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BG Хлебопекарна
Важни инструкции за безопасност

ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И СЪХРАНЯВАЙТЕ ЗА БЪДЕЩА УПОТРЕБА
•	 Този уред може да бъде използван от деца на възраст над 8 години и  лица 

с физически или умствени увреждания или от неопитни такива, ако са под 
правилно наблюдение, или са информирани за начините за използване 
на изделието по безопасен начин и  разбират потенциалните опасности. 
Почистването и  поддръжката от потребителя не трябва да се извършват 
от деца, освен ако не са на възраст над 8 години, и  то под наблюдение. 
Съхранявайте уреда и захранващия кабел далеч от обсега на деца, които са 
под 8-годишна възраст. С уреда не трябва да си играят деца.

■	 Този уред е предназначен само за домашна употреба. Той не е предназначен 
за употреба в места, като например:
– кухни за персонал в магазини, офиси и други работни места;
– селскостопански ферми;
– хотелски или мотелски стаи и други жилищни площи;
– учреждения за нощувки и закуски.

■	 Не използвайте уреда в промишлена среда, на открито, или за цели различни 
от тези, за които е предназначен. 

■	 Не поставяйте уреда върху перваз на прозорец, сифон на мивка или други 
нестабилни повърхности. Не го поставяйте върху електрически или газови 
печки, в близост до открит огън или друго оборудване, което е източник на 
топлина. Поставяйте уреда само върху суха, чиста и  стабилна повърхност, 
където не може да бъде прекатурен. 

■	 Използвайте уреда само с оригиналните принадлежности от производителя. 
■	 Преди да свържете уреда към контакт на захранването, проверете дали 

номиналното напрежение на неговия етикет съвпада с електрическото 
напрежение в контакта. Свързвайте уреда само с правилно заземен контакт.

■	 Уверете се, че захранващият кабел не виси над ръба на масата, или че не 
докосва гореща повърхност. 

Внимание: 
този уред не е предназначен да бъде управляван с помощта на 
програмирано устройство, превключвател на външен таймер, или 
дистанционно управление.
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■	 Не използвайте уреда в близост до запалими материали, като пердета, завеси, 
кърпи за изтриване и др. Трябва да се поддържа безопасно отстояние от най-
малко 50 cm в основната посока на излъчване на топлина от повърхността на 
запалими материали, с отстояние най-малко 10 cm във всички други посоки. 

■	 Не покривайте уреда. В противен случай има опасност от пожар, когато той се 
покрие и пусне автоматично от вградения таймер. 

■	 Преди включване на уреда се уверете, че съдът за печене на хляб е поставен 
правилно вътре в хлебопекарната заедно с всички необходими съставки. Не 
поставяйте алуминиево фолио, пластмасов стреч за увиване и др. в уреда и не 
го пускайте, когато е празен.

Внимание: гореща повърхност

■	 Когато уредът е в  експлоатация, температурата на откритите повърхности 
може да бъде по-висока. Избягвайте допир до нагрятата повърхност 
и горещата пара, която излиза от вентилационните отвори.	

■	 Не докосвайте въртящите се лопатки за месене по време на работа.
■	 В една и  съща партида могат да бъдат използвани максимум 900 g брашно 

и 6 g бакпулвер. Не поставяйте по-голямо количество брашно или бакпулвер 
в съда за печене.

■	 Старайте се да не разливате вода или други течности върху външната 
повърхност на прозорчето за наблюдение, докато уредът работи.

■	 Препоръчваме редовно проверяване на състоянието на съставките в съда за 
печене, докато уредът работи. В случай че те се запалят, незабавно изключете 
уреда, извадете щепсела на кабела от контакта и оставете капака затворен.

■	 Никога не вадете изпечения хляб с почукване по краищата на съда за печене. 
В противен случай това може да го повреди.

■	 Когато приключите да използвате уреда, преди да го местите или почиствате, 
винаги го изключвайте, изваждайте щепсела на кабела от контакта и  го 
оставяйте да изстине. 

■	 Изваждайте щепсела на кабела от контакта с леко издърпване на щепсела, 
а не на захранващия кабел. В противен случай това би могло да повреди 
захранващия кабел или контакта.

■	 В случай че захранващият кабел се повреди, нека го ремонтират в професионален 
сервизен център, за да се предотврати създаване на опасна ситуация. Забранено 
е да се използва уредът, ако е с повреден захранващ кабел. 

■	 Не изплаквайте уреда под течаща вода и не го потапяйте във вода или друга 
течност.
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■	 За да избегнете опасност от нараняване от токов удар, не поправяйте уреда 
сами и не правете каквито и да било корекции по него. Погрижете се всички 
ремонти или настройки да бъдат извършвани в  упълномощен сервизен 
център. Като манипулирате уреда, рискувате да анулирате законовите си права, 
произтичащи от незадоволително изпълнение или гаранция за качество.
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BG Хлебопекарна
Ръководство за потребителя

■	 Преди да използвате този уред молим да прочетете 
ръководството за потребителя внимателно дори и  ако вече 
имате опит в  използването на подобни уреди. Използвайте 
уреда само по начина, описан в  това ръководство за 
потребителя. Съхранявайте това ръководство за потребителя 
на сигурно място, от където може да бъде лесно извадено за 
бъдеща употреба.

■	 Препоръчваме да се запазят оригиналният кашон, опаковъчният 
материал, касовата бележка, декларацията за отговорност на 
продавача или гаранционната карта най-малко в  течение на 
срока на действие на правната отговорност за незадоволително 
изпълнение или качество. В случай на превоз препоръчваме 
уредът да се опакова в оригиналния кашон от производителя.

