
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΡΤΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ - DESIGN BREAD

MAKER ADVANCED 

Art.-No. 42823 «Design Bread Maker Advanced» 

Διαβάστε όλες τις παρεχόμενες οδηγίες πριν την πρώτη χρήση!

Το μοντέλο και τα εξαρτήματα υπόκεινται σε αλλαγές! 

 Για οικιακή χρήση μόνο!
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την λειτουργία της συσκευής. Λάβετε υπόψη τις προειδοποιήσεις 
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ΑΓΑΠΗΤΕ ΠΕΛΑΤΗ!
Ο νέος σας Αρτοπαρασκευαστής Gastroback θα σας προσφέρει μια σειρά από 
υπέροχα, φρεσκοψημένα αρωματικά ψωμιά και κέικ. Για να εμπλουτίσετε το 
πρωινό σας ακόμα και μαρμελάδα και γιαούρτι μπορεί να γίνουν πολύ εύκολα. Ως 
ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, χρησιμοποιώντας τον καθορισμένο κάδο πάγου (δεν 
περιλαμβάνεται, διατίθεται ξεχωριστά ως αξεσουάρ), η συσκευή μπορεί να 
ετοιμάσει ακόμη και παγωτό. Δοκιμάστε μερικές νέες συνταγές για την ατομική σας 
προτίμηση. Για αυτό, χρησιμοποιήστε τα διάφορα προκαθορισμένα προγράμματα ή 
ακόμα και ρυθμίστε το δικό σας πρόγραμμα. Ο Αρτοπαρασκευαστής θα κάνει τις 
ιδέες σας πραγματικότητα χωρίς προσπάθεια.

Αυτές οι οδηγίες χρήσης θα σας ενημερώσουν για τις διάφορες λειτουργίες και τα
χαρακτηριστικά, τα οποία σας διευκολύνουν να απολαύσετε τη νέα συσκευή 
παρασκευής ψωμιού.

Ελπίζουμε να απολαύσετε το νέο σας Αρτοπαρασκευαστή.

Η Gastroback GmbH.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ – 
ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ!

ΜΗΝ ΚΑΘΑΡΙΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΑΔΟ ΨΩΜΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ!
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ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΑΡΤΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΣΑΣ

1. Καπάκι - συμπεριλαμβανομένης της λαβής, 
του παραθύρου προβολής , των σχισμών 
εξαερισμού και των κιβωτίων των συστατικών. με μια 
λίστα των διαθέσιμων προγραμμάτων που 
εκτυπώνονται στην κορυφή

2. Προβολή παραθύρου 

3. ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ Πλαίσιο -

θα απελευθερώσει αυτόματα τα συστατικά κατά τη 
διάρκεια των προγραμματισμένων προγραμμάτων 
ψησίματος 1-9. 

4. Αντικολλητικό επικάλυμα Ζυμωτήρα

Άξονας μετάδοσης κίνησης - τοποθετήστε εδώ το 

κουτάλι ζύμωσης

5. Λειτουργικά στοιχεία 

6. Αντικολλητικός κάδος ψωμιού - με λαβή για εύκολη 
εγκατάσταση και αφαίρεση

7. ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ χάλυβα

8. Θέρμανση χώρου
Σύνδεση των εργασιών ζύμωσης - για λειτουργία, ο 
δίσκος ψωμιού πρέπει να ασφαλίζεται εδώ σφιχτά 
Στοιχείο θέρμανσης (δεν απεικονίζεται) 

9. ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ Καουτσούκ Πόδια -

για μια σταθερή βάση για λείες επιφάνειες

10. Καλώδιο τροφοδοσίας

ACCESSORIES 

11. Κύπελλο ΜΕΤΡΗΣΗΣ

12. ΚΟΥΤΑΛΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ - για 5 ml (1 κουταλάκι του
γλυκού) και 15 ml (1 κουταλιά της σούπας)

13. Γάντζος για την αφαίρεση του ζυμωτήρα

13 

12 11 



05

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Οθόνη LCD που εμφανίζει τις ακόλουθες
πληροφορίες: 

(a) Επιλεγμένο εύρος βάρους ψωμιού:
μεγάλο (έως 1000 g, 2 lb), μέσο
(περίπου 750 g, 1,5 lb) ή μικρό
(μέχρι 500 g, 1.0 lb)

(b) Χρόνος που απομένει μέχρι την
ολοκλήρωση σε λεπτά

(c) Εικονίδιο του επιλεγμένου
χρώματος κόρας ψωμιού: 
ελαφρύ, μεσαίο , σκούρο

(d) Επιλεγμένος αριθμός
προγράμματος

(e) Εικονίδιο κλεψύδρας, εάν
έχει οριστεί χρόνος καθυστέρησης

(f-l) Εικονίδιο και αριθμός της 
τρέχουσας φάσης του 
προγράμματος   (ανακατεύετε / 
ζυμώστε,   ξεκουραστείτε / αυξήστε 
/ ζυμώστε, ζεστάνετε, ψήστε, 
κρατήστε ζεστό, ολοκληρώστε).

(m) Εικονίδιο πλήκτρου, εάν ο πίνακας
ελέγχου βρίσκεται σε λειτουργία
κλειδώματος.

Κουμπιά- μονο ελαφριά επαφή με το δάχτυλό σας-Ένας 
ήχος ακούγεται με κάθε επιλογή.

• MENU - για να επιλέξετε το
επιθυμητό πρόγραμμα ψησίματος .

• WEIGHT - για να ρυθμίσετε το
επιθυμητό βάρος φρατζόλας.

• COLOR BURNING - για να ρυθμίσετε
το επιθυμητό  χρώμα της κόρας.

•+ TIME και -TIME --- για τη ρύθμιση 
καθυστέρησης ή για 
τον καθορισμό του χρόνου
επεξεργασίας .

• BAKE- σύντομη επιλογή στο
πρόγραμμα Bake (16).

• MIX - σύντομη επιλογή στο
πρόγραμμα Mix (12).

• START / STOP - ξεκινά, παύει ή
ακυρώνει τη λειτουργία.

• ΡΥΘΜΙΣΗ - παρέχει μια σύντομη
επιλογή στο πρόγραμμα

Homemade (17) και μεταβαίνει 
στις διάφορες φάσεις 
του προγράμματος
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ
Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν από τη λειτουργία της συσκευής και 
αποθηκεύστε για περαιτέρω αναφορά. Μην επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε αυτή 
τη συσκευή για άλλη χρήση εκτός από την προβλεπόμενη χρήση που περιγράφεται 
στις παρούσες οδηγίες. Οποιαδήποτε άλλη χρήση, ιδιαίτερα κακή χρήση, μπορεί να 
προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς ή ζημιές από ηλεκτροπληξία, κινούμενα 
μέρη, ζέστη, κρύο ή φωτιά.

Αυτές οι οδηγίες αποτελούν ουσιαστικό μέρος της συσκευής. Μην περάσετε τη 
συσκευή χωρίς αυτό το φυλλάδιο σε τρίτους.

Οποιαδήποτε λειτουργία, επισκευή και τεχνική συντήρηση της συσκευής ή 
οποιουδήποτε μέρους της, εκτός από αυτές που περιγράφονται σε αυτές τις 
οδηγίες, επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο σε εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκεύων.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
• Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση και δεν προορίζεται για
χρήση σε κινούμενα οχήματα. Μην λειτουργείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε
υγρές ή βρεγμένες περιοχές ή σε εξωτερικούς χώρους. Οποιαδήποτε χρήση των
αξεσουάρ, εξαρτημάτων ή ανταλλακτικών εξαρτημάτων που δεν συνιστώνται από
τον κατασκευαστή ή ζημιά με οποιοδήποτε τρόπο μπορεί να οδηγήσει  σε
τραυματισμούς σε άτομα ή / και ζημιά.

• Ελέγξτε το σύνολο της συσκευής και των μερών του σε τακτική βάση για τη
σωστή λειτουργία, ειδικά το καλώδιο τροφοδοσίας (π.χ. έλεγχος για την
παραμόρφωση, αποχρωματισμός, ρωγμές, διαβρωμένες ακίδες  βύσματος
ρεύματος). Μην θέτετε τη συσκευή σε λειτουργία όταν η συσκευή ή οποιοδήποτε
τμήμα της ενδέχεται να καταστραφεί, για να αποφύγετε κίνδυνο πυρκαγιάς,
ηλεκτροπληξίας ή οποιουδήποτε άλλου τραυματισμού ή / και ζημιάς. Η συσκευή ή
τα εξαρτήματά της ενδέχεται να υποστούν ζημιά, εάν η συσκευή έχει υποστεί μη
αποδεκτές καταπονήσεις (π.χ. υπερθέρμανση, μηχανική ή ηλεκτροπληξία) ή αν
υπάρχουν ρωγμές, μέρη που έχουν  υποστεί   υπερβολική φθορά ή τήξη ή
στρεβλώσεις (π.χ. ή ραγισμένα), ή εάν υπάρχει οποιοδήποτε είδος της βλάβης
(π.χ. κινητήρας κολλάει, υγρό ή ζύμη χύνεται, υπερθέρμανση, βγαίνει καπνός ). Εάν
εμφανιστεί μία από αυτές τις περιπτώσεις κατά τη διάρκεια της λειτουργίας,
αποσυνδέστε αμέσως τη συσκευή. Επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο  κέντρο
επισκευών  για εξέταση ή / και επισκευή.

• Χρησιμοποιήστε τη συσκευή σε ένα καλά προσβάσιμο, σταθερό, επίπεδο, ξηρό
και κατάλληλο μεγάλο τραπέζι ή πάγκο που είναι ανθεκτικός σε νερό,  λίπος και
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θερμότητα. Η συσκευή θα δονείται δυνατά κατά τη λειτουργία του κινητήρα και, 
παρά τα αντιολισθητικά πόδια, θα μπορούσε να κινηθεί γύρω από το τραπέζι ή τον 
πάγκο. Έτσι, είναι πολύ σημαντικό να εξασφαλίσουμε μια πραγματικά σταθερή 
βάση σε μια επίπεδη επιφάνεια. Η συσκευή δεν πρέπει να ταλαντεύεται, να γέρνει 
ή  να γλιστράει στο τραπέζι  ή στον πάγκο. Επιπλέον, να διατηρείτε μια κατάλληλη 
απόσταση (τουλάχιστον 30 cm σε κάθε πλευρά) στις άκρες του χώρου εργασίας και 
σε άλλα αντικείμενα. Κατά τη λειτουργία, αφήστε τουλάχιστον  1 μέτρο ελεύθερο 
χώρο πάνω από τη συσκευή για να αποφύγετε ζημιές λόγω θερμότητας και 
συμπύκνωσης και για ανεμπόδιστη πρόσβαση. Μην θέτετε τη συσκευή σε 
λειτουργία κάτω από κρεμώμενες σανίδες  ή φωτιστικά.

• Να διατηρείτε πάντα τη συσκευή και το τραπέζι ή τον πάγκο καθαρό
και στεγνό  και να σκουπίζετε αμέσως τα χυμένα υγρά. Τα ελαστικά πέλματα μπορεί
να αφήσουν επίμονους λεκέδες σε ορισμένες επιφάνειες. Έτσι, είναι καλή
συμβουλή να τοποθετήσετε τη συσκευή σε θερμικά ανθεκτικό πατάκι ή πλάκα.
Ωστόσο, μην τοποθετείτε ύφασμα ή χαρτί ή άλλα ξένα αντικείμενα κάτω ή πάνω
από τη συσκευή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, για να αποφύγετε κίνδυνο
πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας και υπερθέρμανσης. Μην τοποθετείτε τη συσκευή ή τα
θερμά μέρη της (π.χ. τον κάδο) πάνω από ένα καλώδιο τροφοδοσίας ή σε
επιφάνειες ευαίσθητες στη θερμότητα, το λίπος ή την υγρασία ή κοντά στην άκρη
του τραπεζιού ή του πάγκου ή σε υγρές  ή κεκλιμένες επιφάνειες.

• Η συσκευή αυτή ΔΕΝ  προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων
των  παιδιών  ) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή
έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν τους έχει δοθεί εποπτεία ή οδηγίες
σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Τα
παιδιά πρέπει πάντοτε να εποπτεύονται για να εξασφαλίσουν ότι δεν παίζουν με
τη συσκευή ή οποιοδήποτε τμήμα της ή τη συσκευασία. Διατηρείτε πάντα τη
συσκευή σε στεγνή κατάσταση, χωρίς πάγο και καθαρή και όπου τα μικρά παιδιά
δεν μπορούν να την φτάσουν. Μην  αφήνετε  τη συσκευή ή οποιοδήποτε τμήμα της
χωρίς επιτήρηση, όταν είναι κοντά σε μικρά παιδιά.

• Μην τοποθετείτε τη συσκευή ή οποιοδήποτε τμήμα της σε περιοχή ή πάνω
ή κοντά σε  θερμές επιφάνειες (π.χ. καυστήρα, θερμάστρα ή φούρνο). Μην
χρησιμοποιείτε τη συσκευή ή οποιαδήποτε μέρη της συσκευής με οποιαδήποτε
άλλη συσκευή ή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό (π.χ. ξήρανση τροφίμων ή άλλων
υλικών). Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά  τη συσκευή για την επεξεργασία τροφίμων
που είναι κατάλληλα για κατανάλωση. Να  μην στεγνώσει ή να αποθηκεύσει
οποιαδήποτε τρόφιμα ή ξένα αντικείμενα μέσα στη συσκευή. Πριν από τη
λειτουργία, να βεβαιώνεστε πάντα ότι η συσκευή έχει συναρμολογηθεί και
συνδεθεί  πλήρως και σωστά σύμφωνα με τις οδηγίες αυτού του  φυλλαδίου. Μη
χειρίζεστε τη συσκευή ή οποιοδήποτε τμήμα της με βία. Οι σχισμές εξαερισμού στο
περίβλημα  πρέπει πάντα να είναι ανεμπόδιστες.



• Ο κάδος πάγου, το κιβώτιο ταχυτήτων και ο αναδευτήρας δεν πρέπει ποτέ να
θερμαίνονται ή να ακουμπούν θερμές επιφάνειες (π.χ. φούρνος, καυστήρας,
εστία) για να αποφεύγεται ο κίνδυνος έκρηξης, τήξης και παραμόρφωσης. Μη
χρησιμοποιείτε τον κουβά πάγου, το κιβώτιο ταχυτήτων και τον αναδευτήρα  με
οποιοδήποτε πρόγραμμα της συσκευής εκτός από το πρόγραμμα παγωτού! Μην
φέρετε τον κάδο πάγου σε επαφή με ζεστές επιφάνειες ή ζεστά υγρά. Το ψυκτικό
υγρό μέσα στον κάδο πάγου θα επεκταθεί έντονα όταν θερμανθεί,
αναστέλλοντας έτσι τον κάδο πάγου και προκαλώντας κίνδυνο σοβαρών
τραυματισμών και ζημιών. Αφού ψύξετε τον κάδο πάγου στον καταψύκτη,
προστατεύστε πάντα τα χέρια σας με γάντια πριν αγγίξετε τον κάδο πάγου. ΠΟΤΕ
μην αγγίζετε τον κάδο πάγου με υγρό δέρμα, όταν έχει κρυώσει στην
κατάψυξη. Διαφορετικά, το δέρμα σας θα παγώσει αμέσως το δοχείο πάγου,
προκαλώντας σοβαρά παγετά και τραυματισμούς.

• Μην κρατάτε τα χέρια σας ή άλλα ξένα σκεύη (π.χ. ρούχα, σκεύη μαγειρέματος)
στο θάλαμο θέρμανσης ή στο δοχείο ψωμιού, με τη συσκευή συνδεδεμένη στο
ρεύμα. Μην χρησιμοποιείτε σκληρά,κοφτερά  ή αιχμηρά  αντικείμενα (π.χ.
μαχαίρια, πιρούνια, ξύστρα μετάλλων) με τη συσκευή ή  οποιοδήποτε   μέρος  της.

• Να μην συμπληρώσετε παραπάνω ζύμη από 1000 gr συνολικά.
Διαφορετικά συστατικά ή ζύμη μπορεί να τρέξει  έξω  από το  κάδο ψωμιού
και να φθάσει το καυτά στοιχεία  θέρμανσης ,  προκαλώντας  υπερθέρμανση,
πυρκαγιά ή / και ηλεκτρικό σοκ. Βεβαιωθείτε ότι το εξωτερικό μέρος του κάδου
ψωμιού είναι εντελώς καθαρό και στεγνό πριν το τοποθετήσετε στο θάλαμο
θέρμανσης. Πάντα σκουπίζετε χυμένα υγρά αμέσως. Εάν έχουν εξαντληθεί ή έχουν
χυθεί υγρά στο περίβλημα, αποσυνδέστε αμέσως τη συσκευή και καθαρίστε τη
συσκευή (δείτε: "Φροντίδα και καθαρισμός").

• Πάντοτε αποσυνδέετε τη συσκευή και περιμένετε έως ότου ακινητοποιηθεί ο
κινητήρας, προτού συναρμολογήσετε ή αποσυναρμολογήσετε κάποια εξαρτήματα
(π.χ. κάδος ψωμιού). Επιπλέον, αφήστε τη συσκευή να κρυώσει, προτού
μετακινήσετε ή καθαρίσετε τη συσκευή. Πάντα αποσυνδέετε τη συσκευή, όταν δεν
τη χρησιμοποιείτε. Πάντα να κρατάτε  το περίβλημα και στις δύο  πλευρές  κοντά
στο κάτω μέρος για να μετακινήσετε τη συσκευή.  Μην κρατάτε τη συσκευή από το
καπάκι, τη λαβή του καπακιού, τη λαβή του κάδου ψωμιού ή το καλώδιο
τροφοδοσίας για τη μετακίνηση της συσκευής. Μην τοποθετείτε σκληρά και / ή
βαριά ξένα αντικείμενα πάνω ή μέσα στη συσκευή ή σε οποιοδήποτε τμήμα
της .

• Μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικές χημικές ουσίες, λειαντικά καθαριστικά ή
επιθέματα καθαρισμού (π.χ. λευκαντικό, καθαριστικό φούρνου, μεταλλικά
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επιθέματα  καθαρισμού) για καθαρισμό, ώστε να αποφευχθεί ζημιά στις
επιφάνειες.

• Μην τοποθετείτε τη συσκευή ή οποιοδήποτε τμήμα της ή το καλώδιο
τροφοδοσίας σε αυτόματο πλυντήριο πιάτων.

• Μην αφήνετε να στεγνώσει φαγήτο στη συσκευή. Πάντα να καθαρίζετε τη
συσκευή μετά από κάθε χρήση για να αποφύγετε τη συσσώρευση ψημένων
τροφίμων (βλέπε "Φροντίδα και καθαρισμός"). Διατηρείτε πάντα τη συσκευή και τα
μέρη της, όπου είναι καθαρά.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
Η συσκευή θερμαίνεται ηλεκτρικά. Τοποθετήστε τη συσκευή κοντά σε μια 
κατάλληλη πρίζα τοίχου για να συνδέσετε τη συσκευή απευθείας σε προστατευμένη 
ηλεκτρική παροχή με προστατευτικό αγωγό (γείωση / γείωση) συνδεδεμένο 
σωστά. Βεβαιωθείτε ότι η ονομαστική τάση του ηλεκτρικού δικτύου σας 
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις τάσης της συσκευής (230V, 50Hz,AC, ονομαστική 
για  τουλάχιστον 10Α) για την αποφυγή παρεμβολών  με άλλες συσκευές.

Η τοποθέτηση διακόπτη κυκλώματος με υπολειμματικό ρεύμα (r.c.c.b.) με μέγιστο 
ονομαστικό υπολειπόμενο λειτουργικό ρεύμα 30 mA στο βοηθητικό ηλεκτρικό 
κύκλωμα συνιστάται ιδιαίτερα. Σε περίπτωση αμφιβολίας, επικοινωνήστε με τον 
ηλεκτρολόγο σας για περισσότερες πληροφορίες.

Σε διάφορες χώρες του εξωτερικού, οι προδιαγραφές για τροφοδοτικά ρεύματος 
υπόκεινται σε ασύμβατα πρότυπα. Ως εκ τούτου, είναι πιθανό οι ηλεκτρικές 
τροφοδοσίες σε ξένες χώρες να μην πληρούν τις απαιτήσεις για ασφαλή λειτουργία 
της συσκευής. Έτσι, προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή στο εξωτερικό, 
βεβαιωθείτε ότι είναι δυνατή η ασφαλής λειτουργία.

• Μην χρησιμοποιείτε επιτραπέζια πολύπριζα, εξωτερικό χρονοδιακόπτη, καλώδιο
επέκτασης ή συστήματα τηλεχειρισμού .

• Να χρησιμοποιείτε πάντα καλώδια ρεύματος με προσοχή. Οι ακίδες
του βύσματος   πρέπει να είναι λείες και καθαρές. Πάντα να αποσυνδέετε πλήρως
το καλώδιο τροφοδοσίας πριν τη χρήση. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε καλώδιο
τροφοδοσίας. Τα καλώδια τροφοδοσίας δεν επιτρέπεται ποτέ να είναι
συνδεδεμένα, στριμμένα, τραβηγμένα, τεντωμένα ή συμπιεσμένα.  Να μην αφήνετε
το βύσμα ή το καλώδιο ρεύματος να κρέμεται από την άκρη του τραπεζιού ή του
πάγκου. Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν πρέπει να αγγίζει καυτές επιφάνειες ή
αιχμηρές άκρες. Βεβαιωθείτε ότι κανείς δεν θα τραβήξει τη συσκευή από το
καλώδιο τροφοδοσίας. Προσέξτε να  μην μπλέξετε στο καλώδιο τροφοδοσίας.
Πιάστε πάντα το βύσμα για να αποσυνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας. Μην



αγγίζετε τη συσκευή ή την πρίζα με βρεγμένα χέρια , όταν η συσκευή  είναι 
συνδεδεμένη με το ηλεκτρικό δίκτυο.

• ΜΗΝ στάζετε ή χύνετε υγρά πάνω ή μέσα στο περίβλημα, ή φούρνο , ή το
καλώδιο τροφοδοσίας. Πάντα να εξασφαλίζετε ότι το εξωτερικό του κάδου του
ψωμιού  είναι καθαρό και στεγνό πριν τοποθετήσετε τον κάδο ψωμιού στο
θερμαντήρα. Διαφορετικά, το υγρό μπορεί να εισχωρήσει στο περίβλημα ή στο
στοιχείο θέρμανσης, προκαλώντας κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς. Μη
βυθίζετε τη συσκευή ή το καλώδιο τροφοδοσίας με νερό ή άλλα υγρά. Μην
ρίχνετε ή χύνετε υγρά πάνω /μέσα στο περίβλημα ή στο καλώδιο τροφοδοσίας.
Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε υγρές επιφάνειες. Όταν τα υγρά υπερχειλίζουν ή
χυθούν στο περίβλημα, στο στοιχείο θέρμανσης ή στο καλώδιο τροφοδοσίας,
αποσυνδέστε αμέσως τη συσκευή. Στη συνέχεια, καθαρίστε τη συσκευή και,
αφήνοντας το καπάκι ανοιχτό, αφήστε το να στεγνώσει για τουλάχιστον 1 ημέρα.
Δείτε: "Φροντίδα και καθαρισμός". Μην καθαρίζετε τη συσκευή σε αυτόματο
πλυντήριο πιάτων.

ΥΨΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ - ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ
• Ο Αρτοπαρακευαστής  έχει σχεδιαστεί για το ψήσιμο ψωμιού και κέικ και τη

δημιουργία μαρμελάδας σε οικιακό περιβάλλον. Για το σκοπό αυτό , η συσκευή 
θερμαίνεται ηλεκτρικά. Έτσι, ο ακατάλληλος χειρισμός μπορεί να προκαλέσει 
σοβαρούς τραυματισμούς και ζημιές. Λάβετε υπόψη αυτό το ζήτημα για 
να αποφύγετε τα εγκαύματα και τις ζημιές.

• Εκτός από τα τρόφιμα που περιέχονται, το καπάκι, ο κάδος ψωμιού και το
εξωτερικό της συσκευής μπορούν να ζεσταθούν πολύ κατά τη λειτουργία και 
μετά. Επιπλέον, θερμός ατμός  μπορεί να διαφύγει  από τις σχισμές εξαερισμού 
στο καπάκι.

• Μην ακουμπάτε τις θερμές επιφάνειες με οποιαδήποτε μέρη ή το σώμα σας ή
οποιαδήποτε ευαίσθητα στη θερμότητα ή ευαίσθητα στην υγρασία αντικείμενα 
κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ή  όταν η συσκευή εξακολουθεί να είναι 
ζεστή. Αγγίξτε τη συσκευή και τα εξαρτήματά της μόνο στις χειρολαβές και τα 
στοιχεία χειρισμού κατά τη λειτουργία και στη συνέχεια. Να προστατεύετε 
πάντα τα χέρια σας με γάντια φούρνου, όταν βγάζετε  τον κάδο ψωμιού μετά τη 
λειτουργία. Προσέχετε τον καυτό ατμό και το συμπύκνωμα, όταν ανοίγετε 
το καπάκι.

• Μην μετακινείτε τη συσκευή όταν είναι ακόμα ζεστή. Πάντα να αφήνετε τη
συσκευή να κρυώσει πριν μετακινήσετε ή καθαρίσετε τη συσκευή. Μην 
τοποθετείτε τη συσκευή ή οποιοδήποτε τμήμα της (π.χ. τον κάδο) σε θερμικά 
ευαίσθητες επιφάνειες, όταν είναι ζεστή. Κατά τη μετακίνηση του κάδου



11

ψωμιού πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή ,εάν  περιέχει ζεστά υγρά.
Βεβαιωθείτε ότι κρατάτε τη στάθμη του κάδου ψωμιού  όταν είναι γεμάτος με 
καυτό περιεχόμενο (π.χ. μαρμελάδα) για να αποφύγετε τα σοβαρά εγκαύματα
και τις ζημιές.

