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Electric bread maker 

eta 7149 
Δγρεηξίδην Υξήζηε 
 Αγαπεηέ πειάηε, ζαο επραξηζηνύκε γηα ηελ αγνξά ηνπ πξντόληνο καο. Παξαθαινύκε δηαβάζηε 

πξνζεθηηθά ηηο νδεγίεο ιεηηνπξγίαο πξηλ λα ζέζεηε ηε ζπζθεπή ζε ιεηηνπξγία θαη λα δηαηεξήζεηε 

απηέο ηηο νδεγίεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εγγύεζεο, ηεο απόδεημεο θαη, αλ είλαη δπλαηόλ, ην 

θνπηί κε ηελ εζσηεξηθή ζπζθεπαζία. 

I. ΠΡΟΦΤΛΑΞΔΗ ΑΦΑΛΔΗΑ
- Δμεηάζηε ηηο νδεγίεο ρξήζεο σο κέξνο ηεο ζπζθεπήο θαη πεξάζηε ηηο ζε νπνηνλδήπνηε άιιν

ρξήζηε ηεο ζπζθεπήο.

- Διέγμηε αλ ηα δεδνκέλα ζηελ εηηθέηα ηύπνπ αληηζηνηρνύλ κε ηελ ηάζε ζηελ πξίδα ζαο.
- Μελ ζπλδέεηε ή απνζπλδέεηε ηε ζπζθεπή από κηα πξίδα κε βξεγκέλα ρέξηα θαη

κελ ηξαβάηε ην θαιώδην!

- Σν πξντόλ πξννξίδεηαη γηα νηθηαθή ρξήζε θαη παξόκνηα (ζε θαηαζηήκαηα, γξαθεία θαη

παξόκνηνπο ρώξνπο εξγαζίαο, ζε μελνδνρεία, κνηέι θαη άιια νηθηζηηθά πεξηβάιινληα,

ζε εγθαηαζηάζεηο πνπ παξέρνπλ δηακνλή κε πξσηλό). Γελ πξννξίδεηαη γηα εκπνξηθή

ρξήζε!

- Ζ ζπζθεπή απηή πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη κόλν από παηδηά ειηθίαο 8
εηώλ θαη άλσ θαη άηνκα κε κεησκέλεο ζσκαηηθέο, αηζζεηεξηαθέο ή
δηαλνεηηθέο ηθαλόηεηεο ή έιιεηςε εκπεηξίαο θαη γλώζεο, εάλ ηνπο
έρνπλ δνζεί νδεγίεο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηεο ζπζθεπήο κε αζθαιή
ηξόπν θαη εθόζνλ θαηαλννύλ ηνπο ζρεηηθνύο θηλδύλνπο ή κόλν
εθόζνλ επνπηεύνληαη. Σα παηδηά δελ πξέπεη λα παίδνπλ κε ηε
ζπζθεπή. Ο θαζαξηζκόο θαη ε ζπληήξεζε ησλ ρξεζηώλ δελ πξέπεη λα
πξαγκαηνπνηνύληαη από παηδηά ρσξίο επίβιεςε.

- Δάλ ην θαιώδην ηξνθνδνζίαο ηεο ζπζθεπήο είλαη θαηεζηξακκέλν,
πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί από ηνλ θαηαζθεπαζηή, ηνλ ηερληθό ή
παξόκνην εηδηθεπκέλν πξόζσπν, ώζηε λα απνηξαπνύλ επηθίλδπλεο
θαηαζηάζεηο.

- Μελ ρξεζηκνπνηείηε πνηέ ηε ζπζθεπή εάλ ην θαιώδην ηξνθνδνζίαο ή ην βύζκα
ξεύκαηνο είλαη θζαξκέλα, εάλ δελ ιεηηνπξγεί ζσζηά ή αλ έρεη πέζεη ζην πάησκα θαη
έρεη πξνθιεζεί βιάβε ή αλ έρεη πέζεη ζε λεξό. ε απηέο ηηο πεξηπηώζεηο, παξαδώζηε
ηε ζπζθεπή ζε έλα επαγγεικαηηθό θέληξν

- Πξηλ από ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ εμαξηεκάησλ ή ησλ πξνζβάζηκσλ εμαξηεκάησλ, ηα νπνία
θηλνύληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο, πξηλ από ηε ζπλαξκνιόγεζε θαη ηελ
απνζπλαξκνιόγεζε, πξηλ από ηνλ θαζαξηζκό ή ηε ζπληήξεζε, απελεξγνπνηήζηε ηε ζπζθεπή
θαη απνζπλδέζηε ηελ από ην ειεθηξηθό δίθηπν βγάδνληαο ην θαιώδην ηξνθνδνζίαο από ηελ
πξίδα!

- Πάληα απνζπλδέζηε ηε ζπζθεπή από ηε ηξνθνδνζία ξεύκαηνο αλ ηελ αθήζεηε αθύιαθηε θαη
πξηλ από ηε ζπλαξκνιόγεζε, ηελ απνζπλαξκνιόγεζε ή ηνλ θαζαξηζκό.

- Σν κεηαιιηθό πεξίβιεκα ηεο ζπζθεπήο (εηδηθά ηα κεγάια ηνηρώκαηα) κπνξεί λα δεζηαζεί
θαηά ηε ιεηηνπξγία!

- Πξνζνρή: Μελ ρξεζηκνπνηείηε ηε ζπζθεπή κε πξόγξακκα, ρξνλνδηαθόπηε ή
νπνηνδήπνηε άιιν είδνο πνπ ελεξγνπνηεί ηε ζπζθεπή απηόκαηα, θαζώο
ππάξρεη θίλδπλνο ππξθαγηάο εάλ ε ζπζθεπή δελ θαιύπηεηαη ή δελ
ηνπνζεηείηαη ζσζηά.
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- Όηαλ ε ζπζθεπή είλαη ζε ιεηηνπξγία, απνηξέςηε ηα θαηνηθίδηα δώα, ηα θπηά ή έληνκα  από ην
λα έξζνπλ ζε επαθή κε απηή.

- Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο θαη πξηλ από ηνλ θαζαξηζκό, ζβήζηε ηε ζπζθεπή θαη
απνζπλδέζηε ηελ από ηελ ηξνθνδνζία ξεύκαηνο βγάδνληαο ην θηο ηνπ θαισδίνπ ξεύκαηνο από
ηελ ειεθηξηθή πξίδα.

- Με ρξεζηκνπνηείηε ηε ζπζθεπή γηα ηε ζέξκαλζε ησλ δσκαηίσλ!
- Μελ ηνπνζεηείηε αληηθείκελα ζηελ κεραλή ςσκηνύ.
- πληζηνύκε λα ειέγμεηε ηε ζπζθεπή όηαλ θάλεηε κηα λέα ζπληαγή!
- Με βπζίδεηε ηε ζπζθεπή πιήξσο ή κεξηθώο ζην λεξό! Μελ πιέλεηε θάησ από ηξερνύκελν λεξό!
- Μελ ελεξγνπνηείηε ηε ζπζθεπή ρσξίο λα έρεη εηζαρζεί ην δνρείν.
- Σα θαηάιιεια πιηθά ςεζίκαηνο πξέπεη λα βξίζθνληαη κέζα ζηε ζπζθεπή πξηλ ηε ζπλδέζεηε ζηελ

πξίδα. Ζ ζέξκαλζε ηεο ζπζθεπήο όηαλ ζηεγλώζεη κπνξεί λα πξνθαιέζεη πηζαλή βιάβε.
- Αθαηξέζηε ηε ζπζθεπαζία από ηα ζπζηαηηθά πξηλ από ηε ρξήζε (π.ρ. ραξηί, ζάθνο PE θ.ιπ.).
- Υξεζηκνπνηήζηε ηε ζπζθεπή κε ηξόπν πνπ λα απνηξέπεη ηπρόλ ηξαπκαηηζκό (π.ρ. θαύζε,

δεκάηηζκα). Καηά ηε ρξήζε, ν δεζηόο αηκόο δηαθεύγεη από ηηο ππνδνρέο εμαεξηζκνύ θαη ε
επηθάλεηα ηεο ζπζθεπήο είλαη δεζηή.

- Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο, απνθύγεηε ηελ εθηόμεπζε λεξνύ ή νπνηνπδήπνηε άιινπ πγξνύ ζην
θαπηό γπάιηλν θαπάθη.

- Μελ κεηαθηλείηε ηε ζπζθεπή όηαλ είλαη δεζηή, ελδερόκελε αλαηξνπή κπνξεί λα νδεγήζεη ζε
θάςηκν ή ηξαπκαηηζκό.

- Δάλ ν θαπλόο πνπ παξάγεηαη από ηελ θαύζε ησλ ζπζηαηηθώλ δηαθύγεη από ηε ζπζθεπή, κελ
αλνίμεηε ην θαπάθη, απελεξγνπνηήζηε ακέζσο ηε ζπζθεπή θαη απνζπλδέζηε ηελ από ηελ πεγή
ηξνθνδνζίαο.

- Μελ ρξεζηκνπνηείηε ηε ζπζθεπή γηα άιινπο ζθνπνύο εθηόο από απηόλ πνπ ζρεδηάζηεθε

(π.ρ. μήξαλζε δώσλ, πθαζκάηηλα πξντόληα, παπνύηζηα θ.ιπ.) από ηνλ θαηαζθεπαζηή.

- Μελ ζεξκαίλεηε ην λεξό ζηε ζπζθεπή. αζβεζηνιηζηθέο απνζέζεηο θαη κε αθαηξνύκελνη ιεθέδεο
κπνξεί λα εκθαληζηνύλ ζην δνρείν. Χζηόζν, απηνί νη ιεθέδεο δελ είλαη επηθίλδπλνη θαη δελ
επεξεάδνπλ ηελ θαλνληθή ιεηηνπξγία ηεο ζπζθεπήο.

- Μελ ηνπνζεηείηε ηε ζπζθεπή ζε αζηαζείο, εύζξαπζηεο ή εύθιεθηεο επηθάλεηεο (π.ρ. γπαιί, ραξηί,
πιαζηηθό, μύιηλεο ζαλίδεο θαη δηάθνξα πθάζκαηα / ηξαπεδνκάληηια).

- Υξεζηκνπνηείηε ηε ζπζθεπή παξαζθεπήο ςσκηνύ κόλν ζε ρώξνπο ρσξίο θίλδπλν

αλαηξνπήο θαη ζε επαξθή απόζηαζε από εύθιεθηα πιηθά (π.ρ. θνπξηίλεο, θνπξηίλεο,

μύιν θ.ιπ.) θαη ζεξκέο πεγέο (π.ρ. θνύξλνο, ειεθηξηθή θνπδίλα ή εζηία αεξίνπ) θαη

πγξέο επηθάλεηεο (λεξνρύηεο, ιεθάλεο).

- Ζ γξακκή αηκνύ (δει. Σα αλνίγκαηα), ε νπνία απνηειεί κέξνο ηνπ θαπαθηνύ θαη επηηξέπεη ηε
δηαθπγή ηνπ αηκνύ, πξέπεη πάληα λα δηαηεξείηαη θαζαξή. πγρξόλσο, ειέγρεηε ηαθηηθά ηελ
θαηάζηαζή ηνπ γηα λα βεβαησζείηε όηη δελ έρεη κπινθαξηζηεί (π.ρ. από ππνιείκκαηα ηξνθήο), έρεη
θζαξεί ή έρεη ππνζηεί δεκηά.

- Γελ επηηξέπεηαη λα κεηαηξέπεηε ηελ επηθάλεηα ηεο ζπζθεπήο κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν
(π.ρ. κε απηνθόιιεην ραξηί ηνίρνπ, θύιιν, θ.ιπ.)!

- Υξεζηκνπνηείηε κόλν απζεληηθά εμαξηήκαηα θαηαζθεπαζκέλα από ηνλ παξαγσγό. Ζ ρξήζε
νπνησλδήπνηε άιισλ εμαξηεκάησλ κπνξεί λα ζέζεη ζε θίλδπλν ηνλ ρεηξηζηή.

- Δάλ ην δνρείν είλαη δεζηό, κελ ην ηνπνζεηείηε ζε μύιηλν ηξαπέδη, βεξληθσκέλεο

επηθάλεηεο ή νπνηνπζδήπνηε άιινπο ηύπνπο επαίζζεησλ επηθαλεηώλ πνπ κπνξεί λα

ππνζηνύλ δεκηά από ηε ζεξκόηεηα.

- Μελ θαιύπηεηε πνηέ ην ρώξν κεηαμύ ηνπ πεξηβιήκαηνο θαη ηνπ δνρείνπ ςεζίκαηνο θαη κελ
εηζάγεηε αληηθείκελα εθεί (π.ρ. δάρηπια, θνπηάιηα). Ο ρώξνο κεηαμύ ηνπ πεξηβιήκαηνο θαη ηνπ
δνρείνπ πξέπεη λα είλαη ειεύζεξνο.

- Πνηέ κελ θαιύπηεηε ηε ζπζθεπή γηα λα απνθύγεηε ηελ εζσηεξηθή ππξθαγηά.