ОПИСАНИЕ НА УРЕДА И ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ
A1 Дръжка на капака
A2 Капак с прозорче за 

наблюдение
A3 Лопатки за месене 
A4 Съд за печене със сгъваема 

дръжка

A5 Пулт за управление с 
дисплей

A6 Крачета срещу плъзгане
A7 Мерителна чашка
A8 Мерителна лъжичка 
A9 Кука за сваляне на 

лопатките за месене

ОПИСАНИЕ НА ПУЛТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ С 
ТЕЧНОКРИСТАЛЕН ДИСПЛЕЙ
B1 Дисплеят
 показва избраната 

програма и нейната 
продължителност, 
зададения цвят на кората 
и големината на хляба.

B2 Бутон „MENU“,
 служи за задаване на 

програмите от 1 до 12.
B3 Бутон „COLOR“, 
 служи за задаване на цвета 

на коричката на хляба.
B4 Бутон „TIME+“, 

служи за настройка на 
таймера за забавено пускане.

B5 Бутон „START/STOP“, служи 
за пускане, пауза и отмяна 
на зададена програма.

B6 Бутон „LOAF“, 
служи за задаване на 
големината на хляба: 2 lb 
(900 g), 2,5 lb (1 130 g), 3 lb 
(1 360 g) 

B7 Бутон „TIME–“,
 служи за настройка на 

таймера за забавено 
пускане.

Забележка:
метричните мерни единици се закръгляват до цели десети. 

РАБОТА С ХЛЕБОПЕКАРНАТА И НЕЙНИТЕ 
ФУНКЦИИ 

Бутон „MENU“
■	 Служи за задаване на програмите от 1 до 12. Всяко натискане 

на бутона B2 се придружава от кратък звуков сигнал. 
Зададената програма и  нейното времетраене се показват на 
течнокристалния дисплей B1.

Бутон „COLOR“
■	 Служи за задаване на цвета на коричката на хляба на „LIGHT“ 

(светъл), „MEDIUM“ (среден) или „DARK“ (тъмен). Зададеният цвят 
на коричката на хляба се показва на течнокристалния дисплей 
B1. 

■	 Не е възможно да се задава цвят на коричката в  програми 
6 – CAKE (торта), 7 – JAM (сладко) и 8 – DOUGH (тесто).

Бутон „LOAF“
■	 Служи за задаване на големината на хляба: 2 lb (900 g), 2,5 lb 

(1 130 g), 3 lb (1 360 g). Големината на хляба се разбира като 
сумата от теглото на всички съставки, поставени в  съда 
за печене A4. Избраната големина на хляба се показва на 
течнокристалния дисплей B1. Времетраенето на програмата 
е различно в  зависимост от избраната големина на хляба, 
както е описано в  глава „Преглед на програмите и  тяхното 
времетраене“.

■	 Не е възможно да се задава големина на хляба в  програми: 
6 – CAKE (торта), 7 – JAM (сладко), 8 – DOUGH (тесто) и 12 – BAKE 
(печене).

Бутони „TIME+“ и „TIME–“
■	 Бутоните B4 и B7 служат за настройка на таймера за забавено 

пускане. 
■	 Не използвайте тази функция с рецепти, които съдържат 

съставки, подлежащи на бързо разваляне, като например 
пресни яйца, мляко, сметана, сирене и т.н.

■	 Обърнете внимание на правилния ред за добавяне на съставките 
в  съда за печене A4, както е описано в  глава „Използване на 
хлебопекарната“. Маята не трябва да влиза в контакт с течности, 
преди да бъде пусната една програма.

Пример за настройка на таймера:
часът е 9 следобед и искате да имате прясно изпечен хляб в 8 часа 
сутринта на следващия ден (т.е. 11-часова разлика във времето). 
Най-напред изберете програмата, цвета на коричката и големината 
на хляба. След това използвайте бутоните B4 и B7 за задаване на 
времето, показвано на дисплея B1 на 11:00. Това е времето, след 
което хлябът ще бъде готов за изваждане от хлебопекарната. С 
всяко натискане на бутоните B4 или B7 времето се удължава или 
съкращава с 10 минути. За да пуснете зададената програма в режим 
на забавено пускане, натиснете бутона „START/STOP“ B5. На дисплея 
започва обратно отброяване на времето. Редовно проверявайте 
хлебопекарната след като започне да работи зададената програма. 

Забележка:
таймерът може да бъде настройван на максимално време 
13 часа.

Бутон „START/STOP“
■	 Служи за пускане, пауза или край на зададената програма.. 
■	 За да пуснете програмата, натиснете бутона B5 веднъж. Чува 

се кратък звуков сигнал, двоеточието в стойността на времето 
на течнокристалния дисплей B1 започва да мига и  започва 
да се изпълнява зададената програма Когато започне да 
работи една програма, се деактивират останалите бутони, за 
да се предотврати евентуално прекъсване на изпълняваната 
в момента работна фаза на програмата.

■	 Можете да правите пауза в  изпълняваната в  момента работна 
фаза на програмата с кратко натискане на бутона B5. Обратното 
броене на оставащото време на програмата спира и  започва 
да мига времевата стойност на дисплея B1. Настройката се 
запаметява в  паметта на хлебопекарната. За да възобновите 
работата на зададената програма, натиснете бутона B5 отново. 
Ако не направите това, тя се пуска автоматично 10 минути след 
като е направена паузата.

■	 За завършване на програмата натиснете бутона B5 и го задръжте 
натиснат в течение на около 2 секунди. Краят на програмата се 
сигнализира от продължителен звуков сигнал.

ФУНКЦИЯ „KEEP WARM“ (ПОДДЪРЖАНЕ НА ХЛЯБА ТОПЪЛ) 
■	 Когато завърши програмата, хлебопекарната превключва 

автоматично в режим на поддържаме на хляба топъл в течение 
на 60 минути. Ако желаете да извадите хляба от хлебопекарната 
без последваща функция за поддържаме на хляба топъл, 
отменете тази функция, като задържите натиснат бутона START/
STOP B5. 

