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Important Safety Instructions：  
1. Read this instruction manual thoroughly before using.  

2. Before using check that the voltage of wall outlet corresponds to the one shown on the rating plate. This appliance has been incorporated with 

a grounded plug. Please ensure the wall outlet in your house is well earthed. 

3. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions. Return it to manufacturer or the nearest 

authorized service agent for replacement or examination. 

4. Do not touch the hot surface, after bread baking wear oven gloves to operate. 

5. Do not immerse power cord, plug, bread maker into water or other liquid in case of electric shock. 

6. Unplug the appliance after using, when not use or before clean the appliance  

7. Do not let power cord hand over the edge of a worktop or run across a hot area. 

8. Do not use any other accessory attachments not recommended by manufacturer.  

9. Do not let children or people with disabilities to operate without supervision or instruction.  

10. Do not place the appliance on or near heat sources such as gas stove or electric hot plate.  

11. Extreme caution must be used when moving an appliance containing hot oil or other hot liquids. 

12. Do not touch any moving or spinning parts of the machine when baking.  

13. Metal foils or other materials must not be inserted into the bread maker, as this will cause the risk of a fire or short circuit. 

14. Never cover the bread maker with a towel or any other material, heat and steam must be able to escape freely.  

15. Never vigorously tap the baking pan on the top or edge to remove the pan, as this may damage the pan. 

16. Never switch on the appliance without ensuring that the baking pan is securely in place. 

17. This appliance is not intended to other use. 

18. Do not use outdoors. 

19. Save this instruction for future reference 

20. The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system. 

21. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:  Staff kitchen areas in shops, offices and other working 

environments; Farm houses; by clients in hotels, motels and other residential type environments; Bed and breakfast type environments. 
 
 
Bread Maker Parts： 

 
1. Viewing Window 
2. Lid 
3. Knead Blade 
4. Bread Pan 
5. Control Panel 
6. Housing 
7. Cup 
8. Spoon 
9. Hook 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

               
Control panel： 
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After power-up 

As soon as the bread maker is plugged into power supply, a beep will be heard and “3:00” will be displayed. But the colon between the “3” and 

“00” don’t flash constantly. And “1” is the default program. The arrows point to “1250g” and “MEDIUM” as they are default settings. 
 

Start/stop  

The button is used for starting and stopping the selected baking program. 

To start a program, press the START/STOP button once. A short beep will be heard, the indicator will light up, and the two dots in the time display 

begin to flash and the program starts. Any other button is inactivated except the START/STOP button after a program has begun. 

To pause the program, press the START/STOP/PAUSE button for approx. 0.5 seconds, then the program will pause, after 3 minute not having 

any operation, program will continue to work. 

To stop the program, press the START/STOP button for approx. 3 seconds, then a beep will be heard, it means that the program has been 

switched off. This feature will help to prevent any unintentional disruption to the operation of program. 

 

Delay function ( TIME+, TIME-) 

If you don’t want the bread maker work at once, can use this delay function.  Longest delay time 15 hours.  

Firstly select the menu and color, then press the TIME button to change the time showing on LCD. Press TIME button once, increase or decrease 

10 min delay time.  Menu 9,11,12,13 without delay function. Press TIME button continuously, the time will increase or decrease continuously in 

circle. The setting time means including the program time and the delay time. When press TIME button >1S, time will display quickly. “ ◄ “ will 

indicate to DELAY TIME.  

 Example: Now it is 8:30p.m, if you would like your bread to be ready in the next morning at 7 o’clock, i.e. in 10 hours and 30 minutes. Select your 

menu, color, loaf size then press the “ or ”to add the time until 10:30 appears on the LCD. Then press the START/STOP button to activate 

this delay program and the indicator will light up. You can see the dot flashed and LCD will count down to show the remaining time. You will get 

fresh bread at 7:00 in the morning. 

Note: For time delayed baking, do not use any easily perishable ingredients such as eggs, fresh milk, fruits, onions, etc. 

Delay time show on LCD= time you want to complete - current time 

Keep warm function 

Bread can be automatically kept warm for 1 hour after baking. LCD will show 0:00 During keeping warm, “ ►“ indicates to KEEP WARM until 

60min keep warm time complete.  

 

Environment 
Suggest the room temperature should be within the range of 15 ℃ to 34℃ to use the appliance.  The bread ferment will turn acid if the 

temperature too high, if too low will affect the bread rising. Difference environment temperature, the bread size may have difference. 

 

Memory 
If the power supply has been interrupted during the course of making bread, the process of making bread will be continued automatically within 

10-15 minutes, even without pressing START/STOP button. If the interruption time exceeds 10-15 minutes, the memory cannot be kept, you must 
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discard the ingredients in the bread pan and add the ingredients into bread pan again, and the bread maker must be restarted. But if the dough 

has not entered the rising phase when the power supply breaks off, you can press the START/STOP directly to continue the program from the 

beginning. 
 

Warning Display  
”HHH”-This warning means that the temperature inside of the bread pan is too high. Press START/STOP button(see below figure1)to stop the 

program, unplug the power cord, open the top lid, and let the machine cool down completely for 10-20minutes before restarting. 

”EE0”-This warning means that the temperature sensor is disconnected. Press START/STOP button (see below figure2) to stop the program, 

unplug the power cord. Please check the sensor by the nearest authorized service agent for examination, repair or electrical /mechanical 

adjustment.  

 

                         
              Figure 1                    Figure 2 

 
 

BEFORE THE FIRST USE 
The appliance may emit a little smoke and/or odor when you turn it on for the first time. In manufacture it is necessary to lightly grease some parts of the 

appliance. This is normal. 

1. Clean all the parts according to “CLEANING AND MAINTENANCE”. 

2. Set the bread maker on bake mode and bake empty for about 10 minutes. Or put 200ML water into the bread pan to bake for 10 minutes. This action in order 

to subside the smell of the heating element and bread pan. Beep will be heard after complete.  

3. Unplug then let it cool down and clean all the detached parts again. Make sure the appliance has sufficient ventilation.  

 

Operation Instructions 
1. Place bread pan in the bread maker, press downward. Place kneading paddle on shaft, pushing down as far as it will go, making sure flat surfaces are lined 

up. 

NOTE: It’s recommended to grease the kneading blade with oil to avoid the dough sticking to the kneading blade, also this enables the kneading blade to be 

removed from the baked item easily. 

2. Pre measure all ingredients, normally add water or other liquid ingredients firstly, secondly add sugar, salt and flour, and lastly add yeast. If making the high 

content wheat flour dough, it’s recommended change the adding order: yeast and wheat flour firstly, secondly add sugar and salt, lastly add water or other 

liquids, in order to get better effect. 

NOTE: When adding flour, try to let it cover the water. Make a small indentation on the top of flour with finger, add yeast into the indentation Make sure that 

yeast does not come into contact with salt or liquids. 

3. Close the lid, then plug in. 

4. Press MENU button until your desired program is displayed. 

5. Press the CRUST to move the arrow to desired setting: Light, Medium, Dark crust.  

6. Press the WEIGHT to move the arrow to desired weight. 

7. If desired, set the DELAY TIMER button. Press + and – buttons to increase the cycle time shown on the LCD display. If you want to make the bread 

immediately, can ignore this process.  

8. Press START/STOP to work. If setting to crust color and weight, press this button for confirm the setting, press again to activate the program. “ ►“ indicates 

to the current working progress, meanwhile the colon start flashing constantly and the time counting down. The program start working. 

NOTE: If want to stop the program, press START/STOP button 3 second.  