- Όηαλ ηε ρξεζηκνπνηείηε, κελ αγγίδεηε ηηο άθξεο ηνπ δνρείνπ θαη ηα κέξε πνπ δηαθεύγεη ν
αηκόο, θίλδπλνο θαςίκαηνο θαη δεκαηηζκνύ.
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- Ζ ζπζθεπή παξαζθεπήο ςσκηνύ ζπκκνξθώλεηαη κε ηηο απαηηήζεηο ππξαζθάιεηαο
ζύκθσλα κε ην EN 60 335-2-6. ύκθσλα κε απηό ην πξόηππν, πξόθεηηαη γηα
ζπζθεπή πνπ κπνξεί λα ιεηηνπξγεί ζε ηξαπέδη ή παξόκνηα επηθάλεηα, ππό ηνλ όξν
όηη: Αζθαιήο απόζηαζε από επηθάλεηεο εύθιεθησλ πιηθώλ ηνπιάρηζηνλ 500 mm
πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηεο θύξηαο αθηηλνβνιίαο ζεξκόηεηαο θαη 100 mm γηα άιιεο

θαηεπζύλζεηο.
- Απνζπλδέζηε ηε ζπζθεπή από ηελ ειεθηξηθή πξίδα κεηά ηε ρξήζε.
- Μελ πεξηζηξέθεηε ην θαιώδην ηξνθνδνζίαο γύξσ από ηε ζπζθεπή γηα λα απμήζεηε ηνλ θύθιν

δσήο ηνπ πξντόληνο.
- Σν θαιώδην ηξνθνδνζίαο δελ πξέπεη λα θαηαζηξέθεηαη από αηρκεξά ή θαπηά αληηθείκελα, λα

έρεη αλνηρηή θιόγα θαη λα κελ είλαη βπζηζκέλν ζε λεξό νύηε λα ιπγίδεη πάλσ από αηρκεξέο
άθξεο.

- Απνθύγεηε ην ειεύζεξν θξέκαζκα ηνπ θαισδίνπ ηξνθνδνζίαο από ηελ άθξε κηαο επηθάλεηαο
εξγαζίαο, έηζη ώζηε ην θαιώδην ηξνθνδνζίαο λα είλαη πξνζβάζηκν από παηδηά.

- Ζ ζπζθεπή είλαη θνξεηή θαη δηαζέηεη θηλεηό θαιώδην ηξνθνδνζίαο κε βύζκα πνπ
παξέρεη δηπνιηθή απνζύλδεζε από ην ειεθηξηθό δίθηπν.

- Δάλ απαηηείηαη ρξήζε θαισδίνπ επέθηαζεο, βεβαησζείηε όηη ην θαιώδην είλαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε
θαη όηη ζπκκνξθώλεηαη κε ηα ηζρύνληα πξόηππα.

- Απνζπλδέζηε ακέζσο ηε ζπζθεπή από ηελ πεγή ηξνθνδνζίαο εάλ ην θαιώδην ηξνθνδνζίαο
είλαη θαηεζηξακκέλν.

- Υξεζηκνπνηείηε ηε ζπζθεπή κόλν γηα ηνλ ζθνπό πνπ πξννξίδεηαη, ζύκθσλα κε απηέο ηηο
νδεγίεο ρξήζεο. Πνηέ κελ ρξεζηκνπνηείηε ηε ζπζθεπή γηα νπνηνλδήπνηε άιιν ζθνπό.

- ΠΡΟΔΗΓΟΠΟΗΖΖ: Τπάξρεη θίλδπλνο ηξαπκαηηζκνύ ζε πεξίπησζε ιαλζαζκέλεο

ρξήζεο (δελ είλαη ζύκθσλε κε ην εγρεηξίδην) ηεο ζπζθεπήο.

- Όια ηα θείκελα ζε άιιεο γιώζζεο θαη εηθόλεο πνπ εκθαλίδνληαη ζηε ζπζθεπαζία ή ζην ίδην ην
πξντόλ κεηαθξάδνληαη θαη εμεγνύληαη ζην ηέινο απηήο ηεο κεηάθξαζεο γιώζζαο.

- Ο θαηαζθεπαζηήο δελ ζα επζύλεηαη γηα ειαηηώκαηα πνπ νθείινληαη ζηελ αθαηάιιειε ρξήζε
ηεο ζπζθεπήο θαη ησλ εμαξηεκάησλ (π.ρ. ππνβαζκηζκέλα ηξόθηκα, ηξαπκαηηζκνί, δεκηέο,
ππξθαγηέο θιπ.) Καη νη δηαηάμεηο εγγύεζεο αθπξώλνληαη ζε πεξίπησζε κε ηήξεζεο ησλ
κέηξσλ αζθαιείαο.

II. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΖ ΤΚΔΤΖ ΚΑΗ ΑΞΔΟΤΑΡ (Δηθ. 1)

A – Αξηνπαξαζθεπαζηήο 

A1 – Πίλαθαο Διέγρνπ A5 – Παξάζπξν επίβιεςεο 

A2 – θάιπκκα κπαηαξίαο A6 – θύξηνο δηαθόπηεο 0/I 

A3 – Πεξηνρή Φεζίκαηνο A7 – Καιώδην ηξνθνδνζίαο 

A4 - Καπάθη / θάιπκκα 

B – δνρείν ςεζίκαηνο B1 – επεθηάζηκεο ιαβέο 

C – αγθίζηξηα δπκώκαηνο D – θνπηάιη κέηξεζεο κηθξό/κεγάιν (5 / 15 ml) 

E – θύπειιν κέηξεζεο (200 ml) F – εξγαιείν αθαίξεζεο αγθίζηξσλ 

III. ΠΗΝΑΚΑ ΔΛΔΓΥΟΤ

1) ΟΘΟΝΖ – ΒΑΗΚΔ ΡΤΘΜΗΔΗ

Μεηά ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο ζπζθεπήο, ζηελ νζόλε ζα εκθαληζηνύλ νη βαζηθέο ξπζκίζεηο (δει. Σν
πξόγξακκα KLASIK) θαη ζα αθνπζηεί έλα ζήκα (κπηπ).
- ν αξηζκόο 1 δείρλεη πνην πξόγξακκα έρεη επηιεγεί
- ν αξηζκόο 3:00 δείρλεη ην ρξόλν πξνεηνηκαζίαο ηνπ επηιεγκέλνπ πξνγξάκκαηνο
- Ζ ζέζε ηνπ βέινπο κε γξάκκαηα δίλεη πιεξνθνξίεο γηα ην επηιεγκέλν ρξώκα ηνπ ςεκέλνπ ςσκηνύ

(LIGHT, MEDIUM, DARK)
- ε ζέζε ηνπ βέινπο κε γξάκκαηα δίλεη πιεξνθνξίεο γηα ην επηιεγκέλν βάξνο ηνπ ςεκέλνπ ςσκηνύ

(ΜΗΚΡΟ, ΜΔΓΑΛΤΣΔΡΟ)

EL 



6 

Ζ βαζηθή ξύζκηζε κεηά ηε ζύλδεζε ηεο ζπζθεπήο είλαη (κέγεζνο BIG θαη ρξώκα MEDIUM). Ζ 
νζόλε εκθαλίδεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηά ηε ιεηηνπξγία. 
Οη αξηζκνί ηνπ θαζνξηζκέλνπ ρξόλνπ κεηώλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο. Καηά ηε 
δηάξθεηα ηεο 1 ώξαο ζέξκαλζεο, ε νζόλε εκθαλίδεη 0:00 (ε ηειεία κεηαμύ ησλ αξηζκώλ 
αλαβνζβήλεη). Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ζέξκαλζεο, ζηελ νζόλε ζα εκθαληζηεί ν 
πξνγξακκαηηζκέλνο ρξόλνο (ε ηειεία κεηαμύ ησλ αξηζκώλ δελ αλαβνζβήλεη). 

2) Κνπκπί START/PAUSE/STOP

Απηό ην θνπκπί ζα ελεξγνπνηήζεη θαη ζα απελεξγνπνηήζεη ηε ζπζθεπή.
- αθνύ παηήζεηε ην θνπκπί START / STOP / PAUSE, αθνύγεηαη έλα ερεηηθό ζήκα (ζύληνκνο

ήρνο) θαη κεηά από πεξίπνπ 3 δεπηεξόιεπηα ζα μεθηλήζεη ε ιεηηνπξγία αλάδεπζεο / δύκσζεο
(εθηόο από ηα πξνγξάκκαηα 7 θαη 10).

- αθνύ παηήζεηε μαλά ην πιήθηξν START / STOP / PAUSE, ζα αθνπζηεί έλα ερεηηθό ζήκα
(ζύληνκνο ήρνο) θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ κεραλήκαηνο ςσκηνύ ζα δηαθνπεί.

- αθνύ θξαηήζεηε παηεκέλν ην πιήθηξν START / STOP / PAUSE γηα πεξίπνπ 3 δεπηεξόιεπηα,
ζα αθνπζηεί έλα ερεηηθό ζήκα (καθξνρξόληνο ήρνο) θαη ην πξόγξακκα ζα ηεξκαηηζηεί.
Υξεζηκνπνηήζηε απηή ηε δηαδηθαζία θαη όηαλ ζέιεηε λα ηεξκαηίζεηε ηε ζέξκαλζε 60 ιεπηώλ ηεο
ζπζθεπήο.

3) COLOR θνπκπί ρξώκκαηνο

Σν θνπκπί είλαη γηα λα νξίζεηε ηα επηζπκεηά ρξώκαηα ηνπ ςσκηνύ (ΔΛΑΦΡΑ /LIGHT, ΜΔΑΗΑ
/MEDIUM, ΚΟΤΡΟ /DARK). Ζ ζήκαλζε θαη ηα γξάκκαηα ζηελ νζόλε  δείρλνπλ ην
επηιεγκέλν ρξώκα ηνπ ςσκηνύ. Όρη γηα πξνγξάκκαηα 7-MARMALADE, 8-DOUGH.

4) SIZE Κνπκπί Μεγέζνπο

Σν θνπκπί είλαη λα ξπζκίζεηε ηα επηζπκεηά βάξε ηνπ ςσκηνύ ζε κεκνλσκέλα πξνγξάκκαηα, δει.
0,9 θηιά 1,3 kg (βι. Πίλαθα θαη ζπληαγέο).  Ζ ζήκαλζε θαη ηα γξάκκαηα ζηελ νζόλε  δείρλνπλ
ην επηιεγκέλν κέγεζνο ηνπ ςσκηνύ. Δθηόο από ηα πξνγξάκκαηα 4-QUICK, 6-CAKE, 7-
MARMALADE, 8-DOUGH, 9-SUPER QUICK, 10-BAKING, 11-GLUTEN-FREE, 12-HOME.

- κέγεζνο Η = 0,9 kg (2,0 ιίβξεο) = γηα κηθξό ςσκί
- κέγεζνο II. = 1,3 kg (3,0 ιίβξεο) = γηα κεγάιν ςσκί

Ο όγθνο ηεο ζπζθεπήο ζαο επηηξέπεη λα πξνεηνηκάδεηε θαγεηό (ςσκί, θέηθ, δύκε θιπ) κε κέγηζην 
βάξνο 1,3 kg. 

5) CHOICE θνπκπί επηινγήο

Σν θνπκπί είλαη γηα λα ξπζκίζεηε ην επηζπκεηό πξόγξακκα. Ο αξηζκόο ζηελ νζόλε δείρλεη ην
επηιεγκέλν πξόγξακκα θαη ηνλ πξνθαζνξηζκέλν ρξόλν πξνεηνηκαζίαο ηνπ. Δπηπιένλ, κπνξείηε
λα ξπζκίζεηε ην ρξώκα ηνπ ςσκηνύ κε ην θνπκπί COLOR θαη ην βάξνο κε ην θνπκπί SIZE.
Ρπζκίδνληαο απηέο ηηο παξακέηξνπο, αιιάδεηε απηόκαηα (ζπληόκεπζε / επηκήθπλζε) ηνπ ρξόλνπ
πξνεηνηκαζίαο.

6) TIME θνπκπί ρξόλνπ

Σν θνπκπί είλαη γηα λα ξπζκίζεηε ηελ επηζπκεηή ώξα ςεζίκαηνο ςσκηνύ. Σν πξόγξακκα 10-
BAKING δελ κπνξεί λα ξπζκηζηεί κε θαζπζηέξεζε εθθίλεζεο. Ώξεο θαη ιεπηά, κεηά από ηα νπνία
ην ςήζηκν ζα αξρίζεη πξέπεη λα πξνζηίζεηαη ζηνλ αληίζηνηρν πξνθαζνξηζκέλν ρξόλν γηα θάζε
πξόγξακκα. Ο κέγηζηνο ρξόλνο γηα ηνλ νπνίν κπνξεί λα ξπζκηζηεί ε ζπζθεπή είλαη από 10 ιεπηά
έσο 12 ώξεο. Ο θαζνξηζκέλνο ρξόλνο ζα πξνζηεζεί ζηνλ ρξόλν παξαζθεπήο, δει. ζηελ νζόλε
ζα εκθαληζηεί ε ώξα θαηά ηελ νπνία ην επηιεγκέλν πξόγξακκα ζα νινθιεξσζεί. Σν ερεηηθό
ζήκα γηα ηελ πξνζζήθε ζπζηαηηθώλ δελ είλαη ελεξγό κε απηή ηε ιεηηνπξγία.

