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SI Aparat za peko kruha
Pomembna varnostna navodila

NATANČNO PREBERITE IN SHRANITE ZA KASNEJŠO UPORABO.
•	 Osebe s telesnimi ali duševnimi težavami, otroci stari 8 let in več, ter neizkušene 

osebe lahko uporabljajo to napravo le, če imajo ustrezen nadzor in so seznanjene 
z njenim varnim načinom uporabe, ter poznajo potencialne nevarnosti. Čiščenja 
in vzdrževanja naprave, ki ju praviloma opravlja uporabnik, ne smejo izvajati 
nenadzorovani otroci mlajši od 8 let. Napravo in napajalni kabel hranite izven 
dosega otrok, mlajših od 8 let. Otroci naj se ne igrajo z napravo.

■	 Ta naprava je namenjena le za uporabo v gospodinjstvu. Ni primerna za lokacije, 
kot so:
– kuhinje za osebje v trgovinah, pisarnah in na drugih delovnih mestih;
– kmetije;
– hotelske ali motelske sobe in drugi bivalni prostori;
– objekti, ki nudijo nastanitev z zajtrkom.

■	 Naprave ne uporabljajte v industrijskem okolju ali zunaj, niti je ne uporabljajte za 
druge namene, kot je bila predvidena. 

■ Naprave ne postavite na okensko polico, na odcejalnik pomivalnega korita ali 
na druge nestabilne površine; blizu električnega ali plinskega štedilnika, blizu 
odprtega ognja, ali kakšnih drugih naprav, ki so vir toplote. Napravo lahko postavite 
le na suho, čisto in stabilno površino, kjer ne more pasti. 

■ Napravo uporabljajte le skupaj z originalnimi dodatki, ki jih je predvidel proizvajalec. 
■	 Preden napravo priključite, preverite, da je nazivna napetost na podatkovni 

nalepki skladna z napetostjo v vtičnici. Napravo priključite le v pravilno ozemljeno 
vtičnico.

■	 Poskrbite, da napajalni kabel ne bo visel čez rob mize ali se dotikal vročih površin. 

Pozor: 
Ta naprava ni zasnovana za krmiljenje preko programirane naprave, zunanjega 
stikala s časovnim preklopom ali preko daljinskega upravljalnika.

■	 Naprave ne uporabljajte v  bližini vnetljivih materialov, kot so zavese, draperije, 
krpe za brisanje, itd. varnostna razdalja najmanj 50 cm mora biti vzdrževana 
v glavni smeri sevanja toplote od površine vnetljivih materialov, z razdaljo vsaj 10 
cm v vseh drugih smereh. 

■	 Naprave ne pokrivajte. V primeru, da je prekrita in se vgrajen časovnik samodejno 
zažene, obstaja nevarnost požara. 
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■	 Pred vklopom naprave se prepričajte, da je posoda za peko pravilno vstavljena, 
skupaj z vsemi potrebnimi sestavinami. V napravo ne polagajte aluminijaste folije, 
plastičnih ovojev itd. ali je vklopite, ko je prazna.

Pozor: Vroča površina

■	 Ko naprava deluje, je lahko temperatura dostopnih površin višja. Izognite se stikom 
ogrevano površino in vročo paro, ki uhaja iz prezračevalnih odprtin.	

■	 Rezila za gnetenje se med delovanjem ne dotikajte.
■	 Naenkrat lahko uporabite le 900 g moke in 6 g pecilnega praška. V posodo za peko 

ne postavljajte večje količino moke ali pecilnega praška.
■	 Poskrbite, da voda ali katere koli druge tekočine ne škropijo na zunanjo površino 

okenca, medtem ko je naprava v uporabi.
■	 Priporočamo, da redno preverjate stanje sestavin v posodi za peko, ko je naprava 

v  uporabi. V  primeru, da se vžgejo, napravo nemudoma izklopite in izključite iz 
vtičnice, ter pokrov pustite zaprt.

■	 Pečenega kruha nikoli ne poskušajte odstraniti s tolčenjem na robove posode za 
peko. S tem bi lahko poškodovali napravo.

■	 Ko napravo prenehate uporabljati, jo pred premikanjem ali čiščenjem izklopite, 
izključite iz vtičnice in pustite, da se ohladi. 

■	 Napajalni kabel izključite iz vtičnice tako, da povlečete za vtikač, nikoli pa ne vlecite 
za napajalni kabel. Sicer lahko poškodujete napajalni kabel ali vtičnico.

■	 Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati pooblaščeni serviser, kajti 
tako boste preprečili nevarne situacije. Če je napajalni kabel poškodovan, naprave 
ne smete uporabljati. 

■	 Naprave enote nikoli ne splakujte pod tekočo vodo, niti je ne potapljajte v vodo ali 
drugo tekočino.

■	 Da bi se izognili nevarnosti poškodb zaradi električnega udara, naprave ne 
popravljajte ali prilagajajte sami. Vsa popravila ali prilagoditve naj opravi 
pooblaščeni servisni center. S  poseganjem v  napravo tvegate, da boste izgubili 
pravne pravice, ki vam omogočajo vlaganje garancijskega zahtevka v  primeru 
neustreznega delovanja naprave.



 05/2017- 4 - Copyright © 2017, Fast ČR, a.s.

1 7

8

9

2

3
4

5

6

1.BASIC
2.WHOLE WHEAT
3.FRENCH
4.QUICK
5.SWEET
6.CAKE

7.JAM
8.DOUGH
9.ULTRA-FAST
10.SANDWICH
11.GLUTENFREE
12.BAKE

MENU

COLOR

TIME+ TIME-

LOAF

START/STOP

LIGHT MEDIUM DARK

2.0LB  2.5LB  3.0LB 

7

6

5

4

3

2

1

A

B



 05/2017- 5 - Copyright © 2017, Fast ČR, a.s.