• Πρέπει να κρατάτε το καπάκι κλειστό κατά τη λειτουργία. Ωστόσο, ακόμα
και όταν το καπάκι είναι σωστά κλειστό, ο ατμός μπορεί να διαφύγει από κάτω 
από το καπάκι κατά τη λειτουργία και στη συνέχεια. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για 
τις σχισμές εξαερισμού στο καπάκι. Μην κρατάτε κατά τη διάρκεια της 
λειτουργίας τμήματα του σώματός σας ή άλλα ευαίσθητα  αντικείμενα πάνω 
στη συσκευή. Το συμπύκνωμα μπορεί να συσσωρευτεί κάτω από το καπάκι και 
να στάξει, όταν ανοίγετε το καπάκι. Προσοχή στον καυτό ατμό και το
συμπύκνωμα κατά το άνοιγμα του καπακιού.

• ΜΗΝ μαγειρεύετε αλκοολούχα υγρά ή αλκοολούχα τρόφιμα υψηλής απόδοσης
(π.χ. ζυμωμένο κρασί, ποτό) μέσα στη συσκευή. Μην ρίχνετε αλκοολικό υγρό 
πάνω / μέσα στη συσκευή για να αποφύγετε κίνδυνο έκρηξης 
και πυρκαγιάς.

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ - ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΩΝ
Πάντοτε αποσυνδέετε τη συσκευή από τη πρίζα όταν δεν τη χρησιμοποιείτε και πριν 
αφαιρέσετε τον κάδο ψωμιού ή τον κάδο πάγου για να αποφύγετε τραυματισμούς 
εξαιτίας των εργασιών ζύμωσης. Μην  τοποθετείτε τα χέρια, τα μαλλιά, τα ρούχα 
σας ή άλλα αντικείμενα (π.χ. σκεύη μαγειρέματος) στον κάδο ψωμιού ή στη 
θέρμανση με τη συσκευή συνδεδεμένη στο τροφοδοτικό. Πάντα να εξασφαλίζετε
ότι ο κάδος ψωμιού ή ο κάδος πάγου έχει ασφαλίσει σωστά στη σύζευξη των 
εργασιών ζύμωσης, πριν από τη σύνδεση  της  συσκευής με το ηλεκτρικό ρεύμα.

ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ
Ο κάδος ψωμιού και ο αναδευτήρας ζύμης παρέχονται με αντικολλητική
επένδυση. Ακόμα και χωρίς τη χρήση πρόσθετου λίπους, τα τρόφιμα δεν θα 
κολλήσουν στις επικαλυμμένες επιφάνειες. Παρακαλείστε να  συμμορφώθείτε 
με τις ακόλουθες προφυλάξεις:

• Πριν από την πρώτη χρήση , σκουπίστε τις αντικολλητικές επενδύσεις του κάδου
ψωμιού και αναδευτήρα με λίγο βούτυρο ή μαργαρίνη.  Συνεπώς , δεν υπάρχει
καμία ανάγκη να λαδώσετε τον κάδο ψωμιού για  ψήσιμο.

• Μην χρησιμοποιείτε τη φόρμα ψωμιού ή τον αναδευτήρα ζύμης, αν η
αντικολλητική επίστρωση είναι γδαρμένη,ραγισμένη ή αποσυνδεδεμένη 
λόγω υπερθέρμανσης.



• Χρησιμοποιείτε μόνο ξύλινα ή ανθεκτικά στη θερμότητα πλαστικά σκεύη
μαγειρικής με τη συσκευή. Μην χρησιμοποιείτε σκληρά ή αιχμηρά αντικείμενα 
για ξύσιμο, ανάδευση ή κοπή πάνω στο επικάλυμμα. Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι 
για ζημιά στην αντικολλητική επικάλυψη, εάν έχουν χρησιμοποιηθεί μεταλλικά 
σκεύη ή παρόμοια αντικείμενα.  Να μην  χρησιμοποιείτε κανένα σπρέι για
αντικολλητικές επιστρώσεις  ή είδη καθαρισμού φούρνου.

• Οι αντικολλητικές επιστρώσεις ελαχιστοποιούν την προσπάθεια καθαρισμού.
Μην χρησιμοποιείτε λειαντήρες ή λειαντικά σύρματα  για καθαρισμό.  Ακόμα 
και τα επίμονα υπολείμματα μπορούν να αφαιρεθούν μέσω ενός μαλακού 
σφουγγαριού ή μαλακής βούρτσας νάυλον και ζεστού νερού.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μοντέλο: Αρτοπαρασκευαστής «Design Bread

Maker Advanced» 

Art.-No. 42823 

Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: 230-240V AC, 50/60Hz

Μέγιστη κατανάλωση ενέργειας: 550W 

Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας: περίπου 115cm

Βάρος (συμπ.κάδουψωμιού): περίπου 4.63kg

Διαστάσεις (ΠxΒxΥ): περίπου 34.8cmx27.6cmx30.5cm

Χωρητικότητα κάδου ψωμιού: μέγιστη 1.000g

Διαστάσεις κάδου πάγου: διάμετρος=14.2cm,height:12.0cm

Χωρητικότητα κάδου πάγου: μέγιστη 0.7λίτρα
Πιστοποίηση:

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΡΤΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΣΑΣ
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον αυτόματο Αρτοπαρασκευαστή για να ψήσετε 
ψωμί και κέικ ανάλογα με το γούστο σας. Για αυτό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 
έτοιμα για χρήση μείγματα ψησίματος ή να δημιουργήσετε τις δικές σας συνταγές.
Επίσης ο παρασκευαστής ψωμιού μπορεί να ζυμώνει τη ζύμη για χυλοπίτες, πίτσα ή 
ρολά. Επιπλέον, μπορείτε να κάνετε μαρμελάδα και πάγο. Για αυτούς τους λόγους, 
μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε 17 διαφορετικά προγράμματα. Βλέπε: 
"Προγράμματα του Αρτοπαρασκευαστή".  Επιπλέον, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 
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τη λειτουργία  χρονοδιακόπτη του Αρτοπαρασκευαστή για μια καθυστερημένη 
εκκίνηση των προγραμμάτων ψησίματος 1-9. Με αυτόν τον τρόπο,  το ψωμί σας θα 
είναι απόλυτα φρέσκο,  όποτε θέλετε .  Δείτε: "Χρήση του χρονοδιακόπτη".

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για ξήρανση ή αποθήκευση 
τροφίμων ή άλλων ξένων αντικειμένων.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Ο παρασκευαστής ψωμιού μπορεί να λειτουργήσει καλά σε ένα ευρύ φάσμα 
θερμοκρασίας, αλλά μπορεί να υπάρξουν αλλαγές στα μεγέθη των καρβελιών που 
παράγονται ανάλογα με τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος χώρου. Προτείνουμε 
ότι η θερμοκρασία χώρου πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ + 15 °C και + 34 °C.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΩΝ ΚΟΥΜΠΙΩΝ
Κάθε φορά που αγγίζετε ένα κουμπί, ακούγεται ένα σήμα. Τα κουμπιά πρέπει να 
αγγίζονται μόνο ελαφρώς.

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά του Αρτοπαρασκευαστή για να λειτουργήσετε τις 
παρακάτω λειτουργίες:

Κουμπί Λειτουργία

MENU Επιλογή του επιθυμητού προγράμματος (προεπιλογή: 1). Ο αριθμός του 
προγράμματος εμφανίζεται στην κορυφή της οθόνης LCD. Εμφανίζεται μια λίστα με 
τα διαθέσιμα προγράμματα στην αριστερή πλευρά του καπακιού. Κάθε φορά που 
αγγίζετε αυτό το κουμπί, η συσκευή θα μεταβαίνει στον επόμενο αριθμό 
προγράμματος ενώ θα ακούγεται ένα ηχητικό σήμα. Η συσκευή θα περνάει από τα 
προγράμματα. Μετά τον αριθμό 17, θα επιστρέψει ξανά στον αριθμό 1 .

STΑRT
PAUSE 
STOP 

Αυτό το κουμπί START / STOP ξεκινάει το επιλεγμένο πρόγραμμα ή διακόπτει / 
ακυρώνει το τρέχον πρόγραμμα ή τη λειτουργία θέρμανσης.
Για να ακυρώσετε ένα πρόγραμμα, κρατήστε το δάχτυλό σας μέχρι να ακουστεί 
ένα σήμα (περίπου 3 δευτερόλεπτα). ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν ακυρώνετε ένα πρόγραμμα, 
όλες οι ρυθμίσεις διαγράφονται. Δεν υπάρχει τρόπος να συνεχιστεί το πρόγραμμα 
που χρησιμοποιήθηκε πρόσφατα. Έτσι, αγγίξτε μόνο αυτό το κουμπί σύντομα, εάν 
θέλετε να διακόψετε τη λειτουργία και να προσθέσετε επιπλέον συστατικά.
Εναλλακτικά, αποσυνδέστε τη συσκευή από τη πρίζα για όχι περισσότερο από 10 
λεπτά.



BURNING 

COLOR 

(ΧΡΩΜΑ)

Επιλέγει το επιθυμητό χρώμα του 
ψωμιού:ελαφρύ,μέτριο,σκούρο.Προεπιλογή:μέτριο Η επιλογή σας συμβολίζεται 
μέσω ενός εικονιδίου στο κάτω μέρος της οθόνης LCD. Αυτή η ρύθμιση είναι 
διαθέσιμη για τα προγράμματα 1 έως 9.

Κουμπί Λειτουργία

WEIGHT 

(ΒΑΡΟΣ)

Χρησιμοποιήστε το για να ορίσετε τη συνολική ποσότητα των συστατικών. Η 
επιλογή σας εμφανίζεται στην κορυφή της οθόνης LCD. Οι ακόλουθες ρυθμίσεις 
είναι διαθέσιμες:
• 1000 g - για συνολική ποσότητα μέχρι 1000 g (1 kg).
• 750 g- για συνολική ποσότητα όλων των  συστατικών
μεταξύ 500 g και 750 g (Προεπιλεγμένη).
• 500 g - για συνολική ποσότητα όλων των συστατικών μέχρι 500 g.
Συμβουλή: Με ποσότητα που δεν επαρκεί για τη συνολική ποσότητα των
συστατικών που έχετε επιλέξει, το ψωμί σας μπορεί να μην γίνει εντελώς ή πολύ
ξηρό και σκοτεινό. Αν δεν γίνει, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα Bake
(16) για πρόσθετο ψήσιμο. Δείτε: "Εφαρμογή κάποιου πρόσθετου χρόνου
ψησίματος".
Αυτό το κουμπί είναι ενεργό μόνο για τα προγράμματα 1-9.+TIME

and

-TIME

(ΧΡΟΝΟΣ)

Χρησιμοποιήστε αυτά τα κουμπιά για να ρυθμίσετε τη χρονική διάρκεια μέχρι 
να ολοκληρωθεί.
• Με τα προγράμματα 1-9, 12, 14 και 17 μπορείτε να ρυθμίσετε μια 
καθυστερημένη εκκίνηση του επιλεγμένου προγράμματος. Στην περίπτωση 
αυτή, η κλεψύδρα · θα αναβοσβήνει στην οθόνη LCD. Ο καθορισμένος χρόνος 
θα περιλαμβάνει τον χρόνο
• επεξεργασίας του επιλεγμένου προγράμματος. Δείτε: "Χρήση του 
χρονοδιακόπτη"

• Με τα προγράμματα 11, 13, 15 και 16 εισάγετε τον χρόνο επεξεργασίας. Σε 
αυτήν την περίπτωση, ο χρόνος αναβοσβήνει στην οθόνη LCD. Πρέπει να 
επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση της ώρας σας μέσω του κουμπιού START /  STOP, 
πριν κάνετε άλλες ρυθμίσεις ή ξεκινήσετε το πρόγραμμα.
• Με το πρόγραμμα 10 (Μαρμελάδα) η ρύθμιση ώρας δεν  είναι διαθέσιμη και 
τα κουμπιά αυτά είναι ανενεργά.
Σε όλες τις περιπτώσεις, επιλέγετε το χρόνο μέχρι να ολοκληρωθεί το φαγητό 
σας. Έτσι, η ελάχιστη και η μέγιστη διάρκεια χρόνου εξαρτάται από το τρέχον 
επιλεγμένο πρόγραμμα.
Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, επιλέξτε πρώτα το επιθυμητό 
πρόγραμμα (MENU) και, αν ισχύει, το ΒΑΡΟΣ και το βαθμό χρώματος 
(BURNING COLOUR). Στη συνέχεια ρυθμίστε την ώρα.
Συμβουλή: Με το δάκτυλό σας κρατημένο στο κουμπί, η ρύθμιση ώρας θα 
εκτελείται αυτόματα μέχρι να αφαιρέσετε το δάχτυλό σας. 
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Κουμπί Λειτουργία

BAKE 

(ΨΗΣΙΜΟ)

Αυτό το κουμπί θα επιλέξει απευθείας το πρόγραμμα ψησίματος 16. Απλώς 
αγγίξτε αυτό το κουμπί και στη συνέχεια το πλήκτρο START / STOP για την 
επιλογή και εκκίνηση του προγράμματος 16.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η λειτουργία χρονοδιακόπτη δεν είναι διαθέσιμη με το πρόγραμμα 
Bake 16. Αντ 'αυτού, μπορείτε να αλλάξετε το χρόνο ψησίματος μέσω των 
πλήκτρων +TIME και - TIME. Προεπιλογή: 30 λεπτά.

MIX 

(ΜΕΙΓΜΑ)

Αυτό το κουμπί είναι ο άμεσος τρόπος επιλογής του προγράμματος 12 (Mix).
Απλώς αγγίξτε αυτό το κουμπί και το πλήκτρο START / STOP για την επιλογή και 
εκκίνηση του προγράμματος 12.

SETTINGS 

(ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ)

Επιλέγει το πρόγραμμα Homemade (17).

Με επιλεγμένο το πρόγραμμα Σπιτικό, αυτό το κουμπί μεταβαίνει στις διάφορες 
φάσεις του προγράμματος του Αρτοπαρασκευαστή για να ενεργοποιήσετε την 
είσοδο του δικού σας προγράμματος. Η τρέχουσα φάση και ο αριθμός 
εμφανίζονται στην οθόνη LCD. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά +TIME και - TIME για 
να προγραμματίσετε την επιθυμητή χρονική διάρκεια για κάθε φάση.
Δείτε: "Προγραμματισμός των δικών σας ρυθμίσεων"
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις μεμονωμένες φάσεις του 
προγράμματος, ανατρέξτε στην ενότητα "Φάσεις προγράμματος" και 
"Προγραμματισμός των δικών σας ρυθμίσεων".

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΡΤΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗ
Επιλέγετε το επιθυμητό πρόγραμμα αγγίζοντας το κουμπί MENU. Ο αντίστοιχος 
αριθμός προγράμματος εμφανίζεται στην οθόνη LCD. Ο χρόνος επεξεργασίας 
εξαρτάται από το επιλεγμένο πρόγραμμα. Βλέπε: "Φάσεις προγράμματος".

Αριθ. Λειτουργία Χρήση για...
1 Βασικό ψωμί Για τα λευκά και μικτά ψωμιά που αποτελούνται κυρίως από αλεύρι

σίτου και σίκαλης. Το ψωμί έχει συμπαγή σύσταση. Μπορείτε να 
ρυθμίσετε το χρώμα μέσω του κουμπιού BURNING COLOR .

2 Γαλλικό ψωμί Για ελαφριά ψωμιά από λεπτό αλεύρι. Ο ιδιαίτερος χρόνος και η 
θερμοκρασία κάνουν το ψωμί αφράτο και παράγει μια τραγανή
κρούστα. Δεν είναι κατάλληλο για συνταγές ψησίματος που απαιτούν 
βούτυρο, μαργαρίνη ή γάλα.



3 Ολικής 
αλέσεως

Για τα ψωμιά ζύμης με βαριές ποικιλίες αλεύρων, για παράδειγμα, που 
περιέχουν σημαντική μερίδα (50% και άνω) αλεύρου ολικής αλέσεως. Τα 
ψωμιά με αλεύρι ολικής αλέσεως είναι πιο θρεπτικά, επειδή το αλεύρι 
αλέθεται από ολόκληρο το σιτάρι, συμπεριλαμβανομένου του πίτουρου 
και του φύτρου. Αυτό το αλεύρι παράγει ένα καφέ έως σκούρο καφέ 
ψωμί (με μόνο αλεύρι ολικής αλέσεως). Τα ψωμιά είναι πιο γευστικά και 
υγιεινά. Ωστόσο, το ψωμί θα είναι πιο συμπαγές και βαρύ.

4 Γλυκό ψωμί Για ψωμί με πρόσθετα συστατικά (π.χ. χυμοί φρούτων, τριμμένη καρύδα, 
σταφίδες, αποξηραμένα φρούτα, σοκολάτα ή ζάχαρη) προκαλώντας 
υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη, λίπος και πρωτεΐνες. Αυτά τα 
συστατικά παράγουν μια πιο σκούρα κρούστα. Λόγω μιας μακρύτερης 
φάσης ανόδου, το ψωμί θα είναι ελαφρύ και ευάερο.

5 Ψωμί ρυζιού Όταν χρησιμοποιείτε αλεύρι ρυζιού, το ζυμωμένο μίγμα είναι 
περισσότερο σαν ένα κτύπημα κέικ. Μετά το ζύμωμα, η ζύμη αφήνεται 
να φουσκώσει πριν ψηθεί. Η κρούστα είναι κάπως λεπτότερη και 
μαλακότερη από εκείνη ενός κανονικού ψωμιού αλεύρου σιταριού.

6 Χωρίς 
γλουτένη

Τα συστατικά για τη δημιουργία ψωμιού χωρίς γλουτένη είναι 
μοναδικά. Ενώ πρόκειται για ζυμωτό ψωμί, η ζύμη είναι γενικά πιο 
βρεγμένη και περισσότερο σαν ζύμη. Είναι επίσης ζωτικής σημασίας να 
μην αναμειγνύεται ή ζυμώνεται υπερβολικά η ζύμη χωρίς γλουτένη. 
Υπάρχει μόνο μία φάση αύξησης και λόγω της υψηλής περιεκτικότητας 
σε υγρασία ο χρόνος ψησίματος αυξάνεται. Όλα τα συστατικά πρέπει να 
προστεθούν στην αρχή του κύκλου του προγράμματος.

7 Γρήγορο 
ψωμί

Το ζυμωτήριο, το φούσκωμα και το ψήσιμο εκτελούνται με πολύ γρήγορο 
τρόπο. Αλλά το ψημένο ψωμί είναι συνήθως μικρό, τραχύ και πυκνό.

8 Ψωμί 
φρούτων

Αυτή η ρύθμιση θα ψήσει κανονικά το ψωμί. Γεμίστε με ξηρά και όχι 
κολλώδη φρούτα και  ξηρούς καρπούς στο κουτί των συστατικών που θα 
απελευθερώσει αυτόματα τα συστατικά την κατάλληλη στιγμή. Ωστόσο, 
γεμίστε υγρά, φρέσκα και κολλώδη συστατικά (π.χ. φρέσκα φρούτα, 
φλούδα πορτοκαλιού) απευθείας στο ταψί, μόλις ακουστεί το σήμα. Με 
αυτόν τον τρόπο, τα συστατικά ψήνονται ομοιόμορφα στο ψωμί.

9 Κέικ Το ζύμωμα, το φούσκωμα και το ψήσιμο προγραμματίζονται για την 
κατασκευή του κέικ. Ωστόσο, η σόδα και η σκόνη ψησίματος 
χρησιμοποιούνται για την αύξηση.
Το κουμπί WEIGHT δεν είναι διαθέσιμο με αυτό το πρόγραμμα.

10 Μαρμελάδα Αυτό το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να κάνει σπιτικές μαρμελάδες και 
σάλτσες. Ο αναδευτήρας κρατά τα συστατικά να ανακατεύονται 
αυτόματα. Κάνουν ένα θαυμάσιο συμπλήρωμα στο φρεσκοψημένο ψωμί.
Με αυτό το πρόγραμμα δεν μπορείτε να κάνετε άλλες ρυθμίσεις.
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Αριθ. Λειτουργία Χρήση για...

11 Απόψυξη Παρέχει ένα ζεστό περιβάλλον για την απόψυξη των τροφίμων χωρίς 
μαγείρεμα. Μπορείτε να ρυθμίσετε το χρόνο επεξεργασίας μέσω των 
πλήκτρων +TIME και -TIME. Δεν υπάρχει λειτουργία χρονοδιακόπτη.
Επιπλέον, τα κουμπιά WEIGHT και BURNING COLOUR είναι ανενεργά.

12 Mείγμα Για την παρασκευή μιγμάτων κέικ. Σε αυτό το πρόγραμμα ΔΕΝ γίνεται 
φούσκωμα και ψήσιμο. Τα κουμπιά WEIGHT και BURNING COLOR είναι 
ανενεργά.

13 Ζύμωμα Για τη ζύμωση μιας κάπως βαρύτερης ζύμης μόνο. Δεν υπάρχει 
φούσκωμα και δεν υπάρχει ψήσιμο. Χρησιμοποιείται για τη παρασκευή 
ζύμης για πίτσες, ζυμαρικά και ρολά.
Μπορείτε να ρυθμίσετε το χρόνο επεξεργασίας μέσω των πλήκτρων 
+TIME ή -TIME. Δεν υπάρχει λειτουργία χρονοδιακόπτη.
Τα κουμπιά WEIGHT και BURNING COLOR είναι ανενεργά.

14 Ζύμη Για ζύμωμα και φούσκωμα μαγιάς ζύμης  ΧΩΡΙΣ ψήσιμο. Αφαιρέστε τη 
ζύμη μετά την επεξεργασία. Χρησιμοποιήστε αυτό το πρόγραμμα για να 
φτιάξετε ζύμη για ψωμάκια, πίτσα, αχνιστό ψωμί, κλπ.
Τα κουμπιά WEIGHT και BURNING COLOR είναι ανενεργά.

15 Παγωτό Χρησιμοποιήστε αυτό το πρόγραμμα αποκλειστικά για την κατασκευή 
παγωτού στον κάδο πάγου. Δείτε: "Κάνοντας παγωτό".
Μέσω των κουμπιών +TIME ή  -TIME, μπορείτε να επιλέξετε τον χρόνο 
επεξεργασίας: 20, 25 ή 30 λεπτά. Δεν υπάρχει λειτουργία χρονοδιακόπτη.

16 Ψήσιμο Για επιπλέον ψήσιμο του ψωμιού που είναι πολύ ελαφρύ ή δεν έχει 
ψηθεί. Σε αυτό το πρόγραμμα δεν ζυμώνεται ή φουσκώνει. Για 
παράδειγμα, χρησιμοποιήστε αυτό το πρόγραμμα για το ψήσιμο της 
ήδη παρασκευασμένης ζύμης σε μερίδες ειδικών σχημάτων.
Μπορείτε να ρυθμίσετε το χρόνο επεξεργασίας μέσω των πλήκτρων 
+TIME ή -TIME. Δεν υπάρχει λειτουργία χρονοδιακόπτη.

17 Σπιτικό Αυτό το μέρος στη μνήμη προορίζεται για το δικό σας πρόγραμμα 
ψησίματος. Δείτε: "Προγραμματισμός των δικών σας ρυθμίσεων

18 Γιαούρτι Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να δημιουργήσετε το δικό σας 
γιαούρτι. Απλά χρειάζεσαι φρέσκο γάλα και ζωντανό γαλακτοβάκιλλο 
γιαουρτιού.

Σε ορισμένα προγράμματα (1-9) ακούγεται ένα ηχητικό σήμα κατά τη διάρκεια της 
λειτουργίας και το κουτί των συστατικών θα ανοίξει αυτόματα. Εάν η συνταγή σας 
απαιτεί την προσθήκη άλλων συστατικών (π.χ. φρούτα ή ξηρούς καρπούς), πρέπει 
να προσθέσετε ξηρά και χονδροειδώς κομμένα τρόφιμα στο κουτί των συστατικών 
και αλεύρι ή υγρά, κολλώδη συστατικά αμέσως μόλις ακούσετε το σήμα.Για να 
ακυρώσετε πρόωρα ένα πρόγραμμα ή τη λειτουργία θέρμανσης, κρατήστε 
πατημένο το πλήκτρο START / STOP για 3 δευτερόλεπτα, μέχρι να ακουστεί ένα 
μεγάλο ακουστικό σήμα. Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, αποσυνδέστε τη 
συσκευή από την πρίζα.



ΣΤΑΔΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τους χρόνους επεξεργασίας των φάσεων του 
προγράμματος σε λεπτά. Διαφορετικές καταχωρήσεις χρόνου για μία μόνο 
διαδικασία υποδηλώνουν παραλλαγές λόγω διαφορετικών ρυθμίσεων του μεγέθους 
του καρβελιού (κουμπί WEIGHT) ή του καφέ χρώματος (κουμπί BURNING COLOR).

Στάδιο Προγράμματος Εικονίδιο Προεπιλογές Χρόνος ρυθμιζόμενος 
μεταξυ

Ζύμωμα 1 0:15 1 - 30 λεπτά

Παύση 1 0:03 0 - 30 λεπτά

Ζύμωμα 2 0:20 0 - 30 λεπτά

Παύση 2 0:10 0 - 30 λεπτά

Ζύμωμα 3 0:00 0 - 25 λεπτά

Φούσκωμα 1 0:42 0 - 60 λεπτά

Φούσκωμα 2 0:40 0 - 60 λεπτά

Φούσκωμα 3 0:00 0 - 60 λεπτά

Ψήσιμο 0:30 
Μέτριο χρώμα

0 - 80 λεπτά
Ελαφρύ, μεσαίο, 
σκούρο

Διατήρηση 
θερμοκρασίας

1:00 0 - 60 λεπτά

Λειτουργία 
χρονοδιακόπτη

έως 15 ώρες

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
Στο τέλος των προγραμμάτων ψησίματος (1-9) η συσκευή τίθεται αυτόματα σε
λειτουργία διατήρησης θερμότητας για έως και σε 60 λεπτά (1 ώρα). Σε αυτή τη
λειτουργία, ο θάλαμος θέρμανσης διατηρείται ζεστός. Έτσι, το ψωμί δεν θα 
υγρανθεί  και δεν θα μουσκέψει. Μπορείτε να ακυρώσετε  τη λειτουργία διατήρησης 
θερμότητας  οποιαδήποτε στιγμή, κρατώντας το πλήκτρο START / STOP πατημένο 
για περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα μέχρι ένα ηχητικό σήμα να ακουστεί.
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Αφού ακυρώσετε τη διαδικασία ψησίματος πατώντας το πλήκτρο START / STOP 
για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα, θα χαθούν όλες οι ρυθμίσεις που έχουν 
εισαχθεί προηγουμένως. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να ξεκινήσετε ξανά τη 
διαδικασία ψησίματος (δείτε: "Συμβουλές για καλύτερα αποτελέσματα"). 
Επομένως, για βραχυχρόνιες διακοπές (π.χ. για την προσθήκη άλλων συστατικών 
ή την ώθηση των συστατικών πίσω στον αναδευτήρα ζυμώματος), είναι καλύτερο 
να αποσυνδέσετε τη συσκευή ή να αγγίξετε το κουμπί START / STOP μόνο λίγο για 
να σταματήσετε τη λειτουργία για 3 λεπτά στο μέγιστο. Ωστόσο, λάβετε υπόψη 
ότι η συσκευή θα επαναλάβει τη λειτουργία αυτόματα μετά από 3 λεπτά
.