EL 
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Παξάδεηγκα: 

Δίλαη ζηηο 8:30 κ.κ. θαη ην ςσκί πξέπεη λα είλαη έηνηκν ην πξσί ηεο επόκελεο εκέξαο ζηηο 7:00 
π.κ., δει. ζε 10 ώξεο θαη 30 ιεπηά. Παηήζηε ην θνπκπί TIME θαη ζηελ νζόλε ζα εκθαληζηεί ε 
έλδεημε SET START θαη ζηε ζπλέρεηα θξαηήζηε παηεκέλν ην πιήθηξν TIME κέρξη ε νζόλε λα 

δείρλεη 7:00 θαη TOMORROW, δει. κεηαμύ ηεο παξνύζαο ώξαο (8:30) θαη όηαλ ην ςσκί πξέπεη 
λα είλαη έηνηκν. Δπηβεβαηώζηε ηε ξύζκηζε παηώληαο ην πιήθηξν START / STOP / PAUSE. Ο 

ρξόλνο ξπζκίδεηαη ζε αθνινπζίεο 10 ιεπηώλ. 
Πξνζνρή: 

- Υξεζηκνπνηήζηε ηε ιεηηνπξγία ρξνλνδηαθόπηε κόλν κε ηηο ζπληαγέο πνπ έρεηε δνθηκάζεη
πξνεγνπκέλσο. Μελ αιιάδεηε απηέο ηηο ζπληαγέο.
- Ζ ππεξβνιηθή πνζόηεηα δύκεο κπνξεί λα ππεξρεηιίζεη θαη λα θαεί ζηα ζεκεία ζέξκαλζεο.
- Όηαλ εηζάγεηε ηα ζπζηαηηθά ζηε θόξκα, ξίμηε πξώηα ην πγξό, ζηε ζπλέρεηα πξνζζέζηε αιεύξη θαη
πξνζζέζηε καγηά ζην ηέινο. Ζ καγηά δελ πξέπεη λα έξρεηαη ζε επαθή κε ην πγξό πξηλ από ηελ
έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Αιιηώο ζα αξρίζεη λα ιεηηνπξγεί πξόσξα θαη ε δύκε ή ην ςσκί ζα
θαηαξξεύζεη αξγόηεξα θαηά ην ςήζηκν.
- Όηαλ ςήλεηε κε θαζπζηέξεζε έλαξμεο, κελ ρξεζηκνπνηείηε ζπζηαηηθά πνπ αιινηώλνληαη, όπσο
γάια, απγά, θξνύηα, γηανύξηη, ηπξί, θξεκκύδηα θιπ. επεηδή κπνξεί λα ραιάζνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
λύρηαο!
- Υξεζηκνπνηείηε ηε ζπζθεπή παξαζθεπήο ςσκηνύ κόλν ζε ρώξνπο ζεξκνθξαζίαο άλσ ησλ 18 ° C.
Ζ δύκε αξρίδεη λα ιεηηνπξγεί κόλν ζε πεξίπνπ Υακειή: 14 ° C. Αλ ηνπνζεηήζαηε ηε ζπζθεπή ζε
ςπρξόηεξν ρώξν, ε ζσζηή άλνδνο ηεο δύκεο δελ κπνξεί λα εμαζθαιηζηεί.
- Σν ερεηηθό ζήκα (κπηπ) ην νπνίν ζεκαηνδνηεί ηελ πξνζζήθε ζπζηαηηθώλ (μεξνί θαξπνί, ζπόξνη,
απνμεξακέλα θξνύηα θ.ιπ.) θαη ηνπ ηέινπο ηνπ πξνγξάκκαηνο δελ κπνξνύλ λα απελεξγνπνηεζνύλ,
ζπλεπώο ζα ερείζεη αθόκα θαη ηε λύρηα.

7) CYCLE θνπκπί

Σν θνπκπί ρξεζηκνπνηείηαη γηα κεηαθίλεζε κεηαμύ θάζε θάζεο ηνπ  πξνγξάκκαηνο 12. HOME θαη
γηα ηνλ θαζνξηζκό ηεο ώξαο.

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ 

1. KLASIK

Σν πξόγξακκα πξννξίδεηαη γηα ην άζπξν ζηηάξη θαη ην θαζηαλό ςσκί ζίθαιεο. επίζεο γηα ηα
ςσκηά πνπ αξσκαηίδνληαη από βόηαλα θαη ζηαθίδεο. Απηό είλαη ην πην ζπρλά ρξεζηκνπνηνύκελν
πξόγξακκα.

2. WHOLEWHEAT

Σν πξόγξακκα πεξηιακβάλεη ην ςήζηκν ςσκηνύ νιηθήο αιέζεσο από αιεύξη κε ρακειή
πεξηεθηηθόηεηα ζε γινπηέλε. Απηή ε ξύζκηζε επηηξέπεη κεγαιύηεξν ρξόλν γηα δύκσκα / αλάκημε,
αλύςσζε (δει. Γηόγθσζε ησλ θόθθσλ) θαη πξνζέξκαλζε. Ζ ιεηηνπξγία TIME δελ ζπληζηάηαη γηα
απηό ην πξόγξακκα.

3. TOAST

Σν πξόγξακκα πξννξίδεηαη γηα ειαθξύ ςσκί, γαιιηθό ςσκί κε ηξαγαλό θινηό θαη ειαθξηά ςίρα.
Απηή ε ξύζκηζε επηηξέπεη πεξηζζόηεξν ρξόλν γηα δύκσκα / αλάκημε θαη αύμεζε πνπ απαηηείηαη γηα
ηελ "αθξάηε" δνκή ηνπ γαιιηθνύ ςσκηνύ.
εκείσζε: Σν ηειηθό ζρήκα δελ είλαη κπαγθέηα.

4. QUICK

Σν πξόγξακκα απηό έρεη ζρεδηαζηεί γηα γξήγνξε πξνεηνηκαζία ςσκηνύ ιεπθνύ, ζίηνπ θαη
ζίθαιεο. Με απηή ηε ιεηηνπξγία, ην ςσκί είλαη κηθξόηεξν θαη έρεη ππθλή ςίρα. Γελ είλαη δπλαηό λα
ξπζκίζεηε ην κέγεζνο ζε απηή ηε ιεηηνπξγία.

EL 
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5. SWEET

Γηα ην ςήζηκν ησλ γιπθώλ ηύπσλ ςσκηνύ κε κηα πην ηξαγαλή θξνύζηα απ 'όηη κε ην πξόγξακκα
CLASSIC.

6. CAKE

Απηό ην πξόγξακκα έρεη ζρεδηαζηεί γηα δύκσκα / αλάκημε ζπζηαηηθώλ (π.ρ. γηα έλα θέηθ, πίηα)
πνπ ζηε ζπλέρεηα ςήλεηαη γηα έλα πξνθαζνξηζκέλν ρξόλν. πληζηνύκε λα αλακηγλύεηε πξώηα ηα
ζπζηαηηθά ζε δύν κέξε θαη ζηε ζπλέρεηα λα ηα ξίρλεηε ζην δίζθν ςσκηνύ. ε απηήλ ηε ιεηηνπξγία,
δελ κπνξείηε λα νξίζεηε ην κέγεζνο ηνπ θέηθ..

7. JAM

Σν πξόγξακκα απηό έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα θάλεη καξκειάδεο ή θνκπόζηεο από θξέζθα θξνύηα.
Σν κέγεζνο θαη ην ρξώκα δελ κπνξνύλ λα νξηζηνύλ ζε απηό ην πξόγξακκα. Δάλ θάλεηε
καξκειάδα ζπρλά, ζαο ζπληζηνύκε λα αγνξάζεηε έλα άιιν δνρείν ην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηεζεί
απνθιεηζηηθά γηα ην ζθνπό απηό. Σα νμέα πνπ απειεπζεξώλνληαη θαηά ην καγείξεκα ησλ
θξνύησλ ζα κπνξνύζαλ λα δπζθνιέςνπλ ηελ απνκάθξπλζε ηνπ ςσκηνύ πνπ ςήζεθε ζην ίδην
δνρείν

8. DOUGH PREPARATION

Σν πξόγξακκα πξννξίδεηαη γηα δύκσκα / αλάκημε θαη αλύςσζε ηεο δύκεο ρσξίο ςήζηκν.
Μπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε δηάθνξα ζπζηαηηθά γηα κηα πνηθηιία ςεκέλσλ πξντόλησλ (π.ρ.
ςσκάθηα, πίηζεο θ.ιπ.) Αλ ζθνπεύεηε λα ςήζεηε ζηε ζπλέρεηα, είλαη απαξαίηεην λα νξίζεηε ην
αληίζηνηρν βάξνο, ην επηζπκεηό ρξώκα θαη ηνλ ηύπν ηνπ πξνγξάκκαηνο. Γελ είλαη δπλαηό λα
ξπζκίζεηε ην κέγεζνο ζε απηή ηε ιεηηνπξγία.

9. ULTRA FAST

Σν πξόγξακκα πξννξίδεηαη γηα ην ςήζηκν ηνπ ιεπθνύ, ηνπ ζηηαξηνύ θαη ηεο ζίθαιεο. Απηή ε
ξύζκηζε κεηώλεη ηνλ απαηηνύκελν ρξόλν γηα ην δύκσκα / αλάκημε, ηελ αλύςσζε θαη ην
επαθόινπζν ςήζηκν ζην ειάρηζην. Απηό ην ςσκί είλαη κηθξόηεξν κε ππθλόηεξε ςίρα. Γηα απηό ην
πξόγξακκα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί λεξό (ή άιια πγξά ζπζηαηηθά) ζεξκνθξαζίαο 48 - 80 ° C.

10 BAKING 

Σν πξόγξακκα πξννξίδεηαη γηα ην ςήζηκν θαθέ ςσκί, θέηθ ή ξνιό θηκά. Σν πξόγξακκα είλαη 
πξνθαζνξηζκέλν ζε 10 ιεπηά. Χζηόζν, ν ρξόλνο ςεζίκαηνο κπνξεί λα ξπζκηζηεί κε ην πιήθηξν 
TIME, αλ ρξεηαζηεί. Ο κέγηζηνο ρξόλνο ςεζίκαηνο είλαη κία ώξα. Σν κέγεζνο ηνπ θέηθ δελ 

κπνξεί λα νξηζηεί ζε απηό ην πξόγξακκα. 

11. GLUTEN-FREE

Σν πξόγξακκα απηό πξννξίδεηαη γηα πξνεηνηκαζία ςσκηνύ ρσξίο γινπηέλε. Γελ είλαη δπλαηό λα
ξπζκίζεηε ην κέγεζνο ηνπ ζε απηή ηε ιεηηνπξγία.

12. HOME

Σν πξόγξακκα απηό πξννξίδεηαη γηα ηνλ μερσξηζηό θαζνξηζκό όισλ ησλ ζηαδίσλ πξνεηνηκαζίαο
ηνπ ςσκηνύ. Σν εύξνο ηεο ξύζκηζεο ηνπ ρξόλνπ ζε θάζε κεκνλσκέλν ζηάδην (δει. Εύκσζε H1,
H2, αύμεζε K1, K2, K3, ςεζίκαηνο, ζέξκαλζεο) πεξηγξάθεηαη ζηνλ πίλαθα "θάζεηο
πξνγξάκκαηνο". Γελ είλαη δπλαηό λα ξπζκίζεηε ην κέγεζνο ηεο δύκεο ζε απηή ηε ιεηηνπξγία. Ζ
δηαδηθαζία πξνγξακκαηηζκνύ είλαη ε ίδηα ζε θάζε κεκνλσκέλν ζηάδην.
-παηήζηε ην πιήθηξν CYCLE, ε νζόλε ζα εκθαληζεί (π.ρ. H1),
- παηώληαο ην πιήθηξν TIME, ξπζκίζηε ην κήθνο ηνπ θύθινπ (βι. πίλαθα "ζηάδηα πξνγξάκκαηνο"),
- Δπηβεβαηώζηε πηέδνληαο ην πιήθηξν CYCLE.
Δπαλαιάβεηε ηε δηαδηθαζία κέρξη λα νξίζεηε όια ηα ζηάδηα ηεο πξνεηνηκαζίαο ηνπ ςσκηνύ. Μεηά ηε
ξύζκηζε παηήζηε ην πιήθηξν START / STOP / PAUSE ην νπνίν ζα μεθηλήζεη ην θαζνξηζκέλν

πξόγξακκα.
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IV. ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΑΡΣΟΠΑΡΑΚΔΤΑΣΖ
Ρύζκηζε ώξαο (πξαγκαηηθή ώξα) 

Αθαηξέζηε ην θάιπκκα ηεο κπαηαξίαο ζην θάησ κέξνο ηεο ζπζθεπήο, ηνπνζεηήζηε ηηο κπαηαξίεο 
ζύκθσλα κε ηα ζήκαηα +/-, αθαηξέζηε ηελ ηαηλία κόλσζεο από ηε ζήθε κπαηαξηώλ θαη 
αληηθαηαζηήζηε ην θάιπκκα. Ζ νζόλε εκθαλίδεη 12:00. Σν ξνιόη έρεη έλα θύθιν 12 σξώλ. 
- Μεηαθηλήζηε ηνλ θύξην δηαθόπηε A6 ζηε ζέζε I, ην ερεηηθό ζήκα ζα ερήζεη (1 κπηπ) θαη ε νζόλε
ζα αλάςεη,
- αθνύ παηήζεηε θαη θξαηήζεηε παηεκέλν ην πιήθηξν CYCLE γηα 3 δεπηεξόιεπηα, ζηελ νζόλε ζα
εκθαληζηεί ε έλδεημε SET TIME θαη ν αξηζκόο 12 ζα αξρίζεη λα αλαβνζβήλεη,
- Παηώληαο μαλά ην θνπκπί TIME ή θξαηώληαο ην παηεκέλν κπνξείηε λα ξπζκίζεηε ηελ ώξα. Σν
AM ή PM δείρλνπλ ην πξσί ή ην απόγεπκα,
- παηήζηε ην πιήθηξν CYCLE θαη ν αξηζκόο 00 ζα αξρίζεη λα αλαβνζβήλεη,
- Παηώληαο μαλά ην θνπκπί TIME ή θξαηώληαο ην παηεκέλν κπνξείηε λα ξπζκίζεηε ηα ιεπηά.
- Δπηβεβαηώζηε πηέδνληαο ην πιήθηξν CYCLE.