SI Aparat za peko kruha
Uporabniški priročnik

■	 Pred uporabo naprave previdno preberite uporabniški priročnik, 
tudi če že imate izkušnje z  uporabo podobnih naprav. Napravo 
uporabljajte le na način, ki je opisan v  temu uporabniškemu 
priročniku. Uporabniški priročnik hranite na varnem mestu, kjer ga 
boste kadarkoli lahko enostavno uporabili.

■	 Priporočamo, da kartonasto škatlo, v  kateri je bil izdelek, ostalo 
embalažo in originalni račun – skupaj z  jamstvom prodajalca in 
garancijskim listom, hranite vsaj tako dolgo, dokler pravno lahko 
uveljavljate pravice glede brezhibnosti in učinkovitosti delovanja 
naprave. Priporočamo, da napravo med prevažanjem shranite 
v originalno embalažo.

OPIS NAPRAVE IN NJENIH SESTAVNIH DELOV
A1 Ročaj pokrova
A2 Pokrov za okencem
A3 Gnetilki 
A4 Posoda za peko z zložljivim 

ročajem
A5 Nadzorna plošča z zaslonom

A6 Nedrseče podnožje
A7 Merilni kozarec
A8 Merilna žlica 
A9 Kavelj za odstranjevanje 

gnetilke

OPIS NADZORNE PLOŠČE Z LCD PRIKAZOVALNIKOM
B1 Prikazovalnik
 Prikazuje izbrani program in 

njegovo dolžino, določeno 
barvo skorje in velikost 
štruce.

B2 Gumb »MENU« (MENI)
 služi za nastavitev programov 

od 1 do 12.
B3 Gumb »COLOR« (BARVA) 
 služi za nastavitev barve 

skorje.

B4 Gumb »TIME+« (ČAS+) 
služi za nastavitev časovnika 
zakasnitve vklopa

B5 Gumb »START/STOP« (VKLOP/
IZKLOP) 
služi za začetek, pavzo in 
preklic izbranega programa.

B6 Gumb »LOAF« (ŠTRUCA) za 
nastavljanje velikosti štruce: 
900 g, 1.130 g, 1.360 g

B7 Gumb »TIME–« (ČAS–)
 služi za nastavitev časovnika 

zakasnitve vklopa

Opomba:
Merska enota se zaokroži navzdol na cele desetinke. 

UPORABA APARATA ZA PEKO KRUHA IN NJEGOVE 
FUNKCIJE 

Gumb »MENU« (MENI)
■	 Služi za nastavitev programov od 1 do 12. Vsak pritisk gumba 

B2 spremlja kratek pisk. Izbran program in njegova dolžina sta 
prikazana na LCD prikazovalniku B1.

Gumb »COLOR« (BARVA)
■	 Služi za nastavitev barve skorje na »SVETLO«, »SREDNJE« 

ali »TEMNO«. Izbrana nastavitev barve bo prikazana na LCD 
prikazovalniku B1. 

■	 V  programih 6 – CAKE (PECIVO), 7 – JAM (MARMELADA) in 8 – 
DOUGH (TESTO), ni mogoče nastaviti barve skorje.

Gumb »LOAF« (ŠTRUCA)
■	 Služi za nastavljanje velikosti štruce: 900 g, 1.130 g, 1.360 g. 

Velikost štruce se razume kot vsota teže vseh sestavin v posodi za 
peko A4. Izbrana nastavitev velikosti štruce bo prikazana na LCD 
prikazovalniku B1. Dolžina programa se razlikuje glede na izbrano 
velikost štruce, kot je opisano v  poglavju Pregled programov in 
njihovih dolžin.

■	 Velikosti štruce ni mogoče nastaviti v programih: 6 – CAKE (PECIVO), 
7 – JAM (MARMELADA), 8 – DOUGH (TESTO) in 12 – BAKE (PEČENJE)

Gumb »TIME+« (ČAS+) in »TIME–« (ČAS–)
■	 Gumba B4 in B7 služite za nastavitev časovnika zakasnitve vklopa. 
■	 Te funkcije ne uporabljajte z recepti, ki vsebuje sestavine, ki se hitro 

pokvarijo, npr. sveža jajca, mleko, kislo smetano, sir, itd.

■	 Upoštevajte pravilni vrstni red dodajanja sestavin v posodo za peko 
A4, kot je opisano v poglavju Uporaba aparata za peko kruha. Pred 
začetkom programa, kvas ne sme priti v stik s tekočino.

Primer nastavitve časovnika:
Ura je 9:00 zvečer in vi želite imeti sveže spečen kruh naslednji dan 
ob 8:00 zjutraj (To je 11-urna razlika). Najprej izberite program, barvo 
skorje in velikost štruce. Nato uporabite gumba B4 in B7, da nastavite 
čas, prikazan na prikazovalniku B1, na 11:00. To je čas, po katerem bo 
kruh pripravljen za odstranitev iz aparata za peko kruha. Vsakič ko 
pritisnete gumba B4 ali B7, se bo čas povečal ali pomanjšal za 10 minut. 
Da izbrani program pričnete v načinu zakasnjenega vklopa, pritisnite 
gumb »START/STOP« B5. Na prikazovalniku se bo začel odštevati čas. 
Ko program začne teči aparat za peko kruha redno preverjajte. 

Opomba:
Časovnik lahko nastavite na maksimalni čas 13 ur.

Gumb »START/STOP« (VKLOP/IZKLOP)
■	 Služi za začetek, pavzo in preklic izbranega programa. 
■	 Da pričnete program, enkrat pritisnite gumb B5. Slišali boste kratek 

pisk, vrsta časovne vrednosti na LCD prikazovalniku B1 bo začela 
utripati in izbrani program bo pričel teči. Ko program začne teči, so 
za preprečitev prekinitve izvajanja trenutne programske faze, drugi 
gumbi onemogočeni.

■	 Lahko pa trenutni program začasno ustavite, s  kratkim pritiskom 
na gumb B5. Odštevanje preostalega časa programa bo 
začasno ustavljeno in časovna vrednost na prikazovalniku B1 bo 
utripala. Nastavitev se shrani v  spomin aparata za peko kruha. Za 
nadaljevanje izbranega programa, ponovno pritisnite gumb B5. 
Če tega ne storite, se bo samodejno nadaljeval po 10 minutah, po 
prekinitvi.