9.For add-ins (fruits, nuts, raisins), the machine will be ten beeps, “►“ indicates to ADD. Open the lid and pour your add-ins. Bread maker will rework. The nuts 

don’t put into too early, or will lost favor.  

NOTE: ADD function only appliance to menu Base, quick, sweet, French, whole wheat, Rice, Gluten free. 

10.When 0:00 display on LCD, 10 beeps will be heard to indicate the program complete, press START/STOP for 3S to close the bread maker. 

NOTE: If don’t press START/STOP, program will start 1 hour keep warm automatically. If want to stop keep warm progress, press START/STOP for 3S. The 

program not stop until LCD shows out the default display.  

11.Open the lid, wear oven mitts, hold tight the pan handle then lift upward. 

NOTE: Extreme caution must be used when operate, the bread pan and the bread are very hot. 

12.Using oven mitts, turn the bread pan upside down (with the bread pan handle fold down) onto a wire cooling rack or clean surface and gently shake until 

bread falls out. Use a non-metal spatula to gently scrape the sides of the bread pan.    

NOTE: If kneading blade remains in the bread, gently pry it out using a hook, don’t take it by hand in case of scald. 

CLEANING AND MAINTENANCE 
 

1. Disconnect the machine from the power outlet and let it cool down before cleaning. 

2. To clean bread pan: Wipe inside and outside of pan with damp cloth, do not use any sharp or abrasive agents, in order to protect the non-stick coating. The 
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bread pan must be dried completely before installation. 

3. If the kneading blade is difficult to remove from the bread pan, add some warm water to dip for 30mins. then can put out easily. Use wet rag to clean it. 

4. To clean top lid: After use, allow unit to cool. Use a damp cloth to wipe lid, and interior of viewing window. Do not use any abrasive cleaners for cleaning, 

since this will degrade the high polish of the surface.  

Note: It is suggested not disassembling the lid for cleaning. 

5. Gently wipe the outer surface of housing with a wet cloth then use dry cloth to wipe. Never use petrol or other liquids.  Never immerse the housing into water 

for cleaning.  

6. Before the bread maker is packed for storage, ensure that it has completely cooled down, is clean and dry, and the lid is closed. 

USE EXACT MEASUREMENT 
TIPS: One of the most important steps of making good bread is the proper measurement of ingredients. Measure each ingredient carefully and add to your 

bread pan in the order given in the recipe. 

It is strongly suggested that use measuring cup or measuring Tsp to obtain accurate amount, otherwise the bread will be largely influenced. 

Adding Sequence 
Always add ingredients in the order given in the recipe. 

FIRST: Liquid ingredients 

SECOND: Dry ingredients 

LAST: Yeast 

The yeast should only be placed on the dry flour and never come in contact with the liquid or salt. 

When you use the Delay Timer function for a long time, never add perishable ingredients such as eggs or milk. 

After the flour is complete kneading for first time, a beep will heard and put fruit ingredients into the mixture. If the fruit ingredients are added too early, the flavor 

will be diminished after long time stir.  

Liquid Ingredients 
Water, fresh milk or other liquids should be measured with measuring cups with clear markings and a spout. Set the cup on the counter and lower yourself to 

check the liquid level. When measuring cooking oil or other ingredients, clean the measuring cup thoroughly without any other ingredients. 

Dry measurements 
Measure dry ingredients by gently spooning flour, etc., into the measuring cup and then, once filled, leveling off with a knife. Never use the measuring cup to 

scoop your dry ingredients directly from a container as this could add up to one tablespoon of extra ingredients. Do not tap the bottom of the measuring cup or 

pack down. 

HINT: Before measuring, stir the flour to aerate it. When measuring small amounts of dry ingredients, such as salt or sugar, use a measuring Tsp, making sure it 

is leveled off. 

Accessories Instruction 
Measuring cup: 

In Recipe, measuring unit “CUP” means full cup, 240ML, below picture for reference. 

1、Measuring the liquid ingredients: When measure the liquid, the cup should put on the horizontal flat surface and viewed at eye level (not on an angle) to 

check the degree. If add egg, milk or other liquids, put into the cup first then add water up to the degree according to recipe. (i.e total liquid amount is same as 

recipe’s request but water is reduce) 

2、 Measuring the powder ingredients: Measure the powder ingredients into the cup then shake it gently until leveling off to read the degree. Don’t shake long 

time and hardly, or the powder would be too compact to over measure.  

  Measuring Tsp: Including tea Tsp and table Tsp.  

Tea Tsp (Tsp) use to measure yeast, salt. 

Table Tsp (Tbsp) use to measure the sugar and oil. 

Hook: Use to pull out the knead blade from the bread. 

 
 

 
 
Hook 
Sometimes when put out the bread, kneading blade would stay into the bread, use the hook to pull out the blade.  

 

Tea Tsp(Tsp) 

Hook 

Table Tsp(Tbsp) 
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TROUBLE SHOOTING  
Below trouble shooting only for your reference when during in the use, if appliance has damage, for avoid danger or more loss, please send to 
maintenance station or dial advice line for help.  
 

  

NO

. 
Problem Cause Solution 

1 Smoke from ventilation 
hole when baking 

Some ingredients adhere to the heat element or 
nearby, for the first use, oil remained on the 
surface of heat element 

Unplug the bread maker and clean the heat 
element, but be careful not to burn you, 
during the first use, dry operating and open 
the lid.  

2 Bread bottom crust is too 
thick 

Keep bread warm and leave bread in the bread 
pan for a long time so that water is losing too 
much  

Take bread out soon without keeping it warm 

3 It is very difficult to take 
bread out 

Kneader adheres tightly to the shaft in bread 
pan 

After taking bread out, put hot water into bread 
pan and immerse kneader for 10 minutes, then 
take it out and clean.  

4 Stir ingredients not 
evenly and bake badly  

1.selected program menu is improper Select the proper program menu  

2.after operating, open cover several times and 
bread is dry, no brown crust color Don’t open cover at the last rise 

3.Stir resistance is too large so that kneader 
almost can’t rotate and stir adequately  

Check kneader hole, then take bread pan out and 
operate without load, if not normal, contact with the 
authorized service facility. 

5 
Display “HHH” after 
pressing START/STOP 
button  

The temperature in bread maker is too high to 
make bread. 

Press START/STOP button and unplug bread 
maker, then take bread pan out and open cover 
until the bread maker cools down 

6 Hear the motor noises 
but dough isn’t stirred  

Bread pan is fixed improperly or dough is too 
large to be stirred  

Check whether bread pan is fixed properly and 
dough is made according to recipe and the 
ingredients is weighed accurately 

7 Bread size is so large as 
to push cover  

Yeast is too much or flour is excessive or water 
is too much or environment temperature is too 
high 

Check the above factors, reduce properly the 
amount according to the true reasons 

8 Bread size is too small 
or bread has no rise 

No yeast or the amount of yeast is not enough, 
moreover, yeast may have a poor activity as 
water temperature is too high or yeast is mixed 
together with salt, or the environment 
temperature is lower. 

Check the amount and performance of yeast, 
increase the environment temperature properly. 

9 Dough is so large to 
overflow bread pan  

The amount of liquids is so much as to make 
dough soft and yeast is also excessive. 

Reduce the amount of liquids and improve 
dough rigidity 

10 
Bread collapses in the 
middle parts when 
baking dough 

1.used flour is not strong powder and can’t 
make dough rise  Use bread flour or strong powder.   