Ζ ιεηηνπξγία ζήκαηνο ήρνπ ζα είλαη ελεξγή: 

- Δάλ παηεζεί θάπνην από ηα θνπκπηά πξνγξάκκαηνο (1 ζύληνκνο ή κεγάινο ήρνο), ε νζόλε
ζα αλάςεη γηα πεξίπνπ. 10 δεπηεξόιεπηα.

- θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δεύηεξνπ θύθινπ δύκσζεο κε ηα πξνγξάκκαηα
- 1-KLASIK, 2-WHOLE GRAIN, 3-TOAST, 4-QUICK, 5-SWEET, 6-CAKE, 9-SUPER QUICK,

11-GLUTEN-FREE θαη 12-HOME γηα ηελ εηδνπνίεζε όηη κπνξνύλ λα πξνζηεζνύλ δεκεηξηαθά,

θξνύηα, θαξύδηα ή άιια ζπζηαηηθά (10 x κπηπ)
- όηαλ ηειεηώζεη ην πξνγξακκαηηζκέλν πξόγξακκα (δέθα θνξέο κπηπ)
- όηαλ ηειεηώζεη ε 1 ώξα ζέξκαλζεο (1 x κπηπ)
- όηαλ ελεξγνπνηνύληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά αζθαιείαο (ζηαζεξόο ήρνο)

- θαηά ηελ πξώηε ώξα ζέξκαλζεο θάζε 5 ιεπηά (5 κπηπ) θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο
ζέξκαλζεο (1 ήρνο).

Υαξαθηεξηζηηθά αζθαιείαο 

- Δάλ επηζπκείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηε κεραλή ςσκηνύ ακέζσο κεηά ην πξνεγνύκελν

ςήζηκν θαη εάλ ε ζεξκνθξαζία ηνπ εζσηεξηθνύ ρώξνπ ηεο ζπζθεπήο δελ είλαη πνιύ
πςειή (πάλσ από 45 ° C), κεηά ηελ πίεζε ηνπ πιήθηξνπ START / STOP / PAUSE, ε

νζόλε ζα δείμεη HHH θαη έλα ζηαζεξό ερεηηθό ζήκα ζα ερήζεη. Ζ ζπζθεπή δελ κπνξεί

λα ελεξγνπνηεζεί. Αλνίμηε ην θάιπκκα ή βγάιηε ηε θόξκα ςεζίκαηνο θαη πεξηκέλεηε λα

θξπώζεη ε ζπζθεπή. Σν ερεηηθό ζήκα κπνξεί λα αθπξσζεί παηώληαο ην πιήθηξν
START / STOP / PAUSE.

- Δάλ ε νζόλε εκθαλίδεη E EO ή E1 κεηά ηελ πίεζε ηνπ πιήθηξνπ START / STOP /
PAUSE, είλαη απαξαίηεην λα κεηαθέξεηε ηε ζπζθεπή ζε θέληξν εμππεξέηεζεο.

- ε πεξίπησζε δηαθνπήο ξεύκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο, ε ζπζθεπή ζα

ζπκάηαη ηε ξύζκηζε ηεο γηα 30 ιεπηά. Δάλ ε δηαθνπή ξεύκαηνο είλαη κεγαιύηεξε από

30 ιεπηά, ε δηαδηθαζία δελ ζα αλαλεσζεί. Δίλαη απαξαίηεην λα ελεξγνπνηήζεηε μαλά ηε

ζπζθεπή. Απηό κπνξεί λα γίλεη κόλν εάλ ε δηαθνπή ηνπ πξνγξάκκαηνο

πξαγκαηνπνηήζεθε αξγόηεξα από ην ζηάδην δύκσζεο. ηε ζπλέρεηα, κπνξείηε λα

ζπλερίζεηε κε ηε δεκηνπξγία ελόο μερσξηζηνύ πξνγξάκκαηνο (δηαγξάςηε ηνπο θύθινπο

εξγαζίαο πνπ έρνπλ ήδε νινθιεξσζεί). Δάλ ε δύκε βξηζθόηαλ ζην ηειεπηαίν ζηάδην

ηεο αλόδνπ θαη ε δηαθνπή ξεύκαηνο δηαξθεί γηα κεγαιύηεξν ρξνληθό δηάζηεκα, ε δύκε

δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη είλαη απαξαίηεην λα μεθηλήζεη από ηελ αξρή κε λέα

ζπζηαηηθά.

- Πξνζέμηε όηη ε ζπζθεπή ςεζίκαηνο δελ έρεη ζεξκαληήξεο ζηελ θνξπθή  (γηα ιόγνπο

αζθαιείαο), επνκέλσο ε θξνύζηα ζηελ θνξπθή ηνπ ςσκηνύ δελ είλαη ηόζν ζθνύξα όζν

θαη ε βάζε θαη νη πιεπξέο.
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Λεηηνπξγία PAUSE 

Γηα παύζε ηεο ιεηηνπξγίαο (π.ρ. γηα εύθνιε πξνζζήθε ζπζηαηηθώλ). Ζ ιεηηνπξγία ηεο ζπζθεπήο 
ζα δηαθνπεί (ζηελ νζόλε ζα  αλαβνζβήλεη ν ρξόλνο  πνπ απνκέλεη κέρξη ην ηέινο ηνπ 
πξνγξάκκαηνο), αιιά ε ξύζκηζε ζα απνζεθεπηεί ζηε κλήκε. Ζ ιεηηνπξγία παύζεο κπνξεί λα 
ελεξγνπνηεζεί παηώληαο ην πιήθηξν START / STOP / PAUSE. Πηέδνληαο μαλά ην θνπκπί ζα 

αλαλεσζεί ε ιεηηνπξγία. 

Δηδνπνίεζε 

πληζηνύκε λα δηαθόςεηε ηε ιεηηνπξγία κόλν γηα κηθξό ρξνληθό δηάζηεκα, ην κέγηζην έσο 5 ιεπηά. 
Δάλ ην πξόγξακκα είρε δηαθνπεί γηα κεγαιύηεξν ρξνληθό δηάζηεκα, κπνξεί λα ζέζεη ζε θίλδπλν 
ηελ αύμεζε ηεο δύκεο θαη ην απνηέιεζκα ηνπ ςεζίκαηνο. 

V. ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΗΑ ΓΗΑ ΥΡΖΖ ΚΑΗ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ
Απνζπζθεπάζηε ηνλ αξηνπνηό θαη ηα αμεζνπάξ. Αθαηξέζηε όια ηα ζπγθνιιεηηθά θύιια, 
απηνθόιιεηα ή ραξηί από ηε ζπζθεπή. Πξηλ ηελ πξώηε ρξήζε, πιύλεηε ηα κέξε πνπ ζα έξζνπλ ζε 
επαθή κε ηξόθηκα κε δεζηό λεξό κε απνξξππαληηθό, μεπιύλεηε ζσζηά κε γιπθό λεξό θαη 
ζθνππίζηε ή αθήζηε ηα λα ζηεγλώζνπλ. 

Βάιηε όια ηα ζηεγλά κέξε πίζσ ζηνλ αξηνπνηό θαη αθήζηε ην θαπάθη αλνηρηό. Καηόπηλ, ξπζκίζηε 
ην πξόγξακκα 10-PEČENÍ (BAKING) θαη ελεξγνπνηήζηε ηε γηα 10 ιεπηά ρσξίο λα εηζάγεηε 

ζπζηαηηθά θαη αθήζηε ηε ζπζθεπή λα θξπώζεη. Πηζαλόο ζύληνκν θαη ήπην θάπληζκα δελ απνηειεί 
ειάηησκα θαη ιόγνο θαηαγγειίαο. Σνπνζεηήζηε ηνλ αξηνπνηό ζε επίπεδε θαη ζηεγλή επηθάλεηα 
(π.ρ. ηξαπέδη) ζε ύςνο ηνπιάρηζηνλ 85 cm, καθξηά από παηδηά. πλδέζηε ην θαιώδην 
ηξνθνδνζίαο A7 ζε κηα ειεθηξηθή πξίδα. Κξαηήζηε ην δνρείν ςεζίκαηνο Β κε ηα δύν ρέξηα, 

ζύξεηέ ην πξνο ηε ζπζθεπή θαη πηέζηε γηα λα ηελ αζθαιίζεηε ζην θέληξν ηνπ ρώξνπ ςεζίκαηνο 
A3. πληζηνύκε ηε ιίπαλζε ησλ αμόλσλ θαη ησλ άγθηζηξσλ δύκσζεο κε θαηάιιειν αλζεθηηθό ζηε 
ζεξκόηεηα ιίπνο / καξγαξίλε γηα ηελ επθνιόηεξε αθαίξεζε ηνπο από ην ςσκί. ηε ζπλέρεηα, 
εηζάγεηε δύν άγθηζηξα δύκσζεο C ζηνπο άμνλεο ηνπ δνρείνπ ςεζίκαηνο. ύξεηε ηα άγθηζηξα 

ζηνπο άμνλεο κε ηελ επίπεδε πεξηνρή πξνο ηα θάησ θαη είηε αληηκέησπα ή αληίζεηα ην έλα πξνο 
ην άιιν ζην δνρείν. Υξεζηκνπνηήζηε ην θνπηάιη θαη ην θύπειιν D, E γηα λα εηζάγεηε ηα ζπζηαηηθά 

κε ηε ζεηξά πνπ θαζνξίδεηαη ζηε ζπληαγή ζαο. 

Παξαθαινύκε πάληα λα ηεξείηε ηνλ βαζηθό θαλόλα - πξώηα όια ηα 
πγξά ζπζηαηηθά πνπ αθνινπζνύληαη από ρύκα ζπζηαηηθά. 
Κιείζηε ην θαπάθη A4. Υξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια πιήθηξα MENU (SELECT), BARVA 

(COLOUR), VELIKOST (SIZE), ČAS (TIME), ξπζκίζηε ην απαηηνύκελν πξόγξακκα 

ζηνλ πίλαθα ειέγρνπ A1. ηε ζπλέρεηα, παηήζηε ην πιήθηξν START / STOP / PAUSE. Ζ 

ζπζθεπή αλακηγλύεηη απηόκαηα θαη δπκώλεη ηε δύκε κέρξη λα επηηεπρζεί ε ζσζηή ζπλάθεηα. Όηαλ 
νινθιεξσζεί ν ηειεπηαίνο θύθινο δύκσζεο, ν ςσκηέξα δεζηαίλεηαη ζε κηα βέιηηζηε ζεξκνθξαζία 
γηα λα απμεζεί ε δύκε. ηε ζπλέρεηα, ε ζπζθεπή ξπζκίδεη απηόκαηα ηε ζεξκνθξαζία θαη ην ρξόλν 
ςεζίκαηνο ςσκηνύ. Μεηά ην ςήζηκν, αθνύγεηαη ην ερεηηθό ζήκα (δέθα κπηπ) θαη κπνξεί λα 
αθαηξεζεί από ηε ζπζθεπή. ηε ζπλέρεηα, ε ζπζθεπή κεηαθέξεηαη ζε πξόγξακκα θξαηώληαο ην 
δεζηό κία ώξα θξαηώληαο. αλ δελ ην ρξεηάδεζηε, παηήζηε ην θνπκπί START / STOP / PAUSE γηα 

πεξίπνπ 3 δεπηεξόιεπηα γηα λα νινθιεξσζεί ην πξόγξακκα. 

εκείσζε 

- Γηα ηε δύκε βαξέσλ ηύπσλ, π.ρ. εθείλα κε πςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε αιεύξη ζίθαιεο, ζαο
πξνηείλνπκε λα αιιάμεηε ηελ πξνζζήθε ησλ ζπζηαηηθώλ - πξώηα απνμεξακέλε δύκε, ζηε
ζπλέρεηα ην αιεύξη θαη πξνζζέζηε λεξό σο ην ηειεπηαίν ζπζηαηηθό γηα λα εμαζθαιίζεηε ηελ
θαηάιιειε δύκσζε. Δάλ ρξεζηκνπνηείηε ηε ιεηηνπξγία θαζπζηεξεκέλεο εθθίλεζεο, ε δύκε δελ
πξέπεη λα έξρεηαη ζε πξόσξε επαθή κε ην λεξό.