Σημείωση:

Εάν το πρόγραμμα δεν έχει εισέλθει στη φάση φουσκώματος τη στιγμή που η 
παροχή ρεύματος διακόπτεται για περισσότερο από 10 λεπτά, μπορείτε να 
ξεκινήσετε πάλι το πρόγραμμα χωρίς να συμπληρώσετε νέα συστατικά. Με αυτόν 
τον τρόπο, συνολικά, η ζύμη θα ζυμώνεται για μια κάπως μεγαλύτερη διάρκεια 
χρόνου.

Σημείωση:

Οι ρυθμίσεις σας θα διαγραφούν από τη μνήμη, αφού αποσυνδέσετε τη συσκευή 
από το ρεύμα για περισσότερο από 10 λεπτά. Στη συνέχεια, οι προεπιλογές που 
δίνονται στον παραπάνω πίνακα θα ενεργοποιηθούν και πάλι.

Σημείωση:
 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΝΗΜΗΣ
Όταν επανέλθει το ρεύμα μετά από διακοπή έως 10 λεπτά, το πρόγραμμα θα 
συνεχίσει αυτόματα από το ίδιο σημείο. Δεν χρειάζεται να αγγίξετε το πλήκτρο 
START / STOP. Ωστόσο, εάν η διακοπή ρεύματος διαρκέσει περισσότερο από 10 
λεπτά, το πραγματικό πρόγραμμα ψησίματος θα ακυρωθεί πλήρως.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΚΩΝ ΣΑΣ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
Το πρόγραμμα Homemade  (17) προορίζεται για το δικό σας πρόγραμμα ψησίματος.
Για κάθε στάδιο του προγράμματος, μπορείτε να εισάγετε την επιθυμητή χρονική 
διάρκεια.
Για να απενεργοποιήσετε μια φάση προγράμματος, απλά εισάγετε τη χρονική 
διάρκεια 0:00. Με αυτό τον τρόπο, μπορείτε να βάλετε τις δικές σας ειδικές ιδέες
ψησίματος στην πράξη. Τα στάδια του προγράμματος και οι προκαθορισμένες 
χρονικές διάρκειες δίνονται παραπάνω (βλ.: "Στάδια προγράμματος").



Όταν αγγίζετε το πλήκτρο START / STOP κατά τη διάρκεια του προγραμματισμού, η 
συσκευή θα ολοκληρώσει τον προγραμματισμό, δείχνοντας την πλήρη διάρκεια 
του προγράμματος.

Tip: 

Όπως και με τα περισσότερα άλλα προγράμματα του Αρτοπαρασκευαστή, μπορείτε 
να ξεκινήσετε το Homemade πρόγραμμα σας με καθυστέρηση. Αφού 
ολοκληρώσετε τον προγραμματισμό, απλώς αγγίξτε το + TIME ή -TIME για την 
εφαρμογή της επιθυμητής καθυστέρησης. Η κλεψύδρα ⌛ θα αναβοσβήνει στην 
οθόνη LCD για να δείξει ότι η λειτουργία χρονοκαθυστέρησης είναι ενεργή και 
εμφανίζεται η χρονική διάρκεια μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας ψησίματος. 
Δείτε παρακάτω: "Χρήση του χρονοδιακόπτη".

Tip: 

1. Αγγίξτε το πλήκτρο SETTING για να επιλέξετε το πρόγραμμα Homemade. Ο
αριθμός προγράμματος 17 και ο τρέχων προγραμματισμένος χρόνος
επεξεργασίας θα εμφανιστούν στην οθόνη LCD.

2. Πιέστε ξανά το πλήκτρο SETTING για να μεταβείτε στο πρώτο στάδιο του
προγράμματος. Το εικονίδιο και ο αριθμός του στάδιου του προγράμματος θα
εμφανίζονται με την προκαθορισμένη χρονική διάρκεια που αναβοσβήνει.

3. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά +TIME και -ΤΙΜE για να ορίσετε επιθυμητή
χρονική διάρκεια.

4. Με την επιθυμητή ώρα διάρκειας να αναβοσβήνει στην LCD οθόνη, αγγίξτε το
SETTING για να μεταβείτε στο επόμενο στάδιο του προγράμματος.

5. Επαναλάβετε τα βήματα 3 και 4 μέχρι να προγραμματιστούν όλα τα στάδια του
προγράμματος που αρχίζει με την πρώτη  φάση του ζυμώματος  μέχρι τη
μέγιστη διάρκεια διατήρησης θερμότητας.

6. Μετά το προγραμματισμό, μπορείτε να ξεκινήσετε το Homemade πρόγραμμα
αγγίζοντας το πλήκτρο START / STOP.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ
Η λειτουργία χρονοδιακόπτη επιτρέπει την καθυστέρηση του ψησίματος. Ο χρόνος 
που εμφανίζεται είναι πάντα η χρονική διάρκεια μέχρι την ολοκλήρωση του 
τρέχοντος προγράμματος ψησίματος. Η μέγιστη διάρκεια είναι 15 ώρες, η οποία 
υποδεικνύεται με 15:00. Το ελάχιστο είναι ο χρόνος επεξεργασίας του τρέχοντος 
επιλεγμένου προγράμματος ψησίματος. Με το χρονοδιακόπτη ενεργό, η κλεψύδρα⌛ εμφανίζεται στην οθόνη LCD ως ένδειξη για τη λειτουργία χρονοδιακόπτη.
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Ωστόσο, εάν έχετε ρυθμίσει το χρονοδιακόπτη, πρέπει να τοποθετήσετε όλα τα 
συστατικά μέσα στον κάδο ψωμιού ή στο κουτί των συστατικών (χονδροκομμένα 
καρύδια, ολόκληρα δημητριακά) πριν ξεκινήσετε το πρόγραμμα. Σε αυτή την 
περίπτωση, ωστόσο, τα φρούτα και τα καρύδια πρέπει πάντα να κόβονται σε 
μικρότερα κομμάτια

Σημείωση:

Ο χρόνος καθυστέρησης περιλαμβάνει τον χρόνο ψησίματος του επιλεγμένου 
προγράμματος. Έτσι, μετά το πέρας του εμφανιζόμενου χρόνου, υπάρχει ζεστό ψωμί 
στον Αρτοπαρασκευαστή έτοιμο για να το σερβίρετε αφού τον αφήσετε να κρυώσει 
για μερικά λεπτά.

Tip: 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Με τα προγράμματα 11, 13, 15 και 16, η λειτουργία χρονοδιακόπτη δεν 
είναι διαθέσιμη. Ωστόσο, μέσω των πλήκτρων +TIME και -TIME, θα ρυθμιστεί ο 
χρόνος επεξεργασίας (π.χ. ο χρόνος ψησίματος με το πρόγραμμα 16).

Σε αντίθεση με αυτό, η ρύθμιση του χρονοδιακόπτη για τα προγράμματα 1-9, 12, 14

και 17 ΔΕΝ θα αλλάξει το χρόνο επεξεργασίας οποιασδήποτε φάσης προγράμματος 
του ψησίματος. Αντίθετα, το πρόγραμμα ψησίματος θα ξεκινήσει με καθυστέρηση. 
Έτσι, για να αποφύγετε την υπερθέρμανση των συστατικών σας, είναι σημαντικό να 
παρατηρείτε το σύμβολο κλεψύδρας ⌛ στην οθόνη LCD, ιδιαίτερα όταν 
χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα  Bake (16).

1. Αρχικά, επιλέξτε το πρόγραμμα μέσω του πλήκτρου MENU. Στη συνέχεια
ρυθμίστε το μέγεθος του καρβελιού (κουμπί WEIGHT) και το βαθμό του
χρώματος (κουμπί BURNING COLOR), καθώς αυτές οι ρυθμίσεις μπορεί να
επηρεάσουν το χρόνο επεξεργασίας. Βλέπε: "Εκκίνηση της διαδικασίας
ψησίματος"

2. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα +TIME και -TIME για να ορίσετε τη
χρονική διάρκεια μέχρι να ολοκληρωθεί η εμφάνιση στην οθόνη LCD. Με το
Χρονοδιακόπτη ενεργό, η κλεψύδρα ⌛   αναβοσβήνει στην οθόνη LCD.

3. Αγγίξτε το κουμπί START / STOP για να ξεκινήσετε τη λειτουργία. Το εικονίδιο
κλεψύδρας και οι τελείες της ένδειξης χρόνου θα αναβοσβήσουν στην οθόνη
LCD και η αντίστροφη μέτρηση θα δείξει τον υπόλοιπο χρόνο. Θα έχετε φρέσκο
ψωμί στην επιθυμητή ώρα.

Μην χρησιμοποιείτε τη λειτουργία χρονοδιακόπτη όταν εργάζεστε με συστατικά 
που χαλάνε γρήγορα, όπως αυγά, γάλα, κρέμα γάλακτος ή τυρί. Η ποιότητα 
αυτών των συστατικών θα υποβαθμιστεί, εάν δεν κρυώσουν.

Σημέιωση:



Εάν δεν βγάλετε αμέσως το ψωμί, ο χρόνος διατήρησης θερμότητας 1 ώρας ξεκινάει. 
Δείτε: "Λειτουργία θέρμανσης".

ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τον πίνακα ελέγχου για να προστατεύσετε τον 
Αρτοπαρασκευαστή από τυχόν ακούσια εισαγωγή.

Πατήστε ταυτόχρονα τα κουμπιά WEIGHT και BURNING COLOR για να κλειδώσετε 
τον πίνακα ελέγχου. Ένα σήμα ακούγεται ότι το εικονίδιο του πλήκτρου 
εμφανίζεται στην οθόνη LCD. Εφόσον δεν υπάρχει καμία απόκριση στην επαφή με 
οποιοδήποτε πλήκτρο στον πίνακα ελέγχου. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Με το κλείδωμα του πίνακα ελέγχου, θα απενεργοποιήσετε το 
πλήκτρο START /  STOP! Για να ξεκλειδώσετε τον πίνακα ελέγχου, πιέστε τα κουμπιά 
WEIGHT και BURNING COLOR ταυτόχρονα. Το σήμα ακούγεται και το εικονίδιο του 
πλήκτρου εξαφανίζεται. Ο πίνακας ελέγχου είναι ξανά έτοιμος για την είσοδό σας.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Για μια επιτυχημένη διαδικασία ψησίματος, παρακαλούμε να λάβετε υπόψη τους 
ακόλουθους παράγοντες:
• Ποτέ μην χρησιμοποιείτε μεγαλύτερες ποσότητες από εκείνες που καθορίζονται
στο παρόν φυλλάδιο. Μην συμπληρώσετε περισσότερα από 1000 g συνολικά.
Πολύ μεγάλη ζύμη μπορεί να βγει από τον κάδο και να πέσει στα καυτά στοιχεία
θέρμανσης, δημιουργώντας έτσι κίνδυνο υπερθέρμανσης, πυρκαγιάς και
ηλεκτροπληξίας.

• Ένα σημαντικό βήμα για την παρασκευή καλού ψωμιού είναι η ακριβής μέτρηση των
συστατικών. Ακόμα και μικρές αποκλίσεις από τις ποσότητες που καθορίζονται στη
συνταγή μπορεί να επηρεάσουν τα αποτελέσματα ψησίματος. Πρέπει να μετρήσετε τη
σωστή ποσότητα από τα υγρά (νερό, γάλα, λάδι) μέσω κυπέλλων μέτρησης ή κουταλιών
μέτρησης. Κατά τη μέτρηση του λαδιού, το δοχείο μέτρησης πρέπει να είναι εντελώς
στεγνό. Τα στερεά συστατικά (αλεύρι, ζάχαρη, ξηροί καρποί κ.λπ.)  πρέπει να μετρηθούν
μέσω ζυγαριών κουζίνας για να ληφθούν τα σωστά ποσά.

• Εάν δεν διαθέτετε ζυγαριά κουζίνας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε φλιτζάνια μέτρησης
και κουτάλια ακόμα και για στερεά συστατικά. Ωστόσο, το δοχείο μέτρησης πρέπει
να παρέχει την κατάλληλη κλίμακα. Αυτό είναι ζωτικής σημασίας, όπως το βάρος των
διαφόρων στερεών συστατικών διαφέρουν σε όγκο από  το όγκο του  νερού με το  ίδιο
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βάρος. Βάλτε στέρεα συστατικά  μέσα στο δοχείο μέτρησης και ευθυγραμμίστε την 
επιφάνεια στο σωστό ύψος. Με τα περισσότερα δοχεία μέτρησης, μην παραβιάζετε ή 
συσσωρεύετε τα τρόφιμα στο δοχείο μέτρησης. Καθώς αυτό το πρόσθετο ποσό  θα 
επηρέαζε σημαντικά το αποτέλεσμα .

• Απαραίτητο για καλά αποτελέσματα είναι η σειρά τοποθέτησης των συστατικών
μέσα στο κάδο ψωμιού. Γενικά, θα πρέπει πρώτα να προσθέσετε όλα τα υγρά, στη
συνέχεια τη ζάχαρη, το αλάτι, τα μπαχαρικά και τα φρούτα. Στη συνέχεια, βάλτε το
αλεύρι πάνω από τα υγρά χωρίς ανάδευση. Προσθέστε ζύμη ή σκόνη ψησίματος /
σόδα ως το τελευταίο συστατικό πάνω από το στρώμα αλεύρου. Με αυτόν τον τρόπο,
βεβαιωθείτε ότι η  ζύμη δεν θα έρθει σε επαφή με το αλάτι και τα υγρά.

• Κατά τη διάρκεια των προγραμμάτων ψησίματος 1-9, μετά το ζύμωμα για λίγο, θα
ακουστούν σύντομα ακουστικά σήματα και ο κάδος των συστατικών θα ανοίξει
αυτόματα, εκκενώνοντας το περιεχόμενό του στον κάδο. Ωστόσο, ορισμένα συστατικά
δεν μπορούν να προστεθούν μέσω του κουτιού των συστατικών (πολύ υγρά ή
κολλώδη τρόφιμα ή σκόνη). Αυτά τα συστατικά πρέπει να προστεθούν αμέσως με το
άνοιγμα του καπακιού, και την έκχυση των συστατικών απ 'ευθείας εντός του κάδου
ψωμιού.

• Εάν προστεθούν φρούτα πολύ σύντομα, η γεύση θα εξατμιστεί κατά τη διαδικασία
ανάμειξης. Έτσι, περιμένετε για το σήμα για να προσθέσετε αυτά τα συστατικά.

• Για πολλά προγράμματα του αρτοπαρασκευαστή, μπορείτε να ρυθμίσετε την
καθυστέρηση έναρξης του προγράμματος χρησιμοποιώντας το χρονοδιακόπτη (δείτε:
"Χρήση του χρονοδιακόπτη"). Εάν έχετε ρυθμίσει το χρονοδιακόπτη, θα πρέπει να
τοποθετήσετε όλα τα συστατικά μέσα στον κάδο του ψωμιού ή / και τα συστατικά
πριν ξεκινήσετε το πρόγραμμα. Ωστόσο, αυτό είναι καλύτερο να κόψετε φρούτα και
ξηρούς καρπούς σε μικρότερα κομμάτια.

• ΜΗ χρησιμοποιείτε τη λειτουργία χρονοδιακόπτη, όταν εργάζεστε με ευπαθή
συστατικά όπως αυγά, γάλα, κρέμα γάλακτος ή τυρί. Η ποιότητα αυτών των
συστατικών θα υποβαθμιστεί, όταν δεν κρυώσουν.

• Για την παρασκευή ζύμης μαγιάς, όλα τα συστατικά θα πρέπει να έχουν   δωματίου
θερμοκρασία (20 - 25 °C) για να διατηρηθεί ένα ιδανικό αποτέλεσμα φουσκώματος
της ζύμης.

• Το ψωμί θα διατηρείται ζεστό για έως και 1 ώρα μετά το πέρας της διαδικασίας
ψησίματος. Αυτό εμποδίζει το ψωμί να γίνει πολύ υγρό λόγω συμπυκνώματος. Βγάλτε
το ψωμί σας έξω από τη συσκευή κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου θερμάνσεως .

• Αμέσως ξεπλύνετε τον κάδο με ζεστό νερό μετά την αφαίρεση του ψωμιού. Αυτό



αποτρέπει τυχόν συσσώρευση υπολειμμάτων τροφίμων στον βραχίονα. Σε αντίθετη 
περίπτωση, ο αναδευτήρας ζύμωσης μπορεί να κολλήσει στον βραχίονα.

• Εάν αφαιρέσετε τον αναδευτήρα ζύμωσης  μετά το τελευταίο ζύμωμα της ζύμης, 
το ψωμί  θα παραμείνει άθικτο, όταν το αφαιρέσετε από τον κάδο ψωμιού.

• Σε περίπτωση ακούσιας ακύρωσης ενός τρέχοντος προγράμματος ψησίματος (π.χ. 
όταν προσθέτετε άλλα συστατικά ή αφαιρώντας τον αναδευτήρα ζύμωσης), 
μπορείτε να ολοκληρώσετε την ήδη προετοιμασμένη ζύμη επιλέγοντας τα 
προγράμματα  Knead, Μix ή Dough για περαιτέρω προετοιμασία και / ή Bake ( Αριθ. 
16) για το ψήσιμο σύμφωνα με τη συνταγή σας. Δείτε επίσης: "Προγράμματα του 
Αρτοπαρασκευαστή" για τις απαιτούμενες διαδικασίες ή "Εφαρμογή κάποιου 
επιπλέον χρόνου ψησίματος ". 

Συστατικά ψωμιού

Αλεύρι για 
Ψωμί

Το αλεύρι ψωμιού έχει υψηλή περιεκτικότητα σε γλουτένη και μεγάλη ικανότητα να 
διατηρεί το μέγεθος του ψωμιού από κατάρρευση μετά το φούσκωμα. Δεδομένου 
ότι η περιεκτικότητα σε γλουτένη είναι υψηλότερη από το κοινό αλεύρι, έτσι μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί για την παρασκευή ψωμιού μεγάλου μεγέθους και καλύτερης 
εσωτερικής ίνας. Το αλεύρι ψωμιού είναι το πιο σημαντικό συστατικό για την 
παρασκευή ψωμιού.

Αλεύρι για 
όλες τις 
χρήσεις

Αλεύρι που δεν περιέχει σκόνη ψησίματος. Χρησιμοποιείται για την παρασκευή 
Γρήγορου Ψωμιού.

Αλεύρι 
ολικής 
αλέσεως

Το αλεύρι ολικής αλέσεως είναι αλεσμένο από σιτηρά. Περιέχει δέρμα σίτου 
και γλουτένη. Το αλεύρι ολικής αλέσεως είναι βαρύτερο και πιο θρεπτικό από 
το κοινό αλεύρι. Το ψωμί που παράγεται από αλεύρι ολικής αλέσεως είναι 
συνήθως μικρό σε μέγεθος. Έτσι, πολλές συνταγές συνδυάζουν συνήθως 
αλεύρι ολικής αλέσεως και αλεύρι ψωμιού για να επιτύχουν τα καλύτερα 
αποτελέσματα.

Μαύρο 
σιτάλευρο

Το αλεύρι μαύρου σίτου ονομάζεται επίσης ως "ακατέργαστο αλεύρι". Είναι ένα 
είδος αλεύρου με υψηλή περιεκτικότητα σε ίνες και παρόμοιο με το αλεύρι ολικής 
αλέσεως. Για να διατηρηθεί το μεγάλο μέγεθος μετά του φούσκωμα, πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με ένα μεγάλο ποσοστό αλεύρου ψωμιού.

Αλεύρι που 
φουσκώνει 
μόνο του

Ένας τύπος αλεύρου που περιέχει σκόνη ψησίματος, χρησιμοποιείται για την 
παρασκευή κέικ.

Αλεύρι 
καλαμποκιού 
και αλεύρι 
βρώμης

Αυτοί οι τύποι αλεύρων είναι τα πρόσθετα συστατικά της παρασκευής 
ακατέργαστου ψωμιού, για την ενίσχυση της γεύσης και της υφής.
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Ζάχαρη Η ζάχαρη είναι πολύ σημαντική για την αύξηση της γλυκύτητας και του χρώματος 
του ψωμιού. Και θεωρείται επίσης ως τροφή στο ψωμί μαγιάς. Η λευκή ζάχαρη 
χρησιμοποιείται σε μεγάλο βαθμό. Η καστανή ζάχαρη, η ζάχαρη σε σκόνη ή η 
ζάχαρη άχνη μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ειδικές απαιτήσεις.

Μαγιά Η ζύμη θα παράγει διοξείδιο του άνθρακα. Το διοξείδιο του άνθρακα θα επεκτείνει τη 
ζύμη και θα κάνει την εσωτερική ίνα απαλή. Ωστόσο, η ζύμη χρειάζεται υδατάνθρακες 
στη ζάχαρη και το αλεύρι ως τροφή. Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω σημειώσεις ως 
κανόνες:

1 κουταλιά σούπας ξηρή μαγιά = 3 κουταλάκια ξηρή μαγιά = 15 ml.

1 κουταλάκι του γλυκού ξηρή μαγιά = 5 ml

Η ζύμη πρέπει να φυλάσσεται στο ψυγείο, καθώς ο μύκητας σε αυτό θα σκοτωθεί σε 
υψηλή θερμοκρασία. Πριν από τη χρήση, ελέγξτε την ημερομηνία παραγωγής και τη 
διάρκεια αποθήκευσης της μαγιάς σας. Αποθηκεύστε το στο ψυγείο το συντομότερο 
δυνατό μετά από κάθε χρήση. Συνήθως η αποτυχία της διόγκωσης του ψωμιού 
προκαλείται από κακή μαγιά.

Για να ελέγξετε εάν η μαγιά σας είναι φρέσκια και ενεργή, χρησιμοποιήστε τους 
παρακάτω τρόπους:
• Ρίχνετε ½ φλιτζάνι ζεστό νερό (45 - 50°C) σε ένα δοχείο μέτρησης .

• Βάλτε 1 κουταλάκι λευκή ζάχαρη στο νερό και ανακατεύουμε, τότε πασπαλίζουμε
2 κουταλάκια του γλυκού μαγιά πάνω από το νερό.
• Τοποθετήστε το κύπελλο μέτρησης  σε ένα ζεστό μέρος για περίπου 10 λεπτά.
Να  μην ανακατεύετε το νερό.
• Ο αφρός θα πρέπει να είναι μέχρι 1 φλιτζάνι. Διαφορετικά, η ζύμη είναι νεκρή
ή ανενεργή.

Αλάτι Το αλάτι είναι απαραίτητο για τη βελτίωση της γεύσης του ψωμιού και το χρώμα της 
κρούστας. Αλλά το αλάτι μπορεί επίσης να συγκρατήσει τη ζύμη από το φούσκωμα.
Ποτέ μην χρησιμοποιείτε υπερβολικό αλάτι σε μια συνταγή. Χωρίς αλάτι, το ψωμί θα 
είναι μεγαλύτερο.

Αυγό Τα αυγά μπορούν να βελτιώσουν την υφή του ψωμιού, να κάνουν το ψωμί 
περισσότερο θρεπτικό και μεγάλο σε μέγεθος. Το αυγό πρέπει  να αναδεύεται 
ομοιόμορφα χωρίς το κέλυφος των αυγών.

Λίπος, 
βούτυρο και 
φυτικό έλαιο

Το λίπος καθιστά το ψωμί μαλακό και βελτιώνει τη διάρκεια αποθήκευσης. Το 
βούτυρο πρέπει να λιώσει και στη συνέχεια να κρυώσει. Εναλλακτικά, κόψτε το 
βούτυρο ή άλλο στερεό λίπος σε μικρά κομμάτια.

Μπέικιν 
πάουντερ

Η σκόνη ψησίματος χρησιμοποιείται για την αύξηση του ψωμιού και του κέικ, 
καθώς δεν χρειάζεται χρόνο για διόγκωση. Θα παράγει διοξείδιο του άνθρακα με 
μια χημική διαδικασία, δημιουργώντας έτσι φυσαλίδες στη ζύμη και μαλακώνοντας 
την υφή του ψωμιού.

Σόδα Η σόδα είναι παρόμοια με τη σκόνη ψησίματος και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 
συνδυασμό με τη σκόνη ψησίματος.

Νερό και 
άλλο υγρό

Το νερό είναι ένα βασικό συστατικό για την παρασκευή ψωμιού και κέικ. Γενικά, η 
θερμοκρασία του νερού μεταξύ 20 °C και 25 °C  είναι η καλύτερη. Το νερό μπορεί 
να αντικατασταθεί με φρέσκο γάλα ή νερό που αναμιγνύεται με 2% γάλα σε σκόνη.
Αυτό μπορεί να βελτιώσει τη γεύση του ψωμιού και το χρώμα της κρούστας.
Ορισμένες συνταγές μπορούν να χρησιμοποιούν χυμούς για τη βελτίωση της γεύσης 
του ψωμιού (π.χ. χυμοί μήλων, πορτοκάλια, λεμόνι και άλλα).



ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΝ επιτρέπετε στα μικρά παιδιά να παίζουν με τη 

συσκευή ή οποιοδήποτε μέρος της ή τη συσκευασία!
Η συσκευή μπορεί να εκπέμπει λίγο καπνό και χαρακτηριστική οσμή, όταν 
ενεργοποιείται για  πρώτη φορά. Αυτό είναι φυσιολογικό και θα σταματήσει
σύντομα.  Εξασφαλίστε επαρκή εξαερισμό.

1. Αφαιρέστε προσεκτικά τη συσκευή και όλα τα εξαρτήματα. Βεβαιωθείτε ότι δεν
έχουν υποστεί ζημιά ή λείπουν εξαρτήματα . Δείτε: «Γνωρίζοντας σας τον
Αρτοπαρασκευαστή σας».