■	 Тази функция не е налична за програми 6 – CAKE (торта), 7 – JAM 
(сладко) и 8 – DOUGH (тесто).
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ФУНКЦИЯ ЗА ПАМЕТ
■	 В случай на кратко прекъсване на тока (до 10 минути) 

хлебопекарната се рестартира автоматично в  зададената 
програма, без да е необходимо да се натиска бутонът „START/
STOP“ B5 след възстановяване на захранването.

■	 В случай че прекъсването на захранването е по-продължително 
от 10 минути, спряната в  пауза програма няма да бъде 
възобновена автоматично. Ако, обаче, фазата на бухване все 
още не е започнала, можете да пуснете програмата от самото 
начало. Ако фазата на бухване вече е започнала, е необходимо 
да се започне отново с нови съставки.

ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИ СЪОБЩЕНИЯ НА ДИСПЛЕЯ
1. Ако при пускане на програмата на дисплея B1 се появява 

текстът „H:HH“, придружен от звуков сигнал, това означава, че 
температурата във вътрешността на хлебопекарната е твърде 
висока. Това може да се случи, когато се опитате да използвате 
хлебопекарната веднага след изпичане на хляб. Отворете 
капака A2 и  оставете хлебопекарната да изстива в  течение 
на 10 до 20 минути. След като изстине, можете да използвате 
хлебопекарната отново.

2. Ако при пускане на програмата на дисплея B1 се появява 
текстът „L:LL“, придружен от звуков сигнал, това означава, че 
температурата във вътрешността на хлебопекарната е твърде 
ниска. Отворете капака A2 и  поставете хлебопекарната при 
стайна температура. Препоръчителната стайна температура е 
от 15 °C до 34 °C.

3. Ако на дисплея B1 се появи текстът „EE0“ или „EE1“, молим да се 
свържете с упълномощен сервизен център. 

ПРЕГЛЕД НА ПРОГРАМИТЕ И  ТЯХНОТО 
ВРЕМЕТРАЕНЕ

1 – BASIC (основни видове хляб)
Тази програма се състои от фази на замесване, бухване и печене. 
Използва се за печене на стандартни видове хляб от пшеничено 
брашно, което може да бъде ароматизирано с помощта на 
различни съставки, като билки и т.н.

2 – WHOLE WHEAT (пълнозърнест хляб)
Тази програма се състои от фази на замесване, бухване и печене. 
Използва се за печене на хляб от пълнозърнесто брашно.

Забележка:
не препоръчваме използване на функцията за забавено 
пускане с тази програма. В противен случай качеството на 
хляба може да бъде засегнато негативно.

3 – FRENCH (френски стил хляб)
Тази програма се състои от фази на замесване, бухване и печене, 
като в  същото време фазата на бухване е по-дълга отколкото 
основната програма. Използва се за печене на традиционен 
френски бял хляб с пухкава среда и  хрупкава коричка. 
Препоръчваме консумация на френския стил хляб в  същия ден, 
в който е изпечен.

4 – QUICK (бързо печене)
Тази програма се състои от фази на замесване, бухване и печене. 
Това е по-бърза алтернатива на програма № 1 – BASIC. Изпеченият 
по този начин хляб е с по-малко пухкава среда от хляб, изпечен с 
основната програма № 1. 

5 – SWEET (сладък хляб)
Тази програма се състои от фази на замесване, бухване и печене. 
Използва се за печене на сладък хляб с по-високо съдържание на 
мазнини и захар, и с добавяне на сушени плодове, ядки, шоколади 
флейки, захаросани портокалови кори и др.

6 – CAKE
Тази програма се състои от фази на замесване, бухване и печене. 
Използва се за печене на сладкиши и  сладки тестени изделия, 
приготвени от тесто със съдържание на бакпулвер или натриев 
бикарбонат.

7 – JAM
Тази програма се използва за приготвяне на плодови мармалади 
и сладка. Приготвяйте мармаладите и сладката на малки партиди, 
тъй като техният обем се увеличава, докато се приготвят. Сладкото 
е лепкаво и отстраняването му е много трудно, ако бъде изпуснато 
от съда за печене.

8 – DOUGH
Тази програма се използва за смесване и  месене на съставките 
и позволява на тестото да бухва, например за пици, франзели и др. 
Тя не включва фазата на печене.

9 – ULTRA-FAST
Възможно най-бързи месене, бухване и  печене на хляб. 
Обикновено този хляб е по-малко пухкав от хляба, изпечен с 
програма № 4 – QUICK.
Температурата на водата е много важна при тази програма. За да 
може хлябът да бухне до необходимата големина, температурата на 
водата или останалите течни съставки трябва да бъде в интервала 
48 до 50 °C.

10 – SANDWICH (тостерен хляб)
Тази програма се състои от фази на замесване, бухване и печене. 
Използва се за печене на пухкав хляб за тостер с тънка коричка.

11 – GLUTEN-FREE
Тази програма се състои от фази на замесване, бухване и печене. 
Тестото бухва само в  една фаза и  времето за печене е по-дълго 
поради по-високото съдържание на влага. 