EL 
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- Δάλ πξνζζέηεηε ζπζηαηηθά κεηά ηελ αθξόαζε ηνπ ζήκαηνο, ζπληζηνύκε:

1) απνμεξακέλα θξνύηα, ηπξί, ζνθνιάηα = θνκκέλα ζε θύβνπο 5 mm,
2) ηα θαξύδηα = ςηινθνκκέλα (κελ ρξεζηκνπνηείηε πάξα πνιιά από απηά, ππνβαζκίδνπλ ηηο
επηδόζεηο ηεο γινπηέλεο),

3) βόηαλα = αθνινπζήζηε ηε ζπληαγή, κέγ. 1 - 2 θνπηαιάθηα ηνπ γιπθνύ,

4) ιηπαξά ζπζηαηηθά, θαπληζηό θξέαο θαη κπέηθνλ = θνκκέλα ζε 5 mm θύβνπο θαη ηνπο

παζπαιίδνπκε ειαθξά κε ην αιεύξη, ζα ιεηηνπξγήζεη θαιύηεξα,

5) ειηέο, θξέζθα θξνύηα, θξνύηα δηαηεξεκέλα ζε αιθνόιε = αθνινπζήζηε ηε ζπληαγή, ε
πεξηεθηηθόηεηα ζε λεξό απηώλ ησλ ζπζηαηηθώλ ζα κπνξνύζε λα επεξεάζεη ηελ ηειηθή πνηόηεηα
ηνπ ςσκηνύ.

6) ζπόξνη = ε ρξήζε κεγάισλ θαη ζθιεξώλ ζπόξσλ κπνξεί λα πξνθαιέζεη δεκηά (ελώ
δπκώλεη = θηύπεκα, ςήζηκν ή ζέξκαλζε = ζπάζηκν). ζην θηλίξηζκα ηεο επηθάλεηαο ηνπ ηαςηνύ θαη
ηεο ιεπίδαο δπκώκαηνο. Ζ αιιαγή απηή όκσο δελ έρεη θακία επίδξαζε ζηελ πνηόηεηα ηεο
επηθάλεηαο θαη δελ απνηειεί ιόγν γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο ζπζθεπήο κέζσ εγγύεζεο.
- Ζ ιεηηνπξγία πξνζέξκαλζεο ελεξγνπνηείηαη αλάινγα κε ηε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο. Αλ ε
ζεξκνθξαζία είλαη ρακειόηεξε, έλαο αηζζεηήξαο ελεξγνπνηεί ηελ ζέξκαλζε ηεο πεξηνρήο
ςεζίκαηνο.
- Με ηα πξνγξάκκαηα 7, 10 ε ζπζθεπή έρεη ζεξκαλζεί πξνεγνπκέλσο θαη αξρίδεη ε δηαδηθαζία
αλάδεπζεο θαη δύκσζεο. Απηόο είλαη ν ιόγνο γηα ηνλ νπνίν ε ζπζθεπή δελ θάλεη "ζόξπβν" κεηά
ηελ ελεξγνπνίεζή ηεο.
- Αλ ην ςσκί είλαη πνιύ άζπξν ζην ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο ςεζίκαηνο, ρξεζηκνπνηήζηε ην
πξόγξακκα BAKING γηα πεξαηηέξσ καύξηζκα/ζθνύξν. Παηήζηε ην πιήθηξν START / STOP /
PAUSE θαη ζηε ζπλέρεηα επηιέμηε ην πξόγξακκα 10-BAKING θαη παηήζηε μαλά ην πιήθηξν
START / STOP / PAUSE.

- Όηαλ ρξεζηκνπνηείηε ηε ζπζθεπή, ζα αθνύζεηε έλαλ εγγελή ήρν θιηθ. Απηό είλαη θπζηνινγηθό θαη
ε ζπζθεπή δελ αληηθαζίζηαηαη γηα ην ζθνπό απηό κε εγγύεζε.
- Σα θαηνηθίδηα δώα (π.ρ. εμσηηθά πνπιηά) ελδέρεηαη λα είλαη επαίζζεηα ζηηο κπξσδηέο, ηνπο
αηκνύο θαη ηνλ θαπλό πνπ δεκηνπξγνύληαη θαηά ηελ παξαζθεπή ησλ ηξνθίκσλ. Δπνκέλσο,
ζπληζηάηαη ε παξαζθεπή ηνπ θαγεηνύ ζε άιιν δσκάηην.
- Δάλ ζηελ νζόλε εκθαλίδνληαη αζπλήζηζηα ζήκαηα, απνζπλδέζηε ηε ζπζθεπή από ηελ πξίδα θαη
ζπλδέζηε ηελ μαλά.
Σέινο πξνγξακκαηηζκέλσλ θάζεσλ

Αλνίμηε ην θάιπκκα κεηά ην ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Σξαβήμηε ηε ζήθε B1 γηα λα αθαηξέζεηε ηε
θόξκα ςεζίκαηνο B, ηνπνζεηήζηε ηελ αλάπνδα ζε αλζεθηηθή ζηε ζεξκό ζηεξεή επηθάλεηα (π.ρ.
ζαλίδα θνπήο). Δάλ ην ςσκί δελ βγαίλεη ζην ζθάθνο, κεηαθηλήζηε ηηο ιεπίδεο δύκσζεο πξνο ηα
πίζσ θαη πξνο ηα εκπξόο κέρξη λα απειεπζεξσζεί ην ςσκί. Αλ νη ιεπίδεο δύκσζεο είλαη
θνιιεκέλεο ζην ςσκί, ρξεζηκνπνηήζηε ην F γηα λα ηηο αθαηξέζεηε εύθνια. ηε ζπλέρεηα, αθήζηε
ην ςσκί λα θξπώζεη. Υξεζηκνπνηήζηε ειεθηξηθό ηεκαρηζηή ή έλα εηδηθό νδνλησηό καραίξη γηα λα
θόςεηε ην ςσκί. Απνζεθεύζηε ην ππόινηπν ςσκί ζε πιαζηηθή ζαθνύια ή ζθεύνο. Μπνξείηε λα
απνζεθεύζεηε ην ςσκί γηα έσο ηξεηο εκέξεο ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ. Δάλ απαηηείηαη
κεγαιύηεξε δηάξθεηα απνζήθεπζεο ηνπ ςσκηνύ, ηπιίμηε ην ζε πιαζηηθή ζαθνύια ή ζθεύνο θαη
θπιάμηε ην ζε θαηαςύθηε. Απνζεθεύζηε γηα κέγηζην 10 εκέξεο. Γεδνκέλνπ ηνπ όηη
ην ζπηηηθό ςσκί δελ πεξηέρεη θαλέλα ζπληεξεηηθό, ε δηάξθεηα δσήο ηνπ δελ είλαη γεληθά
κεγαιύηεξε από εθείλε ηνπ ςσκηνύ πνπ αγνξάζηεθε από ην θαηάζηεκα.
εκείσζε: Υξεζηκνπνηήζηε θαηάιιειν αηνκηθό πξνζηαηεπηηθό εμνπιηζκό (π.ρ. γάληηα θνπδίλαο)

γηα ην ρεηξηζκό ηνπ ζεξκνύ ηαςηνύ, ησλ ιαβώλ, ησλ ιεπίδσλ θηι. Με ρξεζηκνπνηείηε κεγάιε
δύλακε ζηα ηνηρώκαηα ηνπ ηαςηνύ γηα λα απειεπζεξώζεηε ην παξαζθεπαζκέλν ςσκί!

EL 
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VI. ΤΥΝΔ ΔΡΧΣΖΔΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΟ ΦΖΗΜΟ
Φσκί θνιιεκέλν ζην δνρείν κεηά ην ςήζηκν; 

Αθήζηε ην ςσκί λα θξπώζεη γηα πεξίπνπ 10 ιεπηά κεηά ην ςήζηκν θαη θαηόπηλ γπξίζηε ην ηαςί 
αλάπνδα. Αλ ρξεηαζηεί, κεηαθηλήζηε ηνπο άμνλεο ησλ καραηξηώλ πξνο ηα εκπξόο θαη πξνο ηα 
πίζσ. Ληπάλεηε ην ηαςί καδί κε ηηο ιεπίδεο δύκσζεο γηα ην επόκελν ςήζηκν. 

Πώο λα απνθύγεηε ηξύπεο ζην ςσκί ιόγσ ησλ ιεπίδσλ δύκσζεο; 

Μπνξείηε λα αθαηξέζεηε ηηο ιεπίδεο δύκσζεο κε δάρηπια πνπ έρνπλ επηθαιπθζεί κε αιεύξη πξηλ 
από ηελ ηειεπηαία θάζε αλύςσζεο ηεο δύκεο. (Γείηε ην πίλαθα κε ηνπο ρξόλνπο ησλ θάζεσλ 
ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη πιεξνθνξίεο ζηελ νζόλε). 

Ζ δύκε αλεβαίλεη πάλσ από ηελ άθξε ηεο ιεθάλεο 

Απηό ζπκβαίλεη ηδηαίηεξα όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ζηηάιεπξν κε πςειόηεξε πεξηεθηηθόηεηα ζε 
γινπηέλε. 
- Μεηώζηε ην αιεύξη θαη πξνζαξκόζηε ηα άιια ζπζηαηηθά. Σν νινθιεξσκέλν ςσκί ζα είλαη
επαξθνύο όγθνπ.
- Απιώζηε κηα θνπηαιηά ηεο ζνύπαο καξγαξίλε ζηε δύκε.

Σν ςσκί δελ απμάλεηαη επαξθώο; 

α) Αλ εκθαληζηεί ζην θέληξν ηνπ ςσκηνύ έλα απιάθη ζρήκαηνο V, ην αιεύξη δελ πεξηέρεη επαξθή 
πνζόηεηα γινπηέλεο. εκαίλεη όηη ην αιεύξη πεξηέρεη κεξηθέο πξσηεΐλεο (απηό ζπκβαίλεη θαηά ηε 
δηάξθεηα ηνπ βξνρεξνύ θαινθαηξηνύ) ή ιόγσ ηνπ πγξνύ αιεύξνπ. Μέηξα: πξνζζέζηε κηα θνπηαιηά 
ζνύπαο γινπηέλε ζίηνπ ζε θάζε 500 γξακκάξηα αιεύξη. 
β) ε πεξίπησζε πνπ ην ςσκί ζθίγγεηαη ζην θέληξν, νη ιόγνη κπνξεί λα είλαη: 
- πνιύ πςειή ζεξκνθξαζία λεξνύ,
- πάξα πνιύ λεξό πνπ ρξεζηκνπνηείηαη,
- αιεύξη ρακειήο πεξηεθηηθόηεηαο ζε γινπηέλε.

Πόηε είλαη δπλαηόλ λα αλνίμεηε ην θαπάθη θαηά ηε ιεηηνπξγία; 

Γεληθά, ην θαπάθη κπνξεί λα αλνίμεη νπνηαδήπνηε ζηηγκή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θάζεο δύκσζεο. ε 
απηή ηε θάζε κπνξνύλ λα πξνζηεζνύλ κηθξέο πνζόηεηεο αιεύξνπ ή πγξώλ. πλερίζηε σο εμήο 
εάλ ρξεηάδεζηε ην ςσκί λα έρεη θάπνηεο απόςεηο: Αλνίμηε ην θαπάθη πξηλ από ηελ ηειεπηαία θάζε 
δύκσζεο θαη θόςηε ηελ θαηλνύξγηα θξνύζηα ρξεζηκνπνηώληαο έλα πξνζεξκαζκέλν καραίξη, 
δηαλείκεηε δεκεηξηαθά ή κείγκα από αιεύξη, παηάηα θαη λεξό γηα λα πεηύρεηε ιακπεξή θξνύζηα. 
Χζηόζν, απηή είλαη ε ηειεπηαία επθαηξία γηα ην άλνηγκα ηνπ θαπαθηνύ, δηαθνξεηηθά ε ςίρα ζα 
θαηαξξεύζεη. 

Αιεύξη 

Σν πην ζεκαληηθό ζηνηρείν αιεπξηνύ ζην ςήζηκν ηνπ ςσκηνύ είλαη ε γινπηέλε. Απηόο είλαη έλαο 
θπζηθόο παξάγνληαο ράξε ζηελ νπνία ε δύκε έρεη ην ζρήκα ηεο θαη επηηξέπεη ηε δηαηήξεζε ηνπ 
δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα πνπ παξάγεηαη από ηε καγηά. Σν "ζθιεξό / ζηεξεό" αιεύξη είλαη αιεύξη κε 
πςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε γινπηέλε. 

Ση είλαη αιεύξη νιηθήο αιέζεσο ζηηαξηνύ; 

Σν άιεπξν νιηθήο αιέζεσο παξάγεηαη από όινπο ηνπο ηύπνπο ζηηεξώλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 
ηνπ ζηηαξηνύ. Ο όξνο "νιόθιεξνη θόθθνη" ζεκαίλεη όηη ην αιεύξη έρεη αιεζζεί από νιόθιεξνπο 
θόθθνπο θαη σο εθ ηνύηνπ έρεη πςειόηεξε αλαινγία κε αθνκνηώζηκσλ ζσκαηηδίσλ θαη πην 
ζθνύξν ρξώκα. Χζηόζν, ην πην ζθνύξν ρξώκα ηνπ ςσκηνύ δελ νθείιεηαη ζηε ρξήζε ηνπ αιεύξνπ 
νιηθήο αιέζεσο. 

Τι πρέπει να κάνεηε όηαν τρηζιμοποιείηε αλεύρι ζίκαλης; 

GB 
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Σν αιεύξη ζίθαιεο πεξηέρεη νξηζκέλα επίπεδα γινπηέλεο. απηό ην επίπεδν είλαη, σζηόζν, 
ρακειόηεξν από ό, ηη γηα άιια αιεύξηα. Γηα ηελ παξαγσγή εύπεπηνπ ςσκηνύ, ην ζπλνιηθό ςσκί 
ζίθαιεο πξέπεη λα παξαρζεί κε πςειόηεξε πεξηεθηηθόηεηα ζε καγηά. 