2.yeast rate is too rapid or yeast temperature is 
too high  Yeast is used under room temperature 

3. Excessive water makes dough too wet and 
soft. 

According to the ability of absorbing water, 
adjust water on recipe 

11 
Bread weight is very 
large and organization 
construct is too dense 

1.too much flour or short of water Reduce flour or increase water 

2.too many fruit ingredients or too much whole 
wheat flour 

Reduce the amount of corresponding 
ingredients and increase yeast 

12 Middle parts are hollow 
after cutting bread 

1. Excessive water or yeast or no salt Reduce properly water or yeast and check salt 

2.water temperature is too high Check water temperature 

13 
Bread surface is 
adhered to dry powder 

1.there is strong agglutination ingredients in 
bread such as butter and bananas etc. 

Do not add strong agglutination ingredients into 
bread. 

2.stir not adequately for short of water Check water and mechanical construct of bread 
maker 

14 

Crust is too thick and 
baking color is too dark 
when making cakes or 
food with excessive 
sugar  

Different recipes or ingredients have great effect 
on making bread, baking color will become very 
dark because of much sugar 

If baking color is too dark for the recipe with 
excessive sugar, press START/STOP to 
interrupt the program ahead 5-10min of 
intended finishing time. Before removing out the 
bread you should keep the bread or cake in 
bread pan for about 20 minutes with cover 
closed  
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Recipe
Menus Ingredient Volume Volume Volume Remark

1 bread weight 1000g/2LB 1250g/2.5LB 1500g/3LB

Basic Bread [1] water 350ml 430ml 520ml

[2] salt 1Tsp 2 Tsp 3 Tsp put on the corner

[3] sugar 3 Tbsp 4 Tbsp 5 Tbsp put on the corner

[4] oil 2 Tbsp 3 Tbsp 4 Tbsp

4 cups/ 5 cups/ 6 cups/

560g 700g 840g

[6] milk powder 3 Tbsp 4 Tbsp 5 Tbsp

[7] instant yeast 0.5 Tsp 0.8 Tsp 1 Tsp put on the dry flour, don't touch with any liquid

2 bread weight 1000g/2LB 1250g/2.5LB 1500g/3LB

French bread [1] water 350ml 430ml 520ml

[2] salt 1 Tsp 2 Tsp 3 Tsp put on the corner

[3] sugar 2 Tbsp 3 Tbsp 4 Tbsp put on the corner

[4] oil 2 Tbsp 3 Tbsp 4 Tbsp

4 cups/ 5 cups/ 6 cups/

560g 700g 840g

[6] instant yeast 0.5 Tsp 0.8 Tsp 1 Tsp put on the dry flour,don't touch with any liquid.

3 bread weight 1000g/2LB 1250g/2.5LB 1500g/3LB

Whole-wheat bread [1] water 350ml 430ml 520ml

[2] salt 1 Tsp 2 Tsp 3 Tsp put on the corner

[3] sugar 2 Tbsp 3Tbsp 4 Tbsp put on the corner

[4] oil 2 Tbsp 3 Tbsp 4 Tbsp

2cups/ 2.5cups/ 3 cups/

280g 350g 420g

2cups/ 2.5cups/ 3 cups/

280g 350g 420g

[7] instant yeast 1 Tsp 1.5 Tsp 1.75 Tsp put on the dry flour,don't touch with any liquid。

[8]  milk powder 3 Tbsp 4 Tbsp 4 Tbsp

bread weight 1000g/2LB 1250g/2.5LB 1500g/3LB

4 [1] water 330ml 420ml 510ml

Sweet bread [2] salt 0.5 Tsp 1Tsp 1.5 Tsp put on  the corner

[3] sugar 0.25 cup 0.5 cup 0.75 cup put on the corner

[4] oil 2 Tbsp 3 Tbsp 4 Tbsp

[5] milk powder 3Tbsp 4 Tbsp 4 Tbsp

4 cups/ 5 cups/ 6 cups/

560g 700g 840g

[7] instant yeast 0.5 Tsp 0.8 Tsp 1 Tsp put on the dry flour, don't touch with any liquid.

5 bread weight 1000g/2LB 1250g/2.5LB 1500g/3LB

Butter milk [1] Milk 200ml 300ml 400ml

[2] Butter oil 150ml 150ml 180ml

[3] salt 1.5 Tsp 2 Tsp 2.5 Tsp put on the corner

[4] sugar 2 Tbsp 3 Tbsp 4 Tbsp put on the corner

[5] high gluten flour 4 cups 5 cups 6 cups

[6] instant yeast 1Tbsp 1.5 Tbsp 1.75 Tbsp put on the dry flour, don't touch with any liquid.

6 bread weight 1000g/2LB 1250g/2.5LB 1500g/3LB

[1] water 350ml 430ml 520ml

[2] salt 1Tsp 2Tsp 3 Tsp put on the corner

[3] sugar 2Tbsp 3 Tbsp 4 Tbsp put on the corner

[4] oil 2Tbsp 3 Tbsp 4 Tbsp

[5] gluten free flour 2cups/280g 2.5cups/350g 3cups/420g

[6] corn flour 2cups/280g 2.5cups/350g 3cups/420g can replace of oat flour

[7] instant yeast 0.5Tsp 0.8 Tsp 1 Tsp put on the dry flour, don't touch with any liquid

Gluten free bread

[6] high gluten flour

[5] high gluten flour

[6] whole-wheat flour

[5] high gluten flour

[5] high gluten flour
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7 bread weight 1000g/2LB 1250g/2.5LB 1500g/3LB

Quick Bread [1] water 350ml 430ml 520ml water temperature 40-50'C

[2] salt 1.5Tsp 2 Tsp 2.5 Tsp put on the corner

[3] sugar 3 Tbsp 4 Tbsp 5 Tbsp put on the corner

[4] oil 3 Tbsp 4 Tbsp 5 Tbsp

4 cups/ 5 cups/ 6 cups/

560g 700g 840g

[6] instant yeast 1.5Tsp 2 Tsp 2.5 Tsp put on the dry flour,don't touch with any liquid.

8

Cake [1] water 30ml

[2] egg 8 pcs

[3] sugar 1 cup

[4] butter 2 Tbsp

[5] self-rising flour 4cups/560g

[6] instant yeast 1 Tsp

9

Knead [1] water 330ml

[2] salt 1Tsp put on the corner

[3] oil 3 Tbsp

[4] high gluten flour 4 cups/560g

10

Dough [1] water 610ml

[2] salt 3 Tsp put on the corner

[3] oil 5 Tbsp

7cups/

890g

[5] instant yeast 2 Tsp put on the dry flour,don't touch with any liquid.

11

Pasta dough [1] water 620ml

[2] salt 1Tsp

[3] oil 3Tbsp

[4] high gluten flour 8 cups

12

Yogurt [1] milk 1800ml

[2]  lactic acid bacteria 180ml

13

Jam [1] pulp 5 cups

[2] starch 1 cups

[3] sugar 1cups up to flavor

14

Bake [1]

15

Home made 

stir to mushy, can put some water or not

adjust baking temperature by pressing crust button :100°C(light);150°C(medium);200°C(dark)，default 150 °C

[1] Press this button enter to home-made menu.，in this menu, user can set each process’ time e.g. knead, ferment, bake. Suitable for DIY
bread

dissolve sugar in egg and water,mix well by electric egg-beater to as 
a bulk, then put the other ingredients together into bread barrel, then 
start this menu.  