■	 Za zaključek programa, pritisnite gumb B5 in ga pridržite za 
2 sekundi. Zaključek programa je signaliziran z dolgim piskom.

FUNKCIJA »OBDRŽI TOPLO«
■	 Ko je program končan, se bo aparat za peko kruha samodejno 

preklopil na način obdrži toplo za 60 minut. Če želite odstraniti kruh 
brez vklopitve funkcije obdrži toplo, pridržite gumb START/STOP B5. 

■	 Ta funkcija ni na voljo v  programih 6 – CAKE (PECIVO), 7 – JAM 
(MARMELADA) in 8 – DOUGH (TESTO).

FUNKCIJA SPOMIN
■	 V  primeru kratkega izpada električne energije (do 10 minut), se 

bo aparat za peko kruha samodejno ponovno zagnal v  določen 
program, ne da bi morali pritisniti gumb »START/STOP« B5, ko se 
vrne električna energija.

■	 V  primeru, da izpad električne energije traja dlje kot 10 minut, se 
zaustavljen program ne bo samodejno nadaljeval. Če pa se faza 
vzhajanja še ni začela, lahko program začnete od začetka. Če se je 
faza vzhajanja že začela, morate začeti znova z novimi sestavinami.

OPOZORILNA SPOROČILA NA PRIKAZOVALNIKU
1. Če se ob začetku programa, skupaj z  piskom, prikaže »H:HH« na 

prikazovalniku B1 to pomeni, da je temperatura v aparatu za peko 
kruha previsoka. To se lahko zgodi, če poskušate aparat za peko 
kruha znova uporabiti takoj po peki. Odprite pokrov A2 in pustite, 
da se aparat za peko kruha hladi za 10 do 20 minut. Ko se je ohladil, 
ga lahko ponovno uporabite.

2. Če se ob začetku programa, skupaj z  piskom, prikaže »L:LL« na 
prikazovalniku B1 to pomeni, da je temperatura v  aparatu za 
peko kruha prenizka. Odprite pokrov A2 in aparat za peko kruha 
postavite na sobno temperaturo. Priporočena sobna temperatura je 
od 15 °C do 34 °C.

3. Če se na prikazovalniku B1 prikaže »EE0« ali »EE1«, se obrnite na 
pooblaščeni servis. 
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PREGLED PROGRAMOV IN NJIHOVE DOLŽINE

1 – BASIC (osnovne vrste kruha)
Ta program je sestavljen iz faze gnetenja, vzhajanja in pečenja. 
Uporablja se za peko standardnih vrst kruha iz bele pšenične moke, 
kateri lahko za okus dodamo različne sestavine, kot so zelišča itd.

2 – WHOLE WHEAT (polnozrnat kruh)
Ta program je sestavljen iz faze gnetenja, vzhajanja in pečenja. 
Uporablja se za peko kruha iz polnozrnate moke.

Opomba:
S  tem programom ne priporočamo uporabe funkcije 
zakasnitve vklopa. V nasprotnem primeru, to lahko vpliva na 
kakovost kruha.

3 – FRENCH (francoski kruh)
Ta program je sestavljen iz faze gnetenja, vzhajanja in pečenja, faza 
vzhajanja je daljša kot pri osnovnem programu. Uporablja se za peko 
tradicionalnega francoskega belega kruha, s  puhasto sredino in 
hrustljavo skorjo. Priporočamo, da kruh francoskega stila porabite isti 
dan, kot je bil spečen.

4 – QUICK (hitro pečenje)
Ta program je sestavljen iz faze gnetenja, vzhajanja in pečenja. Je 
hitrejša alternativa programa št. 1 – OSNOVNI. Kruh, pečen na ta način, 
ima manj puhasto sredino, kot kruh spečen s programom št. 1. 

5 – SWEET (sladek kruh)
Ta program je sestavljen iz faze gnetenja, vzhajanja in pečenja. 
Uporablja se za peka sladkega kruha z  višjo vsebnostjo maščob in 
sladkorja, ter z dodatkom suhega sadja, oreščkov, čokoladnih kosmičev, 
kandirane pomarančne lupine itd.

6 – CAKE (pecivo)
Ta program je sestavljen iz faze gnetenja, vzhajanja in pečenja. 
Uporablja se za peko tort in sladkega peciva, pripravljenih iz testa, ki 
vsebuje pecilni prašek ali natrijev bikarbonat.

7 – JAM (marmelada)
Ta program uporabljamo za pripravo sadnih marmelad in džemov. 
Marmelade in džeme kuhajte v manjših količinah, saj se med kuhanjem 
razširijo v prostornini. Džem je lepljiv in ga je zelo težko odstraniti, če 
uide iz posode za peko.

8 – DOUGH (testo)
Ta program uporabljamo za mešanje in gnetenje sestavin in omogoča, 
da testo naraščata, npr. za pico, žemljice, itd. ne vključuje faze peke.

9 – ULTRA-FAST (ultra hitro)
Gnetenje, vzhajanje in pečenje kruha v  najkrajšem možnem času. 
Ponavadi je ta kruh manj puhast kot kruh, pečen s  programom št. 4 
– HITRO.
V  tem programu je temperatura vode zelo pomembna. Da štruca 
vzhaja do želene velikosti, mora biti temperatura vode in drugih 
tekočin, v razponu od 48 do 50 °C.

10 – SANDWICH (toast kruh)
Ta program je sestavljen iz faze gnetenja, vzhajanja in pečenja. 
Uporablja za pečenje puhastega toast kruha s tanko skorjo.

11 – GLUTEN-FREE (brez glutena)
Ta program je sestavljen iz faze gnetenja, vzhajanja in pečenja. Testo 
vzhaja v  eni samo fazi in čas pečenja je, zaradi višje vsebnosti vlage, 
daljši. 