Πόζα διαθορεηικά αλεύρια σπάρτοσν και πώς τρηζιμοποιούνηαι; 
α) Σν αιεύξη θαιακπνθηνύ, ξπδηνύ θαη παηάηαο είλαη θαηάιιειν γηα άηνκα πνπ είλαη αιιεξγηθά ζηε 
γινπηέλε ή γηα άηνκα πνπ πάζρνπλ από ζύλδξνκν ρακειήο απνξξόθεζεο ή από αζζέλεηεο 
ζηνκάρνπ. 
β) Σν αιεύξη από ζηηάξη είλαη δαπαλεξό αιιά ρσξίο ρεκηθέο νπζίεο επεηδή ην ζηηάξη απηό 
αλαπηύζζεηαη ζε θησρό έδαθνο θαη δελ απαηηεί ιηπάζκαηα. Σν αιεύξη από ζίην είλαη ηδηαίηεξα 
θαηάιιειν γηα αιιεξγηθνύο αλζξώπνπο. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα όιεο ηηο ζπληαγέο πνπ 
πεξηγξάθνληαη ζην βηβιίν ζπληαγώλ θαη αληηθαζηζηά ην αιεύξη 405, 550 θαη 1050. 
γ) Σν αιεύξη θξηζαξηνύ είλαη ηδηαίηεξα θαηάιιειν γηα άηνκα πνπ πάζρνπλ από πνιιέο αιιεξγίεο. 
Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα όιεο ηηο ζπληαγέο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην βηβιίν ζπληαγώλ θαη 
αληηθαζηζηά ην αιεύξη 405, 550 θαη 1050. Σν ζθιεξό αιεύξη είλαη θαηάιιειν γηα κπαγθέηεο ράξε 
ζηε ζπλνρή ηνπ θαη κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί από ζθιεξό ζηκηγδάιη. 

Κσδηθνί ηύπσλ αιεπξηνύ  
00 Wheat fine-ground flour, light 

T 400 Wheat semi-coarsely ground flour, selection 

T 405 Wheat semi-coarsely ground flour made from grains with sprouts and bran removed; 

it is the „lightest“ and „the least“ whole grained. 

T 450 Coarse ground flour 

T 512 Bakery special wheat flour 

T 530 Light fine-ground wheat flour - bakery special 

T 550 Semi-coarsely ground light wheat flour 

T 650 Semi-light fine-ground wheat flour 

T 700 Consumer ground light wheat flour 

T 1000 Fine-ground dark wheat flour (bread) 

T 1050 Bread wheat flour 

T 1150 Bread flour 

T 1800 Coarsely-ground whole grained wheat flour; fine-ground whole grained 

Αιεύξηα ζίθαιεο  
T 500 Rye light 

T 930 Rye dark (bread) 

T 960 Rye bread 

T 1150 Rye fine-ground bread flour 

T 1700 Rye whole grained 

Μαγηά 

Ζ καγηά είλαη έλαο δσληαλόο νξγαληζκόο. Αλαπαξάγεηαη ζηε δύκε θαη παξάγεη θπζαιίδεο 
δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα πνπ πξνθαινύλ αύμεζε ηεο δύκεο. Ζ μεξή καγηά είλαη ε πην θαηάιιειε 
γηα ην ςήζηκν ηνπ ζπηηηθνύ ςσκηνύ. Γηαηίζεληαη ζε ζάθν θαη ε δύκσζε ηεο καγηάο δελ ζπλδέεηαη 
κε ηε δάραξε. Έρεη ρακειόηεξε πεξηεθηηθόηεηα ζε δάραξε θαη είλαη πην πγηεηλή.  
Απνζεθεύζηε ηε κε ρξεζηκνπνηεκέλε μεξή καγηά ζε ρακειή ζεξκνθξαζία ζε μεξό κέξνο ζε 
ζπζθεπαζία κε αέξα. Φπζηθά, κπνξείηε επίζεο λα ρξεζηκνπνηήζεηε θξέζθηα καγηά. Χζηόζν είλαη 
απαξαίηεην λα δερζνύκε δπλεηηθά δηαθνξεηηθή αλπςσηηθή έληαζε αλάινγα κε ηε θξεζθάδα ηεο 
καγηάο. Καη 'αξρήλ, ε θξέζθηα καγηά πξέπεη πξώηα λα αθεζεί γηα αύμεζε ζε έλα πγξό πνπ 
νξίδεηαη ζηε ζπληαγή. Πεξίπνπ 10 - 13 g θξέζθηαο καγηάο απαηηείηαη αλά 500 g αιεύξη εάλ ςήζεηε 
ην ςσκί ζαο ζηνλ αξηνπαξαζθεπαζηή γηαηί ιόγσ ηεο πγξαζίαο θαη ηνπ δεζηνύ πεξηβάιινληνο πνπ 
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δεκηνπξγείηαη από ηνλ αξηνπαξαζθεπαζηή ε δύκε απμάλεηαη εληνλόηεξα από ό, ηη ζε έλα θιαζζηθό 
θνύξλν.  
Αλ κόλν πξνεηνηκάδεηε ηε δύκε ζηνλ αξηνπαξαζθεπαζηή θαη ςήλεηε ην ςσκί ζε θνύξλν, 
ζπληζηώληαη 20 g καγηάο. 

Αιάηη 

Φπζηθά, ην αιάηη δίλεη ηε ζσζηή γεύζε ζην ςσκί. Μπνξεί, σζηόζν, λα επηβξαδύλεη ηε δηαδηθαζία 
δύκσζεο. Υάξε ζηε αιαηηζκέλε δύκε γίλεηε ζπκπαγήο, ππθλή θαη δελ απμάλεηαη ηόζν γξήγνξα. 
Σν αιάηη βειηηώλεη επίζεο ηε δνκή ηεο δύκεο. Υξεζηκνπνηήζηε ην θαλνληθό επηηξαπέδην αιάηη Με 
ρξεζηκνπνηείηε κεγάινπο θόθθνπο αιαηηνύ ή ελαιιαθηηθέο νπζίεο. 

Βνύηπξν / ιίπε 

Βειηηώλεη ηε γεύζε θαη καιαθώλεη. κπνξείηε επίζεο λα ρξεζηκνπνηήζεηε καξγαξίλε ή ειαηόιαδν. 
Αλ ρξεζηκνπνηείηε βνύηπξν, θόςηε ην ζε κηθξά θνκκάηηα γηα λα δηαζθνξπίζεηε νκνηόκνξθα ην 
βνύηπξν ζηε δύκε ή αθήζηε ην λα καιαθώζεη. Μπνξείηε λα αληηθαηαζηήζεηε 
15 γξακκάξηα βνπηύξνπ κε κία θνπηαιηά ηεο ζνύπαο ιάδη. Μελ πξνζζέηεηε θαπηό βνύηπξν. Σν 
ιίπνο δελ πξέπεη λα έξζεη ζε επαθή κε ηε δύκε επεηδή κπνξεί λα απνηξέςεη ηελ επαλπδάησζε. 
Πάξα πνιύ ιίπνο επηβξαδύλεη ηελ άλνδν. Μελ ρξεζηκνπνηείηε θξέκεο ρακειήο πεξηεθηηθόηεηαο 
ζε ιηπαξά ή ελαιιαθηηθέο νπζίεο βνπηύξνπ. 

Εάραξε 

Ζ δάραξε βειηηώλεη ηε γεύζε ηνπ ςσκηνύ θαη είλαη ελ κέξεη ν ιόγνο ηνπ θαβνπξδίζκαηνο 
θξνύζηαο. Γηα λα έρεηε θινηό πην αλνηρηό θαη ιεπηόηεξν, κπνξείηε λα κεηώζεηε ηελ πεξηεθηηθόηεηα 
ζε δάραξε έσο θαη 20% ρσξίο λα αιιάμεηε ηε γεύζε ηνπ ςσκηνύ. Αλ πξνηηκάηε πην καιαθή θαη 
ειαθξύηεξε θξνύζηα, ρξεζηκνπνηήζηε κέιη αληί γηα δάραξε. Ζ δάραξε δελ κπνξεί λα 
αληηθαηαζηαζεί από ηερλεηά γιπθαληηθά, δηόηη ε δύκε δελ αληηδξά κε απηά. 
εκείσζε: νξηζκέλνη ηύπνη μεξήο καγηάο κπνξεί λα κελ δπκσζνύλ εάλ πξνζζέζεηε δάραξε. Με 

ρξεζηκνπνηείηε θύβνπο δάραξεο ή ρνλδξνεηδή δάραξε. 

Νεξό 

Υξεζηκνπνηείηε πάληα λεξό ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ, θαιύηεξα ζηνπο 22 ° C. Σν λεξό κπνξεί 
λα αληηθαηαζηαζεί πιήξσο ή κεξηθώο από γάια ή άιια πγξά. 
Άιια ζπζηαηηθά 
Μπνξνύλ λα πεξηιακβάλνπλ ηα πάληα από απνμεξακέλα θξνύηα, ηπξηά, απγά, θαξύδηα, θαθέ 
αιεύξη, θαξπθεύκαηα, βόηαλα θιπ. Δμαξηάηε από εζάο. Μελ μερλάηε όηη ηα ζπζηαηηθά όπσο ην 
ηπξί, ην γάια θαη ηα θξέζθα θξνύηα έρνπλ πςειόηεξε πεξηεθηηθόηεηα ζε λεξό πνπ επεξεάδεη ηελ 
ηειηθή εκθάληζε ηνπ ςσκηνύ. Πξνηηκήζηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε απνμεξακέλεο ελαιιαθηηθέο ιύζεηο 
όπσο απνμεξακέλν ηπξί, γάια θιπ. Αθνύ απνθηήζεηε θάπνηα εκπεηξία ζηε ρξήζε ηνπ 
αξηνπνηείνπ ςσκηνύ, ζα αλαγλσξίζεηε πνύ είλαη απαξαίηεην λα πξνζζέζεηε λεξό ή αιεύξη. Μελ 
μερλάηε ηελ πνζόηεηα αιαηηνύ επεηδή επηβξαδύλεη ηε δύκσζε. Οξηζκέλα ζπζηαηηθά κπνξνύλ λα 
αλακεηρζνύλ ζηελ αξρή, π.ρ. ην γάια θαη ην γηανύξηη · νξηζκέλα πξνζζέηνληαη κεηά ην ερεηηθό 
ζήκα, π.ρ. μεξνύο θαξπνύο, μεξά θξνύηα. Δάλ παξαθνινπζείηε ηε δηαδηθαζία ςεζίκαηνο, ζα 
μέξεηε πόηε ζα αθνπζηεί ην ζήκα. 

πλζήθεο 

Οη ζπλζήθεο εξγαζίαο είλαη πνιύ ζεκαληηθέο. ε δηαθνξά ζην κέγεζνο ηνπ ςσκηνύ είλαη 15% εάλ 
παξαζθεπάδεηαη ζε δεζηό ή θξύν πεξηβάιινλ. 

Απνζήθεπζε ςσκηνύ 

Σν ζπηηηθό ςσκί δελ πεξηέρεη ζπληεξεηηθά. Χζηόζν, εάλ βάιεηε ην ςσκί ζε έλα θαζαξό θαη 
αεξνζηεγέο ζθεύνο θαη ζηε ζπλέρεηα ζην ςπγείν ζαο, κπνξείηε λα ην θξαηήζεηε γηα 5 - 7 εκέξεο. 
Δπηπιένλ, κπνξείηε λα παγώζεηε ην ςσκί. 

EL 
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Γηαηί ην ςσκί πνπ ςήλεηαη ζε έλα θιαζζηθό θνύξλν έρεη δηαθνξεηηθή γεύζε από ηνλ 
αξηνπαξαζθεπαζηή; 

Δμαξηάηαη από ηε δηαθνξεηηθή πεξηεθηηθόηεηα ζε πγξαζία: Σν ςσκί πνπ ςήλεηαη ζηνλ θιαζζηθό 
θνύξλν είλαη μεξόηεξν ιόγσ ηνπ κεγαιύηεξνπ ρώξνπ ςεζίκαηνο, ελώ ην ςσκί πνπ 
παξαζθεπάδεηαη ζηνλ αξηνπνηό έρεη πςειόηεξε πεξηεθηηθόηεηα ζε πγξαζία. 

Πώο λα απνθύγεηε ην πηηζίιηζκα ηεο καξκειάδαο από ην δνρεία θαηά ηελ αλαηαξαρή; 

Κόςηε ηα θξνύηα ζε κηθξά θνκκάηηα θαη κελ ρξεζηκνπνηείηε πεξηζζόηεξα θξνύηα από απηά πνπ 
θαζνξίδνληαη ζηε ζπληαγή. Υξεζηκνπνηήζηε αινπκηλόραξην γηα λα δεκηνπξγήζεηε κηα 
πξνζηαηεπηηθή ισξίδα γύξσ από ηελ άλσ άθξε ηνπ δνρείνπ (πεξίπνπ 5 cm). Με θαιύπηεηε 
νιόθιεξε ηε θόξκα, δηαθνξεηηθά δελ κπνξεί λα δηαθύγεη αηκόο. 