[4] high gluten flour

[5] high gluten flour
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Важные инструкции по безопасности: 
1. Внимательно прочитайте эту инструкцию перед использованием. 
2. Перед использованием убедитесь, что напряжение настенной розетки соответствует значению, указанному на паспортной 

табличке. Этот прибор был включен с заземленной вилкой. Пожалуйста, убедитесь, что розетка в вашем доме хорошо заземлена. 
3. Не эксплуатируйте прибор с поврежденным шнуром или вилкой или после неисправности прибора. Верните его производителю 

или ближайшему авторизованному сервисному агенту для замены или проверки. 
4. Не прикасайтесь к горячей поверхности, после выпечки хлеба наденьте защитные перчатки. 
5. Не погружайте шнур питания, вилку, хлебопечку в воду или другую жидкость в случае поражения электрическим током. 
6. Отключайте прибор после использования, когда он не используется, или перед чисткой прибора. 
7. Не позволяйте шнуру питания перебираться через край рабочей поверхности или перебегать по горячей области. 
8. Не используйте никакие другие аксессуары, не рекомендованные производителем. 
9. Не позволяйте детям или людям с ограниченными возможностями работать без присмотра или инструктажа. 
10. Не ставьте прибор на источники тепла или рядом с ними, такие как газовая плита или электрическая плита. 
11. При перемещении прибора, содержащего горячее масло или другие горячие жидкости, следует соблюдать особую 

осторожность. 
12. Не прикасайтесь к движущимся или вращающимся частям машины во время выпекания. 
13. Металлическая фольга или другие материалы не должны быть вставлены в хлебопечку, так как это может привести к пожару 

или короткому замыканию. 
14. Никогда не накрывайте хлебопечку полотенцем или любым другим материалом, тепло и пар должны быть в состоянии 

свободно выходить. 
15. Никогда не нажимайте сильно на противень сверху или по краю, чтобы снять противень, так как это может повредить 

противень. 
16. Никогда не включайте прибор, не убедившись, что противень надежно закреплен. 
17. Этот прибор не предназначен для другого использования. 
18. Не используйте на открытом воздухе. 
19. Сохраните эту инструкцию для дальнейшего использования. 
20. Устройство не предназначено для управления с помощью внешнего таймера или отдельной системы дистанционного 

управления. 
21. Это устройство предназначено для использования в домашнем хозяйстве и аналогичных областях, таких как: кухонные зоны для 
персонала в магазинах, офисах и других рабочих помещениях; Фермерские дома; клиентами в гостиницах, мотелях и других жилых 
помещениях; Кровать и завтрак типа среды. 
 
 Запчасти для хлебопечек ： 

 
1. Окно просмотра 
2. Крышка 
3. месить лезвие 
4. Форма для выпечки хлеба 
5. Панель управления 
6. Корпус 
7. Кубок 
8. Ложка 
9. Крючок 
 
 
 
 
 
 
 
 

               
Панель управления： 

 

 
 
 

 
 

После включения 
Как только хлебопечка подключена к источнику питания, раздастся звуковой сигнал и отобразится «3:00». Но двоеточие между «3» и 
«00» не мигает постоянно. И «1» является программой по умолчанию. Стрелки указывают на «1250g» и «MEDIUM», поскольку они 
являются настройками по умолчанию. 
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Старт / стоп 

Кнопка используется для запуска и остановки выбранной программы выпечки. 

Чтобы запустить программу, нажмите кнопку START / STOP один раз. Раздастся короткий звуковой сигнал, загорится индикатор, и две 

точки на дисплее времени начнут мигать, и программа запустится. Любая другая кнопка деактивируется, кроме кнопки START / STOP 

после начала программы. 

Чтобы приостановить программу, нажмите кнопку START / STOP / PAUSE в течение ок. 0,5 секунды, после чего программа будет 

приостановлена, через 3 минуты программа не будет работать, программа продолжит работу. 

Чтобы остановить программу, нажмите кнопку START / STOP и удерживайте ее нажатой ок. 3 секунды, затем раздастся звуковой сигнал, 

это означает, что программа выключена. Эта функция поможет предотвратить любое непреднамеренное нарушение работы программы. 

 

Функция задержки (ВРЕМЯ +, ВРЕМЯ-) 

Если вы не хотите, чтобы хлебопечка работала сразу, используйте эту функцию задержки. Самое большое время задержки 15 часов. 

Сначала выберите меню и цвет, затем нажмите кнопку ВРЕМЯ, чтобы изменить время, отображаемое на ЖК-дисплее. Нажмите кнопку 

TIME один раз, увеличьте или уменьшите время задержки 10 минут. Меню 9,11,12,13 без функции задержки. Нажмите кнопку TIME 

непрерывно, время будет увеличиваться или уменьшаться непрерывно по кругу. Время установки означает время программы и время 

задержки. Когда кнопка времени> 1S, время будет отображаться быстро. “ ◄ “будет указывать на ВРЕМЯ ЗАДЕРЖКИ. 

Пример: сейчас 8:30 вечера, если вы хотите, чтобы ваш хлеб был готов на следующее утро в 7 часов, то есть через 10 часов 30 минут. 

Выберите ваше меню, цвет, размер буханки, затем нажмите “  или ” добавить время до 10:30 появится на ЖК-дисплее. Затем 

нажмите кнопку START / STOP, чтобы активировать эту программу задержки, и индикатор загорится. Вы можете увидеть, что точка 

мигает, и ЖК-дисплей начнет обратный отсчет, чтобы показать оставшееся время. Вы получите свежий хлеб в 7:00 утра. 

Примечание: для выпечки с задержкой по времени не используйте легко портящиеся ингредиенты, такие как яйца, свежее молоко, 

фрукты, лук и т. Д. 

Отображение времени задержки на ЖК-дисплее = время, которое вы хотите завершить - текущее время 

Сохранить тепло функции 

Хлеб можно автоматически держать в тепле в течение 1 часа после выпечки. На ЖК-дисплее будет отображаться 0:00. Во время 

согревания «►» указывает на ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕПЛА, пока 60 мин не завершат прогрев.  

 

Окружающая среда 
Предполагают, что температура в помещении должна быть в пределах от 15 34 до 34 ℃, чтобы использовать прибор. Хлебная закваска станет 

кислотной, если слишком высокая температура, а если слишком низкая, повлияет на рост хлеба. Разница температуры окружающей среды, размер 

хлеба может иметь разницу. 

 

объем памяти 
Если подача питания была прервана во время приготовления хлеба, процесс приготовления хлеба будет продолжен автоматически в 

течение 10-15 минут, даже без нажатия кнопки START / STOP. Если время прерывания превышает 10-15 минут, память не может быть 

сохранена, вы должны выбросить ингредиенты в форму для выпечки хлеба и снова добавить компоненты в форму для выпечки хлеба, 

и хлебопекарня должна быть перезапущена. Но если тесто не вошло в фазу нарастания при отключении электропитания, вы можете 

нажать START / STOP напрямую, чтобы продолжить программу с самого начала. 
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Предупреждение Дисплей 
«ЧЧХ» - это предупреждение означает, что температура внутри противня слишком высокая. Нажмите кнопку START / STOP (см. Рис. 1), 

чтобы остановить программу, отсоедините шнур питания, откройте верхнюю крышку и дайте машине полностью остыть в течение 

10–20 минут перед повторным запуском. 

«EE0» -Это предупреждение означает, что датчик температуры отключен. Нажмите кнопку START / STOP (см. Рисунок 2), чтобы 

остановить программу, отсоедините шнур питания. Пожалуйста, проверьте датчик у ближайшего авторизованного сервисного агента 

для осмотра, ремонта или электрической / механической регулировки. 