12 – BAKE (pečenje)
Ta program vključuje samo fazo pečenja in pretvori vaš aparat za peko 
kruha v majhno pečico. Čas pečenja lahko nastavite v razponu od 10 do 
60 minut. Uporablja se za pečenje že pripravljenega testa iz trgovine ali 
dodatno pečenje kruha, če menite da je skorja presvetla.

Program Izbira 
barve 
skorje

Velikost 
štruce

Dolžina 
progra-
ma

Funkcija 
obdrži 
toplo

Čas za 
doda-
janje 
sestavin 

Največja 
nasta-
vitev 
časov-
nika

1 – BASIC 
(OSNOVNI)

light / 
medium / 
dark

1.360 g 03:10 60 min 02:30 13 h

1.130 g 03:05 60 min 02:25 13 h

900 g 03:00 60 min 02:20 13 h

2 – WHOLE 
WHEAT (POL-
NOZRNATA) 

light / 
medium / 
dark

1.360 g 03:50 60 min 03:05 13 h

1.130 g 03:42 60 min 03:00 13 h

900 g 03:34 60 min 02:52 13 h

3 – FRENCH 
(FRANCOSKA)

light / 
medium / 
dark

1.360 g 03:55 60 min 02:45 13 h

1.130 g 03:45 60 min 02:40 13 h

900 g 03:40 60 min 02:39 13 h

4 – QUICK 
(HITRO)

light / 
medium / 
dark

1.360 g 02:10 60 min 01:45 13 h

1.130 g 02:05 60 min 01:40 13 h

900 g 02:00 60 min 01:35 13 h

 5 – SWEET 
(SLADEK)

light / 
medium / 
dark

1.360 g 03:00 60 min 02:35 13 h

1.130 g 02:55 60 min 02:30 13 h

900 g 02:50 60 min 02:27 13 h

6 – CAKE 
(PECIVO)

--- --- 01:48 --- 01:28 13 h

7 – JAM (MAR-
MELADA)

--- --- 01:20 --- --- ---

8 – DOUGH 
(TESTO)

--- --- 01:30 --- --- 13 h

9 – ULTRA-
FAST (ULTRA 
HITRO)

light / 
medium / 
dark

1.360 g 01:48 60 min --- ---

1.130 g 01:38 60 min --- ---

900 g 01:35 60 min --- ---

10 –  
SANDWICH 
(SENDVIČ)

light / 
medium / 
dark

1.360 g 03:05 60 min 02:12 13 h

1.130 g 03:00 60 min 02:07 13 h

900 g 02:55 60 min 02:02 13 h

11 – GLUTEN 
FREE (BREZ 
GLUTENA)

light / 
medium / 
dark

1.360 g 03:55 60 min 03:18 13 h

1.130 g 03:50 60 min 03:13 13 h

900 g 03:45 60 min 03:08 13 h

12 – BAKE 
(PEČENJE)

light / 
medium / 
dark

--- 0:10 do 
1:00

60 min --- ---

PRED PRVO UPORABO
1. Vzemite aparat za peko kruha in dodatke iz škatle ter odstranite vso 

embalažo, tudi reklamne letake in oznake. Najpomembnejše pri 
vsem je, da ne pozabite odstraniti nalepke, ki je na spodnjem delu 
posode za peko A4.

2. Dodatke in odstranljive dele, namenjene za prihajanje v stik z živili, 
operite pod toplo tekočo vodo z uporabo kuhinjskega detergenta. 
Nato jih izperite s čisto vodo in temeljito osušite z fino krpo.

3. Posodo za peko A4 in rezila za gnetenje A3 postavite nazaj na svoje 
mesto v  aparatu za peko kruha. Aparat za peko kruha priklopite 
v  vtičnico, nastavite program 12 – BAKE (PEČENJE) in pustite, da 
aparat prazen deluje 10 minut. Ko se program konča, prekličite 
funkcijo obdrži toplo in aparat za peko kruha odklopite iz vtičnice in 
počakajte, da se ohladi. Znova očistite posodo za peko A4 in rezila 
za gnetenje A3 in temeljito osušite.

Opomba:
Ob prvem vklopu, lahko uide rahel dim. To je povsem 
normalno.

4. Aparat za peko kruha je sedaj pripravljen za uporabo.
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UPORABA APARATA ZA PEKO KRUHA
■	 Aparat za peko kruha postavite na ravno, suho in stabilno površino, 

npr. na kuhinjski pult. 
■	 Odprite pokrov A2 in ven vzemite posodo za peko A4. Rezila za 

gnetenje A3 namestite na gred posode za peko A4, in jih potisnite 
navzdol. 

Opomba:
Za lažje odstranjevanje rezil za gnetenje A3 iz spečenega 
kruha, priporočamo, da rezila za gnetenje A3 in gred namažete 
z maščobo, ki se lahko segreva.

■	 Izmerite količino sestavin v  skladu z  receptom in jih postavite 
v posodo za peko A4 v naslednjem zaporedju:
– Najprej dodamo vse tekoče sestavine, kot so voda, mleko, pivo, 

pinjenec, jogurt, jajca itd.
– Nato dodamo vse okrušene sestavine, kot so moka, sol, sladkor, 

zelišča, začimbe za kruh, ohrovt, kosmiče, semena itd. Sol 
postavite v en kot, sladkor v drugega in začimbe v tretjega. 

– Nazadnje naredite v sredini moke luknjo in vanjo dodajte kvas. 
Pri uporabi svežega kvasa, dodajte sladkor skupaj z kvasom. Kvas 
ali pecilni prašek ne sme priti v stik s tekočino, preden se aparat 
za peko kruha zažene.

– V težkih, gostih testih z uporabljanjem ržene moke, za doseganje 
boljših rezultatov gnetenja, vam priporočamo, da obrnete vrstni 
red za dodajanje sestavin, najprej dodamo kvas, nato moko in 
tekočine na koncu. Tudi v tem primeru velja, da kvas ali pecilni 
prašek ne sme priti v stik s  tekočino, preden se aparat za peko 
kruha zažene.

– Pri vseh receptih je potrebno slediti vrstnemu redu dodajanja 
sestavin.