VII. ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ
Απελεξγνπνηήζηε θαη απνζπλδέζηε ηε ζπζθεπή από ηελ ηξνθνδνζία ξεύκαηνο απνζπλδένληαο 
ην θηο από ηελ πξίδα πξηλ ηε ζπληήξεζε! Καζαξίζηε κόλν ηελ θξύα ζπζθεπή θαη κεηά από θάζε 
ρξήζε! Πξηλ από ηελ πξώηε ρξήζε, ζπληζηνύκε λα επηθαιύπηεηε ην δνρείν θαη ηα άγθηζηξα 
δύκσζεο κε ζεξκηθά αλζεθηηθό ιίπνο θαη λα ηα ζεξκαίλεηε ζηνλ αξηνπνηό γηα πεξίπνπ 10 ιεπηά 

(160oC). Καζαξίζηε (γπαιίζηε) ην δνρείν από ην ιίπνο ρξεζηκνπνηώληαο κηα ραξηνπεηζέηα αθνύ
θξπώζεη. Απηό πξνζηαηεύεη ηελ αληηθνιιεηηθή επηθάλεηα. Δπαλαιάβεηε ηε δηαδηθαζία κεηά από 
θάπνην ρξνληθό δηάζηεκα, εάλ απαηηείηαη. Υξεζηκνπνηήζηε έλα ήπην απνξξππαληηθό γηα 
θαζαξηζκό. Μελ ρξεζηκνπνηείηε ρεκηθά, βελδίλε, θαζαξηζηηθά θνύξλσλ ή ιεηαληηθά 
απνξξππαληηθά ή άιια απνξξππαληηθά 
Πνπ κπνξεί λα ην θαηαζηξέςνπλ. Υξεζηκνπνηήζηε έλα πγξό παλί γηα λα αθαηξέζεηε όια ηα πιηθά 
θαη ηα ςίρνπια από ην θαπάθη, ην πεξίβιεκα θαη ην ρώξν ςεζίκαηνο. Πνηέ κελ βξέρεηε ηνλ 
αξηνπνηό ή γεκίζηε ην ρώξν ςεζίκαηνο κε λεξό! θνππίζηε ηηο εμσηεξηθέο πεξηνρέο ηνπ δνρείνπ 
κε έλα πγξό παλί. Υξεζηκνπνηήζηε έλα απνξξππαληηθό γηα λα θαζαξίζεηε ηηο εζσηεξηθέο 
πεξηνρέο ηνπ δνρείνπ. Καζαξίζηε ηα άγθηζηξα θαη ηνπο άμνλεο ακέζσο κεηά ηε ρξήζε. Δάλ ηα 
πηεξύγηα παξακείλνπλ ζην δνρείν, ζα είλαη πην δύζθνιν λα ηα αθαηξέζεηε. ε απηή ηελ 
πεξίπησζε, γεκίζηε ην δνρείν κε δεζηό λεξό θαη αθήζηε ην λα παξακείλεη γηα πεξίπνπ 30 ιεπηά. 

ηε ζπλέρεηα, αθαηξέζηε ηηο ιεπίδεο δύκσζεο. Μελ κνπιηάδεηε ην ηαςί ζην λεξό γηα πνιύ θαηξό, ε 
πεξηζηξνθή ησλ αμόλσλ ζα κεησζεί. Σν ηαςί είλαη επηθαιπκκέλν κε αληηθνιιεηηθή επηθάιπςε. 
Μελ ρξεζηκνπνηείηε κεηαιιηθά εξγαιεία κε πηζαλόηεηα λα ραξάμεηε ηελ επηθάλεηα. Δίλαη 
θπζηνινγηθό όηαλ ην ρξώκα ηεο επηθάλεηαο αιιάδεη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ. Χζηόζν, απηή ε 
αιιαγή δελ επεξεάδεη ηηο ηδηόηεηεο ηεο επηθάλεηαο. 
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VIII. ΤΥΝΔ ΔΡΧΣΖΔΗ ΠΟΤ ΥΔΣΗΕΟΝΣΑΗ ΜΔ ΣΟΝ ΑΡΣΟΠΑΡΑΚΔΤΑΣΖ

ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΑΗΣΗΑ ΛΤΖ 

Καπλόο από ην ρώξν 

ςεζίκαηνο ή ηηο 

ππνδνρέο εμαεξηζκνύ. 

Σα ζπζηαηηθά 

πξνζθνιιώληαη ζηελ 

πεξηνρή ςεζίκαηνο ή ζηελ 

εμσηεξηθή πιεπξά ηνπ 

ηαςηνύ. 

Απνζπλδέζηε ηελ ηξνθνδνζία 

ξεύκαηνο θαη θαζαξίζηε ην ηαςί 

ή ην ρώξν ςεζίκαηνο. 

Ζ ςίρα θαηαξξέεη θαη ην 

θάησ κέξνο ηνπ ςσκηνύ 

είλαη πγξό. 

Σν ςσκί έκεηλε πνιύ ώξα 

ζην ηαςί κεηά ην ςήζηκν θαη 

ηε δηαηήξεζε ζεξκνθξαζίαο. 

Αθαηξέζηε ην ςσκί από ην 

δνρείν πξηλ ην ηέινο ηεο 

δηαηήξεζεο ζεξκνθξαζίαο. 

Σν ςσκί είλαη δύζθνιν 

λα αθαηξεζεί από ην 

ηαςί. 

Ζ θάησ πιεπξά ηνπ ςσκηνύ είλαη 
θνιιεκέλε ζηηο ιεπίδεο δύκσζεο. 

Μεηαθηλήζηε κε ηνλ άμνλα πξνο 
ηα πίζσ θαη πξνο ηα εκπξόο 
κέρξη λα βγεη ην ςσκί. Καζαξίζηε 
ηηο ιεπίδεο δπκσηεξίνπ θαη ηνπο 
άμνλεο κεηά ην ςήζηκν. Δάλ είλαη 
απαξαίηεην, γεκίζηε ην ηαςί κε 
δεζηό λεξό γηα 30 ιεπηά. ηε 
ζπλέρεηα, νη ιεπίδεο δύκσζεο 
κπνξνύλ εύθνια λα αθαηξεζνύλ 
θαη λα θαζαξηζηνύλ. 

Σα ζπζηαηηθά δελ 
αλακηγλύνληαη ζσζηά θαη 
ην ςσκί δελ ςήλεηαη 
ζσζηά. 

Αθαηάιιειε ξύζκηζε 
πξνγξάκκαηνο. 

Καηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

αξηνπνηνύ, ην θαπάθη 

αλνίρηεθε αξθεηέο θνξέο. 

Μαθξνρξόληα δηαθνπή 

ξεύκαηνο θαηά ηε ιεηηνπξγία 

ηνπ αξηνπ/ζηή. 

Ζ πεξηζηξνθή ησλ ιεπίδσλ 

δύκσζεο είλαη κπινθαξηζκέλε. 

Διέγμηε ην επηιεγκέλν 

πξόγξακκα θαη άιιεο 

ξπζκίζεηο. 

Μελ αλνίγεηε ην θαπάθη κεηά ηελ 
ηειεπηαία αύμεζε. 

Κεθάιαην IV - Λεηηνπξγίεο ηνπ 
αξηνπνηνύ. 

Διέγμηε εάλ νη ιεπίδεο δύκσζεο 

εκπνδίδνληαη από ζπόξνπο θιπ. 

Αθαηξέζηε ηε ιεθάλε ςεζίκαηνο 

θαη ειέγμηε αλ νη άμνλεο 

πεξηζηξέθνληαη ειεύζεξα. Αλ όρη, 

επηθνηλσλήζηε κε ηελ ππεξεζία 

εμππεξέηεζεο πειαηώλ. 

Σν ηαςί αλαζεθώλεηαη 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

δπκώκαηνο. 

Πάξα πνιύ ρνληξή δύκε. 

Οη ιεπίδεο δύκσζεο 

κπινθάξνληαη θαη ην δνρείν 

ςεζίκαηνο αλπςώλεηαη. 

Αλνίμηε ην θαπάθη θαη 

πξνζζέζηε κεξηθά πγξά. ηε 

ζπλέρεηα, θιείζηε μαλά ην 

θαπάθη. 

Ο θνύξλνο ςσκηνύ δελ 
κπνξεί λα ελεξγνπνηεζεί. 

ηελ νζόλε εκθαλίδεηαη 
ε έλδεημε H HH. 

Ο θνύξλνο ςσκηνύ 

εμαθνινπζεί λα είλαη δεζηόο 

από ηνλ πξνεγνύκελν θύθιν 

ςεζίκαηνο. 

Παηήζηε ην θνπκπί START / 

STOP γηα λα αθπξώζεηε ην ζήκα 

ήρνπ. Αθαηξέζηε ην ηαςί θαη 

αθήζηε ην θνύξλν λα θξπώζεη. 

ηε ζπλέρεηα, επηζηξέςηε ην ηαςί 

πίζσ ζηε ζέζε ηνπ, ξπζκίζηε 

μαλά ην πξόγξακκα θαη 

ελεξγνπνηήζηε ην θνύξλν. 

EL 
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IX. ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ
Σα ηππσκέλα ζήκαηα ησλ πιηθώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ θαηαζθεπή, ηε ζπζθεπαζία, 
ηα αμεζνπάξ θαη ηα εμαξηήκαηα, θαζώο θαη ε αλαθύθισζή ηνπο, είλαη ζε όια ηα θνκκάηηα, 
εθόζνλ ην επηηξέπνπλ νη δηαζηάζεηο ηνπο. Σα ζύκβνια ζην πξντόλ ή ζηε ζπλνδεπηηθή 
ηεθκεξίσζε ζεκαίλνπλ όηη ηα ρξεζηκνπνηνύκελα ειεθηξηθά ή ηα ειεθηξνληθά πξντόληα δελ 
πξέπεη λα απνξξίπηνληαη καδί κε ηα αζηηθά απόβιεηα. Παξαθαιείζηε λα ηηο παξαδώζεηε ζηα 
ζεκεία ζπιινγήο πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα ηελ νξζή δηάζεζή ηνπο, όπνπ ζα γίλνληαη 
απνδεθηά δσξεάλ. Με ηε ζσζηή δηάζεζε απηνύ ηνπ πξντόληνο κπνξείηε λα βνεζήζεηε ζηε 
δηαηήξεζε πνιύηηκσλ θπζηθώλ πόξσλ θαη λα απνηξέςεηε ηπρόλ αξλεηηθέο επηπηώζεηο ζην 
πεξηβάιινλ θαη ζηελ αλζξώπηλε πγεία, νη νπνίεο ζα κπνξνύζαλ λα είλαη απνηέιεζκα 
ιαλζαζκέλεο δηάζεζεο απνβιήησλ. Γηα πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο, ξσηήζηε ηηο δεκνηηθέο 
αξρέο ή ην πιεζηέζηεξν ζεκείν ζπιινγήο. Οη θπξώζεηο κπνξνύλ λα ρξεσζνύλ γηα 
ιαλζαζκέλε δηάζεζε ηέηνησλ απνβιήησλ, ζύκθσλα κε ηνπο εζληθνύο θαλνληζκνύο. ε 
πεξίπησζε νξηζηηθήο δηαθνπήο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ζπζθεπήο, ζπληζηάηαη αθνύ 
απνζπλδέζεηε ην θαιώδην από ηελ πξίδα, λα θόβεηε ην θαιώδην ηξνθνδνζίαο, γηα λα 
απελεξγνπνηήζεηε νξηζηηθά ηε ρξήζε ηνπ. 

Ζ ζπληήξεζε ελόο ζνβαξνύ ραξαθηήξα ή ε ζπληήξεζε πνπ απαηηεί παξεκβνιή ζηα 
εζσηεξηθά κέξε ηεο ζπζθεπήο πξέπεη λα γίλεηαη από επαγγεικαηηθό θέληξν 
εμππεξέηεζεο! Παξαιείπνληαο  λα αθνινπζήζεηε ηηο νδεγίεο πνπ εθδόζεθαλ από ηνλ 
θαηαζθεπαζηή, ην δηθαίσκα ζηελ επηζθεπή εληόο εγγύεζεο ζα αθπξσζεί! 

X. ΣΔΥΝΗΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ

Voltage (V) Stated on the product label 

Wattage (W) Stated on the product label 

Weight approx (kg) 6.5 

Noise level: Acoustic noise level of 65 dB (A) re 1pW 

Input in standby mode is < 1,00 W. 

Ο θαηαζθεπαζηήο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ηξνπνπνηήζεη ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο θαη ηα εμαξηήκαηα γηα ηα αληίζηνηρα κνληέια. 

ΖΕΣΟ 

ΜΗΝ ΚΑΛΤΠΣΕΣΕ 
ΠΡΟΕΘΔΟΠΟΘΗΗ: ΠΡΟΟΥΗ ΣΟΝ ΑΣΜΟ 

ΜΟΝΟ ΓΗΑ ΟΗΚΗΑΚΉ ΥΡΉΖ. 
ΜΗΝ ΒΥΘΘΖΕΤΕ ΣΤΟ ΝΕΡΌ Ή ΣΕ ΆΛΛΑ ΥΓΡΆ. 