12 – BAKE
Тази програма включва само фазата на печене и превръща вашата 
хлебопекарна в малка фурна. Времето за печене може да се задава 
в диапазона от 10 до 60 минути. Използва се за печене на готово 
тесто от магазина, или за допълнително печене на хляб, за който 
току-що е завършило печенето, ако чувствате че неговата коричка 
е твърде лека.
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Програма Избор на 
цвят на ко-
ричката

Големина на 
хляба

Време-
траене 
на 
програ-
мата

Функ-
ция за 
поддър-
жаме на 
хляба 
топъл

Време за 
добавяне 
на със-
тавките 

Макси-
мална 
настрой-
ка на 
таймера

1 – BASIC light / 
medium / 
dark

3 lb (1 360 g) 03:10 60 min 2:30 13 h

2,5 lb (1 130 g) 03:05 60 min 02:25 13 h

2 lb (900 g) 03:00 60 min 02:20 13 h

2 – WHOLE 
WHEAT 

light / 
medium / 
dark

3 lb (1 360 g) 03:50 60 min 03:05 13 h

2,5 lb (1 130 g) 03:42 60 min 03:00 13 h

2 lb (900 g) 03:34 60 min 02:52 13 h

3 – FRENCH light / 
medium / 
dark

3 lb (1 360 g) 03:55 60 min 02:45 13 h

2,5 lb (1 130 g) 03:45 60 min 02:40 13 h

2 lb (900 g) 03:40 60 min 02:39 13 h

4 – QUICK light / 
medium / 
dark

3 lb (1 360 g) 02:10 60 min 01:45 13 h

2,5 lb (1 130 g) 02:05 60 min 01:40 13 h

2 lb (900 g) 02:00 60 min 01:35 13 h

 5 – SWEET light / 
medium / 
dark

3 lb (1 360 g) 03:00 60 min 02:35 13 h

2,5 lb (1 130 g) 02:55 60 min 2:30 13 h

2 lb (900 g) 02:50 60 min 02:27 13 h

6 – CAKE --- --- 01:48 --- 01:28 13 h

7 – JAM --- --- 01:20 --- --- ---

8 – DOUGH --- --- 01:30 --- --- 13 h

9 – ULTRA-
FAST

light / 
medium / 
dark

3 lb (1 360 g) 01:48 60 min --- ---

2,5 lb (1 130 g) 01:38 60 min --- ---

2 lb (900 g) 01:35 60 min --- ---

10 – 
SANDWICH

light / 
medium / 
dark

3 lb (1 360 g) 03:05 60 min 02:12 13 h

2,5 lb (1 130 g) 03:00 60 min 02:07 13 h

2 lb (900 g) 02:55 60 min 02:02 13 h

11 – GLUTEN 
FREE

light / 
medium / 
dark

3 lb (1 360 g) 03:55 60 min 03:18 13 h

2,5 lb (1 130 g) 03:50 60 min 03:13 13 h

2 lb (900 g) 03:45 60 min 03:08 13 h

12 – BAKE light / 
medium / 
dark

--- 0:10 до 
1:00

60 min --- ---

ПРЕДИ УПОТРЕБА ЗА ПРЪВ ПЪТ
1. Извадете хлебопекарната и нейните принадлежности от кашона 

и отстранете всички опаковъчни материали, включително 
промоционалните брошури и етикети. Най-важното от всичко – 
не забравяйте да махнете етикета, разположен в долната част на 
съда за печене А4. 

2. Измийте принадлежностите и подвижните части, предназначени 
за контакт с храни, под топла течаща вода с помощта на 
кухненски почистващ препарат. След това ги изплакнете под 
течаща вода и ги подсушете старателно с кърпа за избърсване

3. Поставете съда за печене A4 и лопатките за месене A3 обратно 
по местата им във вътрешността на хлебопекарната. Свържете 
хлебопекарната с електрически контакт, задайте програма 
12 – BAKE и  пуснете хлебопекарната празна при този режим 
в  продължение на 10 минути. Когато програмата приключи, 
отменете функцията за поддържаме на хляба топъл, извадете 
щепсела на кабела на хлебопекарната от контакта и я оставете 
да изстине. Измийте съда за печене A4 и лопатките за месене A3 
отново и ги подсушете старателно.

Забележка:
когато хлебопекарната се включва за първи път, може да 
има отделяне на лек дим. Това е напълно обичайно събитие.

4. Хлебопекарната е вече готова за употреба.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ХЛЕБОПЕКАРНАТА
■	 Поставете хлебопекарната върху равна, суха и  стабилна 

повърхност, например върху кухненски плот. 
■	 Отворете капака A2 и  извадете съда за печене A4. Положете 

лопатките за месене A3 върху осите, разположени в основата на 
съда за печене A4, и ги натиснете надолу старателно. 

Забележка:
за да се улесни отстраняването на лопатките за месене A3 от 
изпечения хляб, се препоръчва намазване на лопатките за 
месене A3 и осите с мазнина, която може да бъде нагрявана.

■	 Измерете съставките според рецептата и ги поставете в съда за 
печене A4 в следния ред:
– Най-напред добавете всички течни съставки, като например 

вода, мляко, бира, мътеница, кисело мляко, яйца и т.н.
– След това добавете всички насипни съставки, като брашно, 

сол, захар, подправки, подправки за хляб, кълнове, ядки, 
семена и  др. Сложете сол в  единия ъгъл, захар в  другия 
и подправките в третия. 

– И накрая направете отвор в средата на брашното и сложете 
маята в него. Когато използвате прясна мая, слагайте захарта 
направо с нея. Маята или бакпулверът не трябва да влизат 
в контакт с течност преди пускане на хлебопекарната.

– При тежко плътно тесто с високо съдържание на ръжено 
брашно, за да постигнете по-добър резултат от месенето ви 
препоръчваме да обърнете реда за добавяне на съставките, 
т.е. най-напред добавете маята, след това брашното и накрая 
– течността. В този случай се прилага също така и правилото, 
че маята не трябва да влиза в  контакт с течността преди 
пускане на хлебопекарната.

– Необходимо е да се спазва тази обща процедура за добавяне 
на съставките за всички рецепти.

■	 Стайната температура на зоната, в която се намира хлебопекарната, 
може да влияе върху крайната големина на готовия хляб. 
Препоръчителната стайна температура е от 15 °C до 34 °C.