■	 Sobna temperatura v  območju, kjer je postavljen aparat za peko 
krha, lahko vpliva na končno velikost štruce. Priporočena sobna 
temperatura je od 15 °C do 34 °C.

■	 Posodo za peko A4 s  sestavinami previdno postavite v  aparat za 
peko kruha in jo potisnite navzdol, da se pravilno usede v notranji 
del aparata. Zaprite pokrov A2 in napajalni kabel priklopite 
v  vtičnico. Ko je priklopljen v  vtičnico se bo zaslišal dolg pisk in 
osnovne nastavitve: program 1, dolžina 3:10, teža štruce 1.360 g in 
barva skorje »SREDNJA«, se bodo prikazale na prikazovalniku B1. 

Opomba:
Če v 20 sekundah ni pritisnjen noben gumb, se bo osvetlitev 
prikazovalnika B1 izklopila.

■	 Uporabite gumb »MENU« B2, da nastavite želeni program. Gumb 
»COLOR« B3 uporabite za izbiro barve skorje in gumb »LOAF« B6 za 
izbiro velikosti štruce. Nekateri programi ne omogočajo izbire barve 
skorje in velikosti štruce.

■	 Če želite kruh speči kasneje, z  gumbi B4 in B7 nastavite časovnik 
zakasnitve vklopa. 

■	 Za zagon aparata za peko kruha, pritisnite gumb »START/STOP« B5. 
Vrstica prikazanega časa na prikazovalniku B1 bo začela utripati in 
preostali čas do konca programa se bo začel odštevati. Aparat za 
peko kruha bo samodejno šel skozi posamezne faze programa. Med 
peko, para uhaja skozi odprtine za prezračevanje. 

■	 V programih: 1 – BASIC (OSNOVNI), 2 – WHOLE WHEAT (POLNOZRNAT), 
3 – FRENCH (FRANCOSKI), 4 – QUICK (HITRO), 5 – SWEET (SLADEK), 
6 – CAKE (PECIVO), 10 – SANDWICH (SENVIČ) in 11 – GLUTEN FREE 
(BREZ GLUTENA) se zasliši zvok, ki opozarja, da lahko dodate 
sestavine. Če želite, odprite pokrov A2 in dodajte sestavine, medtem 
bodite še posebej previdni, da vas vroča para, ki uhaja skozi odprtine 
za prezračevanje in območja za peko, ne opeče.

■	 Ko je program končan, boste zaslišali zvok. Aparat za peko kruha se 
bo samodejno preklopil na način obdrži toplo za 60 minut. Če želite 
izklopiti način obdrži toplo, pridržite gumb »START/STOP« B5. 

■	 Ko je program končan, odprite pokrov A2. Dvignite ročaj na posodi 
za peko A4 in posodo za peko A4 odstranite iz aparata za peko 
kruha. Medtem nosite kuhinjske rokavice. Posodo za peko A4 
postavite na podlago, odporno na toploto, in pustite da se kruh 
hladi približno 10 minut, medtem ko je še vedno notri. Nato obrnite 
posodo za peko A4 na glavo in pustite, da kruh pade iz nje. Če kruh 
ne pade ven, poskusite premikati gredi. Za odstranjevanje rezil A3 iz 
kruha, uporabite kavelj za odstranjevanje rezila za gnetenje A6.

■	 Po končani uporabi, odklopite aparat za peko kruha iz vtičnice in vse 
dele očistite v skladu z navodili v poglavju Čiščenje in vzdrževanje.

Rezanje in shranjevanje kruha
■	 Pred rezanjem pustite, da se kruh hladi vsaj 20–40 minut.
■	 Za rezanje na rezine enakomerne debeline, uporabite električni nož 

ali oster nož z nazobčanim rezilom.
■	 Neuporabljen kruh zavijte v plastično vrečko. Pri sobni temperaturi 

ga lahko hranite do 3 dni.
■	 Če želite shraniti kruh za daljše obdobje (do 1 mesca), ga 

položite v  plastično vrečko ali nepredušno posodo in ga shranite 
v zamrzovalniku.

■	 Domač kruh ne vsebuje konzervansov, zato ne more ostati dober 
tako dolgo kot kruh, kupljen v trgovini.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE 
■	 Pred čiščenjem aparata, ga izklopite iz vtičnice in počakajte, da se 

ohladi.
■	 V primeru, da je rezila za gnetenje A3 zelo težko odstraniti z gredi, 

napolnite posodo za peko A4 z vročo vodo in pustite, za približno 
30 minut. Nato odstranite rezila za gnetenje A3 in jih previdno 
očistite s pomočjo navlažene krpo in temeljito osušite.

■	 Očistite posodo za peko A4 od znotraj in zunaj, z  uporabo 
navlažene krpe. Da bi se izognili poškodovanju nelepljivega sloja, 
ne uporabljajte ostrih predmetov ali abrazivnih čistilnih sredstev. 
Posoda za peko A4 mora biti pred postavljanjem v aparat za peko 
kruha popolnoma suha.

Nasvet:
Po čiščenju, namažite rezila za gnetenje A3 vključno z luknjo 
v sredini, z maščobo, ki se lahko segreva.

■	 Z vlažno krpo očistite posodo za peko A2 od znotraj in zunaj. Nato 
vse temeljito obrišite.

Pozor:
Na notranji površini posode za peko A2 in odprtinah za 
prezračevanje lahko nastanejo rjavi madeži. To so ostanki hlapov 
iz sestavin, ki so ušli skupaj s paro. Nimajo nobenega škodljivega 
učinka na aparatu za peko kruha ali kakovosti pečenega kruha. 
Te madeže preprosto odstranite z navlaženo krpo.
Površina posode za peko A4 se lahko po dolgem času uporabe 
razbarva. To nima nobenega škodljivega učinka na aparat za 
peko kruha ali kakovost pečenega kruha.

■	 Aparata ne potapljajte v vodo ali katerokoli drugo tekočino.
■	 Pred shranjevanjem aparata za peko kruha se prepričajte, da se je 

ohladil, je čist in suh, ter da je pokrov A2 zaprt.