2. Αφαιρέστε προσεκτικά όλα τα υλικά αποστολής και τα διαφημιστικά υλικά, αλλά
ΜΗΝ αφαιρέσετε προειδοποιητικές ετικέτες ή ετικέτα μοντέλου. Ειδικά
διασφαλίστε ότι δεν υπάρχουν ξένα αντικείμενα (π.χ. υλικό συσκευασίας) στον 
κάδο ψωμιού, στο θάλαμο θέρμανσης  ή στη σύζευξη στο κάτω μέρος του 
κάδου ψωμιού.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πάντα να απενεργοποιείτε (κρατήστε πατημένο το 
πλήκτρο START / STOP μέχρι να ακουστεί ένας ήχος), αποσυνδέστε το καλώδιο και 
αφήστε τη συσκευή να κρυώσει, πριν τον καθαρισμό. Να μην βυθίζετε το 
περίβλημα ή το καλώδιο τροφοδοσίας σε νερό ή άλλα υγρά ή χύνετε υγρά μέσα / 
πάνω στο  περίβλημα ή το καλώδιο ρεύματος. Μην τοποθετείτε το περίβλημα ή 
το καλώδιο τροφοδοσίας σε αυτόματο πλυντήριο πιάτων. Πάντα να 
εξασφαλίζετε ότι το εξωτερικό του κάδου ψωμιού και ο θάλαμος θέρμανσης 
είναι καθαρά και  πλήρως στεγνά πριν τοποθετήσετε τον κάδο ψωμιού.

Ο κάδος πάγου δεν πρέπει ποτέ να έρθει σε επαφή με καυτές επιφάνειες ή ζεστά 
υγρά και δεν πρέπει ποτέ να θερμανθεί. Διαφορετικά, ο κάδος πάγου μπορεί να
σκάσει, προκαλώντας σοβαρούς τραυματισμούς και ζημιές. Για καθαρισμό 
χρησιμοποιείτε μόνο χλιαρό νερό.

3. Πριν την πρώτη χρήση και μετά από μεγαλύτερη περίοδο αποθήκευσης,
καθαρίστε τη συσκευή και τα εξαρτήματά της. Δείτε: "Φροντίδα
και καθαρισμός".

4. Βεβαιωθείτε ότι το εξωτερικό μέρος του κάδου ψωμιού είναι εντελώς στεγνό και
καθαρό. Κλειδώστε τον κάδο ψωμιού άδειο στον  χώρο θέρμανσης (βλέπε:
"Λειτουργία"). Επιλέξτε το πρόγραμμα Bake (16) και αφήστε τη συσκευή να 
λειτουργήσει για περίπου 10 λεπτά. Κατά τη θέρμανση, μια χαρακτηριστική 
οσμή και λίγος καπνός που διαφεύγει από τη συσκευή θα είναι  
φυσιολογικός.
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5. Απενεργοποιήστε τη συσκευή, αποσυνδέστε την και αφήστε τη συσκευή να
κρυώσει σε θερμοκρασία δωματίου. Στη συνέχεια, καθαρίστε ξανά τον κάδο και
τον χώρο θέρμανσης της συσκευής ξανά (δείτε: "Φροντίδα και καθαρισμός").

6. Βάλτε λίγο βούτυρο ή μαργαρίνη σε ένα πανί κουζίνας και σκουπίστε τις
αντικολλητικές επιστρώσεις του κάδου ψωμιού και τον αναδευτήρα ζύμωσης
για να προετοιμάσει τις αντικολλητικές επιστρώσεις για χρήση.

Η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση τώρα.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΠΡΟΣΟΧΗ: Να βεβαιώνεστε πάντοτε ότι η συσκευή και όλα τα εξαρτήματα και 

τα αξεσουάρ της είναι μακριά από μικρά παιδιά. Ο νέος σας Αρτοπαρασκευαστής
προορίζεται για μαγείρεμα φαγητών και θερμαίνεται ηλεκτρικά. Έτσι, τα 
θερμαντικά στοιχεία, ο θάλαμος θέρμανσης , το καπάκι και ακόμη και το εξωτερικό 
θα ζεσταθούν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ΜΗΝ τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε 
οποιαδήποτε εύφλεκτα ή εκρηκτικά υγρά ή αέρια (π.χ. οινόπνευνα, κύλινδρο 
αερίου προπανίου ή αναπτήρας αερίου). Επιπλέον, μην τοποθετείτε τη συσκευή σε 
θερμικά ευαίσθητες επιφάνειες κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, για να 
αποφύγετε την υπερθέρμανση και τον κίνδυνο πυρκαγιάς και ηλεκτροπληξίας.

Πάντοτε να βεβαιώνεστε ότι δεν θα χυθεί κανένα συστατικό στο θάλαμο 
θέρμανσης. Εάν τα συστατικά φτάσουν στα θερμαντικά στοιχεία, μπορεί να 
προκληθεί πυρκαγιά λόγω της θέρμανσης των θερμαντικών στοιχείων.

Τοποθετήστε τη συσκευή σε σταθερή, στεγνή, επίπεδη και καθαρή επιφάνεια. Η 
συσκευή θα δονείται δυνατά κατά την ανάδευση του κινητήρα και, παρά τα 
αντιολισθηρά πόδια, θα μπορούσε να κινηθεί γύρω από το τραπέζι ή τον πάγκο. 
Έτσι, είναι πολύ σημαντικό να εξασφαλίσουμε μια σταθερή στάση σε μια επίπεδη 
επιφάνεια. Η συσκευή δεν πρέπει να ταλαντεύεται, να γέρνει ή να γλιστράει στο 
τραπέζι ή στον πάγκο. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε κεκλιμένες επιφάνειες όπου 
μπορεί να αναποδογυρίσει ή να πέσει κάτω. Επιπλέον, διατηρείτε μια κατάλληλη 
απόσταση (τουλάχιστον 30 cm σε κάθε πλευρά) στις άκρες του χώρου εργασίας και 
σε άλλα αντικείμενα. Μην τοποθετείτε ρούχα ή χαρτιά ή άλλα ξένα αντικείμενα 
πάνω ή κάτω από τη συσκευή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, για να αποφύγετε
κίνδυνο πυρκαγιάς, υπερθέρμανσης ή ηλεκτροπληξίας. Μην εμποδίζετε τις εγκοπές 
εξαερισμού του περιβλήματος. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, τα στοιχεία 
λειτουργίας πρέπει να είναι προσβάσιμα συνεχώς (βλ.: "Γνωρίζοντας τον 
Αρτοπαρασκευαστη").

Κατά τη λειτουργία, αφήστε τουλάχιστον 1 μέτρο ελεύθερο χώρο πάνω από τη 



Tip: 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα παρεχόμενα φλιτζάνια μέτρησης.

συσκευή για να αποφύγετε ζημιές λόγω θερμότητας και συμπύκνωσης και για 
ανεμπόδιστη πρόσβαση.

Πριν από τη λειτουργία, βεβαιωθείτε πάντοτε ότι όλα τα μέρη είναι σε καλή 
κατάσταση λειτουργίας (βλέπε: "Γενικές οδηγίες ασφαλείας"). Μην χρησιμοποιείτε 
εξαρτήματα που έχουν υποστεί ζημιά ή ακατάλληλα για να αποφύγετε τον κίνδυνο 
τραυματισμών και ζημιών. Επιπλέον, βεβαιωθείτε ότι ο θάλαμος  και ιδιαίτερα τα 
θερμαντικά στοιχεία είναι απόλυτα καθαρά και στεγνά. Ακόμα και πολύ μικρά 
σωματίδια στα θερμαντικά στοιχεία θα μπορούσαν να υπερθερμανθούν ή να 
βραχυκυκλώσουν κατά τη λειτουργία, επιφέροντας έτσι φωτιά!

ΜΗΝ συμπληρώνετε περισσότερο από τη μέγιστη συνολική ποσότητα των 1000 g 
στο δοχείο ψωμιού! Διαφορετικά, ο κάδος ψωμιού μπορεί να υπερχειλίσει, καθώς 
τα τρόφιμα εξαντλούνται στα θερμαντικά στοιχεία. Τα τρόφιμα και τα ξένα 
αντικείμενα στα θερμαντικά στοιχεία θα καούν σε κάρβουνο κατά τη διαδικασία 
ψησίματος, δημιουργώντας έτσι κίνδυνο πυρκαγιάς και ηλεκτροπληξίας μέσω 
βραχυκυκλώματος.

Μην προσθέτετε σκόνη (αλεύρι, ζάχαρη σε σκόνη) ή υγρά ή πολύ ραγισμένα 
συστατικά (π.χ. μερικά φρέσκα φρούτα) στο κουτί των συστατικών. Διαφορετικά, 
μπορεί να εισχωρήσει σκόνη ή υγρό στα θερμαντικά στοιχεία, προκαλώντας 
κίνδυνο υπερθέρμανσης, πυρκαγιάς και ηλεκτροπληξίας!

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ
1. Ετοιμάστε τα συστατικά σας.

Μετρήστε όλα τα απαιτούμενα ποσά σύμφωνα με τη συνταγή σας. Με αυτόν
τον τρόπο, διασφαλίζετε το μέγιστο ποσό (για ψωμί και κέικ: 1000 g
συμπεριλαμβανομένων όλων των συστατικών). Ελέγξτε τη συνταγή σας
ανάλογα. Όταν προσθέτετε ξηρούς καρπούς, φρούτα ή άλλα συστατικά χύμα,
θα πρέπει να κόψετε, να τεμαχίσετε ή να πολτοποιηθούν  αυτά τα συστατικά.

2. Τοποθετήστε τη συσκευή σε σταθερή, επίπεδη και ανθεκτική στη
θερμότητα επιφάνεια με απόσταση τουλάχιστον 30cm από άλλα
αντικείμενα και στην άκρη του τραπεζιού ή του πάγκου. Ελέγξτε εάν η
συσκευή έχει μια πραγματικά σταθερή βάση και δεν θα ταλαντεύεται ή
δεν θα γλιστρήσει στο τραπέζι ή στον πάγκο.
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Ο κάδος ψωμιού είναι κλειδωμένος στη σύνδεση των εργασιών 
ζύμωσης. Μην χρησιμοποιείτε βία όταν προσπαθείτε να τοποθετήσετε ή να 
αφαιρέσετε τον κάδο ψωμιού για να αποφύγετε τυχόν ζημιές. Πάντοτε 
βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει κρυώσει μετά την πρόσφατη χρήση, πριν 
ξεκινήσετε μια νέα διαδικασία ψησίματος.

3. Βεβαιωθείτε ότι το εξωτερικό του δοχείου ψωμιού και το εσωτερικό του
χώρου θέρμανσης είναι καθαρά και στεγνά και ότι δεν εισχωρούν
συστατικά στο θάλαμο θέρμανσης για να αποφευχθεί η καμένη μυρωδιά
κατά τη λειτουργία και ακόμη και ο κίνδυνος πυρκαγιάς.

4. Ανοίξτε το καπάκι και τοποθετήστε τη λεκάνη ψωμιού στη συσκευή.
Τοποθετήστε τον κάδο ψωμιού στο σύνδεσμο των εργασιών ζύμωσης και
γυρίστε το μέχρι να γλιστρήσει. Στη συνέχεια, γυρίστε ελαφρά τον κάδο
του ψωμιού για να τον ασφαλίσετε στη σύνδεση. Όταν εγκαθίστανται
σωστά, τα τοιχώματα του κάδου ψωμιού τοποθετούνται παράλληλα με τα
τοιχώματα του χώρου θέρμανσης και ο κάδος ψωμιού παραμένει
σταθερός.

5. Επαλείψτε τον άξονα κίνησης με λίγη μαργαρίνη ή μαγειρικό λάδι. Αυτό
θα εμποδίσει τη ζύμη να κολλήσει στον άξονα μετάδοσης κίνησης και να
βοηθήσει να αφαιρέσετε τον αναδευτήρα ζυμώματος  μετά τη λειτουργία.
Πιέστε τον αναδευτήρα ζυμώματος στον άξονα κίνησης και γυρίστε το
μέχρι να γλιστρήσει.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πάντα να αποφεύγετε την έκχυση οποιωνδήποτε συστατικών 
στα θερμαντικά στοιχεία του χώρου θέρμανσης. Κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας ψησίματος, ακόμη και μικρά σωματίδια στα θερμαντικά στοιχεία 
θα καρβουνιάσουν, δημιουργώντας έτσι κίνδυνο πυρκαγιάς και τουλάχιστον 
καμένη μυρωδιά!

6. Βάλτε τα συστατικά για τη συνταγή σας με τη σωστή σειρά στον κάδο.

Γενικά: προσθέστε πρώτα αυγά και όλα τα υγρά, στη συνέχεια ζάχαρη,
αλάτι, μπαχαρικά και γεύσεις. Στη συνέχεια προσθέστε τα στερεά
συστατικά (αλεύρι, μίγμα κέικ). Προσθέστε ζύμη, σόδα ή σκόνη
ψησίματος ως τα τελευταία συστατικά.

7. Βεβαιωθείτε ότι το εσωτερικό πτερύγιο του κουτιού των συστατικών είναι
κλειστό. Για αυτό, σπρώξτε ελαφρά το εσωτερικό πτερύγιο πίσω στο
καπάκι. Κλείστε το καπάκι απαλά.

Βεβαιωθείτε ότι η ζύμη, η σόδα ή η σκόνη ψησίματος δεν θα έρθουν σε επαφή με 
υγρά και αλάτι. Είναι καλή συμβουλή να κάνετε ένα απαλό κοίλωμα πάνω από το 
αλεύρι για να προσθέσετε τα συστατικά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:



Τα κουμπιά ανταποκρίνονται ακόμη και σε ελαφρύ άγγιγμα. Απλά αγγίξτε τα κουμπιά 
με το δάχτυλό σας. Εμφανίζεται ένας ήχος με κάθε είσοδο. Τα ονόματα και οι αριθμοί 
των διαθέσιμων προγραμμάτων εκτυπώνονται στο καπάκι.

Tip: 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Προσεκτικά στεγνώστε τα βρεγμένα συστατικά πριν γεμίσετε το 
κουτί με τα συστατικά. Μην γεμίζετε πολύ μεγάλα ή κολλώδη συστατικά, καθώς 
αυτό μπορεί να εμποδίσει το εσωτερικό πτερύγιο του κουτιού των συστατικών. 
Πάντοτε να τεμαχίζετε ή να κόβετε τα συστατικά σας σε μικρά κομμάτια, αλλά 
μην γεμίζετε λεπτά αλεσμένα συστατικά ή οποιαδήποτε σκόνη ή οποιαδήποτε 
τροφή. Για την προσθήκη αυτού του τύπου συστατικών, διακόψτε τη λειτουργία 
όταν ακουστεί το σήμα και προσθέστε τα συστατικά σας ανοίγοντας το καπάκι.

8. Το κιβώτιο των συστατικών είναι ιδανικό για την προσθήκη κοκκωδών
συστατικών όπως σπόρους, λινάρι ή χοντροκομμένα καρύδια. Η συσκευή
θα ανοίξει το εσωτερικό πτερύγιο του κουτιού των συστατικών για να
αφήσει το περιεχόμενο να πέσει στον κάδο ψωμιού. Ανοίξτε το
ρυθμιστικό του κουτιού των συστατικών για να γεμίσετε το φαγητό σας.
Στη συνέχεια, κλείστε το ρυθμιστικό.

ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Πάντα να αφήσετε τη συσκευή να κρυώσει, πριν ξεκινήσετε μια 
νέα διαδικασία ψησίματος. Εάν στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη H:HH μετά 
την έναρξη ενός νέου προγράμματος, η θερμοκρασία στο θάλαμο θέρμανσης 
είναι πολύ υψηλή. Σε αυτήν την περίπτωση, αποσυνδέστε αμέσως τη συσκευή 
και ανοίξτε το καπάκι έως ότου η συσκευή φθάσει στη θερμοκρασία 
περιβάλλοντος.

1. Προετοιμάστε τη συσκευή για λειτουργία σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες
και κλείστε το καπάκι (βλέπε: "Προετοιμασία").

2. Εισάγετε το βύσμα στην πρίζα. (Βλέπε: "Σημαντικές διασφαλίσεις για τις
ηλεκτρικές συσκευές"). Ακούγεται ένα ακουστικό σήμα και στην οθόνη LCD
εμφανίζεται ο αριθμός προγράμματος 1 και οι προεπιλογές αυτού του
προγράμματος ψησίματος (χρόνος λειτουργίας, χρώμα και ποσότητα).

Τα κουμπιά της συσκευής είναι ανενεργά, κάθε φορά που η αντίστοιχη 
λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη με το τρέχον επιλεγμένο πρόγραμμα ή όταν 
λειτουργεί ένα πρόγραμμα ή όταν ο πίνακας ελέγχου είναι κλειδωμένος (δείτε: 
"Κλείδωμα του πίνακα ελέγχου"). Τα προγράμματα εκτέλεσης πρέπει να 
τερματίζονται πρώτα χρησιμοποιώντας το πλήκτρο START /  STOP, όταν θέλετε να 
κάνετε νέες καταχωρήσεις.



31

Το καπάκι της συσκευής μπορεί να ανοίξει κατά το ζύμωμα, για παράδειγμα, για 
να προσθέσετε και άλλα συστατικά. Για αυτό, πρέπει να διακόψετε τη λειτουργία 
(βλ.: "Λειτουργίες των κουμπιών"). Χρησιμοποιήστε αυτόν τον τρόπο για να 
προσθέσετε σκόνη και υγρά ή κολλώδη συστατικά. Ωστόσο, θα πρέπει να 
αποφύγετε το άνοιγμα του καπακιού κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, αν είναι 
δυνατόν. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα κατά τη διαδικασία ψησίματος, επειδή το ψωμί 
θα μπορούσε να καταρρεύσει.

Tip: 

3. Επιλέξτε το επιθυμητό πρόγραμμα αγγίζοντας ελαφρά το κουμπί MENU.
(Βλέπε: "Προγράμματα του Αρτοπαρασκευαστή"). Κάθε είσοδος
επιβεβαιώνεται από ακουστικό σήμα.

4. Χρησιμοποιήστε το κουμπί BURNING COLOR για να επιλέξετε το επιθυμητό
χρώμα του ψωμιού σας. Το εικονίδιο στο κάτω μέρος της οθόνης LCD
δείχνει εάν έχετε επιλέξει το εκαφρύ, το μεσαίο ή το σκούρο.

5. Χρησιμοποιήστε το κουμπί WEIGHT για να επιλέξετε τη χρησιμοποιημένη
συνολική ποσότητα όλων των συστατικών σύμφωνα με τη συνταγή σας: 500
g, 750 g ή 1000 g.

6. Στη συνέχεια, αν χρειαστεί, μπορείτε να ρυθμίσετε τη διάρκεια του χρόνου
φινιρίσματος για τη διαδικασία ψησίματος μέσω της λειτουργίας χρονοδιακόπτη.
Μπορείτε να εισάγετε μέγιστη καθυστέρηση έως 15 ώρες. Δείτε: "Χρήση του
χρονοδιακόπτη"

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Εάν η οθόνη παρουσιάζει ασυνήθιστες πληροφορίες μετά την 
εκκίνηση του προγράμματος (H:HH ή E:E0), τότε αμέσως αποσυνδέστε τη συσκευή. 
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Επίλυση προβλημάτων".

7. Με τις επιθυμητές ρυθμίσεις στην οθόνη LCD, ξεκινήστε το πρόγραμμα
ψησίματος πατώντας το πλήκτρο START /  STOP.

Οι τελείες του χρόνου προγράμματος και το εικονίδιο της πραγματικής φάσης 
λειτουργίας αναβοσβήνουν. Το πρόγραμμα θα εκτελέσει αυτόματα διάφορες 
λειτουργίες. Κατά τη λειτουργία, είναι ενεργοποιημένο μόνο το πλήκτρο START / 
STOP. Μπορείτε να παρακολουθήσετε τη διαδικασία μέσω του παραθύρου στο 
καπάκι του κάδου σας. Περιστασιακά, κατά τη διάρκεια διαφόρων φάσεων 
προγραμματισμού, συμπύκνωση μπορεί να συσσωρευτεί στο παράθυρο.

8. Μπορείτε να διακόψετε τη λειτουργία σας ανά πάσα στιγμή αγγίζοντας



Όταν διακόπτετε την παροχή ρεύματος για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει 
περίπου τα 10 λεπτά, το τρέχον πρόγραμμα ψησίματος ΔΕΝ τερματίζεται, αλλά θα 
συνεχιστεί μόλις συνδεθείτε πάλι στη πρίζα (βλ.: "Λειτουργία μνήμης").

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

σύντομα το πλήκτρο START /  STOP. Η ώρα του προγράμματος θα 
αναβοσβήνει στην οθόνη LCD. Η συσκευή θα επαναλάβει τη λειτουργία 
μετά από 3 λεπτά αυτόματα.
Επιπλέον, μπορείτε να ακυρώσετε τη λειτουργία ανά πάσα στιγμή. Για αυτό, 
κρατήστε το δάχτυλό σας στο κουμπί START /  STOP για περίπου 3 
δευτερόλεπτα, μέχρι να ακουστεί ένας ήχος. Κάθε πρόγραμμα εκτέλεσης θα 
ακυρωθεί αμέσως και οι τρέχουσες ρυθμίσεις θα διαγραφούν.

ΠΡΟΣΟΧΗ - Κινούμενα μέρη!
ΜΗΝ αφαιρείτε τον κάδο του ψωμιού ή πιάνετε μέσα στον κάδο ή εισάγετε 
αντικείμενα (π.χ. μαγειρικά σκεύη) μέσα στον κάδο με τη συσκευή σε 
λειτουργία, για να αποφύγετε τυχόν τραυματισμούς και ζημιές εξαιτίας των 
εργασιών ζύμωσης.

9. Αν αφαιρέσετε τον αναδευτήρα ζύμωσης μετά το τελευταίο ζύμωμα της
ζύμης, το ψωμί θα παραμείνει άθικτο μετά το ψήσιμο. Ωστόσο, η συσκευή
θα κάνει κάποια κενά μεταξύ των φάσεων ζύμωσης. Μπορείτε να
αφαιρέσετε τον αναδευτήρα ζύμωσης κατά τη διάρκεια της τρίτης φάσης
ζύμωσης / ανύψωσης, που υποδεικνύεται από το εικονίδιο ζύμωσης  και
τον αριθμό φάσης 2.

a. Αποσυνδέστε τη συσκευή.

b. Ανοίξτε το καπάκι, ξεκλειδώστε τον κάδο και βγάλτε τον. Με
αλευρώδη χέρια μπορείτε να αφαιρέσετε τη ζύμη και να
μετακινήσετε τον αναδευτήρα ζύμωσης. Βεβαιωθείτε ότι καθόλου
ζύμη δεν θα φτάσει στο εξωτερικό του κάδου ψωμιού.

c. Αντικαταστήστε και ασφαλίστε τον κάδο που περιέχει τη ζύμη και
κλείστε το καπάκι της συσκευής.

d. Επανασυνδέστε τη συσκευή στην τροφοδοσία ρεύματος. Το
πρόγραμμα ψησίματος θα συνεχιστεί.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - Υψηλή θερμοκρασία: Κίνδυνος εγκαυμάτων!
Ο θερμός αέρας και το συμπύκνωμα μπορεί να διαφύγουν στις σχισμές 
εξαερισμού του καπακιού. Μην κρατάτε τα χέρια  ή το πρόσωπό σας 
απευθείας πάνω από τη συσκευή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Ο 
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Μην αφήνετε το ψωμί στον κάδο ψωμιού μετά την απενεργοποίηση της 
συσκευής. Όταν η συσκευή κρυώσει, το ψωμί μπορεί να γίνει υγρό λόγω 
συμπύκνωσης.

Tip: 

θάλαμος θέρμανσης και όλα τα μέρη του (π.χ. ο κάδος και το ψωμί) θα 
ζεσταθούν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Προστατέψτε τα χέρια σας με 
γάντια φούρνου όταν προσπαθείτε να βγάλετε τον κάδο ψωμιού ενώ η 
συσκευή εξακολουθεί να είναι ζεστή. Ακόμα και το εξωτερικό της συσκευής 
θα ζεσταθεί κατά τη λειτουργία. Αγγίξτε μόνο τη συσκευή από τα στοιχεία 
λειτουργίας και τις λαβές.

10. Μπορείτε να τερματίσετε το πρόγραμμα ψησίματος και τη λειτουργία
θέρμανσης ανά πάσα στιγμή κρατώντας πατημένο το πλήκτρο START / STOP
για 3 δευτερόλεπτα μέχρι να ακουστεί ένας ήχος.

Μόλις ολοκληρωθεί το πρόγραμμα ψησίματος, ακούγονται 10 μπιπ και η οθόνη 
LCD δείχνει 0:00. Η συσκευή μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία θέρμανσης 
για 60 λεπτά στο μέγιστο. (Βλέπε: "Λειτουργία θέρμανσης"). Στη συνέχεια, η 
συσκευή σβήνει τελείως και το εσωτερικό δροσίζει.

11. Ανοίξτε το καπάκι και ελέγξτε την πυκνότητα του ψωμιού. Εάν το ψωμί δεν
έχει γίνει ή είναι πολύ ελαφρύ, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το
πρόγραμμα Bake (16) για να ψήσετε το ψωμί για μερικά επιπλέον λεπτά.
Δείτε: "Εφαρμογή κάποιου πρόσθετου χρόνου ψησίματος".

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πριν αφαιρέσετε το ψωμί, αποσυνδέστε τη συσκευή. Η 
συσκευή δεν πρέπει ποτέ να είναι συνδεδεμένη, όταν δεν χρησιμοποιείται!

Μην αγγίζετε κανένα μέρος στο εσωτερικό της συσκευής με απροστάτευτα
χέρια, ενώ η συσκευή εξακολουθεί να είναι ζεστή. Να προστατεύετε πάντα τα 
χέρια σας με τα γάντια για κατσαρόλες ή τα γάντια του φούρνου, όταν ανοίγετε 
το καπάκι και βγάζετε τον καυτό κάδο μετά το ψήσιμο. Προσέξτε ότι ο ζεστός 
ατμός βγαίνει από κάτω από το καπάκι όταν ανοίγετε το καπάκι. Μην 
τοποθετείτε τον ζεστό κάδο ψωμιού σε επιφάνειες ευαίσθητες στη θερμότητα 
και την υγρασία για να αποφύγετε ζημιές.