■	 Внимателно поставете съда за печене A4 със съставките 
в  хлебопекарната и  го натиснете надолу както трябва, така 
че да пасне здраво във вътрешната зона на хлебопекарната. 
Затворете капака A2 и вкарайте щепсела на захранващия кабел 
в  електрически контакт. Когато хлебопекарната се свърже с 
електрически контакт, се чува дълъг звуков сигнал и на дисплея 
B1 се появява настройката по подразбиране: програма 1, 
времетраене на програмата 3:10, тегло на хляба 3 lb (1 360 g) 
и цвят на коричката „MEDIUM“ (среден). 

Забележка:
ако не бъде натиснат бутон в  рамките на 20 секунди, 
изгасва фоновото осветление на дисплея B1.

■	 Използвайте бутона „MENU“ B2 за задаване на желаната 
програма. Използвайте бутона „COLOR“ B3 за избор на цвета 
на коричката и  бутона „LOAF“ B6 за задаване на големината 
на хляба. Някои програми не позволяват задаване на цвят на 
коричката или големина на хляба.

■	 Ако искате хлябът да се пече в  по-късен момент, настройте 
таймера за забавено пускане с помощта на бутоните B4 и B7. 

■	 За да пуснете хлебопекарната, натиснете бутона „START/STOP“ 
B5. Двоеточието в  стойността на времето на течнокристалния 
дисплей B1 започва да мига и започва отброяване на оставащото 
до края на програмата време. Хлебопекарната преминава 
автоматично през отделните фази на програмата. По време на 
процеса на печене от отворите за вентилация се отделя пара. 

■	 При програмите: 1 – BASIC, 2 – WHOLE WHEAT, 3 – FRENCH, 4 – 
QUICK, 5 – SWEET, 6 – CAKE, 10 – SANDWICH и 11 – GLUTEN FREE се 
чува звуков сигнал, за да сигнализира възможност за добавяне 
на съставки. Ако желаете да направите това, отворете капака 
A2 и  добавете съставките, като в  същото време внимавате 
особено да не се изгорите от горещата пара, излизаща от 
вентилационните отвори и зоната за печене.

■	 Когато програмата завърши, се чува звуков сигнал. След 
това хлебопекарната превключва автоматично в  режим на 
поддържаме на хляба топъл в  течение на 60 минути. Ако 
желаете да завършите режима на поддържаме на хляба топъл, 
задръжте натиснат бутона „START/STOP“ B5. 
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■	 Когато програмата приключи, наклонете и отворете капака A2. 
Повдигнете дръжката на съда за печене A4 и извадете съда за 
печене A4 от хлебопекарната. Носете кухненски ръкавици, 
когато правите всичко това. Поставете съда за печене A4 върху 
термоустойчива подложка и оставете хляба да изстива в течение 
на около 10 минути, докато е все още вътре. След това обърнете 
съда за печене A4 обратно, за да освободите хляба от него. Ако 
хлябът не се освободи от само себе си, задвижете осите няколко 
пъти. За да извадите лопатките A3 от хляба, използвайте куката 
за отстраняване A6.

■	 Когато приключите да я използвате, извадете щепсела на 
хлебопекарната от контакта и  почистете всички използвани 
части в  съответствие с инструкциите, съдържащи се в  глава 
„Почистване и поддръжка“.

Нарязване и съхранение на хляба
■	 Оставяйте хляба да изстива в течение на 20–40 минути преди да 

го нарязвате.
■	 За нарязване на филийки с равномерна дебелина използвайте 

електрически нож или остър нож с назъбено острие.
■	 Увивайте всеки неконсумиран хляб в пластмасов плик. Можете 

да го съхранявате при стайна температура в продължение на до 
3 дни.

■	 Ако искате да съхранявате хляба в течение на продължителен 
период от време (до 1 месец), го поставяйте в  найлонова 
торбичка или херметично затворен съд и го съхранявайте във 
фризер.

■	 Домашният хляб не съдържа никакви консерванти и  затова 
не може да бъде съхраняван в продължение на толкова дълго 
време, колкото купения от магазина хляб.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА 
■	 Преди почистване на уреда изваждайте щепсела му от контакта 

и го оставяйте да изстине.
■	 В случай че свалянето на лопатките за месене A3 от осите е 

много трудно, напълвайте съда за печене A4 с гореща вода и я 
оставяйте да действа в течение на около 30 минути. След това 
сваляйте лопатките за месене A3 , почиствайте ги внимателно с 
помощта на влажна кърпа и избърсвайте до пълно подсушаване.

■	 Почиствайте съда за печене A4 отвътре и  отвън с помощта 
на влажна кърпа. За да не повредите незалепващия слой, не 
използвайте остри прибори или продукти за почистване с 
абразивно въздействие. Съдът за печене A4 трябва да бъде 
напълно сух преди да бъде поставян в хлебопекарната.

Съвет:
след почистване намазвайте лопатките за месене A3, 
включително отвора в средата, с мазнина за готвене, която 
може да бъде нагрявана

■	 Почиствайте капака A2 отвътре и  отвън с помощта на влажна 
кърпа. След това избърсвайте всичко, така че да е напълно сухо.

Внимание:
може да се появят кафяви петна върху вътрешната 
повърхност на капака A2 и  по вентилационните отвори. 
Това са остатъци от изпаренията на съставките, които се 
освобождават заедно с изпусканата пара. Те нямат вредно 
въздействие върху материала на хлебопекарната или 
върху качеството на изпечения хляб. Просто отстранявайте 
тези петна с навлажнена кърпа.
Повърхността на съда за печене A4 може да пострада 
от обезцветяване след продължителна употреба. Това, 
обаче, не оказва влияние върху функционирането на 
хлебопекарната или качеството на хляба.

■	 Не потапяйте хлебопекарната във вода или в друга течност.
■	 Преди съхраняване на хлебопекарната проверявайте дали е 

изстинала, дали е чиста и суха и дали капакът A2 е затворен.