PEČENJE KRUHA
Kratek opis najpogostejših sestavin za peko kruha
1)  Moka za kruh
 Moka za kruh ima veliko vsebnost glutena (torej jo lahko 

imenujemo tudi visoko glutenska moka, ki vsebuje veliko količino 
beljakovin), ima dobro elastičnost in lahko vzhaja in zadrži velikost 
kruha, brez da bi se sesedla sama vase. Ker ima višjo vsebnost 
glutena kot navadne moka, se lahko uporablja za peko večjih štruc. 
Moka za kruh je najpomembnejša sestavina za pečenje kruha.

2)  Navadna moka
 Navadna moka je narejena z  mešanjem izbrane mehke in trde 

pšenice, in je primerna za hitro peko kruha ali peciva.
3)  Polnozrnata moka
 Polnozrnata moka je narejena z  mletjem pšenice in vsebuje 

pšenične otrobe in gluten. Polnozrnata moka je težja in močnejša 
kot običajna moka. Kruh iz polnozrnate moke je običajno manjši. 
Zato številni recepti ponavadi uporabijo mešanico polnozrnate 
moke in moke za kruh, da bi dosegli čim boljše rezultate.

4)  Ržena moka
 Ržena moka je namenjena predvsem za peko temnega kruha. 

Vsebuje veliko mineralnih snovi. Vsebuje manj glutena kot 
pšenična moka in zato se jo običajno uporablja v  kombinaciji 
s pšenično moko.

5) Koruzna moka in ovsena kaša
 Koruzna moka in ovseni kosmiči so izdelani z  mletjem koruze 

in ovsa. Oboji sta stranski pecilni sestavini in se uporabljata za 
izboljšanje okusa in strukture kruha.

6)  Sladkor
 Sladkor je zelo pomembna sestavina za doseganje sladkega okusa 

in barve kruha. Beli sladkor pomaga pri procesu fermentacije.
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7)  Kvas
 Kvas aktivira proces fermentacije v  testu in nastajanja ogljikova 

dioksida, ki pomaga pri povečanju volumna kruha in za 
spreminjanje notranjih vlaken. 

 1 čajna žlička aktivnega suhega kvasa = 3/4 žličke instant kvasa
 1,5 čajna žlička aktivnega suhega kvasa = 1 žlička instant kvasa
 2 čajni žlički aktivnega suhega kvasa = 1,5 žlička instant kvasa
 Kvas je potrebno hraniti v hladilniku, saj se pri visoki temperaturi 

pokvari; Pred uporabo preverite njegov rok uporabe. Po vsaki 
uporabi ga hitro vrnite v hladilnik. 

Nasvet:
Po sledenju spodaj opisanega postopka lahko ugotovite, ali je 
kvas pokvarjen ali ne.
1.  1/2 skodelice tople vode (45–50 °C) zlijte v merilno posodo.
2.  Dodajte 1 čajno žličko belega sladkorja in ga zmešajte, nato 

pa potresemo vse z 2 čajnima žličkama kvasa.
3.  Merilno posodo postavite v topel prostor za cca. 10 minut. 

Te mešanice ne premešajte. 
4.  Pena mora doseči vse do roba merilne posode. Če ne, kvas 

ni aktiven.

8)  Sol
 Sol je ključna za izboljšanje arome kruha in barve skorje. Sol 

upočasnjuje vzhajanje. 
9)  Jajca
 Jajca lahko izboljša strukturo kruha, naredijo kruh bolj hranljiv in 

večji, ter dajejo kruhu posebno aromo. Če želite uporabljati jajca, 
morate odstraniti lupino in jih enakomerno zmešati.

10)  Maščoba, maslo in rastlinsko olje
 Maščoba lahko naredijo kruh bolj voljan in podaljšajo njegov 

rok uporabe. Ko ga vzamete iz hladilnika, morate maslo stopiti 
ali narezati na majhne koščke, tako da se enakomerno zmeša 
z drugimi sestavinami.

11)  Pecilni prašek
 Pecilni prašek se uporablja predvsem za vzhajanje pri peki kruha in 

peciva v programu Ultra hitro. Ne potrebuje časa za fermentacijo 
in ustvarja plin, ki v  kruhu naredi mehurčke in izboljša strukturo 
kruha.

12)  Soda bikarbona
 Enako velja kot za pecilni prašek. Lahko jo uporabite v kombinaciji 

s pecilnim praškom.
13)  Voda in druge tekočine
 Voda je ključna sestavina pri peki kruha. Na splošno velja, da 

je najprimernejša temperatura vode 20–25 °C. Za puščanje 
v  pospešenih programih, mora imeti voda temperaturo 48–50 °C. 
Vodo lahko nadomestimo z mlekom ali vodo zmešamo z 2% mleka 
v prahu, ki lahko izboljša aromo kruha in ustvarili boljšo barvo skorje. 

■	 Različne vrste moke so podobne, vendar se učinkovitost kvasa ali 
absorpcijska sposobnost različnih vrst moke bistveno razlikujejo 
glede na rastoče regije, razmere za rast, postopek mletja in roka 
uporabnosti. Za testiranje, izberite moke različnih blagovnih znamk, 
jih poskusite in primerjate rezultate - izberite moko, ki na podlagi 
vaših izkušenj in preferencah okusa, prinaša najboljše rezultate.

NAPOTKI GLEDE RECEPTOV
■	 Upoštevajte, da so razmerja za maso in količino v vseh receptih le 

informativne narave. Rezultati peke so odvisni od več dejavnikov:
–	 trdota vode (če se uporablja voda, ki je preveč mehka, testo 

vzhaja hitreje).
–	 vlažnost zraka (v primeru vlage, je potrebno zmanjšati količino 

vode za 1–2 žlici)
–	 nadmorska višina (na več kot 750 m, testo vzhaja hitreje)
–	 konsistenca sestavin

■	 Zaradi zgoraj navedenih razlogov vam priporočamo, da vaš recept 
prilagodite glede na obstoječe pogoje.