12. Αποσυνδέστε τη συσκευή παρασκευής ψωμιού. Στη συνέχεια, προστατέψτε
τα χέρια σας με γάντια φούρνου. Ανοίξτε το καπάκι του μηχανήματος
ψωμιού. Αν το κάνετε, μην ξεχνάτε ότι ο καυτός ατμός μπορεί να διαφύγει
από κάτω από το καπάκι. Αφαιρέστε τον κάδο ψωμιού. Γι 'αυτό, γυρίστε τον
μετρητή αριστερόστροφα μέχρι να τον ανασηκώσετε εύκολα από τη λαβή.



Συνιστούμε να κόβετε το φρεσκοψημένο ψωμί χρησιμοποιώντας ένα ηλεκτρικό 
κόπτη ή οδοντωτό κόφτη. Όταν χρησιμοποιείτε μαχαίρι κουζίνας, το ψωμί μπορεί 
να συμπιεστεί.

Tip: 

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τα υπόλοιπα του σπιτικού ψωμιού σε σφραγισμένες 
πλαστικές σακούλες ή δοχεία για περίπου 3 ημέρες σε θερμοκρασία δωματίου. 
Στο ψυγείο μπορείτε να αποθηκεύσετε το ψωμί για 10 ημέρες το πολύ. Γενικά, ο 
χρόνος αποθήκευσης δεν είναι μεγαλύτερος από εκείνον για το ψωμί από την 
αγορά.

Tip: 

13. Τοποθετήστε τον ζεστό κάδο ψωμιού σε μια επιφάνεια ανθεκτική στη
θερμότητα και την υγρασία και αφήστε τον κάδο ψωμιού να κρυώσει πριν
αφαιρέσετε το ψωμί.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Μην χρησιμοποιείτε αντικείμενα με σκληρό ή αιχμηρό άκρο, γιατί 
αυτό μπορεί να προκαλέσει γρατζουνιές στην αντικολλητική επίστρωση.

Μην κόβετε το ψωμί μέσα στον κάδο για να μην προκληθεί ζημιά στην 
αντικολλητική επίστρωση. Πάντοτε να βγάζετε το ψωμί από τον κάδο, πριν το
κόψετε σε φέτες.

14. Χρησιμοποιήστε μια μαλακή πλαστική σπάτουλα για να χαλαρώσετε απαλά
τις πλευρές του ψωμιού από τον κάδο ψωμιού. Πάνω από ένα πλέγμα,
γυρίστε προσεκτικά τον κάδο ψωμιού ανάποδα. Εάν είναι απαραίτητο,
ανακινήστε απαλά μέχρι να γλιστρήσει το ψωμί έξω από τον κάδο.

15. Αμέσως ξεπλύνετε τον κάδο με ζεστό νερό, αφού αφαιρέσετε το ψωμί.
Αυτό είναι σημαντικό, επειδή εμποδίζει τα υπολείμματα ζύμης να
κολλήσουν στον κινητήριο άξονα.

16. Αφήστε το ψωμί να κρυώσει για 15 έως 30 λεπτά πριν κόψετε και φάτε. Αν
χρειαστεί, βγάλτε τον αναδευτήρα ζύμωσης από το ψωμί πριν κόψετε. Για
αυτό, χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο άγκιστρο. Κάνοντας αυτό, να έχετε
κατά νου ότι το ψωμί είναι καυτό!
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Για να ολοκληρώσετε το ψήσιμο του ψωμιού και του κέικ, ίσως χρειαστείτε μόνο 
λίγα λεπτά για πρόσθετο χρόνο ψησίματος. Για αυτό, ξεκινήστε το πρόγραμμα 16 
(Ψήσιμο) αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ψησίματος. Μετά τον 
επιθυμητό χρόνο ψησίματος, ακυρώστε το πρόγραμμα Bake χειροκίνητα 
κρατώντας πατημένο το πλήκτρο START / STOP για περίπου 3 δευτερόλεπτα μέχρι 
να ακουστεί το σήμα.

Tip: 

Πριν κάνετε νέες καταχωρήσεις, πρέπει να ακυρώσετε οποιοδήποτε τρέχον 
πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας θέρμανσης. Για αυτό,
κρατήστε πατημένο το πλήκτρο START / STOP για περίπου 3 δευτερόλεπτα μέχρι 
να ακουστεί το σήμα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΓΡΗΓΟΡΟ ΨΩΜΙ
Τα Γρήγορα Ψωμιά παρασκευάζονται με σκόνη ψησίματος και σόδα που 
ενεργοποιούνται από την υγρασία και τη θερμότητα. Για τέλεια γρήγορα ψωμιά, 
είναι απαραίτητο όλα τα υγρά να τοποθετούνται στον πάτο του κάδου με ξηρά 
συστατικά στην κορυφή. Κατά τη διάρκεια της αρχικής ανάμειξης του ζυμαριού 
για γρήγορο ψωμί, μπορεί να συσσωρευτούν ξηρά υλικά στις γωνίες του κάδου 
ψωμιού. Έτσι θα είναι απαραίτητο να βοηθηθεί η διαδικασία ζύμωσης με 
ανάμειξη για να αποφευχθεί η συσσώρευση μπαλάκια αλεύρων. Για αυτό, 
χρησιμοποιήστε μια σπάτουλα από καουτσούκ.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ
Εάν το ψωμί δεν έχει φτάσει στην επιθυμητή σταθερότητα ή χρώμα ή έχετε 
ακυρώσει απροσδόκητα το πρόγραμμα ψησίματος πρόωρα, μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε κάποιο επιπλέον χρόνο ψησίματος μέχρι και 1½ ώρα. Γι 'αυτό 
αφήστε το ψωμί στον Αρτοπαρασκευαστή και κλείστε το καπάκι.

11. Αγγίξτε το πλήκτρο BAKE για να επιλέξετε το πρόγραμμα Bake (16).

Ο προκαθορισμένος χρόνος ψησίματος (30 λεπτά) εμφανίζεται στην οθόνη LCD.

12. Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα +TIME και / ή -TIME επιλέξτε τον επιθυμητό
χρόνο ψησίματος.Μπορείτε να επιλέξετε χρόνους ψησίματος από 10 λεπτά
σε 1½ ώρα (1:30) σε βήματα των 5 λεπτών.

13. Όταν ο επιθυμητός χρόνος ψησίματος αναβοσβήνει στην οθόνη LCD,
αγγίξτε λίγο το πλήκτρο START / STOP για να επιβεβαιώσετε την επιλογή
σας.



Όταν χρησιμοποιείτε φρούτα με χαμηλή περιεκτικότητα σε οξύ φρούτων (π.χ. 
φράουλες, ροδάκινα, γλυκά κεράσια), πρέπει να προσθέσετε λίγο κιτρικό οξύ ή 
μια κουταλιά σούπας χυμό λεμονιού για να βοηθήσετε τη διαδικασία 
ζελατινοποίησης.

Tip: 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Ο χρόνος ψησίματος θα αναβοσβήνει στην οθόνη LCD και τα άλλα 
κουμπιά θα κλειδώνονται, αφού πατήσετε +TIME ή -TIME. Πρέπει να 
επιβεβαιώσετε την επιλογή σας μέσω του κουμπιού START /  STOP, για να κάνετε 
άλλες ρυθμίσεις ή να ξεκινήσετε το πρόγραμμα.

14. Πατήστε το κουμπί START / STOP για να ξεκινήσετε το πρόγραμμα. Η
συσκευή παρασκευής ψωμιού θερμαίνει τον θάλαμο θέρμανσης για την
επιλεγμένη διάρκεια. Στη συνέχεια ακούγεται ένα σήμα και ο παρασκευής
ψωμιού μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία θέρμανσης

ΦΤΙΑΧΝΟΝΤΑΣ ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ
Χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα Jam (10), μπορείτε να κάνετε νόστιμες 
μαρμελάδες και σάλτσες.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη γεμίζετε υπερβολικά τον κάδο ψωμιού, καθώς η 
μαρμελάδα μπορεί να εκτοξευθεί και να ξεχειλίσει. Οι πιτσιλιές στα θερμαντικά 
στοιχεία μπορεί να πιάσουν φωτιά. Πάντα να συμπληρώνετε πρώτα τα 
πολτοποιημένα φρούτα. Στη συνέχεια, προσθέστε το ζελέ.

1. Ετοιμάστε τα συστατικά σας. Πλύνετε τα φρούτα και αφαιρέστε όλα τα
μη βρώσιμα μέρη (π.χ. δέρματα, μίσχους, σπόρους). Τότε πολτοποιήστε
τα φρούτα και ζυγίστε το βάρους του πολτού φρούτων σε μια ζυγαρία
κουζίνας.

2. Τοποθετήστε τον αναδευτήρα ζύμωσης στον άξονα κίνησης μέσα στον
κάδο ψωμιού.

3. Προσεκτικά ρίξτε τα πολτοποιημένα φρούτα μέσα στον κάδο.

4. Στη συνέχεια ζυγίστε το ζελέ σύμφωνα με τις οδηγίες του πακέτου. Ρίξτε
το ζελέ στην κορυφή του πολτού φρούτων.

5. Βεβαιωθείτε ότι το εξωτερικό μέρος του κάδου ψωμιού είναι εντελώς
στεγνό και καθαρό. Στη συνέχεια, τοποθετήστε τον κάδο ψωμιού στον
θάλαμο θέρμανσης του παρασκευαστή ψωμιού και γυρίστε το προς τα
δεξιά για να το ασφαλίσετε. Κλείστε το καπάκι του αρτοπαρασκευαστή.
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Ανάλογα με τον τύπο των φρούτων, η διαδικασία πήξης μπορεί να διαρκέσει 
αρκετές ώρες.

Tip: 

6. Συνδέστε τον αρτοπαρασκευαστή στο τροφοδοτικό και αγγίξτε το
κουμπί MENU αρκετές φορές για να επιλέξετε το πρόγραμμα Jam (10).
Δεν μπορείτε να κάνετε άλλες ρυθμίσεις με αυτό το πρόγραμμα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το εσωτερικό της συσκευής καθώς και ο κάδος ψωμιού και 
το περιεχόμενό του είναι πολύ ζεστά μετά τη λειτουργία. Ακόμα και το εξωτερικό 
της συσκευής θα είναι ζεστό. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας αλλά και στη 
συνέχεια αγγίξτε τη συσκευή μόνο από τις λαβές και τα στοιχεία λειτουργίας. 
Προστατέψτε  τα χέρια σας με γάντια φούρνου, όταν αφαιρείτε τον ζεστό κάδο
ψωμιού. Προσέξτε όταν ρίχνετε το ζεστό  περιεχόμενο στο κάδο ψωμιού.

7. Πατήστε το πλήκτρο START / STOP για να ξεκινήσετε το πρόγραμμα.
Περιμένετε μέχρι να τελειώσει το πρόγραμμα και ακουστεί το ηχητικό
σήμα.

8. Προστατέψτε τα χέρια σας με γάντια φούρνου και ανοίξτε το καπάκι της
συσκευής από τη λαβή. Περιστρέψτε τον κάδο αριστερόστροφα για να
τον ξεκλειδώσετε. Στη συνέχεια, βγάλτε τον κάδο ψωμιού από τη
συσκευή.

9. Γεμίστε προσεκτικά την μαρμελάδα σε δοχεία ανθεκτικά στη
θερμότητα. Αφήστε την μαρμελάδα να κρυώσει πριν την κατανάλωση.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΚΑΔΟ ΠΑΓΟΥ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ο κάδος πάγου είναι γεμάτος με ένα ψυκτικό μέσο και 
προορίζεται για χρήση σε ψυγείο ή κατάψυξη και δεν πρέπει ποτέ να θερμανθεί. 
Μην χρησιμοποιείτε τον κάδο πάγου, το κιβώτιο ταχυτήτων και το κουτάλι 
ανάδευσης με οποιοδήποτε πρόγραμμα της συσκευής εκτός από το πρόγραμμα
Ice Cream 15! Μην φέρετε τον κάδο πάγου, το κιβώτιο ταχυτήτων και το κουτάλι 
ανάδευσης σε επαφή με θερμές επιφάνειες ή με καυτά υγρά. Μην 
χρησιμοποιείτε   τον κάδο πάγου σε συνδυασμό με οποιοδήποτε πρόγραμμα 
θέρμανσης του παρασκευαστή ψωμιού. Το ψυκτικό υγρό μέσα στον κάδο 
πάγου θα επεκταθεί  έντονα όταν θερμανθεί, αναστέλλοντας έτσι τον κάδο του 
πάγου και προκαλώντας κίνδυνο σοβαρών τραυματισμών και ζημιών. Επιπλέον, 



Ο κάδος πάγου είναι έτοιμος για χρήση, όταν το ψυκτικό υγρό μέσα δεν θα 
μαλακώνει, ενώ ανακινείται ο κάδος πάγου (μετά από 16 ώρες ψύξης στο 
μέγιστο).

Tip: 

Τοποθετήστε τον κάδο πάγου στην κατάψυξη για μια νύχτα και χρησιμοποιήστε 
την μέσα στην ημέρα.

Tip: 

τα πλαστικά μέρη του κάδου πάγου, του κιβωτίου ταχυτήτων και του 
αναδευτήρα είναι ευαίσθητα στη θερμότητα και θα παραμορφωθούν και θα 
καταστραφούν όταν θερμανθούν.

Όταν παίρνετε τον κάδο πάγου από την κατάψυξη, παρακαλούμε να θυμάστε ότι 
θα είναι πολύ κρύο. Προστατέψτε τα χέρια σας με γάντια. Σε καμία περίπτωση 
μην αγγίζετε τον κάδο πάγου με βρεγμένα χέρια, όταν βρίσκεται στην 
κατάψυξη. Το δέρμα σας θα παγώσει αμέσως στις κρύες επιφάνειες, 
προκαλώντας σοβαρά εγκαύματα και τραυματισμούς.

Το ψυκτικό υγρό μέσα στον κάδο πάγου μπορεί να διατηρήσει χαμηλή 
θερμοκρασία για αρκετές ώρες. Για αυτό, προ-ψύξτε τον κάδο πάγου στην 
κατάψυξη για αρκετές ώρες (όλη τη νύχτα). Πάντοτε τοποθετείτε τον κάδο πάγου 
σε επίπεδη επιφάνεια σε όρθια θέση στην κατάψυξη με με θερμοκρασία ψύξης 
όχι κάτω από -18 °C. Επιπλέον, μην τοποθετείτε τον κάδο πάγου ανάποδα ή σε 
κλίση ή απευθείας σε ευαίσθητο κατεψυγμένο φαγητό στον καταψύκτη.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον κάδο πάγου με διάφορους τρόπους:
• Κρατήστε τα ποτά και τα αναψυκτικά σας (π.χ. κρασί, λεμονάδα) κρύα για
αρκετές ώρες.
• Αποθηκεύστε παγάκια ή θρυμματισμένο πάγο για ώρες.
• Επιπλέον, χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα Ice Cream (15) του
«Αρτοπαρασκευαστή», μπορείτε να προετοιμάσετε το παγωτό.

ΦΤΙΑΧΝΟΝΤΑΣ ΠΑΓΩΤΟ

Πώς να προετοιμάσετε τα συστατικά
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Ο όγκος όλων των συστατικών δεν πρέπει να υπερβαίνει το ήμισυ της 
μέγιστης ποσότητας του κάδου πάγου (περίπου 300-350 ml) για να αποφευχθεί η 
υπερχείλιση λόγω της διεύρυνσης του παγωτού ενώ αναδεύεται. Προσαρμόστε τη 
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συνταγή σας ανάλογα.

1. Ο κρόκος αυγού μπορεί να προστεθεί για να κάνει το παγωτό σας κάπως
μαλακότερο και πιο απαλό. Χτυπάτε τον κρόκο αυγού με ζάχαρη μέχρι να γίνει
κρεμώδης. Χρησιμοποιήστε κοκκώδη ζάχαρη, καθώς αυτός ο τύπος διαλύεται
εύκολα.

2. Ζεσταίνετε το γάλα σε μια κατσαρόλα μέχρι να βράσει ελαφρά. Στη συνέχεια,
σιγά-σιγά ρίξτε το γάλα στο κτυπημένο κρόκο αυγού ενώ ανακατεύετε έντονα.
Ωστόσο, μην ρίχνετε το ζεστό γάλα στον κρόκο του αυγού ταυτόχρονα, για να
αποφύγετε ο    κρόκος του αυγού να πήξει και να σβωλίασει.

3. Θερμάνετε το μείγμα μέχρι να βράσει ελαφρά. Στη συνέχεια, αφήστε το μίγμα
να κρυώσει σε θερμοκρασία δωματίου. Τοποθετήστε το μείγμα στο ψυγείο έως
ότου το μείγμα κρυώσει σε περίπου 5 °C.

4. Ρίξτε την παγωμένη κρέμα σε ένα προ-ψυγμένο δοχείο και χτυπήστε  την κρέμα
μέχρι  να είναι ελαφρώς κρεμώδης. Στη συνέχεια, ανακατέψτε την κρέμα και το
μίγμα κρύου γάλακτος

5. Για να φτιάξετε το ατομικό σας παγωτό, ανακατέψτε το  μίγμα με ώριμα
φρούτα, χυμούς, ψιλοκομμένα, καβουρδισμένα καρύδια ή αμύγδαλα, βανίλια,
κρέμα γάλακτος, λιωμένη σοκολάτα ή στιγμιαίο καφέ σε λίγο γάλα. Προσθέστε
περαιτέρω νοστιμιά στη γεύση.

6. Πριν από την κατάψυξη στον κάδο πάγου, ψύξτε τουλάχιστον το μείγμα στο
ψυγείο  + 5 °C.

ΠΩΣ ΝΑ ΨΥΞΕΤΕ ΤΟ ΠΑΓΩΤΟ

7. Ο κάδος πάγου θα πρέπει να βρίσκεται στον καταψύκτη για έως και 16 ώρες
σε όρθια θέση. Μην τοποθετείτε τον κάδο πάγου ανάποδα ή με κλίση.
Βεβαιωθείτε ότι η θερμοκρασία του καταψύκτη είναι αρκετά χαμηλή
(τουλάχιστον  -18 °C).

Ο κάδος πάγου ψύχεται επαρκώς, όταν δεν ακούτε κανένα ξέσπασμα ενώ το
κουνάτε.

8. Τα συστατικά θα πρέπει να παρασκευάζονται σύμφωνα με τη συνταγή σας και
τις παραπάνω οδηγίες και να ψύχονται στο ψυγείο σε περίπου +5 °C.

9. Τοποθετήστε το κιβώτιο ταχυτήτων με τον μαύρο τροχό κίνησης προς τα
επάνω στον θάλαμο θέρμανσης του «Αρτοπαρασκευαστή». Γυρίστε το κιβώτιο
ταχυτήτων κατά τη φορά των δεικτών του ρολογιού για να το ασφαλίσετε στον
θάλαμο θέρμανσης. Το κιβώτιο ταχυτήτων πρέπει να παραμένει σταθερό και
να μην κλίνει ή να ταλαντεύεται.

10. Προστατέψτε τα χέρια σας με γάντια και αφαιρέστε τον κάδο πάγου από την
κατάψυξη. Τοποθετήστε τον κάδο πάγου πάνω στο κιβώτιο ταχυτήτων και



Το παγωτό είναι μαλακό. Εάν το επιθυμείτε κάπως πιο σκληρό, τοποθετήστε 
το παγωτό στην κατάψυξη για ½ ώρα πριν την κατανάλωση. Μπορείτε να 
αποθηκεύσετε το παγωτό για περίπου 1 εβδομάδα σε αεροστεγές δοχείο στην 
κατάψυξη.

Tip: 

γυρίστε τον δεξιόστροφα για να τον ασφαλίσετε το κιβώτιο ταχυτήτων.  Πιέστε 
τον αναδευτήρα ανακατώματος στον άξονα κίνησης στο κέντρο του κάδου 
πάγου.

11. Συνδέστε τη συσκευή παρασκευής ψωμιού στο τροφοδοτικό και επιλέξτε το
πρόγραμμα Ice Cream (15) μέσω του πλήκτρου MENU.

12. Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα  +TIME και -TIME, επιλέξτε τον επιθυμητό χρόνο
ανάδευσης σύμφωνα με τη συνταγή σας. Η ώρα που εμφανίζεται στην οθόνη
LCD αναβοσβήνει. Μπορείτε να επιλέξετε 20, 25 ή 30 λεπτά. Αγγίξτε το κουμπί
START /STOP  για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

13. Αγγίξτε ξανά το πλήκτρο START /  STOP  για να ξεκινήσετε το πρόγραμμα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Μην γεμίζετε με ζεστά συστατικά. Όλα τα συστατικά πρέπει να 
βρίσκονται σε θερμοκρασία ψυγείου, όταν γεμίζονται στον κάδο πάγου.

14. Μόλις περιστραφεί ο αναδευτήρας, ανακινήστε λίγο το προ-ψυγμένο μείγμα
πάγου και γεμίστε αργά μέσα στον κάδο πάγου. Στη συνέχεια, κλείστε το
καπάκι του παρασκευαστή ψωμιού και περιμένετε μέχρι να ακουστεί το
ακουστικό σήμα.

15. Αποσυνδέστε τη συσκευή παρασκευής ψωμιού και ανοίξτε το καπάκι.
Προστατέψτε τα χέρια σας με γάντια και γυρίστε τον κάδο πάγου δεξιόστροφα
για να το ξεκλειδώσετε. Στη συνέχεια, αφαιρέστε τον κάδο του πάγου από το
θάλαμο θέρμανσης.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Μην χρησιμοποιείτε σκληρά ή αιχμηρά αντικείμενα για να βγάλετε το 
παγωτό σας. Μην χρησιμοποιείτε βία. Χρησιμοποιήστε μια μαλακή πλαστική 
σπάτουλα ή ένα πλαστικό κουτάλι.

16. Χρησιμοποιώντας ένα πλαστικό κουτάλι, βγάλτε το παγωτό σας από τον κάδο
πάγου. Καθαρίστε τον κάδο πάγου μετά από κάθε χρήση (δείτε: "Φροντίδα και
καθαρισμός")
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Πρέπει να προσθέσετε όλα τα άλλα συστατικά (π.χ. ζάχαρη, χυμούς, γεύσεις) 
μετά την παρασκευή του καθαρού γιαουρτιού.

Tip: 

Πρέπει να κρατήσετε το τυρόγαλα που συσσωρεύεται στο γιαούρτι, καθώς με λίγη
ζάχαρη και / ή χυμό φρούτων της επιλογής σας, θα έχετε ένα δροσιστικό ποτό.

Tip: 

ΦΤΙΑΧΝΟΝΤΑΣ ΓΙΑΟΥΡΤΙ
Το πρόγραμμα YOGHURT (αριθμός 18) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 
παρασκευή του δικού σας γιαουρτιού. Γι 'αυτό είναι απαραίτητο μόνο το νωπό 
γάλα και μια μικρή ποσότητα ζωντανού λακτοβακίλλου.

1. Ρίξτε περίπου. 1 λίτρο καθαρού γάλακτος και 100 ml ζωντανού γιαουρτιού
λακτοβακίλλου στον κάδο ψωμιού. Ανακατεύουμε το μίγμα ομοιόμορφα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πάντα βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το πρόγραμμα YOGHURT. 
Με οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα, εκτός  του προγράμματος 18 YOGHURT, το γάλα 
θα μπορούσε να υπερχειλίσει και να φτάσει στα θερμαντικά στοιχεία, προκαλώντας 
κίνδυνο φωτιάς και ηλεκτροπληξίας.

2. Κλείστε το καπάκι της συσκευής. Χρησιμοποιήστε το κουμπί MENU για να
επιλέξετε πρόγραμμα 18 YOGHURT. Βεβαιωθείτε ότι δεν επιλέξατε άλλο
πρόγραμμα!

3. Με τα πλήκτρα +TIME και -TIME επιλέξτε τον επιθυμητό χρόνο επεξεργασίας
από 8 έως 12 ώρες. Κάθε φορά που πατάτε ένα κουμπί TIME, ο χρόνος
επεξεργασίας αλλάζει κατά 30 λεπτά.
Ως προεπιλογή, προγραμματίζονται 8 ώρες. Εντούτοις, γενικά, το γιαούρτι θα
γίνει πιο κρεμώδες χρησιμοποιώντας ένα μεγάλο χρόνο επεξεργασίας.

4. Αγγίξτε ελαφρά το πλήκτρο START /  STOP  για να ξεκινήσετε το πρόγραμμα.
Ακούγεται ακουστικό σήμα μόλις ολοκληρωθεί το πρόγραμμα.

5. Αφήστε το σπιτικό σας γιαούρτι να κρυώσει. Στη συνέχεια ρίχνουμε το υγρό
(ορός γάλακτος).

6. Αποθηκεύστε το γιαούρτι στο ψυγείο.



ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Αν προκύψουν προβλήματα κατά τη λειτουργία, θα βρείτε λύσεις σε αυτή την 
ενότητα. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία του φαγητού 
παρέχονται στην ενότητα "Συμβουλές για καλύτερα αποτελέσματα".

Πρόβλημα ΠΙΘΑΝΟ ΑΙΤΙΟ Η Λύση

Καπνός 
διαφεύγει από 
την υποδοχή 
εξαερισμού.

Τα υπολείμματα 
από τη διαδικασία 
παραγωγής 
εξατμίζονται από τα 
θερμαντικά 
στοιχεία.

Αυτό είναι φυσιολογικό. Πριν από την πρώτη 
χρήση, αφήστε τον κατασκευαστή ψωμιού να 
εκτελέσει το πρόγραμμα ψησίματος (16) για 
10 λεπτά, ενώ αφήνετε τον κάδο ψωμιού 
άδειο. Δείτε: "Πριν από την πρώτη χρήση".

Ορισμένα 
συστατικά 
χύνονται στα 
θερμαντικά 
στοιχεία.

Αποσυνδέστε και αφήστε τη συσκευή να 
κρυώσει. Στη συνέχεια, καθαρίστε 
προσεκτικά το θάλαμο θέρμανσης και το 
εξωτερικό του κάδου ψωμιού (βλέπε: 
"Φροντίδα και καθαρισμός"). Αφήστε να 
στεγνώσει φυσικά για περίπου ½ ώρα  με το 
καπάκι ανοιχτό. Αποφύγετε αυστηρά τη 
διαρροή οποιουδήποτε φαγητού στο θάλαμο 
θέρμανσης.