                         
              Figure 1                    Figure 2 

 
 

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
При первом включении прибор может выделять немного дыма и / или запаха. При изготовлении необходимо слегка смазать некоторые части 

прибора. Это нормально. 

1. Очистите все детали в соответствии с «ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ». 

2. Установите хлебопечку в режим выпекания и выпекайте пустой в течение примерно 10 минут. Или положите 200 мл воды в форму для выпечки в 

течение 10 минут. Это действие для того, чтобы стихнуть запах нагревательного элемента и противня. Звуковой сигнал будет слышен после 

завершения. 

3. Отключите, затем дайте ему остыть и снова почистите все отсоединенные детали. Убедитесь, что прибор имеет достаточную вентиляцию. 

Инструкция по эксплуатации 
1. Поместите форму в форму для выпечки хлеба, нажмите вниз. Поместите лопастную массу на вал, нажимая до упора, следя за тем, чтобы плоские 

поверхности были выровнены. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Рекомендуется смазывать месильное лезвие маслом, чтобы тесто не прилипало к месильному лезвию, а также позволяет легко 

снять месильное лезвие с выпекаемого предмета. 

2. Предварительно отмерьте все ингредиенты, во-первых, обычно добавьте воду или другие жидкие ингредиенты, во-вторых, добавьте сахар, соль и 

муку и, наконец, добавьте дрожжи. При приготовлении теста с высоким содержанием пшеничной муки рекомендуется изменить порядок добавления: 

во-первых, дрожжи и пшеничная мука, во-вторых, добавить сахар и соль, в конце добавить воду или другие жидкости, чтобы получить лучший 

эффект. 

ПРИМЕЧАНИЕ. При добавлении муки старайтесь, чтобы она покрывала воду. Сделайте небольшое углубление на муке сверху пальцем, добавьте 

дрожжи в углубление. Убедитесь, что дрожжи не соприкасаются с солью или жидкостями. 

3. Закройте крышку, затем подключите. 

4. Нажимайте кнопку MENU, пока не отобразится нужная программа. 

5. Нажмите цвет, чтобы переместить стрелку к желаемой настройке: светлая, средняя, темная корочка. 

6. Нажмите ВЕС, чтобы переместить стрелку к желаемому весу. 

7. При желании установите кнопку ТАЙМЕР ЗАДЕРЖКИ. Нажмите кнопки + и -, чтобы увеличить время цикла, отображаемое на ЖК-дисплее. Если 

вы хотите сделать хлеб немедленно, можете проигнорировать этот процесс. 

8. Нажмите START / STOP для работы. При настройке цвета и веса корки, нажмите эту кнопку для подтверждения настройки, нажмите еще раз, 

чтобы активировать программу. «►» указывает на текущий рабочий процесс, в то время как двоеточие начинает мигать постоянно и отсчитывается 

время. Программа начинает работать. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы хотите остановить программу, нажмите кнопку START / STOP и удерживайте ее 3 секунды. 

9. Для надстроек (фрукты, орехи, изюм) машина издаст десять звуковых сигналов, «►» означает ДОБАВИТЬ. Откройте крышку и вылейте свои 

надстройки. Хлебопечка будет переделывать. Орехи не кладут слишком рано или потеряют благосклонность. 

ПРИМЕЧАНИЕ: ДОБАВЬТЕ функцию только прибор к меню Основное, быстрое, сладкое, французское, цельная пшеница, рис, без глютена. 

10. Когда на ЖК-дисплее отображается 0:00, раздается 10 звуковых сигналов, указывающих на завершение программы, нажмите кнопку START / 

STOP для 3S, чтобы закрыть хлебопекарню. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы не нажмете кнопку START / STOP, программа запустится через 1 час, автоматически сохраняя тепло. Если вы хотите 

остановить прогревание, нажмите START / STOP для 3S. Программа не останавливается, пока на ЖК-дисплее не отобразится дисплей по 

умолчанию. 

11.Откройте крышку, наденьте рукавицы духовки, крепко держите ручку сковороды, затем поднимите ее вверх. 

ПРИМЕЧАНИЕ. При работе следует соблюдать особую осторожность, так как форма для хлеба и хлеб очень горячие. 

12. С помощью рукавиц для духовки переверните противень вверх дном (с отогнутой ручкой противня) на решетку для охлаждения проволоки или 

чистую поверхность и осторожно встряхивайте, пока хлеб не выпадет. Используйте неметаллический шпатель, чтобы аккуратно поцарапать края 

противня. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Если в хлебе остался месильный нож, осторожно извлеките его с помощью крючка, не берите его руками в случае ожога. 

ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

1. Отключите устройство от электрической розетки и дайте ему остыть перед чисткой. 
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2. Чтобы очистить противень: протрите внутреннюю и наружную поверхность противня влажной тряпкой, не используйте острые или абразивные 

средства, чтобы защитить антипригарное покрытие. Форма для выпечки хлеба должна быть полностью высушена перед установкой. 

3. Если месильное лезвие трудно вынуть из противня, добавьте немного теплой воды, чтобы окунуть его в течение 30 минут. тогда можно легко 

потушить. Используйте влажную тряпку для очистки. 

4. Для очистки верхней крышки: после использования дайте устройству остыть. Используйте влажную ткань, чтобы вытереть крышку и внутреннюю 

часть смотрового окна. Не используйте абразивные чистящие средства для чистки, так как это ухудшит полировку поверхности. 

Примечание. Рекомендуется не разбирать крышку для очистки. 

5. Аккуратно протрите внешнюю поверхность корпуса влажной тканью, затем протрите сухой тканью. Никогда не используйте бензин или другие 

жидкости. Никогда не погружайте корпус в воду для очистки. 

6. Перед упаковкой хлеба на хранение убедитесь, что он полностью остыл, чист и сух, а крышка закрыта. 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЧНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ 
СОВЕТЫ: Одним из наиболее важных этапов приготовления хорошего хлеба является правильное измерение ингредиентов. Тщательно отмерьте 

каждый ингредиент и добавьте его в форму для хлеба в порядке, указанном в рецепте. 

Настоятельно рекомендуется использовать мерный стакан или замерять Tsp для получения точного количества, иначе хлеб будет в значительной 

степени подвержен влиянию. 

Добавление последовательности 

Всегда добавляйте ингредиенты в порядке, указанном в рецепте. 

ПЕРВЫЙ: жидкие ингредиенты 

ВТОРОЙ: сухие ингредиенты 

ПОСЛЕДНИЕ: дрожжи 

Дрожжи должны быть помещены только на сухую муку и никогда не соприкасаться с жидкостью или солью. 

При длительном использовании функции «Таймер задержки» никогда не добавляйте скоропортящиеся ингредиенты, такие как яйца или молоко. 

После того, как мука полностью замешивается в первый раз, раздастся звуковой сигнал и добавит в смесь ингредиенты для фруктов. Если 

фруктовые ингредиенты добавляются слишком рано, вкус после долгого размешивания уменьшится. 

Жидкие ингредиенты 
Воду, свежее молоко или другие жидкости следует измерять мерными стаканчиками с четкой маркировкой и носиком. Установите чашку на стойку и 

опустите себя, чтобы проверить уровень жидкости. При измерении растительного масла или других ингредиентов тщательно промойте мерный 

стакан без каких-либо других ингредиентов. 

