або 900 г)
8. Установить тривалють затримки, натиснувши кнопку Час (TIME). Цей крок можна 

пропустити, якщо хлГботч потрГбно запустити одразу.
9. Натисыть кнопку Старт/Стоп (START/STOP) для запуску хлГботчки.
10. Виконання програм Основна (BASIC), Французька витчка (FRENCH), Цiльне борошно 

(WHOLE WHEAT), Швидка (QUICK), Солодке (SWEET), Без клейковини (GLUTEN FREE), 
Тiстечко (CAKE), Сендвiч (SANDWICH)супроводжуеться звуковим сигналом. ВЫ указуе, 
коли потрГбно додати Ыгред1енти. Вщкрийте кришку й засипте Ыгред1енти. Пщ час виткання 
через отвори у кришц може виходити пара. Це нормальне явище.

11. Коли процес завершиться, пролунае 10 звукових сигналГв. Щоб зупинити процес i вийняти 
хлГб, потрГбно потримати кнопку Старт/Стоп (START/STOP) приблизно 2 с. Вщкрийте 
кришку та кухонними рукавицями проверить деко проти годинниковоТ строки, а по™  
виймгть його.
Обережно: деко та хлГб можуть бути дуже гарячими! Завжди будьте обережними.

12. Перш ыж виймати хлГб, дайте деку охолонути. П о™  за допомогою лопатки з 
антипригарним покриттям обережно вщокремте хлГб вщ дека по краях.

13. Переверыть деко догори дном над охолоджувальною аткою або чистою кухонною 
поверхнею, а по™  обережно струшуйте його, доки хлГб не випаде.

14. Перш ыж порГзати хлГб на скибки, залиште його охолоджуватися приблизно на 20 хв. 
Рекомендуеться рГзати хлГб електричною хлГборГзкою або зубчатим ножем, а не ножем для 
фруктГв чи кухонним ножем, Ыакше хлГб може деформуватися.

15. Якщо не вимкнути прилад або не натиснути кнопку Старт/Стоп START/STOP у момент 
завершення виткання, хлГб буде автоматично пщгрГватися протягом години, а по™  
пролунае 10 звукових сигналГв.

16. Виймайте шнур живлення з розетки, коли прилад не використовуеться або пюля 
завершення виткання.

Прим^ а. Перш ыж рГзати буханку на скибки, витягнГть гачком мюильну лопать, яка запеклася у
дно буханки. ХлГбина гаряча, тому не виймайте мюильну лопать руками.
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П р и м ^ а . Залишки хлГба рекомендуеться зберГгати в герметичному пластиковому пакет чи 
посудинк За гамнатноТ температури хлГб зберГгаеться протягом трьох дыв. Для бтьш  тривалого 
зберГгання його упаковують у герметично закритий пластиковий пакет або емнють, а по™  
кладуть у холодильник, де вЫ може зберГгатися до десяти дыв. Осюльки в домашнм хлГб не 
додаються консерванти, зазвичай його термЫ зберГгання не довший, ыж у хлГба заводського 
виготовлення.

РЕЦЕПТИ
Умовы позначення:

Ст. л. = столова ложка СухГ дрГжджГ (1 пакетик — 7 г) = дрГжджГ (1 пакетик — 25 г)
Ч. л. = чайна ложка

1. Основне (Basic):_______________________________________
ВИМ1РЮВАННЯ
1НГРЕД16НТ1В 700 г 900 г

Вода 280
мл

280 г 340 мл 340 г

ОлГя 2 ст. 
л.

24 г 3 ст. л. 36 г

С ть 1 ч. л. 7 г 1,5 ч. л. 10 г
Цукор 2 ст. 