Τα συστατικά στο 
κουτί των 
συστατικών είναι 
πολύ βρεγμένα ή 
πολύ λεπτά. Έτσι, 
η σκόνη ή η 
υγρασία έχει 
χυθεί στο θάλαμο 
θέρμανσης.

Αποσυνδέστε και αφήστε τη συσκευή να 
κρυώσει. Στη συνέχεια, καθαρίστε 
προσεκτικά το θάλαμο θέρμανσης και το 
εξωτερικό του κάδου ψωμιού (βλέπε: 
"Φροντίδα και καθαρισμός"). Αφήστε να 
στεγνώσει φυσικά για περίπου ½ ώρα με το 
καπάκι ανοιχτό. Το κιβώτιο των συστατικών 
προορίζεται για χοντροκομμένα και ξηρά 
υλικά. Πάντοτε γεμίζετε υγρά και λεπτά 
αλεσμένα συστατικά απευθείας στον κάδο.

Η κάτω κρούστα 
του ψωμιού 
είναι πολύ 
σκληρή ή/και
πολύ παχιά.

Το ψωμί έχει 
παραμείνει πολύ 
ψηλά στον κάδο 
με ενεργή τη 
λειτουργία 
ζεστού.

Μετά το ψήσιμο ακούγεται ένα ακουστικό 
σήμα. Αυτή είναι η καλύτερη στιγμή για να 
βγάλετε το ψωμί από την μηχανή ψωμιού.
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Πρόβλημα ΠΙΘΑΝΟ ΑΙΤΙΟ Η Λύση

Είναι πολύ 
δύσκολο να 
βγάλω το ψωμί 
από τον κάδο.

Το κουτάλι 
ζύμωσης κολλάει 
στον άξονα 
κίνησης.

Αφού βγάλετε το ψωμί, ρίξτε ζεστό νερό 
στον κάδο και μουλιάστε για 10 λεπτά. Στη 
συνέχεια, καθαρίστε προσεκτικά τον κάδο
ψωμιού και τον αναδευτήρα ζύμωσης. Πριν 
από την επόμενη χρήση, λιπάνετε τον άξονα 
μετάδοσης κίνησης χρησιμοποιώντας κάποιο 
μαγειρικό λάδι ή μαργαρίνη. Αυτό θα σας 
βοηθήσει να αφαιρέσετε τον αναδευτήρα
ζύμωσης μετά το ψήσιμο.

Τα συστατικά δεν 
αναμειγνύονται 
ομοιόμορφα. το 
ψωμί ψήνεται 
άσχημα.

Επιλέξατε 
εσφαλμένο 
πρόγραμμα. 

Επιλέξτε ένα κατάλληλο πρόγραμμα (δείτε: 
"Προγράμματα του ψωμιού").

Ανοίξατε το καπάκι 
αρκετές φορές κατά 
τη διάρκεια της 
λειτουργίας. 

Αποφύγετε το άνοιγμα του καπακιού κατά τη 
διάρκεια της τελευταίας φάσης διόγκωσης και 
κατά τη διάρκεια του ψησίματος (βλ.: "Φάσεις 
προγράμματος").

Η ζύμη είναι πάρα 
πολύ παχιά. 

Προσθέστε λίγο επιπλέον υγρό στη συνταγή 
σας. Ωστόσο, φροντίστε να μην συμπληρώσετε 
περισσότερα από 1000 g συνολικά.

Η μηχανική 
αντίσταση είναι 
πολύ υψηλή και ο 
αναδευτήρας
ζυμώματος δεν 
μπορεί να 
περιστραφεί και να 
αναδευτεί επαρκώς.

Γυρίστε τον αναδευτήρα ζύμης χειροκίνητα. 
Μπορείτε να το μετακινήσετε με ελάχιστη 
αντίσταση; Αφήστε τη συσκευή να ξεκινήσει 
μια διαδικασία ζύμωσης με ένα άδειο κάδο 
ψωμιού. Κινείται ο αναδευτήρας  ζύμωσης  
ελεύθερα; Εάν όχι, τηλεφωνήστε στο κέντρο 
εξυπηρέτησης πελατών της Gastroback, τηλ.:
 (+49) 4165 2225-0. 

Ο αναδευτήρας 
ζυμώματος δεν 
κινείται, ακόμα 
και όταν ο 
κινητήρας 
λειτουργεί.

Το κουτάλι 
ζύμωσης και /ή ο 
κάδος δεν έχουν 
εγκατασταθεί 
σωστά.

Βεβαιωθείτε ότι το κουτάκι ζύμωσης και τον 
κάδο τοποθετούνται σωστά (βλέπε: 
"Προετοιμασίες").

Η ζύμη είναι 
πολύ παχιά ή / 
και πολύ 
μεγάλη.

Ελέγξτε τη συνταγή σας για το σωστό 
βάρος των συστατικών. Προσθέστε λίγο 
περισσότερο υγρό. Ωστόσο, φροντίστε να 
μην συμπληρώσετε περισσότερα από 1000 
g συνολικά.



Πρόβλημα ΠΙΘΑΝΟ ΑΙΤΙΟ Η Λύση

Το ψωμί είναι υγρό 
και πολύ μαλακό.

Αν το ψωμί κρυώνει
στον Αρτο-

παρσκευαστή,

μπορεί να νοτίσει
λόγω 
συμπυκνώματος.

Βγάλτε το ψημένο ψωμί εγκαίρως. 
Αποθηκεύστε το ψωμί σας για παράδειγμα σε
κάδο ψωμιού.

Η ζύμη 
υπερχειλίζει 
τον κάδο 
ψωμιού.

Η ποσότητα του 
υγρού και της 
ζύμης είναι πολύ 
υψηλή,
καθιστώντας τη 
ζύμη να τρέχει.

Αφαιρέστε αμέσως τη συσκευή από την 
πρίζα. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει και 
καθαρίστε το θάλαμο θέρμανσης και το 
εξωτερικό του κάδου ψωμιού (βλέπε: 
"Φροντίδα και καθαρισμός"). Μειώστε την 
ποσότητα του υγρού για να κάνετε την ζύμη 
παχυά. Μην συμπληρώσετε
περισσότερα από 1000 g συνολικά.

Πάρα πολύ ζύμη.

Το ψωμί 
σπρώχνει το 
καπάκι κατά το 
ψήσιμο.

Πάρα πολύ ζύμη. Μην συμπληρώσετε περισσότερα από 1000 g 
συνολικά.

Η υπερβολική ζύμη 
ή η θερμοκρασία 
δωματίου είναι 
πολύ υψηλή.

Ελέγξτε τη συνταγή σας. Μην λειτουργείτε τη 
συσκευή όταν η θερμοκρασία δωματίου 
είναι πάνω από 34 °C.

Το ψωμί είναι 
πολύ μικρό ή 
δεν έχει 
φουσκώσει.

Καθόλου / δεν 
είναι αρκετή 
μαγιά.

Ελέγξτε την ποσότητα της μαγιάς.

Κακή 
δραστηριό-

τητα  της 
μαγιάς.

Μην χρησιμοποιείτε μαγιά, που έχει 
αποθηκευτεί για πολύ καιρό. Το νερό πρέπει 
να είναι χλιαρό αλλά πάνω από 15 °C.

Βεβαιωθείτε ότι η μαγιά δεν θα έρθει σε 
επαφή με αλάτι.

Έχετε επιλέξει ένα 
πρόγραμμα που 
προορίζεται για 
ψωμί μαγιάς για 
να ψήσετε μια 
ζύμη που 
παρασκευάζεται 
με σκόνη 
ψησίματος ή / και 
σόδα.

Επιλέξτε ένα κατάλληλο πρόγραμμα. Δείτε: 
"Προγράμματα του ψωμιού".
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Πρόβλημα ΠΙΘΑΝΟ ΑΙΤΙΟ Η Λύση

Το ψωμί 
καταρρέει κατά 
τη διάρκεια της 
διαδικασίας 
ψησίματος.

Το αλεύρι που 
χρησιμοποιείται δεν 
μπορεί να στηρίξει 
την αύξηση της 
ζύμης.

Χρησιμοποιήστε αλεύρι ψωμιού ή αρκετό 
μείγμα ψησίματος.

Η δραστηριότητα 
της μαγιάς είναι 
πολύ υψηλή ή η 
αύξηση της 
θερμοκρασίας 
είναι πολύ 
υψηλή.

Η αύξηση της θερμοκρασίας της μαγιάς
πρέπει να είναι περίπου 20 °C.

Το υπερβολικό 
νερό κάνει τη 
ζύμη πολύ 
βρεγμένη.

Ελέγξτε τη συνταγή σας και μειώστε την 
ποσότητα νερού.

Το ψωμί είναι 
πολύ πυκνό

Πάρα πολύ 
αλεύρι ή όχι 
αρκετό νερό.

Μειώστε το αλεύρι ή αυξήστε το νερό.

Πάρα πολλά 
συστατικά 
φρούτων ή πάρα 
πολύ αλεύρι 
ολικής αλέσεως.

Μειώστε την ποσότητα των αντίστοιχων 
συστατικών και / ή αυξήστε την ποσότητα της 
μαγιάς.

Το κέντρο του 
ψωμιού είναι 
κενό.

Υπερβολικό νερό 
ή μαγιά ή αλάτι.

Μειώστε την ποσότητα νερού ή μαγιάς.

Προσθέστε πιθανώς λίγο αλάτι.
Η θερμοκρασία 
του νερού είναι 
πολύ υψηλή.

Το νερό πρέπει να είναι χλιαρό στο μέγιστο.

Η κρούστα είναι 
πάρα πολύ παχιά 
και σκούρα, όταν 
φτιάχνεις κέικ ή 
φαγητό με 
υψηλή 
περιεκτικότητα 
σε ζάχαρη.

Διαφορετικές 
συνταγές και 
συστατικά έχουν 
μεγάλη επίδραση 
στην παρασκευή 
ψωμιού και το 
χρώμα θα 
επηρεάζεται 
πάντα από την 
υπερβολική 
ζάχαρη.

Αν η κρούστα είναι πολύ σκούρα για μια 
συνταγή με υψηλή περιεκτικότητα σε 
ζάχαρη, ακυρώστε το πρόγραμμα 
ψησίματος (αγγίξτε το κουμπί START / 
STOP) περίπου 5 - 10 λεπτά πριν από την 
τελική ώρα. Αφήστε το ψωμί / κέικ για 
περίπου 20 λεπτά στο θάλαμο θέρμανσης 
με το καπάκι κλειστό, πριν βγάλετε το ψωμί 
/ κέικ σας έξω.



Πρόβλημα ΠΙΘΑΝΟ ΑΙΤΙΟ Η Λύση

Το ρεύμα πέφτει
κατά τη 
λειτουργία ενός 
προγράμματος.

Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος για έως 
και 10 λεπτά, ο κατασκευαστής ψωμιού θα 
εκτελέσει το τελευταίο εφαρμοσμένο 
πρόγραμμα μέχρι να ολοκληρωθεί, αμέσως 
μόλις ξαναεπανέλθει.
Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος για 
περισσότερο από 10 λεπτά, πρέπει να 
ξαναρχίσετε.

Οι σταφίδες, οι 
σταγόνες 
σοκολάτας, τα 
φρούτα και τα 
παρόμοια 
συστατικά 
καταστρέφονται 
στη συσκευή.

Για να αποφύγετε το τεμαχισμό συστατικών 
όπως φρούτα, προσθέστε αυτά στη ζύμη 
μόνο αφού ακουστεί το σήμα.

Δεν μπορείτε να 
ενεργοποιήσετε 
τη λειτουργία 
χρονοδιακόπτη. 
Το εικονίδιο της 
κλεψύδρας δεν 
εμφανίζεται και / 
ή τα κουμπιά 
TIME είναι 
ανενεργά.

Έχετε επιλέξει 
ένα πρόγραμμα 
που δεν 
προορίζεται για 
λειτουργία με 
χρονοδιακόπτη. Η 
λειτουργία 
χρονοδιακόπτη 
δεν είναι 
διαθέσιμη με 
ορισμένα 
προγράμματα.

Εάν είναι κατάλληλο για τη συνταγή σας, 
επιλέξτε άλλο πρόγραμμα.
Λάβετε υπόψη: με ορισμένα προγράμματα, 
επιλέγετε το χρόνο επεξεργασίας μέσω των 
πλήκτρων TIME. Αυτό είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό για το πρόγραμμα Bake (16)!

Η συσκευή είναι 
εν λειτουργία,

αλλά τα κουμπιά 
στον πίνακα 
ελέγχου είναι 
ανενεργά. Δεν 
υπάρχει καμία 
απάντηση στις 
καταχωρήσεις 
σας.

Ο πίνακας 
ελέγχου είναι 
κλειδωμένος.

Η οθόνη LCD εμφανίζει το εικονίδιο 
πλήκτρου, εάν ο πίνακας ελέγχου είναι 
κλειδωμένος. Με το εικονίδιο με το κλειδί 
που εμφανίζεται, πατήστε ταυτόχρονα τα 
κουμπιά WEIGHT και BURNING COLOR για 
να ξεκλειδώσετε τον πίνακα ελέγχου.

Έχετε επιλέξει 
το πρόγραμμα 
Jam. 

Με το πρόγραμμα Jam (10) δεν υπάρχουν 
άλλες καταχωρίσεις. Μόνο τα πλήκτρα MENU 
και START / STOP είναι ενεργά.
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Πρόβλημα ΠΙΘΑΝΟ ΑΙΤΙΟ Η Λύση

Ο χρόνος 
αναβοσβήνει 
στην οθόνη LCD. 
Η συσκευή δεν 
ανταποκρίνεται 
στις επιλογές 
σας.

Το τρέχον 
πρόγραμμα 
είναι σε παύση.

Αγγίξτε το κουμπί START / STOP για να 
συνεχίσετε τη λειτουργία. Εναλλακτικά, 
μετά από περίπου 3 λεπτά, η συσκευή 
επαναλαμβάνεται αυτόματα.

Το πρόγραμμα 
λειτουργίας είναι 
σε παύση. Η 
συσκευή βρίσκεται 
σε λειτουργία
ρύθμισης χρόνου.

Με ορισμένα προγράμματα (11, 13, 15 και 
16) μπορείτε να ρυθμίσετε το χρόνο
επεξεργασίας χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα
+TIME και -TIME, τα οποία εμφανίζονται με
το χρόνο που αναβοσβήνει. Ρυθμίστε την
επιθυμητή ώρα και έπειτα πιέστε σύντομα
START / STOP για επιβεβαίωση. Βλέπε:
"Προγράμματα του ψωμιού".

Ασυνήθιστες πληροφορίες εμφανίζονται στην οθόνη.

H:HH (μετά την 
έναρξη του 
προγράμματος)

Η θερμοκρασία 
εντός του χώρου 
θέρμανσης είναι 
πολύ υψηλή.

Αγγίξτε αμέσως το κουμπί START / STOP για 
να σταματήσετε το πρόγραμμα και 
αποσυνδέστε τη συσκευή. Στη συνέχεια, 
ανοίξτε το καπάκι και αφήστε το ψωμί να 
κρυώσει εντελώς πριν την χρησιμοποιήσετε 
ξανά.

E:E0 (μετά την 
έναρξη του 
προγράμματος)

Ο αισθητήρας 
θερμοκρασίας 
απέτυχε.

Στείλτε τη συσκευή σε εξουσιοδοτημένο 
κέντρο επισκευών.



ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Να βεβαιώνεστε πάντα ότι η συσκευή είναι μακριά από 

μικρά παιδιά.
Πάντοτε να απενεργοποιείτε τη συσκευή (κρατώντας το πλήκτρο START / STOP 
μέχρι να ακουστεί ένας ήχος), στη συνέχεια αποσυνδέστε τη συσκευή και 
περιμένετε έως ότου η συσκευή κρυώσει (τουλάχιστον 20 λεπτά), προτού 
μετακινήσετε ή καθαρίσετε τη συσκευή. Μην επιχειρήσετε να μετακινήσετε τη 
συσκευή κατά τη λειτουργία.

Οι επιφάνειες του κάδου ψωμιού και του αναδευτήρα ζύμωσης έχουν 
αντικολλητική επικάλυψη. Μην γρατζουνίζετε ή κόβετε τις αντικολλητικές 
επιστρώσεις. Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά ή χημικά χημικά (π.χ. 
λευκαντικό, καθαριστικό για φούρνο ή καθαριστικό πιάτων) για τον καθαρισμό 
της συσκευής ή οποιωνδήποτε τμημάτων της, για να αποφύγετε τη ζημιά στις 
επιφάνειες. Μην χρησιμοποιείτε σκληρά αντικείμενα ή αντικείμενα με αιχμηρά 
αντικείμενα για τον καθαρισμό οποιωνδήποτε επιφανειών της συσκευής.

Βεβαιωθείτε ότι προστατεύετε το περίβλημα από το νερό και την υγρασία. Μη 
βυθίζετε το περίβλημα ή το καλώδιο τροφοδοσίας σε νερό ή άλλο υγρό, για να 
αποφύγετε τους κινδύνους από ηλεκτροπληξία και ζημιά. Μη χύνετε ή μην 
αφήνετε να στάζουν υγρά στο περίβλημα ή το καλώδιο τροφοδοσίας ή στη 
θέρμανση, για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς και ηλεκτροπληξίας. Μην 
χρησιμοποιείτε βία!

Μην καθαρίζετε τη συσκευή ή οποιοδήποτε τμήμα ή εξαρτήματα της 
συσκευής σε αυτόματο πλυντήριο πιάτων.
1. Αποσυνδέστε τη συσκευή και με το καπάκι ανοιχτό, αφήστε τη συσκευή να

κρυώσει σε θερμοκρασία δωματίου (τουλάχιστον 20 λεπτά).

2. Για να ξεκλειδώσετε τον κάδο ψωμιού, γυρίστε τον αριστερόστροφα. Στη
συνέχεια, βγάλτε τον από το θάλαμο θέρμανσης.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Χρησιμοποιείτε μόνο ζεστό νερό για τον καθαρισμό της συσκευής. 
Χειριστείτε τα μέρη της συσκευής με προσοχή για να αποφύγετε τη ζημιά. Αυτό ισχύει 
ιδιαίτερα για το εσωτερικό πτερύγιο του κουτιού των συστατικών, τη σφράγιση 
λευκής σιλικόνης στο κάτω μέρος του θερμαντικού χώρου και τα θερμαντικά στοιχεία.

3. Καθαρίστε το θάλαμο θέρμανση χρησιμοποιώντας ένα υγρό πανί ή ένα ελαφρώς
βρεγμένο μαλακό σφουγγάρι. Βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει όλα τα ψίχουλα
και τα πιτσιλίσματα. Ωστόσο, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει ζημιά στη σφράγιση
λευκής σιλικόνης  και τα στοιχεία θέρμανσης στο κάτω μέρος του θαλάμου
θέρμανσης.
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Βεβαιωθείτε ότι το άνοιγμα στον αναδευτήρα ζύμωσης είναι εντελώς καθαρό και 
λείο. Τα υπολείμματα εντός του ανοίγματος θα κολλήσουν στον κινητήριο άξονα, 
καθιστώντας έτσι πολύ δύσκολη την αφαίρεση του αναδευτήρα ζύμωσης από τον 
κινητήριο άξονα μετά τη λειτουργία.

Tip: 

Επιπλέον, δεν επιτρέπεται να παραμείνουν χνούδια ή άλλα σωματίδια στα 
θερμαντικά στοιχεία.

4. Σκουπίστε προσεκτικά το καπάκι και το εσωτερικό του κουτιού των
συστατικών  με ένα υγρό πανί. Βεβαιωθείτε ότι δεν βλάπτετε τους μεντεσέδες
του εσωτερικού πτερυγίου του κουτιού των συστατικών. Εάν απαιτείται,
χρησιμοποιήστε μια μικρή μαλακή βούρτσα για να καθαρίσετε το εσωτερικό
του κουτιού των συστατικών.

5. Σκουπίστε το εξωτερικό της συσκευής και το καλώδιο τροφοδοσίας με ένα
μαλακό υγρό πανί. Αφού ξεβγάλετε, σκουπίστε τη συσκευή με ένα μαλακό
πανί.

6. Βγάλτε τον αναδευτήρα  ζύμωσης από τον κάδο απλά τραβώντας τον προς τα
πάνω. Εάν το πτερύγιο ζυμώματος κολλήσει στον άξονα μετάδοσης κίνησης
και είναι δύσκολο  να αφαιρεθεί, γεμίστε τον κάδο με ζεστό νερό για περίπου
30 λεπτά. Στη συνέχεια προσπαθήστε ξανά. Εάν απαιτείται, χρησιμοποιήστε το
παρεχόμενο άγκιστρο για  να σηκώσετε τον αναδευτήρα ζύμωσης από τον
κάδο ψωμιού.

7. Καθαρίστε όλες τις επιφάνειες του κάδου ψωμιού και τον αναδευτήρα  ζύμης
χρησιμοποιώντας ζεστό νερό και μαλακή βούρτσα ή πανί. Ειδικά ο άξονας
κίνησης που προεξέχει από τον πυθμένα του εσωτερικού του κάδου ψωμιού
πρέπει να καθαριστεί προσεκτικά. Πρέπει να είναι λείο και λαμπερό.
Διαφορετικά, ο αναδευτήρας  ζύμωσης μπορεί να κολλήσει στον άξονα
κίνησης μετά την επόμενη λειτουργία.

8. Μετά τον καθαρισμό, κρατήστε τον αναδευτήρα ζυμώματος και τον κάδο
ψωμιού μέχρι το φως για να ελέγξετε αν το άνοιγμα στον αναδευτήρα
ζύμωσης και ο άξονας κίνησης είναι καθαρά. Εάν υπάρχουν υπολείμματα,
θα πρέπει να μουλιάσετε το ζυμωτήριο και τον κάδο για λίγα λεπτά σε
ζεστό νερό. Κατόπιν καθαρίστε προσεκτικά, χρησιμοποιώντας ένα μαλακό
πανί.

9. Στεγνώστε καλά όλα τα μέρη. Στη συνέχεια αφήστε τη συσκευή (με το
καπάκι ανοιχτό) και τα εξαρτήματα να στεγνώσουν φυσικά για ½ ώρα,
όπου είναι μακριά από μικρά παιδιά.



Είναι καλή συμβουλή να επανασυναρμολογήσετε τη συσκευή μετά τον καθαρισμό. 
Με αυτό τον τρόπο προστατεύετε τα εξαρτήματα από ζημιές, απώλειες και σκόνη.

Tip: 

Αν δεν μπορείτε να σπρώξετε τον κάδο ψωμιού εντελώς, γυρίστε λίγο τον άξονα 
μετάδοσης κίνησης / το ζυμωτήριο και, στη συνέχεια, προσπαθήστε ξανά.

Tip: 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Πριν την επανασυναρμολόγηση της συσκευής, πάντα να
βεβαιώνεστε ότι τα εξαρτήματα της συσκευής είναι καθαρά και εντελώς στεγνά.

Αυτό είναι ζωτικής σημασίας ειδικά για το θάλαμο θέρμανσης και το εξωτερικό 
του κάδου ψωμιού. Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να εισχωρήσει υγρασία στα 
θερμαντικά στοιχεία και να προκαλέσει κίνδυνο υπερθέρμανσης και 
ηλεκτροπληξίας.

10. Πιέστε τον αναδευτήρα ζυμώματος στον άξονα κίνησης στον κάδο ψωμιού.

11. Γυρίστε τον κάδο ψωμιού μέσα στο θάλαμο θέρμανσης μέχρι να ασφαλίσει
στη σύνδεση των εργασιών ζύμωσης. Στη συνέχεια, γυρίστε τον κάδο
ψωμιού δεξιόστροφα για να τον ασφαλίσετε στη σύνδεση.

12. Κλείστε το καπάκι.
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ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΑΔΟΥ ΠΑΓΟΥ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην θερμαίνετε τον κάδο πάγου ή μην αφήνετε τον κάδο 

πάγου, το κιβώτιο ταχυτήτων και τον αναδευτήρα σε επαφή με θερμές 
επιφάνειες ή με καυτά υγρά. Το ψυκτικό υγρό μέσα στον κάδο πάγου θα 
επεκταθεί έντονα όταν θερμαίνεται, αναστέλλοντας έτσι τον κάδο πάγου και 
προκαλώντας κίνδυνο σοβαρών τραυματισμών και ζημιών. Επιπλέον, τα 
πλαστικά μέρη του κάδου πάγου, του κιβωτίου ταχυτήτων και του πτερυγίου 
ανάδευσης δεν είναι ανθεκτικά στη θερμότητα και θα παραμορφωθούν και θα 
καταστραφούν όταν θερμαίνονται.

Ο κάδος πάγου μπορεί να είναι εξαιρετικά κρύος όταν χρησιμοποιείται. Να 
προστατεύετε πάντα τα χέρια σας με γάντια, όταν αγγίζετε τον κάδο πάγου για 
να αποφύγετε σοβαρά κρυοπαγήματα.

Μην χρησιμοποιείτε βία. Για τη λειτουργία, ο κάδος πάγου και το κιβώτιο 
ταχυτήτων κλειδώνονται μέσα στο θάλαμο θέρμανσης του παρασκευαστή ψωμιού.

1. Προστατεύστε τα χέρια σας με γάντια, πριν αγγίξετε τον κάδο πάγου. Για να
ξεκλειδώσετε τον κάδο πάγου στο εσωτερικό του παρασκευαστή ψωμιού,
γυρίστε τον κάδο πάγου αριστερόστροφα και, στη συνέχεια, σηκώστε τον από
το θάλαμο θέρμανσης. Αδειάστε πλήρως τον κάδο πάγου. Γυρίστε το κιβώτιο
ταχυτήτων του κάδου πάγου αριστερόστροφα και στη συνέχεια βγάλτε το από
το θάλαμο θέρμανσης. Τραβήξτε τον αναδευτήρα από τον κάδο του πάγου.

2. Πλύνετε τον κάδο του πάγου, τον αναδευτήρα και το κιβώτιο ταχυτήτων σε
χλιαρό νερό, χρησιμοποιώντας μια μαλακή βούρτσα νάιλον ή ένα μαλακό
πανί.