Сухие измерения 
Отмеряйте сухие ингредиенты, аккуратно выливая муку и т. П. В мерный стакан, а затем, после наполнения, выравнивайте ножом. Никогда не 

используйте мерный стаканчик, чтобы выкапывать ваши сухие ингредиенты непосредственно из контейнера, так как это может добавить до одной 

столовой ложки дополнительных ингредиентов. Не стучите по нижней части мерного стакана и не упаковывайте его. 

Подсказка: перед измерением размешайте муку, чтобы проветрить ее. При измерении небольших количеств сухих ингредиентов, таких как соль или 

сахар, используйте Tsp, убедившись, что он выровнен. 

Инструкция по эксплуатации 
Мензурка: 
В рецепте единица измерения «ЧАШКА» означает полный стакан, 240 мл, ниже изображение для справки. 
1 、 Измерение жидких ингредиентов: при измерении жидкости чашку следует ставить на горизонтальную плоскую поверхность и смотреть на уровне 

глаз (не под углом), чтобы проверить степень. Если добавить яйцо, молоко или другие жидкости, сначала поместите их в чашку, затем добавьте воды до 
степени, соответствующей рецепту. (т.е. общее количество жидкости такое же, как и в рецепте, но вода уменьшается) 

2 、 Измерение порошковых ингредиентов: отмерьте порошковые ингредиенты в чашку, затем осторожно встряхните до выравнивания, чтобы 
определить степень. Не встряхивайте долго и с трудом, иначе порошок будет слишком компактным, чтобы его измерить. 

   Измерение Tsp: Включая чай Tsp и стол Tsp. 
Чай Tsp (Tsp) используют для измерения дрожжей, соли. 
Таблицу Tsp (Tbsp) используют для измерения сахара и масла. 

Крюк: Используйте, чтобы вытащить месильное лезвие из хлеба. 
 

 
 
крюк 
Иногда, когда тушат хлеб, лопаточный нож остается в хлебе, используйте крюк, чтобы вытащить нож. 

 

Hook 

Tea Tsp(Tsp) 

Table Tsp(Tbsp) 
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ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

  

NO
. 

проблема причина Решение 

1 

Дым из 
вентиляционного 
отверстия при 
выпекании 

Некоторые ингредиенты прилипают к 
нагревательному элементу или поблизости, 
при первом использовании масло остается 
на поверхности нагревательного элемента. 

Отключите хлебопечку и очистите 
нагревательный элемент, но будьте 
осторожны, чтобы не обжечься, во время 
первого использования, высушите работу и 
откройте крышку. 

2 
Слишком толстая 
корка хлеба 

Держите хлеб в тепле и оставляйте хлеб в 
противне на долгое время, чтобы вода 
теряла слишком много 

Вынимайте хлеб в ближайшее время, не 
нагревая его 

3 

Выносить хлеб очень 
сложно 

Замеситель плотно прилегает к валу в 
противне 

После того, как вы вынули хлеб, поместите 
горячую воду в противень и погрузите 
тестомес на 10 минут, затем вытащите его и 
почистите. 

4 

Размешайте 
ингредиенты 
неравномерно и плохо 
запекайте 
 

1. выбранное меню программы не подходит Выберите правильное меню программы 

2. после работы откройте крышку несколько 
раз, и хлеб будет сухим, без коричневой 
корочки 

Не открывайте крышку при последнем 
подъеме 

3. Сопротивление штиля слишком велико, 
так что тестомес почти не может вращаться и 
нормально двигаться 

Проверьте отверстие месильника, затем 
выньте противень и работайте без нагрузки, 
если не нормально, обратитесь в 
авторизованный сервисный центр. 

5 

Отображение «ЧЧЧ» 
после нажатия кнопки 
START / STOP 

Температура в хлебопечке слишком высокая, 
чтобы делать хлеб. 

Нажмите кнопку START / STOP и отключите 
хлебопечку, затем выньте противень и 
откройте крышку, пока хлебопечка не 
остынет. 

6 

Слышу шум двигателя, 
но тесто не 
размешивается 

Форма для хлеба неправильно установлена 
или тесто слишком велико для 
размешивания 

Проверьте, правильно ли закреплен 
противень и приготовлено ли тесто по 
рецептуре и правильно ли взвешены 
ингредиенты 

7 

Размер хлеба 
настолько велик, что 
задвинуть крышку 

Дрожжей слишком много, или муки слишком 
много, или воды слишком много, или 
температура окружающей среды слишком 
высока. 

Проверьте вышеперечисленные факторы, 
правильно уменьшите сумму в соответствии 
с истинными причинами. 

8 

Размер хлеба слишком 
мал или хлеб не 
поднимается 

Никаких дрожжей или количества дрожжей 
недостаточно, более того, дрожжи могут 
иметь плохую активность, так как 
температура воды слишком высокая, или 
дрожжи смешаны с солью, или температура 
окружающей среды ниже. 

Проверьте количество и производительность 
дрожжей, правильно увеличьте температуру 
окружающей среды. 

9 

Тесто настолько 
большое, что 
переполняет форму 
для выпечки хлеба. 

Количество жидкости настолько велико, что 
делает тесто мягким, а дрожжи также 
чрезмерными. 

Уменьшите количество жидкостей и 
улучшите жесткость теста 

10 

Хлеб разрушается в 
средних частях при 
выпечке теста 
 

1. используемая мука не является сильным 
порошком и не может заставить тесто расти 

Используйте хлебную муку или крепкий 
порошок. 

2. скорость дрожжей слишком высокая или 
температура дрожжей слишком высокая 

Дрожжи используют при комнатной 
температуре 

3. Избыток воды делает тесто слишком 
влажным и мягким. 

По способности впитывать воду, 
отрегулировать воду по рецептуре 

11 

Вес хлеба очень 
большой, а структура 
организации слишком 
плотная 
 

1. слишком много муки или воды Уменьшите муку или увеличьте воду 

2. слишком много фруктовых ингредиентов 
или слишком много цельной пшеничной муки 

Уменьшите количество соответствующих 
ингредиентов и увеличьте количество 
дрожжей 

12 
Средние части полые 
после нарезки хлеба 
 

1. Избыток воды или дрожжей или без соли Правильно уменьшите воду или дрожжи и 
проверьте соль 

2. температура воды слишком высокая Проверьте температуру воды 

13 

Поверхность хлеба 
приклеена к сухому 
порошку 
 

1. в хлебе есть сильные агглютинационные 
ингредиенты, такие как масло, бананы и т. Д. 

Не добавляйте сильные агглютинационные 
ингредиенты в хлеб. 