л.
24 г 3 ст. л. 36 г

Борошно 3 мГрн 
чашки

420 г 3,5 мГрн 
чашки

490 г

ДрГжджГ 1 ч. л. 3 г 1 ч. л. 3 г

2. Французька витчка (French)
ВИМ1РЮВАННЯ 700 г 900 г1НГРЕД16НТ1В
Вода 280 мл 280 г 340 мл 340 г
ОлГя 2 ст. л. 24 г 3 ст. л. 36 г
С ть 1,5 ч. л. 10 г 2 ч. л. 14 г
Цукор 1,5 ст. л. 18 г 2 ст. л. 24 г
Борошно 3 м1ры 

чашки
420 г 3,5 м1ры 

чашки
490 г

ДрГжджГ 1 ч. л. 3 г 1 ч. л. 3 г

3. цтьного борошна (Whole wheat)

ВИМ1РЮВАННЯ
1НГРЕД16НТ1В 700 г 900 г

Вода 260 мл 260 г. 340 мл 340 г
ОлГя 2 ст. л. 24 г 3 ст. л. 36 г
Оль 1,5 ч. л. 10 г 2 ч. л. 14 г
Цльне борошно 1 мГрна 

чашка
110 г 2 мГрн 

чашки
220 г

Борошно 2 мГрн 
чашки

280 г 2
м1ры чашки

280 г

Коричневий цукор 2 ст. л. 18 г 2,5 ст. л. 23 г
Сухе молоко 2 ст. л. 14 г 3 ст. л. 21 г
ДрГжджГ 1 ч. л. 3 г 1 ч. л. 3 г
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4. Швидке (Quick)
ВИМ1РЮВАННЯ 900 г1НГРЕД16НТ1В
Вода (40-50 °C) 320 мл 320 г
ОлГя 2 ст. л. 24 г
С ть 1,5 ч. л. 10 г
Цукор 2 ст. л. 24 г
Борошно 3,5 мГрн 

чашки
490 г

ДрГжджГ 1,5 ч. л. 4,5 г

5. Солодке (Sweet)

ВИМ1РЮВАННЯ 700 г 900 г1НГРЕД10НТ1В
Вода 280 мл 280 г 340 мл 340 г
ОлГя 2 ст. л. 24 г 3 ст. л. 36 г
С ть 1,5 ч. л. 10 г 2 ч. л. 14 г
Цукор 3 ст. л. 36 г 3 ст. л. 48 г
Борошно 3

мГрн чашки
420 г 3,5 мГрн 

чашки
490 г

Сухе молоко 2 ст. л. 14 г 2 ст. л. 14 г
ДрГжджГ 1 ч. л. 3 г 1 ч. л. 3 г

6. Без клейковини (Gluten free)

ВИМ1РЮВАННЯ
1НГРЕД10НТ1В 700 г 900 г

Вода 280 мл 280 г 340 мл 340 г
ОлГя 2 ст. л. 24 г 3 ст. л. 36 г
С ть 1 ч. л. 7 г 1,5 ч. л. 10 г
Цукор 2 ст. л. 24 г 2 ст. л. 24 г
Програма «Без 
клейковини»

3 мГрн 
чашки

420 г 4 мГрн 
чашки

560 г

ДрГжджГ 1,5 ч. л. 4,5 г 1,5 ч. л. 4,5 г

7. Тюто (Dough)
ВИМ1РЮВАННЯ /1НГРЕД10НТ1В
Вода 360 мл 360 г
ОлГя 2 ст. л. 24 г
С ть 1,5 ч. л. 10 г
Цукор 2 ст. л. 24 г
Борошно 4 мГрн 

чашки
560 г

ДрГжджГ 0,5 ч. л. 1,5 г

8. Замю (Kneading)
ВИМ1РЮВАННЯ
1НГРЕД10НТ1В /

Вода 360 мл | 360 г
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ОлГя 2 ст. л. 24 г
С ть 1,5 ч. л. 10 г
Борошно 4

мГрн чашки
560 г

Цукор 2 ст. л. 24 г

9. Тютечко (Cake)
ВИМ1РЮВАННЯ
1НГРЕД16НТ1В /

ОлГя 2 ст. л. 24 г
Цукор 8 ст. л. 96 г
Яйця 6 270 г
Борошно з 
розпушувачем

250 г

Ароматна есенцГя 1 ч. л. 2 г
С к лимона 1,3 ст. л. 10 г
Сода або 
розпушувач

2 ч. л. 6 г

10. СендвГч (Sandwich)

ВИМ1РЮВАННЯ
1НГРЕД10НТ1В 700 г 900 г

Вода 270 мл 270 г 340 мл 340 г
Масло або 
маргарин

1,5 ст. л. 2 ст. л.