ΓΗΑ ΝΑ ΑΠΟΦΤΓΔΣΔ ΣΟΝ ΚΗΝΓΤΝΟ ΑΦΤΞΗΑ, ΚΡΑΣΖΣΔ ΑΤΣΔ 
ΣΗ ΠΛΑΣΗΚΔ ΣΑΝΣΔ ΜΑΚΡΗΑ ΑΠΟ ΜΧΡΑ ΚΑΗ ΠΑΗΓΗΑ. ΜΖΝ 
ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΔΣΔ ΣΗ ΣΑΝΣΔ Δ ΚΟΤΝΗΔ, ΚΡΔΒΑΣΗΑ, 
ΜΔΣΑΦΟΡΔ Ή ΠΑΗΥΝΗΓΗΑ. ΑΤΣΖ Ζ ΣΑΝΣΑ ΓΔΝ ΔΗΝΑΗ ΠΑΗΥΝΗΓΗ. 

 ΠΡΟΟΥΖ 

ΠΡΟΕΘΔΟΠΟΘΗΗ: ΚΑΤΣΖ ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ 

EL 
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XI. FREQUENTLY ASKED QUESTIONS RELATED TO RECIPES

Problem Cause Solution 

Σν ςσκί αλεβαίλεη πνιύ 
γξήγνξα. 

- Πνιύ δύκε, πάξα πνιύ αιεύξη, έιιεηςε αιαηηνύ
- Ή ν ζπλδπαζκόο απηώλ ησλ αηηηώλ

a/b 

a/b 

Σν ςσκί δελ απμήζεθε 
θαζόινπ ή ελ κέξεη κόλν 

- Καζόινπ ή ιίγε καγηά
- Παιηά ή ιεγκέλε καγηά
- Πνιύ θαπηό πγξό
- Εύκε ζε επαθή κε πγξό
- Αλεπαξθήο ηύπνο ή πιηθά πνπ έρνπλ ιήμεη
- Τπεξβνιηθό ή θαζόινπ πγξό
- Υακειή πνζόηεηα δάραξεο

a/b 

e 

c 

d 

e 

a/b/g 

a/b 

Σν ςσκί αλεβαίλεη πνιύ 
θαη ρύλεηαη πάλσ από ην 
δνρείν. 

- Δάλ ην λεξό είλαη καιαθό, ε δύκε δπκώλεηαη εληνλόηεξα

- Πνιύ γάια ζα επεξεάζεη ηε δύκσζε ηεο δύκεο

f/k 

c 

Ζ ςίρα θαηαξξέεη, ππάξρεη 
έλα θνίισκα ζην ςσκί 
κεηά ην ςήζηκν. 

- Ο όγθνο ηεο δύκεο ππεξβαίλεη ην ηαςί θαη ην ςσκί
ρακειώλεη.
- Πνιύ πγξό.
- Πνιύ ζύληνκε ή καθξά δύκσζε ιόγσ απμεκέλεο
ζεξκνθξαζίαο λεξνύ ή ρώξνπ ςεζίκαηνο ή ππεξβνιηθήο
πγξαζίαο
- Πάξα πνιύ καγηά

a/f 

a/b/h 

c/h/i 

k 

Βαξηά θαη άκνξθε δνκή 
ςσκηνύ 

- Πνιύ ή θαζόινπ αιεύξη
- Λίγε καγηά ή δάραξε
- Πάξα πνιιά θξνύηα ή άιια ζπζηαηηθά
- Παιαηό ή ιεγκέλν αιεύξη

a/b/g 

a/b 

b 

e 

Ζ ςίρα δελ ςήζεθε - Τπεξβνιηθό ή θαζόινπ πγξό
- Ζ ζπληαγή πεξηέρεη πγξά ζπζηαηηθά

a/b/g 

g 

Open or coarse bread 

structure or too much 

hollows 

- Too much water

- No salt

- High moisture, too hot water

g 

b 

h/i 

Σν ςσκί δελ ςήλεηαη 
ζσζηά κέζα θαη έμσ 

- Πνιύ κεγάιε έληαζε γηα ην ηαςί
- Τπεξβνιηθή πνζόηεηα καγηάο, θπξίσο γηα ην ιεπθό ςσκί
- Πνιύ δύκε θαη ρακειό αιάηη
- Πάξα πνιύ δάραξε
- Γιπθά ζπζηαηηθά θαη  δάραξε

a/f 

f 

a/b 

a/b 

b 

Αλόκνηεο ή ζβνιηαζκέλεο 
θέηεο 

- Σν ςσκί δελ έρεη θξπώζεη επαξθώο (ν αηκόο δελ
δηαθεύγεη)

j 

Απνζέκαηα αιεύξνπ ζην 
θινηό 

- Σν αιεύξη δελ έρεη ππνζηεί θαιή επεμεξγαζία θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο δύκσζεο ζηηο πιεπξέο

g 

EL 
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Αληηκεηώπηζε πξνβιεκάησλ: 

a) Μεηξήζηε ηα ζπζηαηηθά ζσζηά.
b) Σξνπνπνηήζηε ηε δνζνινγία ησλ ζπζηαηηθώλ θαη ειέγμηε αλ έρεηε πξνζζέζεη όια ηα ζπζηαηηθά
ζηε δύκε.
c) Υξεζηκνπνηήζηε άιιν πγξό ή αθήζηε ην λα θξπώζεη ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ.
d) Πξνζζέζηε ηα απαξαίηεηα ζπζηαηηθά ζύκθσλα κε ηε ζσζηή ζεηξά. Γεκηνπξγήζηε κηα ξερή
ηξύπα ζην θέληξν ηνπ αιεπξηνύ θαη βάιηε καγηά ή απνμεξακέλε καγηά ζε απηό. Απνθύγεηε ηελ
άκεζε επαθή ηεο δύκεο κε ην πγξό.
e) Υξεζηκνπνηείηε θξέζθα θαη θαηάιιεια απνζεθεπκέλα ζπζηαηηθά.
f) Μείσζε ηεο ζπλνιηθήο πνζόηεηαο ησλ ζπζηαηηθώλ. ζε θακία πεξίπησζε δελ πξέπεη λα
ρξεζηκνπνηήζεηε πεξηζζόηεξν αιεύξη από ην θαζνξηζκέλν. Δλαιιαθηηθά, κεηώζηε ηελ πνζόηεηα
όισλ ησλ ζπζηαηηθώλ θαηά 1/3.
g) Σξνπνπνηήζηε ηελ πνζόηεηα ηνπ πγξνύ. Δάλ ηα ζπζηαηηθά πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη πεξηέρνπλ
λεξό, ην πξνζηηζέκελν λεξό πξέπεη λα κεησζεί θαηάιιεια.
h) ε πεξίπησζε πγξνύ θαηξνύ, κεηώζηε ηελ πεξηεθηηθόηεηα ζε λεξό θαηά 1 - 2 θνπηαιηέο ηεο
ζνύπαο.
i) Όηαλ είλαη δεζηό, κελ ρξεζηκνπνηείηε ηε ιεηηνπξγία θαζπζηεξεκέλεο εθθίλεζεο. Υξεζηκνπνηείηε
ςπρξά πγξά. Γηα λα κεηώζεηε ην ρξόλν αύμεζεο, επηιέμηε ην πξόγξακκα 4-RYCHLÝ (QUICK) ή 9-
ULTRA RYCHLÝ (ULTRA QUICK).
j) Αθαηξέζηε ην ςσκί από ην ηεγάλη ακέζσο κεηά ην ςήζηκν θαη αθήζηε ην λα θξπώζεη πξηλ
ηεκαρηζηεί γηα ηνπιάρηζηνλ 15 ιεπηά ζε θαηάιιειν θνπηάθη (π.ρ. ζαλίδα θνπήο).
k) Υξεζηκνπνηήζηε ιηγόηεξε δύκε ή κεηώζηε ηελ πνζόηεηα όισλ ησλ ζπζηαηηθώλ θαηά 1/4 ηεο
θαζνξηζκέλεο πνζόηεηαο.

XII. ΖΜΔΗΧΔΗ ΓΗΑ ΣΗ ΤΝΣΑΓΔ

1. πζηαηηθά

Ζ κέηξεζε θαζώο θαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία πξνζηίζεληαη ηα ζπζηαηηθά είλαη εμίζνπ ζεκαληηθή επεηδή
θάζε ζπζηαηηθό παίδεη έλαλ ζπγθεθξηκέλν ξόιν γηα ην επηηπρή ςήζηκν ηνπ ςσκηνύ.
- Σα πην ζεκαληηθά ζπζηαηηθά όπσο ηα πγξά, ην αιεύξη, ην αιάηη, ε δάραξε θαη ε καγηά (είηε
ηππνπνηεκέλα είηε απνμεξακέλα) επεξεάδνπλ ην επηηπρεκέλν απνηέιεζκα ηεο δύκεο θαη ηνπ
ςσκηνύ. Υξεζηκνπνηείηε πάληα ηε ζσζηή πνζόηεηα ζε ζσζηή αλαινγία.
- Υξεζηκνπνηήζηε δεζηά ζπζηαηηθά, εάλ ε δύκε πξέπεη λα παξαζθεπαζηεί ακέζσο. Αλ ζέιεηε λα
ρξεζηκνπνηήζεηε ηε ιεηηνπξγία θαζπζηεξεκέλεο εθθίλεζεο, ζπληζηνύκε ηε ρξήζε θξύσλ ζπζηαηηθώλ
γηα λα απνηξέςεηε ηελ πξόσξε αύμεζε ηεο καγηάο.
- Ζ καξγαξίλε, ην βνύηπξν θαη ην γάια επεξεάδνπλ ηε γεύζε θαη ηε κπξσδηά ηνπ ςσκηνύ.
- Γηα λα έρεηε θινηό ειαθξύηεξν θαη ιεπηόηεξν, κπνξείηε λα κεηώζεηε ηελ πεξηεθηηθόηεηα ζε δάραξε
θαηά 20% ρσξίο λα επεξεάδεη ην απνηέιεζκα επηηπρνύο ςεζίκαηνο. Αληηθαηαζηήζηε ηε δάραξε κε
κέιη αλ πξνηηκάηε πην καιαθή θαη ειαθξύηεξε θξνύζηα.
- Δάλ ζέιεηε λα πξνζζέζεηε δεκεηξηαθά, αθήζηε ηα λα κνπιηάζνπλ ηε λύρηα. Μεηώζηε ην αιεύξη θαη
ην πεξηερόκελν πγξνύ (κέρξη 1/5). Ζ καγηά είλαη απνιύησο απαξαίηεηε γηα ην αιεύξη ζίθαιεο.
- Δάλ ζέιεηε λα έρεηε ηδηαίηεξα ειαθξύ ςσκί, πινύζην ζε ζπζηαηηθά πνπ ππνζηεξίδνπλ ηε
δξαζηεξηόηεηα ηνπ εληέξνπ, πξνζζέζηε πίηνπξν ζηηαξηνύ ζηε δύκε. Ζ δόζε είλαη κία θνπηαιηά ηεο
ζνύπαο αλά 500 γξακκάξηα αιεύξη θαη απμάλεηαη ε πνζόηεηα ηνπ πγξνύ θαηά κία θνπηαιηά ηεο
ζνύπαο.

2. Πξνζαξκνγή ησλ δόζεσλ

Δάλ ζέιεηε λα απμήζεηε ή λα κεηώζεηε ηηο δόζεηο, παξαθαινύκε λα δηαζθαιίζεηε ηελ αλαινγηθή
πξνζαξκνγή ησλ αξρηθώλ ζπληαγώλ. Γηα λα επηηεπρζεί ηέιεην απνηέιεζκα, αθνινπζήζηε ηνπο ηνπο
βαζηθνύο θαλόλεο γηα ηηο ξπζκίζεηο ησλ δόζεσλ ζπζηαηηθώλ.

EL 
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PROGRAM 

1. 

KLASIK 

2. WHOLE- 

GRAIN

3. 

TOAST 

4. 

QUICK 

5. 

SWEET 

6. 

CAKE 

1,3 kg 0,9 kg 1,3 kg 0,9 kg 1,3 kg 0,9 kg 0,9 kg 1,3 kg 0,9 kg - 

3:00 

hod. 

2:55 

hod. 

3:40 

hod. 

3:32 

hod. 

3:50 

hod. 

3:40 

hod. 

2:10 

hod. 

2:50 

hod. 

2:45 

hod. 

1:50 

hod. 

H1 

kneading 

10 10 10 9 18 16 10 10 10 6 

K1 rising 20 20 25 25 40 40 10 5 5 5 

H2 

kneading 

15 15 20 18 22 19 10 20 20 10 

K2 rising 25 25 35 35 30 30 - 33 32 9 

K3 rising 45 45 65 65 50 50 30 40 40 - 

BAKING 65 60 65 60 70 65 70 62 58 80 

HEATING 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 
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 PROGRAM 

7. 

MARMALADE 

8. 

DOUGH 

9. SUPER

QUICK

10. 

BAKING 

11. GLUTEN

FREE

12. 

HOME 

0,9 kg 

1:20 hod. 1:30 hod. 0:59 hod. 
0:10-1 

hod 
2:50 hod 

0:36-6:54 

hod 

H1 

kneading 
- 20 10 - 10 6-14

K1 rising time 15 minutes. 

Temperature 

106 °C, heating 

in cycles on/off 

15s/15s if the 

temperature is < 

105°C 

- - - 5 20-60

H2 

kneading 
- - - - 10 5-20

K2 rising - 30 - - 30 5-120

K3 rising time 45 minutes, 

temperature 106 

°C, kneading in 

cycles on/off 0.5 

s/4.5 s, heating 

in cycles on/off 

15 s/15 s if the 

temperature is < 

105 °C 

40 9 - 45 0-120

BAKING 20 - 40 10-60 70 0-80

HEATING - - 60 60 60 0-60
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