2. не подходит для недостатка воды Проверка воды и механической конструкции 
хлебопечки 

14 

Корка слишком густая, 
а цвет выпечки 
слишком темный при 
приготовлении тортов 
или еды с излишним 
сахаром 

Различные рецепты или ингредиенты 
оказывают большое влияние на 
приготовление хлеба, цвет выпечки станет 
очень темным из-за большого количества 
сахара 

Если цвет выпечки слишком темный для 
рецепта с избыточным содержанием сахара, 
нажмите кнопку START / STOP, чтобы 
прервать программу на 5-10 минут до 
предполагаемого времени окончания. 
Прежде чем вынимать хлеб, вы должны 
держать хлеб или пирог в противне около 20 
минут с закрытой крышкой 

Russian
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Рецепт блюда
меню Ингредиент объем объем объем замечание

1 вес хлеба 1000 г / 2 фунта 1250g/2.5LB 1500g/3LB

Основной хлеб [1] вода 350мл 430ml 520ml

[2] поваренная соль 1 чайная ложка 2 Tsp 3 Tsp поставить на угол

[3] сахар 3 столовые ложки 4 Tbsp 5 Tbsp поставить на угол

[4] масло 2 столовые ложки 3 Tbsp 4 Tbsp

4 чашки / 5 cups/ 6 cups/

560 г 700g 840g

[6] сухое молоко 3 столовые ложки 4 Tbsp 5 Tbsp

[7] дрожжи быстрого 
приготовления

0,5 ч.л. 0.8 Tsp 1 Tsp положить на сухую муку, не прикасаться к жидкости

2 вес хлеба 1000 г / 2 фунта 1250g/2.5LB 1500g/3LB

французский хлеб [1] вода 350мл 430ml 520ml

[2] поваренная соль 1 ч.л. 2 Tsp 3 Tsp поставить на угол

[3] сахар 2 столовые ложки 3 Tbsp 4 Tbsp поставить на угол

[4] масло 2 столовые ложки 3 Tbsp 4 Tbsp

4 чашки / 5 cups/ 6 cups/

560 г 700g 840g

[6] дрожжи быстрого 
приготовления

0,5 ч.л. 0.8 Tsp 1 Tsp положить на сухую муку, не прикасаться к жидкости.

3 вес хлеба 1000 г / 2 фунта 1250g/2.5LB 1500g/3LB

Цельнозерновой хлеб [1] вода 350мл 430ml 520ml

[2] поваренная соль 1 ч.л. 2 Tsp 3 Tsp поставить на угол

[3] сахар 2 столовые ложки 3Tbsp 4 Tbsp поставить на угол

[4] масло 2 столовые ложки 3 Tbsp 4 Tbsp

2 чашки/ 2.5cups/ 3 cups/

280г 350g 420g

2 чашки/ 2.5cups/ 3 cups/

280г 350g 420g

[7] дрожжи быстрого 
приготовления

1 ч.л. 1.5 Tsp 1.75 Tsp положить на сухую муку, не трогать жидкостью。

[8]   сухое молоко 3 столовые ложки 4 Tbsp 4 Tbsp

вес хлеба 1000 г / 2 фунта 1250g/2.5LB 1500g/3LB

4 [1] вода 330 мл 420ml 510ml

Сладкий хлеб [2] поваренная соль 0,5 ч.л. 1Tsp 1.5 Tsp поставить на угол

[3] сахар 0,25 стакана 0.5 cup 0.75 cup поставить на угол

[4] масло 2 столовые ложки 3 Tbsp 4 Tbsp

[5] сухое молоко 3 столовые ложки 4 Tbsp 4 Tbsp

4 чашки / 5 cups/ 6 cups/

560 г 700g 840g

[7] дрожжи быстрого 
приготовления 0,5 ч.л. 0.8 Tsp 1 Tsp положить на сухую муку, не прикасаться к жидкости.

5 вес хлеба 1000 г / 2 фунта 1250g/2.5LB 1500g/3LB

Сливочное молоко [1] Молоко 200мл 300ml 400ml

[2] Масло сливочное 150мл 150ml 180ml

[3] поваренная соль 1,5 ч.л. 2 Tsp 2.5 Tsp поставить на угол

[4] сахар 2 столовые ложки 3 Tbsp 4 Tbsp поставить на угол

[5] мука с высоким 
содержанием глютена 4 чашки 5 cups 6 cups

[6] дрожжи быстрого 
приготовления 1 столовая ложка 1.5 Tbsp 1.75 Tbsp положить на сухую муку, не прикасаться к жидкости.

6 вес хлеба 1000 г / 2 фунта 1250g/2.5LB 1500g/3LB

Хлеб без глютена [1] вода 350мл 430ml 520ml

[2] поваренная соль 1 ч.л. 2Tsp 3 Tsp поставить на угол

[3] сахар 2 столовые ложки 3 Tbsp 4 Tbsp поставить на угол

[4] масло 2 столовые ложки 3 Tbsp 4 Tbsp

[5] мука без глютена 2 чашки / 280 г 2.5cups/350g 3cups/420g

[6] кукурузная мука 2 чашки / 280 г 2.5cups/350g 3cups/420g может заменить овсяную муку

[7] дрожжи быстрого 
приготовления 0,5 ч.л. 0.8 Tsp 1 Tsp положить на сухую муку, не прикасаться к жидкости

[5] мука с высоким 
содержанием глютена

[5] мука с высоким 
содержанием глютена

[5] мука с высоким 
содержанием глютена

[6] цельнозерновая мука

[6] мука с высоким 
содержанием глютена
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7 вес хлеба 1000 г / 2 фунта 1250g/2.5LB 1500g/3LB

Быстрый хлеб [1] вода 350мл 430ml 520ml температура воды 40-50 ° С

[2] поваренная соль 1,5 ч.л. 2 Tsp 2.5 Tsp поставить на угол

[3] сахар 3 столовые ложки 4 Tbsp 5 Tbsp поставить на угол

[4] масло 3 столовые ложки 4 Tbsp 5 Tbsp

4 чашки / 5 cups/ 6 cups/

560 г 700g 840g

[6] дрожжи быстрого 
приготовления 1,5 ч.л. 2 Tsp 2.5 Tsp положить на сухую муку, не прикасаться к жидкости.

8

Торт [1] вода 30мл

[2] яйцо 8 шт

[3] сахар 1 чашка

[4] сливочное масло 2 столовые ложки

[5] саморазвивающаяся 
мука 4 чашки / 560 г

[6] дрожжи быстрого 
приготовления 1 ч.л.

9

Замесить [1] вода 330мл

[2] поваренная соль 1 чайная ложка поставить на угол

[3] масло 3 столовые ложки

[4] мука с высоким 
содержанием глютена 4 чашки / 560 г

10

Тесто [1] вода 610 мл

[2] поваренная соль 3 ч.л. поставить на угол

[3] масло 5 столовых ложек

7 чашек /

890 г

[5] дрожжи быстрого 
приготовления 2 ч.л. положить на сухую муку, не прикасаться к жидкости.

11

Паста тесто [1] вода 620 мл

[2] поваренная соль 1 ч.л.

[3] масло 3 столовые ложки

[4] мука с высоким 
содержанием глютена 8 чашек

12

Йогурт [1] молоко 1800ml

[2]   молочнокислые 
бактерии 180мл

13

Варенье [1] пульпа 5 чашек

[2] крахмал 1 чашка

[3] сахар 1 чашка до вкуса

14

Выпекать [1]

15

Дом сделал

[5] мука с высоким 
содержанием глютена

растворите сахар в яйце и воде, хорошо перемешайте 
электрическим миксером, чтобы получилась масса, затем 

положите остальные ингредиенты в бочку для хлеба и запустите 
это меню.