3. Στεγνώστε καλά τα μέρη. Στη συνέχεια, αφήστε να στεγνώσει φυσικά, όπου 
τα μέρη είναι μακριά από μικρά παιδιά.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ!
ΜΗΝ ΚΑΘΑΡΙΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΑΔΟ ΨΩΜΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ!



ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα μικρά παιδιά πρέπει να εποπτεύονται ώστε να μην 

παίζουν με τη συσκευή ή οποιοδήποτε τμήμα της. Όταν η συσκευή δεν 
χρησιμοποιείται, αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή και αφήνετε τη συσκευή να 
κρυώσει εντελώς. Πάντα να καθαρίζετε τη συσκευή και όλα τα μέρη της πριν από 
την αποθήκευση, για να αποφύγετε τη συσσώρευση αποξηραμένων τροφίμων 
(βλέπε: "Φροντίδα και καθαρισμός"). Μην κρατάτε τη συσκευή από το καλώδιο 
τροφοδοσίας ή το καπάκι για να το μετακινήσετε.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποθηκεύσει τη συσκευή σε καθαρό, ξηρό και ασφαλές 
μέρος από ανεπιθύμητη καταπόνηση (παγετό, άμεσο ηλιακό φως, μηχανική ή 
ηλεκτροπληξία, θερμότητα, υγρασία) και όπου είναι μακριά από μικρά παιδιά. 
Μην τοποθετείτε σκληρά ή βαριά αντικείμενα πάνω ή μέσα στη συσκευή ή σε 
οποιοδήποτε τμήμα της.

Να χειρίζεστε πάντα τα καλώδια ρεύματος με ιδιαίτερη προσοχή. Το καλώδιο 
τροφοδοσίας δεν πρέπει ποτέ να είναι συνδεδεμένο, στριμμένο, τραβηγμένο, 
τεντωμένο ή συμπιεσμένο. Μην αφήνετε το καλώδιο τροφοδοσίας ή την πρίζα
πάνω από την άκρη του τραπεζιού ή του μετρητή.

Για την αποθήκευση, πιάστε τη συσκευή στο κάτω μέρος του περιβλήματος και 
τοποθετήστε τη συσκευή σε μια καθαρή και σταθερή επιφάνεια, όπου δεν 
μπορεί να πέσει. Βγάλτε το καλώδιο τροφοδοσίας χαλαρά γύρω από τη 
συσκευή.

Μην χρησιμοποιείτε εξαρτήματα ή αξεσουάρ της συσκευής για άλλους σκοπούς 
εκτός από τη λειτουργία της συσκευής. Είναι καλή συμβουλή για την 
αποθήκευση των εξαρτημάτων και των αξεσουάρ της συσκευής μαζί με τη 
συσκευή. Για αυτό, ξανασυναρμολογήστε τη συσκευή μετά τον καθαρισμό 
(δείτε:"Φροντίδα και καθαρισμός") και κλείστε το καπάκι προστατεύοντας έτσι 
όλα τα μέρη από ζημιές, απώλειες και σκόνη.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗ
Η απόρριψη της συσκευής και η συσκευασία πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους 
αντίστοιχους τοπικούς κανονισμούς και απαιτήσεις για τις ηλεκτρικές συσκευές και 
τη συσκευασία. Επικοινωνήστε με την τοπική εταιρεία απόρριψης.

Μην απορρίπτετε τις ηλεκτρικές συσκευές ως αστικά απορρίμματα. 
Χρησιμοποιήστε χωριστές εγκαταστάσεις συλλογής. Επικοινωνήστε με την τοπική 
κυβέρνηση για πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα συστήματα συναρμολόγησης. 
Εάν οι ηλεκτρικές συσκευές απορρίπτονται σε χώρους υγειονομικής ταφής, 
χωματερές ή απορρίμματα καύσης, οι επικίνδυνες ουσίες μπορούν να διαρρεύσουν 
στα υπόγεια ύδατα ή να εκλυθούν στον αέρα, να δηλητηριάσουν τη χλωρίδα και την 
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Πελάτες από τη Γερμανία και την Αυστρία: Για επισκευές και σέρβις, παρακαλώ 
στείλτε προϊόντα GasTroback στην ακόλουθη διεύθυνση: Gastroback GmbH, 
Gewerbestr. 20, D-21279 Hollenstedt, Γερμανία.

Πελάτες από άλλες χώρες: Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας.

Note: 

πανίδα εδώ για χρόνια και έτσι να εισέλθουν στην τροφική αλυσίδα και να βλάψουν 
την υγεία και την ευημερία σας . Κατά την αντικατάσταση των παλιών συσκευών με 
καινούργιες μονάδες, ο έμπορος λιανικής υποχρεούται νομίμως να παραλάβει την 
παλιά συσκευή σας για απόρριψη τουλάχιστον δωρεάν.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Ελέγξτε τη διεύθυνση www.gastroback.de για περισσότερες πληροφορίες. Για 
τεχνική υποστήριξη, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της  
Gastroback μέσω τηλεφώνου: +49 (0) 4165/22 25-0 ή e-mail info@gastroback.de.

ΕΓΓΥΗΣΗ
Εγγυόμαστε ότι όλα τα προϊόντα μας δεν παρουσιάζουν ελαττώματα κατά την 
αγορά. Οποιεσδήποτε αποδεδειγμένες κατασκευαστικές ή υλικές ατέλειες θα 
αποκλείουν οποιαδήποτε περαιτέρω απαίτηση και μέσα σε 2 χρόνια μετά την 
αγορά της συσκευής δωρεάν επισκευαστεί ή αντικατασταθεί. Δεν υπάρχει 
απαίτηση εγγύησης του αγοραστή εάν η ζημιά ή το ελάττωμα της συσκευής 
προκαλείται από ακατάλληλη επεξεργασία, από λάθη φόρτωσης ή εγκατάστασης. 
Η απαίτηση εγγύησης λήγει αν υπάρχει τεχνική παρέμβαση τρίτου μέρους χωρίς 
γραπτή συμφωνία. Ο αγοραστής πρέπει να παρουσιάσει το δελτίο πωλήσεων στην 
απαίτηση δήλωσης και πρέπει να αναλάβει όλες τις δαπάνες του κόστους και του 
κινδύνου μεταφοράς.

Παρακαλούμε να γνωριζετε  ότι δεν μπορούμε να αναλάβουμε την επιβάρυνση 
της αποστολής. Υποβολή συσκευών: Προσέξτε να συσκευάσετε τη συσκευή 
έτοιμη για αποστολή χωρίς εξαρτήματα. Προσθέστε το δελτίο πωλήσεων και 
μια σύντομη περιγραφή σφάλματος. Ο χρόνος επεξεργασίας μετά τη λήψη της 
ελαττωματικής συσκευής θα είναι περίπου 2 εβδομάδες, θα σας ενημερώσουμε 
αυτόματα. Μετά την περίοδο εγγύησης, στείλτε τις ελαττωματικές συσκευές 
στη συγκεκριμένη διεύθυνση. Θα λάβετε μια δωρεάν προσφορά και, στη 
συνέχεια, θα αποφασίσετε αν θα επισκευάσουμε τη συσκευή με το ενδεχόμενο 
κόστος, θα επιστρέψουμε δωρεάν την ελαττωματική συσκευή ή θα διαθέσουμε 
δωρεάν τη συσκευή.



Η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση και ΔΕΝ είναι κατάλληλη για 
εμπορική χρήση. Μην επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή με 
οποιονδήποτε άλλο τρόπο ή για άλλο σκοπό εκτός από την προβλεπόμενη 
χρήση που περιγράφεται στις οδηγίες. Οποιαδήποτε άλλη χρήση θεωρείται 
άσκοπη χρήση ή κακή χρήση και μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς 
τραυματισμούς ή ζημιές. Δεν υπάρχει απαίτηση εγγύησης του αγοραστή εάν 
τυχόν τραυματισμοί ή ζημιές προκλήθηκαν από ακούσια χρήση.
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ΣΥΝΤΑΓΕΣ

ΨΩΜΙ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να συνηθίσετε τον νέο παρασκευαστή ψωμιού, είναι καλή συμβουλή 
να χρησιμοποιήσετε ένα μείγμα ψωμιού για την πρώτη σας δοκιμή. Απλώς 
ακολουθήστε τις οδηγίες που αναγράφονται στη συσκευασία. Με αυτόν τον τρόπο, 
μπορείτε να δοκιμάσετε τη μέθοδο εξαγωγής του αναδευτήρα ζύμωσης πριν το 
ψήσιμο (κατά τη διάρκεια της δεύτερης φάσης αύξησης). Όταν είστε εξοικειωμένοι 
με τον κύκλο ψησίματος, θα είστε εύκολα επιτυχείς με τις δικές σας μεμονωμένες 
συνταγές ψωμιού και κέικ.

ΒΑΣΙΚΟ ΑΣΠΡΟ ΨΩΜΙ

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
Μέγεθος ψωμιού       1000 g 750 g 500 g 

Νερό  320 ml 250 ml 160 ml 

Αλάτι  6 g 5 g 3 g 

Λάδι  24 ml 18 ml 12 ml 

Ζάχαρη   24 g 18 g 12 g 

Σκόνη γάλακτος  15 g 12 g 6 g 

Αλεύρι   520 g 400 g 260 g 

Μαγιά ξηρή  6 g 4 g 3 g 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
Γεμίστε τα συστατικά μέσα στον κάδο με την αναφερόμενη σειρά. 
Επεξεργαστείτε καλύτερα το μαγειρικό λάδι.
Επιλέξτε πρόγραμμα 1 Βασικό Ψωμί.



ΨΩΜΙ ΜΕ ΣΟΥΣΑΜΙ

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
Μέγεθος ψωμιού 1000 g 750 g 500 g 

Νερό 320 ml 250 ml 160 ml 

Αλάτι 8 g 6 g 4 g 

Λάδι 36 ml 24 ml 18 ml 

Ζάχαρη 24 g 18 g 12 g 

Σκόνη γάλακτος 24 g 18 g 12 g 

Αλεύρι 520 g 400 g 260 g 

Μαγιά ξηρή 6 g 4 g 3 g 

Σπόροι Σουσαμιού 30 g 22 g 15 g 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
Γεμίστε τα συστατικά μέσα στον κάδο με την αναφερόμενη σειρά. Επεξεργαστείτε 
καλύτερα το μαγειρικό λάδι. 
Προσθέστε το σουσάμι στον κάδο ψωμιού όταν ακουστεί ο βομβητής κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας ζύμωσης. Εναλλακτικά, μπορείτε να γεμίσετε σουσάμι στο 
κουτί των συστατικών πριν ξεκινήσετε το πρόγραμμα.        
Επιλέξτε πρόγραμμα 1 Βασικό ψωμί.

ΨΩΜΙ ΜΕ ΚΑΡΥΔΙΑ ΚΑΙ ΣΠΟΡΟΥΣ ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΟΥ
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
Γεμίστε τα συστατικά μέσα στον κάδο με την αναφερόμενη σειρά. Επεξεργαστείτε 
καλύτερα το μαγειρικό λάδι.
Ψιλοκόψτε τα καρύδια και / ή τους σπόρους κουκουναριού και προσθέστε τα στον 
κάδο όταν ο βομβητής ακουστεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ζύμωσης. 

Μέγεθος ψωμιού 1000 g 750 g 500 g 

Νερό 280 ml 230 ml 140 ml 

Αυγά 2 1 1 

Αλάτι 6 g 5 g 3 g 

Λάδι 36 ml 24 ml 18 ml 

Ζάχαρη 24 g 18 g 12 g 

Σκόνη γάλακτος 24 g 18 g 12 g 

Αλεύρι 500 g 400 g 250 g 

Μαγιά ξηρή 6 g 4 g 3 g 

Καρύδια ή σπόροι 
κουκουναριού

60g 45 g 30 g 
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Εναλλακτικά, μπορείτε να γεμίζετε τα ψιλοκομμένα καρύδια και τους σπόρους 
κουκουναριού στο κουτί των συστατικών πριν ξεκινήσετε το πρόγραμμα.

Επιλέξτε πρόγραμμα 1 Βασικό ψωμί.

ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΓΑΛΛΙΚΟ ΨΩΜΙ
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
Μέγεθος Ψωμιού  1000 g      750 g   500 g 

Νερό 340 ml 250 ml 170 ml 

Αλάτι 8 g 6 g 4 g 

Λάδι 12 ml 9 ml 6 ml 

Ζάχαρη 16 g 12 g 8 g 

Αλεύρι 540 g 400 g 270 g 

Μαγιά ξηρή 6 g 5 g 3 g 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
Γεμίστε τα συστατικά μέσα στον κάδο με την αναφερόμενη σειρά. Επεξεργαστείτε 
καλύτερα το μαγειρικό λάδι.
Επιλέξτε πρόγραμμα 2 Γαλλικό ψωμί.

ΨΩΜΙ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
Μέγεθος Ψωμιού 1000 g 750 g 500 g 

Νερό 320 ml 240 ml 160 ml 

Αλάτι 6 g 5 g 3 g 

Λάδι 24 ml 18 ml 12 ml 

Ζάχαρη 16 g 12 g 8 g 

Σκόνη γάλακτος 16 g 12 g 8 g 

Αλεύρι 400 g 300 g 200 g 

Μαγιά ξηρή 6 g 4 g 3 g 

Καλαμποκάλευρο 120 g 100 g 60 g 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
Γεμίστε τα συστατικά μέσα στον κάδο με την αναφερόμενη σειρά. Επεξεργαστείτε 
καλύτερα το μαγειρικό λάδι.
Επιλέξτε πρόγραμμα 2 Γαλλικό ψωμί.



 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
Γεμίστε τα συστατικά μέσα στον κάδο με την αναφερόμενη 
σειρά. 
Επιλέξτε πρόγραμμα 7 Γρήγορο ψωμί.

ΨΩΜΙ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΕΩΣ
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
Γεμίστε τα συστατικά μέσα στον κάδο με την αναφερόμενη σειρά. Επεξεργαστείτε 
καλύτερα το μαγειρικό λάδι.
Επιλέξτε πρόγραμμα 3 Ολικής Αλέσεως.

ΨΩΜΙ ΣΟΔΑΣ

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
Μέγεθος Ψωμιού 1000 g 750 g 500 g 

Γάλα + 1 αυγό 305 ml 250 ml 160 ml 

Αλάτι 5 g 4 g 3 g 

Βούτηρο 45 g 36 g 24 g 

Ζάχαρη 95 g 75 g 50 g 

Καλαμποκάλευρο 170 g 130 g 90 g 

Αλέυρι γ.ο.χ. 340 g 260 g 180 g 

Μπέικιν πάουντερ 10 g 7 g 5 g 

Σόδα ψησίματος 10 g 7 g 5 g 

Μέγεθος Ψωμιού 1000 g 750 g 500 g 

Νερό 340 ml 250 ml 170 ml 

Αλάτι 10 g 8 g 5 g 

Λάδι 24 ml 18 ml 12 ml 

Σκόνη γάλακτος 18 g 13 g 9 g 

Καστανή ζάχαρη 24 g 18 g 12 g 

Αλεύρι 200 g 150 g 100 g 

Αλεύρι ολικής 
αλέσεως 

360 g 250 g 180 g 

Μαγιά ξηρή 8 g 5 g 4 g 
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ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
Γεμίστε τα συστατικά μέσα στον κάδο με την αναφερόμενη σειρά. Επεξεργαστείτε 
καλύτερα το μαγειρικό λάδι.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί η αντίστοιχη ποσότητα φρέσκου γάλακτος αντί για νερό 
και σκόνη γάλακτος.
Επιλέξτε πρόγραμμα 4 Γλυκό Ψωμί.

ΨΩΜΙ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
Κόψτε την κολοκύθα σε κομμάτια ½ cm. Βράστε την κολοκύθα (περίπου 20 λεπτά), 
αποστραγγίστε το νερό μετά την ψύξη, έπειτα πολτοποιήστε.
Στη συνέχεια, γεμίστε τα συστατικά μέσα στον κάδο με την αναφερόμενη σειρά. 
Επεξεργαστείτε καλύτερα το μαγειρικό λάδι.
Επιλέξτε πρόγραμμα 4 Γλυκό Ψωμί.

ΓΛΥΚΟ ΨΩΜΙ

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
Μέγεθος Ψωμιού 1000 g 750 g 500 g 

Νερό 280 ml 220 ml 140 ml 

Αυγά 2 1 1 

Αλάτι 8 g 6 g 4 g 

Λάδι 36 ml 24 ml 18 ml 

Σκόνη γάλακτος 12 g 9 g 6 g 

Καστανή ζάχαρη 80 g 55 g 40 g 

Αλεύρι 500 g 380 g 250 g 

Μαγιά ξηρή 6 g 4 g 3 g 

Μέγεθος Ψωμιού 1000 g    750 g 500 g 

Νερό 100 ml 80 ml 50 ml 

Αλάτι 6 g 5 g 3 g 

Κολοκύθα 300 g 210 g 150 g 

Λάδι 30 ml 27 ml 15 ml 

Σκόνη γάλακτος 20 g 18 g 10 g 

Ζάχαρη 48 g 40 g 24 g 

Αλεύρι 380 g 300 g 190 g 

Μαγιά ξηρή 8 g 5 g 4 g 



 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
Γεμίστε τα συστατικά μέσα στον κάδο με την αναφερόμενη σειρά. 
Τα αυγά μπορούν να αναδευτούν με νερό για να αποκτήσουν μια ελαφρύτερη 
συνεκτικότητα.
Επιλέξτε πρόγραμμα 4 Γλυκό Ψωμί.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
Το μαρούλι πρέπει να τεμαχιστεί και να πλυθεί με έναν επεξεργαστή τροφίμων.
Γεμίστε τα συστατικά μέσα στον κάδο με την αναφερόμενη σειρά.
Επιλέξτε πρόγραμμα 4 Γλυκό Ψωμί.

ΨΩΜΙ ΜΕ ΚΑΦΕ
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
Μέγεθος Ψωμιού 1000 g 750 g 500 g 

Νερό 240 ml 200 ml 120 ml 

Αυγά 2 1 1 

Αλάτι 6 g 4 g 3 g 

Λάδι 26 ml 20 ml 13 ml 

Σκόνη γάλακτος 10 g 8 g 5 g 

Ζάχαρη 50 g 40 g 25 g 

Στιγμαίος καφές  
σε σκόνη

3 μικρές μερίδες 2 μικρές μερίδες 1½ μικρές 
μερίδες

Αλεύρι 400 g 300 g 200 g 

Μαγιά ξηρή 6 g 5 g 3 g 

ΠΡΑΣΙΝΟ ΨΩΜΙ

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
Μέγεθος Ψωμιού 1000 g 750 g 500 g 

Νερό 260 ml 200 ml 130 ml 

Αυγά 2 1 1 

Αλάτι 6 g 7 g 3 g 

Λάδι 40 ml 30 ml 20 ml 

Σκόνη γάλακτος 16 g 13 g 8 g 

Ζάχαρη 50 g 40 g 25 g 

Ψιλοκομμένα φύλλα 
μαρουλιού

280 g 210 g 140 g 

Αλεύρι 460 g 350 g 230 g 

Μαγιά ξηρή 6 g 4 g 3 g 
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ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
Γεμίστε τα συστατικά μέσα στον κάδο με την αναφερόμενη σειρά.
Προσθέστε την καρύδα όταν ακουστεί ο βομβητής κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
ζύμωσης. Εναλλακτικά, μπορείτε να τοποθετήσετε την καρύδα στο κουτί των 
συστατικών πριν ξεκινήσετε το πρόγραμμα.
Επιλέξτε πρόγραμμα 4 Γλυκό Ψωμί.

ΨΩΜΙ ΜΠΑΝΑΝΑΣ

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
Μέγεθος Ψωμιού 1000 g 750 g 500 g 

Νερό 250 ml 230 ml 130 ml 

Αυγά 2 1 1 

Αλάτι 7 g 6 g 4 g 

Λάδι 65 g 60 g 35 g 

Σκόνη γάλακτος 50 g 40 g 25 g 

Αλεύρι 450 g 400 g 230 g 

Μαγιά ξηρή 7 g 5 g 4 g 

Μπανάνα 110 g 80 g 55 g 

Βούτηρο 30 g 36 g 20 g 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
Εκτός από το βούτυρο, γεμίστε τα συστατικά μέσα στον κάδο με την αναφερόμενη 
σειρά. Κόψτε τη μπανάνα σε κομμάτια, προσθέστε την μετά από άλλα συστατικά 
πριν ξεκινήσετε το πρόγραμμα. Για να παράγετε ένα καλύτερο ψωμί, προσθέστε το 
βούτυρο 10 λεπτά μετά την έναρξη της διαδικασίας ζύμωσης
Επιλέξτε πρόγραμμα 4 Γλυκό Ψωμί.

ΨΩΜΙ ΚΑΡΥΔΑΣ
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
Μέγεθος Ψωμιού 1000 g 750 g                500 g 

Νερό 280 ml 220 ml 140 ml 

Αυγά 2 1 1 

Αλάτι 6 g 5 g 4 g 

Λάδι 36 ml 27 ml 18 ml 

Σκόνη γάλακτος 60 g 45 g 30 g 

Ζάχαρη 50 g 40 g 25 g 

Αλεύρι 460 g 360 g 230 g 

Μαγιά ξηρή 5 g 5 g 4 g 

Αποξηραμένη καρύδα 60 g 45 g 30 g 



ΚΕΙΚ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αποφύγετε να διατηρείτε το κέικ ζεστό μέσα στην συσκευή παρασκευής 
ψωμιού. Απενεργοποιήστε τη συσκευή παρασκευής ψωμιού μόλις ολοκληρωθεί ο 
κύκλος ψησίματος και ακούγεται η σειρά των 10 μπιπ. Αφήστε το κέικ να κρυώσει 
για περίπου ¼ ώρα με το καπάκι κλειστό και το ρυθμιστικό του κουτιού των 
συστατικών ανοιχτό. Στη συνέχεια, βγάλτε τη λεκάνη ψωμιού έξω από τη συσκευή 
και αφήστε το κέικ να κρυώσει μέσα στη λεκάνη για άλλη μία ¼ ώρα. Με αυτόν τον 
τρόπο, εμποδίζετε την κατάρρευση του κέικ. Βγάλτε το κέικ σε μία σχάρα γλυκών και 
αφήστε το να κρυώσει τελείως, πριν το καλύψετε με τη γλάσο ή τη σοκολάτα ή 
γεμίζοντας το.

ΨΩΜΙ ΜΕ ΠΙΠΕΡΟΡΙΖΑ

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 
1 αυγό
100 ml γάλα
15 g μαργαρίνη
½ πακέτο βανίλια
70 - 80 g ζάχαρη
40 g αλεύρι σίκαλης τύπου 1150
120g σιτάλευρο τύπου 405
20 g κακάο
10 g πικάντικο μείγμα για ψωμί με πιπερόριζα
1 πακέτο μπέικιν πάουντερ,σκούρο
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Γλάσο:2 κομμάτια μαγειρική σοκολάτα(κουβερτούρα)
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
Εκτός από τη σοκολάτα, γεμίστε τα συστατικά μέσα στον κάδο με την 
αναφερόμενη σειρά. Έναρξη προγράμματος 9 Cake

Όταν ολοκληρωθεί ο κύκλος ψησίματος, απενεργοποιήστε τη συσκευή (πατώντας 
το πλήκτρο CANCEL) και αφήστε το κέικ μέσα στη συσκευή για περίπου ¼ ώρα με 
το καπάκι κλειστό και το ρυθμιστικό του κουτιού των συστατικών ανοιχτό.
Βγάλτε τον κάδο ψωμιού και αφήστε το κέικ να δροσιστεί για μια άλλη ¼ ώρα μέσα 
στον κάδο. Αναποδογυρίστε το κέικ σε μία σχάρα γλυκών και αφήστε το να 
κρυώσει εντελώς. Καλύψτε το κεικ με λιωμένη σοκολάτα.
Συμβουλή: Μπορείτε να ετοιμάσετε τη δική σας δημιουργία κεικ από κάρδαμο, 
κόλιανδρο, κανέλα, γαρίφαλο, γλυκάνισο, αστεροειδές, μάραθο, μοσχοκάρυδο, 
μπαχάρι και ενδεχομένως λίγο πιπέρι.

ΚΕΙΚ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
1 αυγό
100 ml γάλα
15 g μαργαρίνη
½ πακέτο βανίλια
1 μπουκαλάκι γεύση πορτοκάλι
70 - 80 g ζάχαρη
180 g σιτάλευρο τύπου 405
1 πακέτο μπέικιν πάουντερ,σκούρο
Γλάσο:2 κουταλίες σούπας ζάχαρη άχνη, λίγο χυμό πορτοκάλι
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
Εκτός από τη ζάχαρη άχνη και το χυμό πορτοκάλι, γεμίστε τα συστατικά στον κάδο
με την αναφερόμενη σειρά. Έναρξη προγράμματος 9 Cake.

Όταν ο κύκλος ψησίματος είναι πλήρης, απενεργοποιήστε τη συσκευή (πατώντας 
το πλήκτρο CANCEL) και αφήστε το κέικ μέσα στη συσκευή για περίπου ¼ ώρα με 
το καπάκι κλειστό και το ρυθμιστικό του κουτιού των συστατικών ανοιχτό. Βγάλτε 
τον κάδο ψωμιού και αφήστε το κέικ να δροσιστεί για μια άλλη ¼ ώρα μέσα στον 
κάδο. Βγάλτε το κέικ σε μία σχάρα γλυκών και αφήστε το να κρυώσει εντελώς. 
Ανακατέψτε τη ζάχαρη άχνη και μερικές σταγόνες χυμό πορτοκαλιού για να κάνετε 
ένα παχύ σιρόπι και να καλύψετε το κέικ με αυτό το γλάσο.



ΚΕΙΚ ΜΑΓΙΑΣ

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
100 g βούτηρο
100 g ζάχαρη
5 αυγά
250 g αλεύρι που φουσκώνει μόνο του 
1 μουκαλάκι γεύση βανίλια
25 ml χυμό λεμόνι
4 g μαγιά ξηρή
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
Ανακατέψτε τα αυγά, τη ζάχαρη και το βούτυρο σε ένα μίξερ και επεξεργαστείτε 
την αφρώδη σύσταση. Σε μερίδες, προσθέστε το αλεύρι και αναμειγνύεται με το 
χέρι.
Στο τέλος, προσθέστε όλα τα άλλα συστατικά και ανακατέψτε καλά.
Σκουπίστε το εσωτερικό του κάδου με λίγο λάδι. Στη συνέχεια, προσθέστε τη ζύμη. 
Επιλέξτε πρόγραμμα 9 Cake.