■	 Merilna žlica A8 in merilna posoda A7 sta standardna oprema 
aparata za peko kruha. Merilna žlica A8 ima na vsakem koncu 
merilno žlico (večjo in manjšo). Kapaciteta majhne merilne žlice je 
5 ml. Kapaciteta velike merilne žlice je 15 ml. Merilna posoda A7 ima 
kapaciteto 250 ml.

■	 En nivo merilne posode A7 predstavlja 150 g moke ali 250 ml vode.
■	 Ena majhna merilna žlica je enakovredna 6 g soli, 3,5 g suhega 

kvasa, 4,5 g pecilnega praška, 3,5 g smetana tartarja ali 6 g sode 
bikarbone.

■	 Ena velika merilna žlica je enakovredna 14 g sladkorja, 7 g rozin, 
6 g oreščkov, 6,5 g mleka v prahu ali 16 g olja. Eno celo jajce tehta 
približno 50 do 60 g.

■	 Ko tehtate sestavine imejte merilno posodo ali merilno žlico na 
ravni površini. Količino tekočine v merilni posodi preverite v višini 
oči.

Nasvet:
Če iz kakršnega koli razloga ne želite kruha speči po receptu, 
lahko kupite že pripravljene mešanice za kruh v  trgovini. 
Z  že pripravljenimi mešanicami, vedno sledite navodilom 
na embalaži izdelka. Upoštevajte, da tudi že pripravljene 
mešanice za kruh včasih zahtevajo, da kvas dodate ločeno.

Recept osnovnega kruha
340 ml vode
1 majhna merilna žlica soli
3 velike merilne žlice belega sladkorja
2 veliki merilni žlici rastlinskega olja
3 ¾ merilne posode krušne moke
2 ½ veliki merilni žlici mleka v prahu z malo maščobe
2 majhni merilni žlici pecilnega praška
1 ¼ majhne merilne žlice suhega kvasa
Nastavitve aparata za peko kruha: 1. program – BASIC (OENOVNI 
KRUH), velikost štruce: 900 g, hrustljava skorja: kot je priporočeno.

Polnozrnat kruh
340 ml vode
1 majhna merilna žlica soli
2 ½ veliki merilni žlici belega sladkorja
1 ½ velike merilne žlice rastlinskega olja
1 ¾ merilne posode polnozrnate moke
2 merilne posode krušne moke
2 veliki merilni žlici mleka v prahu z malo maščobe
2 majhni merilni žlici pecilnega praška
1 ¼ majhne merilne žlice suhega kvasa
Nastavitve aparata za peko kruha: 2 program – WHOLE WHEAT 
(POLNOZRNAT KRUH), velikost štruce: 900 g, hrustljava skorja: kot je 
priporočeno.

Francoska štruca
340 ml vode
1 ½ majhne merilne žlice soli
2 ½ veliki merilni žlici belega sladkorja
1 ¼ velike merilne žlice rastlinskega olja
3 ¾ merilne posode krušne moke
2 ½ veliki merilni žlici mleka v prahu z malo maščobe
2 majhni merilni žlici pecilnega praška
1 ¼ majhne merilne žlice suhega kvasa
Nastavitve aparata za peko kruha: 3 program – FRENCH (FRANCOSKA 
ŠTRUCA), velikost štruce: 900 g, hrustljava skorja: kot je priporočeno.
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Sladek kruh
240 ml vode
2 jajci
½ merilne posode belega sladkorja
½ majhne merilne žlice soli
1 ½ velike merilne žlice rastlinskega olja
3 merilne posode krušne moke
2 ½ veliki merilni žlici mleka v prahu z malo maščobe
2 majhni merilni žlici pecilnega praška
1 majhna merilne žlica suhega kvasa
Nastavitve aparata za peko kruha: 3 program – SWEET (SLADEK 
KRUH), velikost štruce: 900 g, hrustljava skorja: kot je priporočeno.

Pecivo
4 jajca
80 ml mleka
1 velika merilna žlica stopljenega masla
½ majhne merilne žlice soli
2 ½ veliki merilni žlici rjavega sladkorja
3 ¾ merilne posode moke
1 ½ majhna merilna žlica smetane tartarja (kalijev bitartrat)
½ majhne merilne žlice jedilne sode
2 veliki merilni žlici suhega kvasa

Opomba:
Najprej ločeno zmešajte jajca in jim šele nato dodajte ostale 
sestavine.

Nastavitve aparata za peko kruha: 6 program – CAKE (PECIVO)

VODIČ ZA ODPRAVLJANJE TEŽAV PRI PEKI

Št. Težava Vzrok Rešitev
1. Med pečenjem 

iz odprtin za 
zračenje prihaja 
dim.

Določene sestavine so se 
prilepile na spodnji del 
grelnega elementa, ali so 
slednjemu preblizu. Ob 
prvi uporabi aparata se 
bo morda žgalo olje, ki se 
je nakopičilo na grelnem 
elementu.

Odklopite aparat za peko 
kruha z napajanja, počakajte, 
da se ohladi in očistite grelni 
element. 

2. Sredina štruce 
se ugreza.

Štruca je predolgo ostala 
v aparatu, ki je bil v načinu 
ohranjanja toplote.

Ne puščajte pečenega kruha 
v aparatu, ki je v načinu 
ohranjanja toplote povsem 
do poteka tega načina.

3. Štruco je težko 
odstraniti iz 
posode za peko.

Gnetilki A3 sta se zagozdili 
v štruci.

Premaknite gred, da se 
gnetilki malce obrneta in se 
odlepita od sredice, štruca 
pa se odmakne od posode za 
peko A4. Nato očistite posodo 
za peko A4 in gnetilki A3 
kot je navedeno v poglavju 
Čiščenje in vzdrževanje.

4. Sestavine se 
neenakomerno 
premešajo, zato 
se kruh ne speče 
pravilno.

1. Izbrali ste neustrezen 
program.

Nastavite ustrezen program.