ПЕЧЕНЕ НА ХЛЯБ
Кратко описание на най-често срещаните съставки, използвани за 
печене на хляб
1)  Брашно за хляб
 Брашното за хляб е с високо съдържание на глутен 

(следователно можем да го наречем „високо глутеново 
брашно, съдържащо голямо количество протеин“), има добра 
еластичност и  може да бухва и  да поддържа големината на 
хляба без свиване от само себе си. Тъй като е с по-високо 
съдържание на глутен от обикновеното брашно, то може да 
бъде използвано за печене на по-големи хлябове. Брашното за 
хляб е най-важната съставка при печене на хляб.

2)  Обикновена брашно
 Обикновеното брашно се прави чрез смесване на старателно 

подбрани мека и  твърда пшеница и  е много подходящо за 
бързо печене на хляб или сладкиши.

3)  Пълнозърнесто брашно
 Пълнозърнестото брашно се прави чрез смилане на пшеница 

и  съдържа пшеничени трици и  глутен. Пълнозърнестото 
брашно е по-тежко и по-интензивно от обикновеното брашно. 
Приготвеният от пълнозърнесто брашно хляб обикновено 
е с по-малка големина. Затова много рецепти обикновено 
съчетават пълнозърнесто брашно и  брашно за хляб, за да се 
постигат възможно най-добрите резултати.

4)  Ръжено брашно
 Ръженото брашно е предназначено предимно за печене на 

тъмни хлябове. То съдържа голямо количество минерални 
съединения. То е с по-малко съдържание на глутен от 
пшениченото брашно и  затова обикновено се използва 
в комбинация с пшеничено брашно.

5) Царевично брашно и овесени ядки
 Царевичното брашно и  овесените ядки се приготвят чрез 

смилане на царевица и  овес. И двете съставки са придадени 
съставки за печене и  се използват за подобряване на вкуса 
и структурата на хляба.

6)  Захар
 Захарта е много важна съставка за постигане на сладък 

вкус и  цвят на хляба. Бялата захар подпомага процеса на 
ферментация.

7)  Мая
 Маята активира процеса на ферментация в тестото и създава 

въглероден диоксид, който помага на хляба да увеличава 
обема си и да променя вътрешните влакна. 

 1 чаена лъжичка активна суха мая = 3/4 чаена лъжичка 
разтворима мая

 1,5 чаени лъжички активна суха мая = 1 чаена лъжичка 
разтворима мая

 2 чаени лъжички активна суха мая = 1,5 чаени лъжички 
разтворима мая

 Маята трябва да бъде съхранявана в  хладилник, тъй като 
се разваля при висока температура. Проверявайте нейния 
срок на годност, преди да я използвате. Връщайте я бързо 
в хладилника след всяка употреба. 

Съвет:
като се спазва описаната по-долу процедура, може да се 
разбере дали маята е прясна и активна, или не.
1.  Налейте 1/2 чаша топла вода (45 – 50 °С) в  мерителна 

чашка.
2.  Добавете 1 чаена лъжичка бяла захар и я смесете, след 

което поръсете всичко с 2 супени лъжици мая.
3.  Поставете мерителната чашка на топло място в течение 

на прибл. 10 минути. Не смесвайте тази смес. 
4.  Пяната трябва да стигне чак до ръба на мерителната 

чашка. Ако не, маята не е активна.

8)  Сол
 Солта е от съществено значение за подобряване на аромата на 

хляба и  цвета на коричката му. По същия начин солта забавя 
бухването. 

9)  Яйца
 Яйцата могат да подобрят структурата на хляба, правят хляба 

по-хранителен и  по-голям, и  придават на хляба специфичен 
аромат на яйце. Ако желаете да използвате яйца, трябва да 
премахнете черупките и да ги смесите заедно равномерно.



 05/2017- 10 - Copyright © 2017, Fast ČR, a.s.

10)  Мазнина, масло и олио
 Мазнината може да направи хляба по-фин и удължава срока му 

на годност. След като се извади от хладилника, маслото трябва 
да се стопи или нареже на малки части, така че да се смесва 
равномерно.

11)  Бакпулвер
 Бакпулверът се използва предимно за втасване при печене на 

хляб и сладкиши при програмата Ultra Fast. Той не се нуждае от 
време за ферментация и отделя газ, който създава мехурчета 
и прави структурата на хляба по-фина.

12)  Сода за хляб
 Същото се отнася и  за содата за хляб. Тя може да бъде 

използвана също така и в комбинация с бакпулвер.
13)  Вода и други течности
 Водата е основна съставка при производството на хляб. 

Обикновено се приема, че най-подходящата температура на 
водата е 20 – 25 °С. Независимо от това, за подквасване при 
ускорени програми водата трябва да бъде с температура 
48 – 50 °C. Водата може да бъде заменена от мляко или вода, 
смесена с 2 % мляко на прах, което може да подобри аромата 
на хляба и да създаде по-добър цвят на коричката. 

■	 Различните видове брашно си приличат, но ефективността на 
маята или способността за усвояване от различните видове 
брашно се различават значително в  зависимост от региона, 
условията за отглеждане, процеса на смилане и  срока на 
годност. За целите на изпитванията изберете различни марки 
брашно, предлагани на пазара, опитайте ги на вкус и сравнете 
резултатите. След това изберете брашното, което осигурява 
най-добри резултати, въз основа на вашия опит и вкусовите си 
предпочитания.

СЪВЕТИ ЗА РЕЦЕПТИ
■	 Молим да считате съотношенията между тегло и обем на всички 

предоставени рецепти само като информативни по естество. 
Резултатите от печенето зависят от множество фактори:
–	 твърдост на водата (когато се използва вода, която е твърде 

мека, тестото бухва по-бързо)
–	 влажност на въздуха (в случай на влага е необходимо да се 

намали количеството на водата с 1 – 2 супени лъжици)
–	 надморска височина (при над 750 m тестото бухва по-бързо)
–	 консистенция на съставките

■	 По посочените по-горе причини препоръчваме да регулирате 
рецептата си на базата на съществуващите условия.