С ть 1,5 ч. л. 10 г 2 ч. л. 14 г
Цукор 1,5 ст. л. 18 г 2 ст. л. 24 г
Сухе молоко 1,5 ст. л. 10 г 2 ст. л. 14 г
Борошно 3 мГрн 

чашки
420 г 3,5 мГрн 

чашки
490 г

ДрГжджГ 1 ч. л. 3 г 1 ч. л. 3 г

11. Особливе виткання (Speciality)

ВИМ1РЮВАННЯ 900 г1НГРЕД10НТ1В
Вода 340 мл 340 г
ОлГя 3 ст. л. 36 г
С ть 1 ч. л. 7 г
Екстракт солоду 3 ст. л. 36 г
Борошно 3,5 мГрн 

чашки
490 г

Коричневий цукор 2,5 ст. л. 23 г
Родзинки 0,5 мГрноТ 

чашки
75 г

ДрГжджГ 1 ч. л. 3 г

12. Джем (Jam)
ВИМ1РЮВАННЯ
1НГРЕД10НТ1В /

Фрукти 900 г
Желюючий цукор у 500 г
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стввщношены 2:1
С к лимона 1 ст. 

л.

13. Йогурт (Yogurt)
Цтьне молоко 1000 мл
КефГр 100 мл
СГк лимона 1 ст. л.

Усунення несправностей

ПРОБЛЕМА ПРИЧИНА СПОС1Б УСУНЕННЯ

ХлГб
пщымаеться,
потГм
опускаеться.

• Зменште ктьгасть води або 
молока на 1-2 ст. л., 
використовуйте холодышу 
рГдину.
• ЗбГльште юльюсть солГ на 
% ч. л.
• Збтьште юльюсть борошна 
на 1-2 ст. л., використовуйте 
свГжГше борошно, 
використовуйте належний 
тип борошна.
• Зменште ктьгасть дрГжджГв 
на %-% ч. л., використовуйте 
свГжГ дрГжджГ, 
використовуйте належний 
тип дрГжджГв за вщповщних 
параметрГв.

ХлГб надто
сильно
тдымаеться.

• Додано забагато дрГжджГв.
• Забагато борошна або 
непридатний тип борошна.
• Замало або зовам не 
додано солк
• Рщина поедналась Гз 
дрГжджами перед 
замГшуванням.

• Зменште ктьгасть води або 
молока на 1-2 ст. л., 
використовуйте холодышу 
рГдину.
• ЗбГльште юльюсть солГ на 
% ч. л.
• Зменште ктьгасть цукру 
або меду на % ч. л.
•Зменште ктьгасть борошна 
на 1-2 ст. л.
• Зменште ктьгасть дрГжджГв 
на %-% ч. л., використовуйте 
належний тип дрГжджГв за 
вщповщних параметрГв.

ХлГб недостатньо 
пщымаеться.

• Недостатньо дрГжджГв.
• Використано надто несвГжГ 
дрГжджГ або непридатний тип 
дрГжджГв.
• Забагато або недостатньо 
води чи рщини.
• Було вщкрито кришку пщ 
час виконання програми 
пщымання тюта.
• Використано непридатний 
тип борошна або несвГже

• Збтьште юльюсть води або 
молока на 1-2 ст. л.
• Зменште ктьгасть солГ на % 
ч. л.
• Збтьште юльюсть цукру 
або меду на % ч. л. 
•Використовуйте свГже 
борошно, використовуйте 
належний тип борошна.
• Збтьште юльюсть дрГжджГв 
на %-% ч. л., використовуйте
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борошно.
• Рщина була надто 
холодною або гарячою.
• Не додано цукор.