2. Po zagonu programa, ste 
večkrat odprli pokrov A2.

Med končnim vzhajanjem ne 
odpirajte pokrova A2.

3.  Upor med mešanjem je 
prevelik, zato se gnetilka 
A3 skoraj ne obrača in 
ne mesi testa, kot bi ga 
morala.

Preverite, da se gnetilki 
A3 prosto obračata, nato 
odstranite posodo za peko 
A4 in zaženite aparat za peko 
kruha brez obremenitve. 
Če naprava ne deluje, kot 
bi morala, se posvetujte 
s pooblaščenim serviserjem.

5. Motor deluje, 
vendar se 
sestavine ne 
mešajo med 
seboj.

Posoda za peko A4 ni 
pravilno vstavljena ali je 
v njej preveč testa.

Poskrbite, da bo posoda za 
peko A4 pravilno vstavljena, 
testo pa pripravljeno po 
receptu, upoštevajoč 
predvsem navedene količine 
sestavin.

6. Testa je v posodi 
preveč, zato 
slednje pritiska 
ob pokrov A2.

V posodo za peko ste dali 
preveč kvasa, moke ali 
vode, možno pa je tudi, 
da je temperatura okolice 
previsoka.

Preverite opisane dejavnike, 
prilagodite količino sestavin 
receptu.

7. Štruca je 
premajhna ali 
testo sploh ni 
vzhajalo.

Pozabili ste dodati kvas 
ali slednjega niste dodali 
kolikor je predpisano, 
oziroma noče delovati, 
ker je voda preveč vroča, 
lahko pa se je slednji tudi 
pomešal s soljo, oziroma 
je temperatura okolice 
prenizka.

Preverite količino in stanje 
kvasa, prestavite aparat za 
peko kruha na ustrezno 
temperaturo.

8. Nastalo je 
preveč testa, 
zato slednje 
uhaja iz posode 
pa peko A4.

Prevelika količina tekočine 
ustvarja preveč fino 
strukturo ali ste uporabili 
preveč kvasa.

Zmanjšajte količino tekočin 
in kvasa.

9. Štruca se na 
sredini ločuje 
narazen.

1. Uporabili ste neustrezno 
moko ali je slednji 
potekel rok uporabe.

Uporabite ustrezno vrsto 
moke in preverite njen rok 
uporabe.

2. Preveč vode naredi testo 
preveč vlažno in fino.

Spremenite količino vode 
v receptu.

10. Struktura kruha 
je preveč gosta.

1. Uporabili ste preveč 
moke ali premalo vode.

Zmanjšajte količino moke ali 
povečajte količino vode.

2. Uporabili ste preveč 
sadnih sestavin ali 
polnozrnate moke.

Zmanjšajte količino 
uporabljenih sestavin in 
povečajte količino kvasa.

11. Sredina štruce je 
preveč porozna.

1. Uporabili ste preveč vode 
ali kvasa, morda pa ste 
pozabili dodati sol.

Zmanjšajte količino vode 
ali kvasa in preverite, če ste 
dodali sol.

2. Temperatura vode je 
previsoka. 

Preverite temperaturo vode.
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12. Pri peki piškotov 
ali peciva, ki 
vsebuje veliko 
sladkorja, je 
skorja pretrda 
in preveč temne 
barve.

Različni recepti ali sestavine 
lahko močno vplivajo na 
končni rezultat; hrustljava 
skorja je preveč temna 
zaradi prevelike količine 
sladkorja.

Če recept vsebuje veliko 
količino sladkorja, to pomeni, 
da bo skorja peciva temnejša, 
zato program pečenja 
prekinite 5 do 10 minut 
preden se zaključi. Preden 
pecivo vzamete ven, naj se 
ohlaja v posodi za peko A4 
približno 20 minut, pokrov A2 
pa naj bo zaprt.

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE
Območje nazivne napetosti ....................................................................220−240 V
Nazivna frekvenca .................................................................................................50 Hz
Nazivna vhodna moč ..........................................................................................850 W
Raven hrupa  ....................................................................................................  65 dB(A)

Deklarirana raven hrupa naprave je 65 dB(A), kar predstavlja raven A 
zvočne moči glede na referenčno akustično moč 1 pW.

Pridržujemo si pravico do spremembe besedila in tehnične specifikacije.

NAVODILA IN INFORMACIJE O  ODLAGANJU 
EMBALAŽE
Embalažo odlagajte skladno z lokalnimi predpisi.

ODLAGANJE RABLJENJE ELEKTRIČNE IN ELEKTRONSKE 
OPREME

Ta simbol na napravah ali izvirnih dokumentih pomeni, 
da rabljene električne in elektronske opreme ne smete 
odlagati skupaj z  ostalimi gospodinjskimi odpadki. Za 
pravilno odlaganje, obnovo ali recikliranje teh naprav 
boste poskrbeli tako, da jih boste dostavili na 
predpisanem mestu za odlaganje. Dodatno, v nekaterih 
članicah EU ali drugih evropskih državah, lahko rabljene 

električne in elektronske naprave tudi dostavite trgovcu, pri katerem 
nameravate kupiti novo napravo.
Pravilno odlaganje te naprave pomaga ohraniti dragocene naravne 
vire in preprečuje morebitne negativne vplive na okolje in zdravje, ki so 
lahko posledica nepravilnega odlaganja odpadkov. Za več podrobnosti 
se posvetujte z lokalnimi oblastmi ali podjetjem za zbiranje odpadkov.
Za nepravilno odlaganje odpadkov te vrste, je lahko v  skladu 
z državnimi predpisi, določena denarna kazen.
Za poslovne subjekte v državah EU
Če se želite znebiti električnih in elektronskih naprav, se o podrobnostih 
posvetujte s prodajalcem teh naprav.
Odlaganje v državah zunaj EU.
Ta simbol velja v EU. Če se želite znebiti te naprave, se o podrobnostih 
posvetujte pri lokalnih oblasteh ali prodajalcu tovrstnih naprav.

Ta naprava izpolnjuje vse osnovne zahteve direktiv EU.