■	 Мерителната лъжичка A8 и  мерителната чашка A7 са 
стандартни принадлежности на хлебопекарната. Мерителната 
лъжичка A8 е с мерителна лъжичка на всеки край (малка 
и  голяма). Вместимостта на малката мерителна лъжичка е 
5 ml. Вместимостта на голямата мерителна лъжичка е 15 ml. 
Мерителната чашка A7 е с вместимост 250 ml.

■	 Едно ниво на мерителната чашка A7 се равнява на 150 g брашно 
или 250 ml вода.

■	 Едно ниво на малката мерителна лъжичка се равнява на 6 g сол, 
3,5 g изсушена мая, 4,5 g подобрител на брашно, 3,5 g сметана на 
прах или 6 g сода за хляб.

■	 Едно ниво на голямата мерителна лъжичка се равнява на 14 g 
захар, 7 g стафиди, 6 g ядки, 6,5 g сухо мляко, 16 g олио. Едно 
цяло яйце тежи приблизително 50 до 60 g.

■	 Когато измервате съставките, поставяйте мерителната чашка 
или лъжичка върху равна повърхност. Проверявайте точното 
количество течност с мерителната чашка или лъжичка на 
нивото на очите.

Съвет:
ако по някаква причина не желаете да печете хляба според 
рецептата, можете да закупите готови смеси за хляб 
в  магазин за хранителни стоки. С готовите смеси винаги 
се процедира точно според указанията, дадени върху 
опаковката на продукта. Също така молим да вземете под 
внимание, че дори такива готови смеси за хляб понякога 
изискват маята да се добавя отделно.

Основна рецепта за хляб
340 ml вода
1 малка мерителна лъжичка сол
3 големи мерителни лъжички бяла захар
2 големи мерителни лъжички растително олио
3 ¾ мерителни чашки брашно за хляб
2 ½ големи мерителни лъжички сухо нискомаслено мляко
2 малки мерителни лъжички подобрител на брашно
1 ¼ малки мерителни лъжички суха мая
Настройки на хлебопекарната: програма 1 – BASIC, големина на 
хляба: 900 g, коричка: според предпочитанията.

Пълнозърнест хляб
340 ml вода
1 малка мерителна лъжичка сол
2 ½ големи мерителни лъжички бяла захар
1 ½ големи мерителни лъжички растително олио
1 ¾ мерителни чашки пълнозърнесто брашно
2 мерителни чашки брашно за хляб
2 големи мерителни лъжички сухо нискомаслено мляко
2 малки мерителни лъжички подобрител на брашно
1 ¼ малки мерителни лъжички суха мая
Настройки на хлебопекарната: програма 2 – WHOLE WHEAT, 
големина на хляба: 900 g, коричка: според предпочитанията.

Френски хляб
340 ml вода
1 ½ малки мерителни лъжички сол
2 ½ големи мерителни лъжички бяла захар
1 ¼ големи мерителни лъжички растително олио
3 ¾ мерителни чашки брашно за хляб
2 ½ големи мерителни лъжички сухо нискомаслено мляко
2 малки мерителни лъжички подобрител на брашно
1 ¼ малки мерителни лъжички суха мая
Настройки на хлебопекарната: програма 3 – FRENCH, големина 
на хляба: 900 g, коричка: според предпочитанията.

Сладък хляб
240 ml вода
2 яйца
½ мерителна чашка бяла захар
½ малка мерителна лъжичка сол
1 ½ големи мерителни лъжички растително олио
3 мерителни чашки брашно за хляб
2 ½ големи мерителни лъжички сухо нискомаслено мляко
2 малки мерителни лъжички подобрител на брашно
1 малка мерителна лъжичка суха мая
Настройки на хлебопекарната: програма 5 – SWEET, големина на 
хляба: 900 g, коричка: според предпочитанията.

Торта
4 яйца
80 ml мляко
1 голяма мерителна лъжичка разтопено масло
½ малка мерителна лъжичка сол
2 ½ големи мерителни лъжички кафява захар
3 ¾ мерителни чашки брашно
1 ½ малки мерителни лъжички сметана на прах (калиев битартрат)
½ малка мерителна лъжичка сода за хляб
2 големи мерителни лъжички суха мая

Забележка:
най-напред разбийте яйцата отделно и  едва след това ги 
добавете с другите съставки в съда за печене.

Настройки на хлебопекарната: програма 6 – CAKE
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УКАЗАТЕЛ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ 
ПРИ ПЕЧЕНЕ

№ Проблем Причина Решение
1. Излизащ от 

вентилационни-
те отвори дим 
по време на 
печене.

Някои съставки са 
полепнали по долната част 
на нагревателен елемент, 
или са се доближили до 
него. При първата употреба 
той може да бъде причинен 
от остатъци от олио по 
нагревателния елемент.

Изключете хлебопекарната 
от електрическата мрежа, 
оставете я да изстине 
и почистете нагревателния 
елемент. 

2. Средата на хляб 
се рони.

Хлябът е останал 
в хлебопекарната 
твърде дълго в режим на 
поддържането му топъл.

Не оставяйте хляба 
в хлебопекарната до 
самия край на режима на 
поддържането му топъл.

3. Хлябът се вади 
много трудно.

Лопатките за месене A3 са 
заседнали в хляба.

Задвижете оста, за да 
освободите хляба от 
съда за печене A4. След 
това почистете съда за 
печене A4 и лопатките за 
месене A3 в съответствие 
с инструкциите в глава 
„Почистване и поддръжка“.

4. Съставки 
се смесват 
неравномерно 
и се пекат 
неправилно.

1. Неправилен избор на 
програма.

Задайте правилната 
програма.