належний тип дрГжджГв за 
вщповщних параметрГв.

ХлГб короткий i 
важкий.

• Використовуйте свГжше 
борошно, використовуйте 
належний тип борошна.
• Додайте дрГжджГ, 
використовуйте свГжГ 
дрГжджГ, використовуйте 
належний тип дрГжджГв за 
вщповщних параметрГв.

Затонка
скоринка.

• ЗбГльште юлькють цукру 
або меду на % ч. л.

ХлГб
залишаеться
сирим.

• ПеревГрте джерело 
живлення, виберГть 
правильн параметри.

ХлГб пригорае.
• Зменште ктькють цукру 
або меду на % ч. л.
•Вибергть належн 
параметри.

ХлГбна сумш не 
змшуеться.

• ВстановГть деко для хлГба 
належним чином, 
встановГтьмГсильну лопасть 
на вал усередин дека для 
хлГба належним чином.

Зменшення
висоти.

• Зменште ктькють води або 
молока на 1-2 ст. л.
• Зменште ктькють цукру 
або меду на % ч. л.
• Зменште ктькють солГ 
на%-% ч. л.

ХлГб зовам не 
пщымаеться.

• ДрГжджГв зовам не додано 
або додано несвГжГ дрГжджк
• ДГя дрГжджГв 
нейтралГзована внаслщок 
стикання Гз аллю або 
додавання надто 
гарячогоГнгредГента.
• Рщина поедналась Гз 
дрГжджами перед 
замшуванням.

• ДрГжджГ потрГбно викинути 
через 48 годин пюля 
вщкриття Тх пакування. КрГм 
того, строк Тх придатност не 
мае бути вичерпано.
• Завжди додавайте 
ГнгредГенти в порядку, 
зазначеному в рецепт,— 
спочатку рщину, а дрГжджГ 
остаными.
• Використовуйте лише 
помГрно теплГ ГнгредГенти.

ХлГб Гз неаяного 
борошна не так 

сильно 
пщымаеться.

• Те, що хлГб Гз неаяного 
борошна менше 
пщымаеться та мае 
щтьышу структуру, е 
нормальним явищем.

• Щоб отримати бтьш  
розпушену структуру, 
спробуйте рецепт Гз 
використанням 50 % 
неаяного борошна

ХлГб Гз неаяного 
борошна ГнодГ 
мае зморщену 

або дещо

• Це типове явище для хлГба 
з неаяного борошна, 
випеченого в домашый 
хлГбопГчцГ, осюльки

• Можнапокращити 
результат, використовуючи 
вщповщну програму для 
швидкого виткання хлГба з
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опущену верхню 
скоринку.

клейковина надмГрно 
розтягуеться пщ час 
процеав змГшування, 
тдымання та виткання.

неаяного борошна, яка мае 
коротшу тривалють 
пщымання борошна.
• Дещо недосконалий вигляд 
не впливае на смак i якють 
хлГба.

Усередин хлГба 
велика 

порожнина або 
верхня скоринка 
розламалася чи 

трюнула.

• Рщина поедналась Гз 
дрГжджами перед 
замГшуванням.

• Завжди додавайте 
ГнгредГенти в порядку, 
зазначеному в рецепт,— 
спочатку рщину.
• У разГ використання функцп 
вщкладеного запуску завжди 
розташовуйте 
дрГжджГпосередин дека.

Важкий, 
грудкуватий хлГб.

• Забагато рщини.
• Недостатньо дрГжджГв.
• Забагато борошна.
• НесвГжГ ГнгредГенти або 
непридатний тип борошна.

• Зменште ктькють рщини 
на 1-2 ст. л. за раз.Точно 
вимГрюйте ктькють 
ЫгредГентв.
• Збтьште ктькють дрГжджГв 
на 1/4 ч. л. за раз.
• Зменште ктькють 
борошна.
• Використовуйте свГжГ 
Ыгред1енти.