ΖΥΜΗ

ΖΥΜΗ ΜΑΓΙΑΣ

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
260 ml  νερό
400 g αλεύρι
5 g μαγιά ξηρή
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
Γεμίστε τα υλικά στον κάδο. Το νερό, το αλεύρι και η μαγιά είναι τα κύρια 
συστατικά, όλα τα άλλα είναι προαιρετικά. Ωστόσο, μην συμπληρώσετε 
περισσότερα από 1000 g συνολικά.
Επιλέξτε πρόγραμμα 14 Dough.

ΖΥΜΗ ΓΙΑ ΖΥΜΑΡΙΚΑ

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
260 ml  νερό
400 g αλεύρι
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
Γεμίστε τα υλικά στον κάδο. Το νερό και το αλεύρι είναι τα κύρια συστατικά, όλα τα 
άλλα είναι προαιρετικά. Ωστόσο, μην συμπληρώσετε περισσότερα από 1000 g 
συνολικά. Επιλέξτε πρόγραμμα 14 Dough.
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ΓΙΑΟΥΡΤΙ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την προετοιμασία του δικού σας γιαουρτιού, ο ζωντανός 
γαλακτοβάκιλλος είναι απαραίτητος. Στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτό 
λαμβάνεται από ώριμο γιαούρτι. Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 
αποξηραμένη σκόνη γαλακτοβακίλλου γιαουρτιού που μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ακόμη και για την παρασκευή γιαουρτιού σόγιας. Όταν 
χρησιμοποιείτε ξηρό γαλακτοβάκιλλο, ακολουθήστε τις οδηγίες που 
αναγράφονται στη συσκευασία. Επιπλέον, ώριμο γιαούρτι που λαμβάνεται από 
αποξηραμένη σκόνη γαλακτοβακίλλου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 
έναρξη ενός νέου παρασκευάσματος γιαουρτιού.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Συνήθως, το δικό σας γιαούρτι θα τρέχει και είναι ιδανικό για 
πόσιμο. Αν θέλετε να πάρετε μια κάπως παχύτερη ποιότητα, χρησιμοποιήστε 
κάποια ζελατίνη για να δοκιμάσετε.
Κατά την προετοιμασία του γιαουρτιού, πάντα λίγος ορός γάλακτος θα 
διαχωριστεί. Μην πετάτε τον ορό γάλακτος. Θα είναι ένα αναζωογονητικό, 
αναψυκτικό ποτό (δείτε: 
"Whey Drink").



ΓΙΑΟΥΡΤΙ  ΜΑΝΤΟΛΑΤΟ ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΟΥ

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
1 λίτρο γάλακτος χαμηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά
Περ. 100 ml καθαρό ζωντανό γιαούρτι γαλακτοβακίλλου 
Περ. 100 g μαντολάτο με κρέμα φουντουκιού
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
Αναμίξτε καλά το γάλα και το γιαούρτι και ρίξτε το μείγμα στον κάδο.

Τοποθετήστε τον κάδο στη συσκευή παρασκευής ψωμιού και κλείστε το καπάκι της 
συσκευής. Επιλέξτε 18 Yoghurt. Βεβαιωθείτε, να μην επιλέξετε άλλο πρόγραμμα!
Μετά την ολοκλήρωση του κύκλου γιαουρτιού, ρίχνετε το γιαούρτι σε ένα δοχείο 
επαρκούς όγκου, κατά προτίμηση με ένα στόμιο εκχύσεως. Καλύψτε το δοχείο και 
αφήστε το γιαούρτι να ξεκουραστεί για λίγο επιπλέον χρόνο σε θερμοκρασία 
δωματίου μέχρι να συσσωρευτεί ο ορός γάλακτος πάνω από το γιαούρτι. 
Προσεκτικά χύστε το ορό γάλακτος. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για την 
προετοιμασία ενός ευχάριστου ποτού (δείτε: "Whey Drink").
Ανακατέψτε το μαντολάτο κρέμα φουντουκιού στο γιαούρτι. Ψύξτε γιαούρτι και 
ορό γάλακτος στο ψυγείο.
Χωρίστε το γιαούρτι σε 4-6 ποτήρια.

ΞΙΝΟΓΑΛΑ

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
1 φλιτζάνι (περίπου 200 ml) ορός γάλακτος 
1 κουταλιά της σούπας χυμό λεμονιού 
Ζάχαρη κατά προτίμησή σας
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
Χύστε το τυρόγαλα που προέρχεται από το παρασκεύασμα γιαουρτιού σε ένα 
αρκετά μεγάλο ποτήρι.
Προσθέστε χυμό λεμονιού και ζάχαρη κατά την προτίμησή σας. Ανακατέψτε καλά 
για να διαλύσετε τη ζάχαρη.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Αντί του χυμού λεμονιού, μπορείτε να δοκιμάσετε αρκετούς άλλους 
χυμούς φρούτων για να δημιουργήσετε το δικό σας ξινόγαλα.
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ΜΑΡΜΕΛΑΔΕΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η κλασική παρασκευή μαρμελάδας χρησιμοποιεί 
ζελατινοποιημένη ζάχαρη που περιέχει πηκτίνη. Ανάλογα με την 
περιεκτικότητα σε ζάχαρη 
(τουλάχιστον 45%, πήκτωμα ζάχαρης τύπου 1: 1), αυτές οι μαρμελάδες 
μπορούν να αποθηκευτούν χωρίς ψύξη έως και ½ έτους σε αεροστεγές δοχείο. 
Για την παρασκευή μαρμελάδας στον παρασκευαστή ψωμιού, χρησιμοποιείται 
μια εναλλακτική μέθοδος με άμυλο καλαμποκιού. Αυτή η μέθοδος 
περιγράφεται στις ακόλουθες συνταγές. Ωστόσο, αυτές οι μαρμελάδες είναι 
ευπαθείς. Το υγρό διαχωρίζεται εύκολα. Έτσι, αυτές οι μαρμελάδες πρέπει να 
φυλάσσονται στο ψυγείο σε αεροστεγές δοχείο έως και 1 εβδομάδα. 
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Οι ακόλουθες συνταγές δίνονται ως παράδειγμα. Για να 
ικανοποιήσετε την ατομική σας προτίμηση, μπορείτε να δοκιμάσετε άλλα είδη 
φρούτων ή μίγματα φρούτων.



ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ ΦΡΑΟΥΛΑ

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
900 g φρέσκιες φράουλες
540 g ζάχαρη
30 g αλέυρι άμυλου
15 ml χυμό λεμονιού
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
Πλύνετε τις φράουλες και αφαιρέστε τα φύλλα. Κόψτε τις φράουλες σε μικρά 
κομμάτια ή πολτοποιήστε. Στη συνέχεια, γεμίστε όλα τα υλικά στον κάδο.

Επιλέξτε πρόγραμμα 10 Jam.

ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
900 g πορτοκάλια
540 g ζάχαρη
30 g αλέυρι άμυλου
15 ml χυμό λεμονιού
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
Ξεφλουδίστε τα πορτοκάλια και αφαιρέστε τους σπόρους. Κόψτε τα πορτοκάλια σε 
λεπτές φέτες. Στη συνέχεια, γεμίστε όλα τα υλικά στον κάδο.

Επιλέξτε πρόγραμμα 10 Jam.
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ΠΑΓΩΤΟ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα 15 Ice Cream, συνήθως το παγωτό 
θα έχει τη συνοχή του σαντιγύ. Εάν το θέλετε πιο συμπαγές, πρέπει να γεμίσετε το 
παγωτό σε αεροστεγές δοχείο και να το τοποθετήσετε στον καταψύκτη για 
τουλάχιστον ½ ώρα.

ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΠΑΓΩΤΟ ΒΑΝΙΛΙΑ
Ποσότητα: περίπου 300 ml

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
200 ml κρέμα
50 ml γάλα
πολτό ½ σπόρο βανίλιας ή ½ κουταλάκι του γλυκού εκχύλισμα βανίλιας 
2 κρόκους αυγού
40 γρ. Ζάχαρη άχνη
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
Ο κάδος πάγου θα πρέπει να βρίσκεται στον καταψύκτη για έως και 16 ώρες σε 
όρθια θέση. Ο κάδος πάγου ψύχεται επαρκώς, όταν δεν ακούτε κανένα 
γαργάρισμα ενώ το κουνάτε.
Χτυπάμε τον κρόκο και τη ζάχαρη μέχρι να είναι κρεμώδες. Τοποθετήστε το 
γάλα και τη βανίλια σε μια κατσαρόλα μεσαίου βάρους. Ζεσταίνουμε σε μέτρια 
φωτιά μέχρι να αρχίσει να σιγοβράζει το μείγμα. Χτυπάμε το μείγμα 



γάλακτος σε μικρές μερίδες μέσα στο μείγμα αυγών.
Ρίχνουμε το μείγμα σε μια καθαρή κατσαρόλα, ενώ ανακατεύουμε συνεχώς 
χρησιμοποιώντας ένα ξύλινο κουτάλι, θερμαίνουμε σε χαμηλή φωτιά έως ότου 
το μείγμα πυκνωθεί και επικαλύψει το πίσω μέρος του κουταλιού. Αφήστε το 
μείγμα να κρυώσει, στη συνέχεια ψύξτε στους + 5 °C.

Κτυπήστε την παγωμένη κρέμα σε ένα ψυγμένο μπολ μέχρι να είναι σκληρή. 
Στη συνέχεια, συνδυάστε το μείγμα αυγών και τη κτυπημένη κρέμα.
Εγκαταστήστε το κιβώτιο ταχυτήτων στο ψωμί. Στη συνέχεια, προστατέψτε τα 
χέρια σας με γάντια και βγάλτε τον κάδο πάγου από την κατάψυξη. Στερεώστε 
τον κάδο πάγου στο κιβώτιο ταχυτήτων. Σπρώξτε τον αναδευτήρα στον άξονα 
κίνησης στο κέντρο του κάδου πάγου (δείτε: "Χρήση του κάδου πάγου").
Επιλέξτε το πρόγραμμα 15 Ice Cream και ρυθμίστε το χρόνο ανάδευσης στα 25 
λεπτά. Ξεκινήστε το πρόγραμμα.
Μόλις περιστραφεί ο αναδευτήρας, ανακατέψτε σύντομα το προψυχθέν μίγμα 
πάγου. Στη συνέχεια γεμίστε σιγά-σιγά τον στον πάγο. Έπειτα, κλείστε το 
καπάκι του παρασκευαστή ψωμιού και περιμένετε μέχρι να ακουστεί το 
ακουστικό σήμα. Προστατέψτε τα χέρια σας με γάντια και βγάλτε τον κάδο 
πάγου από τον παρασκευαστή ψωμιού. Χρησιμοποιώντας ένα πλαστικό 
κουτάλι, γεμίστε το παγωτό σε ένα αεροστεγές δοχείο και τοποθετήστε το στον 
καταψύκτη μέχρι να έχει την επιθυμητή συνοχή. Μπορείτε να αποθηκεύσετε το 
παγωτό για περίπου 1 εβδομάδα στην κατάψυξη.

ΓΡΗΓΟΡΟ ΠΑΓΩΤΟ ΒΑΝΙΛΙΑ
Ποσότητα: περίπου 300 ml

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
100 ml κρέμα
120 ml γάλα πλήρες
75 ml  ζαχαρούχο συμπυκνωμένο γάλα
½ κουταλάκι του γλυκού εκχύλισμα βανίλιας
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
Ο κάδος πάγου θα πρέπει να βρίσκεται στον καταψύκτη για έως και 16 ώρες σε 
όρθια θέση. Ο κάδος πάγου ψύχεται επαρκώς, όταν δεν ακούτε κανένα 
γαργάρισμα ενώ το κουνάτε.
Αναμίξτε τα γάλατα και το εκχύλισμα βανίλιας σε μια μεγάλη κανάτα και ψήστε 
το μείγμα στο ψυγείο. Κτυπήστε την παγωμένη κρέμα σε ένα ψυγμένο μπολ 
μέχρι να είναι σκληρή. Στη συνέχεια συνδυάστε το μείγμα γάλακτος και τη 
σαντιγί. Ψύξτε το μείγμα στους +5 °C.
Εγκαταστήστε το κιβώτιο ταχυτήτων στον κάδο. Στη συνέχεια, προστατέψτε τα 
χέρια σας με γάντια και βγάλτε τον κάδο πάγου από την κατάψυξη. Στερεώστε 
τον κάδο πάγου στο κιβώτιο ταχυτήτων. Σπρώξτε το κιβώτιο ανάδευσης στον 
άξονα κίνησης στο κέντρο του κάδου πάγου (δείτε: "Χρήση του κάδου πάγου").
Επιλέξτε το πρόγραμμα 15 Ice Cream και ρυθμίστε το χρόνο ανάδευσης στα 25 
λεπτά. 
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Ξεκινήστε το πρόγραμμα.
Μόλις το κιβώτιο ανάδευσης περιστρέφεται, αναδεύεται σύντομα το προ-

ψυχόμενο μείγμα πάγου. Στη συνέχεια γεμίστε σιγά-σιγά τον στον πάγο. Στη 
συνέχεια, κλείστε το καπάκι του παρασκευαστή ψωμιού και περιμένετε μέχρι 
να ακουστεί το ακουστικό σήμα.
Προστατέψτε τα χέρια σας με γάντια και βγάλτε τον κάδο πάγου από τον 
κατασκευαστή ψωμιού. Χρησιμοποιώντας ένα πλαστικό κουτάλι, γεμίστε το 
παγωτό σε ένα αεροστεγές δοχείο και τοποθετήστε το στον καταψύκτη μέχρι να 
έχει την επιθυμητή συνοχή. Μπορείτε να αποθηκεύσετε το παγωτό για περίπου
3 ημέρες στην κατάψυξη.

ΠΑΓΩΤΟ ΣΟΚΟΛΑΤΑ
Ποσότητα: περίπου 350 ml

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
200 ml κρέμα
25 ml γάλα
75 g  μαύρη σοκολάτα, ψιλοκομμένη
2 κρόκους αυγού
30 γρ. Ζάχαρη άχνη
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
Ο κάδος πάγου θα πρέπει να βρίσκεται στον καταψύκτη για έως και 16 ώρες σε όρθια 
θέση. Ο κάδος πάγου ψύχεται επαρκώς, όταν δεν ακούτε κανένα γαργάρισμα ενώ το 
κουνάτε. Χτυπάμε τον κρόκο και τη ζάχαρη μέχρι να είναι κρεμώδες.
Τοποθετήστε το γάλα και τη σοκολάτα σε μια κατσαρόλα μεσαίου βάρους. Θερμάνετε 
σε χαμηλή φωτιά μέχρι να αρχίσει να σιγοβράζει το μείγμα. Χτυπάμε το μείγμα 
σοκολάτας σε μικρές μερίδες στο μείγμα αυγών.
Ρίχνουμε το μείγμα σε μια καθαρή κατσαρόλα, ενώ ανακατεύουμε συνεχώς 
χρησιμοποιώντας ένα ξύλινο κουτάλι, θερμαίνουμε σε χαμηλή φωτιά έως ότου το 
μείγμα πυκνωθεί και επικαλύψει το πίσω μέρος του κουταλιού. Αφήστε το μείγμα να 
κρυώσει, στη συνέχεια ψύξτε στους + 5 °C.

Κτυπήστε την παγωμένη κρέμα σε ένα ψυγμένο μπολ μέχρι να είναι σκληρή. Στη 
συνέχεια, συνδυάστε το μείγμα αυγών και τη κτυπημένη κρέμα.
Εγκαταστήστε το κιβώτιο ταχυτήτων στο ψωμί. Στη συνέχεια, προστατέψτε τα χέρια 
σας με γάντια και βγάλτε τον κάδο πάγου από την κατάψυξη. Στερεώστε τον κάδο 
πάγου στο κιβώτιο ταχυτήτων. Σπρώξτε τον αναδευτήρα στον άξονα κίνησης στο κέντρο 
του κάδου πάγου (δείτε: "Χρήση του κάδου πάγου").
Επιλέξτε το πρόγραμμα 15 Ice Cream και ρυθμίστε το χρόνο ανάδευσης σε 30 λεπτά. 
Ξεκινήστε το πρόγραμμα.
Μόλις περιστραφεί ο αναδευτήρας, ανακατέψτε σύντομα το προψυχθέν μίγμα πάγου. 
Στη συνέχεια γεμίστε σιγά-σιγά στον πάγο. Στη συνέχεια, κλείστε το καπάκι του 
παρασκευαστή ψωμιού και περιμένετε μέχρι να ακουστεί το ακουστικό σήμα.
Προστατέψτε τα χέρια σας με γάντια και βγάλτε τον κάδο πάγου από τον κατασκευαστή 



ψωμιού. Χρησιμοποιώντας ένα πλαστικό κουτάλι, γεμίστε το παγωτό σε ένα 
αεροστεγές δοχείο και τοποθετήστε το στον καταψύκτη μέχρι να έχει την επιθυμητή 
συνοχή. Μπορείτε να αποθηκεύσετε το παγωτό για περίπου 1 εβδομάδα στην 
κατάψυξη.

ΠΑΓΩΤΟ ΜΑΝΤΟΛΑΤΟ ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΟΥ
Ποσότητα: περίπου 350 ml

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
150 ml γάλα
75 g μαντολάτο με κρέμα φουντουκιού
¼ κουταλάκι του γλυκού εκχύλισμα βανίλιας
2 κρόκους αυγού
75 γρ. Ζάχαρη άχνη
2 κουταλιές καβουρντισμένα φουντούκια, ψιλοκομμένα
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
Ο κάδος πάγου θα πρέπει να βρίσκεται στον καταψύκτη για έως και 16 ώρες σε όρθια 
θέση. Ο κάδος πάγου ψύχεται επαρκώς, όταν δεν ακούτε κανένα γαργάρισμα ενώ το 
κουνάτε. Χτυπάμε τον κρόκο και τη ζάχαρη μέχρι να είναι κρεμώδες.
Τοποθετήστε το γάλα, το εκχύλισμα βανίλιας και την κρέμα φουντουκιών σε μια 
κατσαρόλα μεσαίου βάρους. Ζεσταίνουμε σε μέτρια φωτιά έως ότου το μίγμα αρχίσει 
να σιγοβράζει. Χτυπάμε το μείγμα κρέμας σε μικρές μερίδες στο μείγμα αυγών.
Ρίχνουμε το μείγμα σε μια καθαρή κατσαρόλα, ενώ ανακατεύουμε συνεχώς 
χρησιμοποιώντας ένα ξύλινο κουτάλι, θερμαίνουμε σε χαμηλή φωτιά έως ότου το 
μείγμα πυκνωθεί και επικαλύψει το πίσω μέρος του κουταλιού. Αφήστε το μείγμα να 
κρυώσει, στη συνέχεια ψύξτε στους + 5 °C.

Εγκαταστήστε το κιβώτιο ταχυτήτων στον αρτοπαρασκευαστή. Στη συνέχεια, 
προστατέψτε τα χέρια σας με γάντια και βγάλτε τον κάδο πάγου από την κατάψυξη. 
Στερεώστε τον κάδο πάγου στο κιβώτιο ταχυτήτων. Σπρώξτε τον αναδευτήρα στον 
άξονα κίνησης στο κέντρο του κάδου πάγου (δείτε: "Χρήση του κάδου πάγου").
Επιλέξτε το πρόγραμμα 15 Ice Cream και ρυθμίστε το χρόνο ανάδευσης σε 30 λεπτά. 
Ξεκινήστε το πρόγραμμα.
Μόλις ο αναδευτήρας περιστρέφεται, αναδεύεται σύντομα το προ-ψυχόμενο μείγμα 
πάγου. Στη συνέχεια γεμίστε σιγά-σιγά τον στον πάγο. Στη συνέχεια, κλείστε το καπάκι 
του παρασκευαστή ψωμιού και περιμένετε μέχρι να ακουστεί το ακουστικό σήμα.
Προστατέψτε τα χέρια σας με γάντια και βγάλτε τον κάδο πάγου από τον 
κατασκευαστή ψωμιού. Χρησιμοποιώντας ένα πλαστικό κουτάλι, γεμίστε το παγωτό 
σε ένα αεροστεγές δοχείο και τοποθετήστε το στον καταψύκτη μέχρι να έχει την 
επιθυμητή συνοχή. Μπορείτε να αποθηκεύσετε το παγωτό για περίπου 1 εβδομάδα 
στην κατάψυξη.
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ΠΑΓΩΜΕΝΟ ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΦΡΑΟΥΛΑ
Ποσότητα: περίπου 340 ml

Συμβουλή: Μπορείτε να προετοιμάσετε το γιαούρτι για αυτήν τη συνταγή μέσω 
του προγράμματος 18 Yoghurt.

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
150 g φρέσκιες φράουλες
150 g αγνό γιαούρτι
40 g Ζάχαρη άχνη
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
Ο κάδος πάγου θα πρέπει να βρίσκεται στον καταψύκτη για έως και 16 ώρες σε όρθια 
θέση. Ο κάδος πάγου ψύχεται επαρκώς, όταν δεν ακούτε κανένα γαργάρισμα ενώ το 
κουνάτε. Πλύνετε τις φράουλες και αφαιρέστε τα φύλλα. Πολτοποιήστε τις φράουλες.
Ανακατέψτε τις πολτοποιημένες φράουλες, τη ζάχαρη και το γιαούρτι. Αφήστε το 
μείγμα να κρυώσει, στη συνέχεια ψύξτε στους + 5 °C.

Εγκαταστήστε το κιβώτιο ταχυτήτων στον κάδο. Στη συνέχεια, προστατέψτε τα χέρια 
σας με γάντια και βγάλτε τον κάδο πάγου από την κατάψυξη. Στερεώστε τον κάδο 
πάγου στο κιβώτιο ταχυτήτων. Σπρώξτε τον αναδευτήρα στον άξονα κίνησης στο 
κέντρο του κάδου πάγου (δείτε: "Χρήση του κάδου πάγου").
Επιλέξτε το πρόγραμμα 15 Ice Cream και ρυθμίστε το χρόνο ανάδευσης στα 25 λεπτά. 
Ξεκινήστε το πρόγραμμα.
Μόλις περιστραφεί το αναδευτήρας, ανακατέψτε σύντομα το προψυχθέν μίγμα 
πάγου. Στη συνέχεια γεμίστε σιγά-σιγά στον πάγο. Στη συνέχεια, κλείστε το καπάκι του 
παρασκευαστή ψωμιού και περιμένετε μέχρι να ακουστεί το ακουστικό σήμα.
Προστατέψτε τα χέρια σας με γάντια και βγάλτε τον κάδο πάγου από τον 
κατασκευαστή ψωμιού. Χρησιμοποιώντας ένα πλαστικό κουτάλι, γεμίστε το παγωτό σε 
ένα αεροστεγές δοχείο και τοποθετήστε το στον καταψύκτη μέχρι να έχει την 
επιθυμητή συνοχή. Μπορείτε να αποθηκεύσετε το παγωτό για περίπου 1 εβδομάδα 
στην κατάψυξη.



ΣΟΡΜΠΕ ΛΕΜΟΝΙ
Ποσότητα: περίπου 300 ml

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
75 g ζάχαρη άχνη
150 ml νερό
75 ml φυσικό χυμό λεμονιού
1 ασπράδι μικρού αυγού
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
Ο κάδος πάγου θα πρέπει να βρίσκεται στον καταψύκτη για έως και 16 ώρες σε όρθια 
θέση. Ο κάδος πάγου ψύχεται επαρκώς, όταν δεν ακούτε κανένα γαργάρισμα ενώ το 
κουνάτε. Τοποθετήστε το νερό, το χυμό λεμονιού και τη ζάχαρη σε μια κατσαρόλα 
μεσαίου βάρους. Θερμάνετε μέχρι να διαλυθεί η ζάχαρη. Μαγειρέψτε σε χαμηλή 
φωτιά για περίπου 2 λεπτά Αφήστε το σιρόπι να κρυώσει και στη συνέχεια ψήστε 
στους + 5 °C. Κτυπήστε το παγωμένο ασπράδι αυγού για να πάρετε μια λευκή κρέμα. 
Στη συνέχεια συνδυάστε το μείγμα νερού και το κτυπημένο ασπράδι.
Εγκαταστήστε το κιβώτιο ταχυτήτων στον κάδο. Στη συνέχεια, προστατέψτε τα χέρια 
σας με γάντια και βγάλτε τον κάδο πάγου από την κατάψυξη. Στερεώστε τον κάδο 
πάγου στο κιβώτιο ταχυτήτων. Σπρώξτε τον αναδευτήρα  στον άξονα κίνησης στο 
κέντρο του κάδου πάγου (δείτε: "Χρήση του κάδου πάγου").
Επιλέξτε το πρόγραμμα 15 Ice Cream και ρυθμίστε το χρόνο ανάδευσης στα 25 λεπτά. 
Ξεκινήστε το πρόγραμμα.
Μόλις ο αναδευτήρας περιστρέφεται, ανακατεύετε λίγο το προετοιμασμένο μείγμα 
πάγου. Στη συνέχεια γεμίστε σιγά-σιγά τον στον πάγο. Έπειτα, κλείστε το καπάκι του 
παρασκευαστή ψωμιού και περιμένετε μέχρι να ακουστεί το ακουστικό σήμα. 
Προστατέψτε τα χέρια σας με γάντια και βγάλτε τον κάδο πάγου από τον 
κατασκευαστή ψωμιού. Χρησιμοποιώντας ένα πλαστικό κουτάλι, γεμίστε το παγωτό σε 
ένα αεροστεγές δοχείο και τοποθετήστε το στον καταψύκτη μέχρι να έχει την 
επιθυμητή συνοχή. Μπορείτε να αποθηκεύσετε το παγωτό για περίπου 1 εβδομάδα 
στην κατάψυξη.
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ΕΠΙΣΗΜΗ ΔΙΑΝΟΜΗ / SERVICE

NEXION ΕΠIΚOΙΝΩΝΙΕΣ Μ.ΕΠΕ

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 6, ΚΗΦΙΣΙΑ, TK:14564

ΤΗΛ: +30 216 9006660 
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