2. Отваряли сте няколко 
пъти капака A2 
след пускането на 
програмата.

Молим да не отваряте капака 
A2 по време на последното 
бухване.

3.  Съпротивлението по 
време на смесване е 
твърде голямо, така че 
лопатките за месене A3 
почти не се въртят и не 
месят достатъчно.

Проверете дали лопатките 
за месене A3 се въртят 
свободно, след което 
извадете съда за печене A4 
и пуснете хлебопекарната без 
товар. Ако уредът не работи 
както обикновено, молим да 
се свържете с упълномощен 
сервизен център.

5. Електромоторът 
издава шум, 
а съставките 
не се смесват 
заедно.

Съдът за печене A4 не 
е поставен правилно, 
или тестото е прекалено 
плътно.

Проверете дали съдът 
за печене A4 е поставен 
правилно, дали тестото 
е приготвено съгласно 
рецептата и дали съставките 
са с правилното тегло.

6. Хлябът е 
толкова голям, 
че притиска 
капака A2.

Твърде много мая, 
брашно или вода, или 
температурата на околната 
среда е твърде висока.

Проверете описаните 
фактори и намалете 
количеството на съставките 
по съответен начин.

7. Хлябът е твърде 
малък или не 
се получава 
втасване.

Няма мая или недостатъчно 
количество мая, или 
маята не е активна поради 
прекомерно висока 
температура на водата, или 
маята се смесва заедно със 
солта, или температурата 
на околната среда е твърде 
ниска.

Проверете количеството 
и активността на маята, 
преместете хлебопекарната 
при подходяща стайна 
температура.

8. Тестото е 
твърде бухнало 
и излиза от съда 
за печене A4.

Прекомерно количество 
течности, причиняващи 
твърде фина структура 
на тестото, или твърде 
много мая.

Намалете количествата 
течности и мая.

9. Хлябът се рони 
в средата.

1. Неподходящо брашно 
или брашно с изтекъл 
срок на годност.

Използвайте правилния тип 
брашно и следете за неговия 
срок на годност.

2. Прекалено многото вода 
прави тестото прекалено 
влажно и фино.

Променете количеството 
вода в рецептата.

10. Твърде плътна.
структура на 
хляба

1. Твърде много брашно 
или недостатъчно 
количество вода.

Намалете количеството на 
брашното или увеличете 
количеството на водата.

2. Твърде много плодови 
съставки или твърде 
много пълнозърнесто 
брашно.

Намалете количеството 
на съответните съставки 
и увеличете количеството 
на маята.

11. Средата на 
хляба е твърде 
пореста.

1. Прекомерно количество 
вода или мая, или 
липсва сол.

Намалете количеството на 
водата или маята според 
случая и проверете дали е 
добавена сол.

2. Твърде висока 
температура на водата. 

Проверете температурата 
на водата.

12. При печене на 
сладкиши или 
тестени изделия 
с голямо 
количество 
захар коричката 
е твърде здрава 
и цветът на 
коричката е 
прекалено 
тъмен.

Различните рецепти 
или съставки влияят 
върху крайния резултат. 
Цветът на коричката е 
тъмен заради голямото 
количество захар.

Ако една рецепта съдържаща 
голямо количество захар, 
това води до твърде тъмен 
цвят на коричката. Завършете 
програмата 5 до 10 минути 
преди автоматичния край 
на програмата. Преди да ги 
извадите, трябва да оставите 
хляба или тортата в съда 
за печене A4 в течение на 
около 20 минути със затворен 
капак A2.

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
Номинално напрежение ......................................................................220 − 240 V
Номинална честота  ............................................................................................50 Hz
Номинална мощност .........................................................................................850 W
Ниво на шум ....................................................................................................  65 dB(A)

Декларираното ниво на емисии на шум от уреда е 65 dB(A), което 
представлява ниво A на акустична мощност по отношение на 
референтна акустична мощност 1 pW.

Запазваме си правото да променяме текста и  техническите 
спецификации.

ИНСТРУКЦИИ И ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО 
ИЗХВЪРЛЯНЕ НА УПОТРЕБЯВАНИ ОПАКОВЪЧНИ 
МАТЕРИАЛИ
Изхвърлете използваните опаковъчни материали на място, 
определено за отпадъци във вашата община.

ИЗХВЪРЛЯНЕ НА УПОТРЕБЯВАНО ЕЛЕКТРИЧЕСКО И 
ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ

Този символ върху продукти или оригинални 
документи означава, че употребяваните електрически 
или електронни продукти не трябва да бъдат добавяни 
към обикновените битови отпадъци. За правилно 
изхвърляне, подновяване и  рециклиране предавайте 
тези уреди в определените пунктове за събиране. Като 
алтернатива в  някои държави от Европейския съюз 

и  други европейски страни можете да връщате уредите си на 
местния търговец на дребно при покупка на равностоен нов уред.
Правилното изхвърляне на този продукт спомага за пестене на 
ценни природни ресурси и  предпазва от потенциални негативни 
последици за околната среда и  човешкото здраве, които могат да 
настъпят вследствие на неправилно изхвърляне на отпадъци. За 
повече информация се обърнете към местните власти или служби 
за събиране.
В съответствие с националните разпоредби могат да бъдат 
налагани санкции за неправилно изхвърляне на този вид отпадъци.
За стопански субекти в държави от Европейския съюз
Ако искате да изхвърлите електрически или електронни уреди, 
се посъветвайте с търговеца си или доставчик за необходимата 
информация.
Изхвърляне в други страни извън Европейския съюз.
Този символ е валиден в  Европейския съюз. Ако желаете да 
изхвърлите този продукт, поискайте необходимата информация за 
метода на правилното му изхвърляне от местния общински съвет 
или от търговеца си на дребно.

Този продукт отговаря на всички свързани с него 
основни изисквания на директивите на ЕС.