Вологий хлГб без 
скоринки/надто 
пористий хлГб.

• Забагато рщини.
• Не додано сть.

• Точно вимГрюйте ктькють 
ЫгредГентв.
• За високоТ вологосп 
використовуйте трохи менше 
води.
• Для рГзних пар™ борошна 
може потребуватися менше 
рщини.

ПовГтряна 
бульбашка пщ 

скоринкою.

• Тюто було недостатньо 
замшано.

• На жаль, таке Ыод1 
трапляеться.Якщо проблема 
не зникае, додайте ще одну 
столову ложку рщини.

Вщображення 
Ыдикацп «H:HH» 
пюля натискання 

кнопки 
«пуск/стоп».

• Температура у хлГботчц 
зависока для виткання 
хлГба.

• Натиснпъ кнопку 
«пуск/стоп» i вщ'еднайте 
хлГботчку вщ 
електромережГ, потм 
виймгть деко для хлГба та 
залишайте кришку 
вщкритою, доки хлГботчка 
не охолоне.

СПЕЦ1АЛЬН1 ВКАЗ1ВКИ

1. Бездрiжджовий хлiб
БездрГжджовий хлГб виготовляеться з додаванням розпушувача (пекарського порошку) або 
пекарськоТ соди, яю активуються пщ дГею тепла або рщини. Щоб домогтися високоТ якост 
бездрГжджового хлГба, рекомендуеться спочатку наливати рщину на дно дека, а потм класти 
сухГ Ыгред1енти. На початковм стадп замюу тюта для бездрГжджового хлГба сухГ Ыгред1енти 
можуть збиратися в кутах дека. Щоб борошно не збивалося в грудки, необхщно допомагати 
приладу розмшувати тюто.
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ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД
Перш ыж почати чищення приладу, необхщно вщ'еднати його вщ електромережк
1. деко: протираеться всередин та зовн вологою тканиною. Не використовуйте гострГ 

предмети та абразивы засоби.
2. мюильний стрижень: якщо мюильний стрижень не вдаеться зняти з оа, попередньо залийте 

в деко воду.
3. кришка та оглядове вкно: кришку та прилад очищають усередин та зовы злегка змоченою 

тканиною.

Цей прилад вщповщае директивам CE щодо приглушення радюперешкод i техыки безпеки пщ
час роботи з низьковольтними приладами та виготовлений вщповщно до чинних вимог техыки
безпеки.

Довктля
Пюля завершення термГну експлуатацп не викидайте прилад у контейнер Гз побутовим смГттям. 
Натомють передайте його в офщйний центр збору для утилГзацп. Цим ви посприяете 
збереженню довктля.

Гаранля та обслуговування
Якщо у вас виникнуть запитання або проблеми, звернпъся в Центр обслуговування споживачГв 
Gorenje у своТй краТн (його номер телефону можна знайти на талон всесвтьоТ гарантп). Якщо 
у вашлй краТн немае Центру обслуговування споживачГв, звернпъся до мюцевого дилера 
компанп Gorenje або сервюного центру, де обслуговуються побутовГ прилади Gorenje.
Лише для особистого використання!

КОМПАН1Я GORENJE 
БАЖАС ВАМ ОТРИМАТИ МАКСИМАЛЬНЕ ЗАДОВОЛЕННЯ В1Д 

КОРИСТУВАННЯ ЦИМ ВИРОБОМ

Ми залишаемо за собою право вносити будь-як зм1ни.
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User
Машинописный текст
Вы скачали  инструкцию по эксплуатации Gorenje BM900WII  для ознакомления на сайте http://www.panatex.com.ua.Для Вас инструкции по эксплуатации, руководства пользователя, рецепты, рецепты для мультиварок, книги, журналы, возможность скачать бесплатно.

http://www.panatex.com.ua
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