[4] мука с высоким 
содержанием глютена

размешать до кашицы, можно положить немного воды или нет

отрегулируйте температуру выпекания, нажав на кнопку корки: 100 ° C (светлая), 150 ° C (средняя), 200 ° C (темная) ， по умолчанию 150 ° C

[1] Нажмите эту кнопку, чтобы войти в домашнее меню. ， В этом меню пользователь может установить время каждого процесса, например,
замесить, заквашить, запечь. Подходит для домашнего хлеба
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1500g / 3LB 1250g / 2.5LB 1000g / 2LB وزن نان 7

C'50-40دمای آب  اب میلی لیتر350 میلی لیتر430 میلی لیتر520 [1] نان سریع

گوشه نمک قاشق غذاخوری1.5 قاشق غذاخوری2 قاشق غذاخوری2.5 [2]

گوشه شکر قاشق غذاخوری3 قاشق غذاخوری4 قاشق غذاخوری5 [3]

روغن قاشق غذاخوری3 قاشق غذاخوری4 قاشق غذاخوری5 [4]

/ فنجان 6 / فنجان 5 / فنجان 4 آرد گلوتن باال

 گرم560 گرم700 گرم840

.آرد خشک را بگذارید ، با هیچ مایع دست نزنید مخمر فوری قاشق غذاخوری1.5 قاشق غذاخوری2 قاشق غذاخوری2.5 [6]

8

اب میلی لیتر30 [1] کیک

تخم مرغ عدد8 [2]

شکر فنجان1 [3]

کره قاشق غذاخوری2 [4]

4cup / 560g
آرد در حال 

افزایش
[5]

مخمر فوری قاشق چایخوری1 [6]

9

اب میلی لیتر330 [1] زانو زدن

گوشه نمک قاشق چایخوری1 [2]

روغن قاشق غذاخوری3 [3]

آرد گلوتن باال گرم560/  فنجان 4 [4]

10

اب میلی لیتر610 [1] خمیر

گوشه نمک قاشق غذاخوری3 [2]

روغن قاشق غذاخوری5 [3]

7cup/ آرد گلوتن باال

 گرم890

.آرد خشک را بگذارید ، با هیچ مایع دست نزنید مخمر فوری قاشق غذاخوری2 [5]

11

620ml اب [1] خمیر ماکارونی

نمک قاشق چایخوری1 [2]

روغن قاشق غذاخوری3 [3]

آرد گلوتن باال فنجان8 [4]

12

شیر میلی لیتر1800 [1] ماست

 میلی لیتر180
  باکتری اسید 

الکتیک
[2]

13

برای پاشیدن هم بزنید ، می تواند مقداری آب بگذارد یا نه خمیر فنجان5 [1] مربا

نشاسته فنجان1 [2]

تا طعم شکر عدد1 [3]

14

[1] پخت

15

دستور العمل خود را

 درجه سانتیگراد150پیش فرض  ， (تاریک) درجه سانتیگراد 200؛  (متوسط) درجه سانتیگراد 150؛  (نور) درجه سانتیگراد 100: با فشار دادن دکمه پوسته دمای پخت را تنظیم کنید

DIYمناسب برای نان . ورز دادن ، تخمیر ، پختن. در این فهرست ، کاربر می تواند زمان هر فرآیند را مثالً تنظیم کند ，. این دکمه را فشار دهید تا وارد منوی خانگی شوید

شکر را در تخم مرغ و آب حل کنید ، به خوبی توسط تخم 
مرغ برقی تخم مرغ مخلوط کنید تا به صورت فله ، سپس 

سایر مواد را با هم در بشکه نان قرار دهید ، سپس این 
.فهرست را شروع کنید

[4]

[1]

[5]
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آشپزی دستور

سخنان حجم حجم حجم جزء منوها

1500g / 3LB 1250g / 2.5LB 1000g / 2LB وزن نان 1

اب میلی لیتر350 میلی لیتر430 میلی لیتر520 [1] نان اصلی

گوشه نمک قاشق چایخوری1 قاشق غذاخوری2 قاشق غذاخوری3 [2]

گوشه شکر قاشق غذاخوری3 قاشق غذاخوری4 قاشق غذاخوری5 [3]

روغن قاشق غذاخوری2 قاشق غذاخوری3 قاشق غذاخوری4 [4]

/ فنجان 6 / فنجان 5 / فنجان 4 آرد گلوتن باال

 گرم560 گرم700 گرم840

پودر شیر قاشق غذاخوری3 قاشق غذاخوری4 قاشق غذاخوری5 [6]

آرد خشک را بگذارید ، با هیچ مایع دست نزنید مخمر فوری قاشق غذاخوری0.5 قاشق غذاخوری0.8 قاشق چایخوری1 [7]

1500g / 3LB 1250g / 2.5LB 1000g / 2 LB وزن نان 2

اب میلی لیتر350 میلی لیتر430 میلی لیتر520 [1] نان فرانسوی

گوشه نمک قاشق چایخوری1 قاشق غذاخوری2 قاشق غذاخوری3 [2]

گوشه شکر قاشق غذاخوری2 قاشق غذاخوری3 قاشق غذاخوری4 [3]

روغن قاشق غذاخوری2 قاشق غذاخوری3 قاشق غذاخوری4 [4]

/ فنجان 6 / فنجان 5 / فنجان 4 آرد گلوتن باال

 گرم560 گرم700 گرم840

.آرد خشک را بگذارید ، با هیچ مایع دست نزنید مخمر فوری قاشق غذاخوری0.5 قاشق غذاخوری0.8 قاشق چایخوری1 [6]

1500g / 3LB 1250g / 2.5LB 1000g / 2LB وزن نان 3

اب میلی لیتر350 میلی لیتر430 میلی لیتر520 [1] نان گندم کامل

گوشه نمک قاشق چایخوری1 قاشق غذاخوری2 قاشق غذاخوری3 [2]

گوشه شکر قاشق غذاخوری2 قاشق غذاخوری3 قاشق غذاخوری4 [3]

روغن قاشق غذاخوری2 قاشق غذاخوری3 قاشق غذاخوری4 [4]

/ فنجان 3 2.5cup/ 2فنجان / آرد گلوتن باال

 گرم280 گرم350 گرم420

/ فنجان 3 2.5cup/ 2فنجان / آرد گندم کامل

 گرم280 گرم350 گرم420

آرد خشک را بگذارید ، با هیچ مایع دست نزنید مخمر فوری قاشق چایخوری1 قاشق غذاخوری1.5 قاشق غذاخوری1.75 [7]

[8]  پودر شیر قاشق غذاخوری3 قاشق غذاخوری4 قاشق غذاخوری4

1500g / 3LB 1250g / 2.5LB 1000g / 2LB وزن نان

اب میلی لیتر330 میلی لیتر420 میلی لیتر510 [1] 4

گوشه نمک قاشق غذاخوری0.5 قاشق چایخوری1 قاشق غذاخوری1.5 [2] نان شیرین

گوشه 0.75فنجان  0.25فنجان  فنجان0.5 شکر [3]

روغن قاشق غذاخوری2 قاشق غذاخوری3 قاشق غذاخوری4 [4]

پودر شیر قاشق غذاخوری3 قاشق غذاخوری4 قاشق غذاخوری4 [5]

/ فنجان 6 / فنجان 5 / فنجان 4 آرد گلوتن باال

 گرم560 گرم700 گرم840

.آرد خشک را بگذارید ، با هیچ مایع دست نزنید مخمر فوری قاشق غذاخوری0.5 قاشق غذاخوری0.8 قاشق چایخوری1 [7]

1500g / 3LB 1250g / 2.5LB 1000g / 2LB وزن نان 5

شیر میلی لیتر200 میلی لیتر300 میلی لیتر400 [1] اب دوغ

روغن کره میلی لیتر150 میلی لیتر150 میلی لیتر180 [2]

گوشه نمک قاشق غذاخوری1.5 قاشق غذاخوری2 قاشق غذاخوری2.5 [3]

گوشه شکر قاشق غذاخوری2 قاشق غذاخوری3 قاشق غذاخوری4 [4]

آرد گلوتن باال فنجان4 فنجان5 فنجان6 [5]

.آرد خشک را بگذارید ، با هیچ مایع دست نزنید مخمر فوری قاشق غذاخوری1 قاشق غذاخوری1.5 قاشق غذاخوری1.75 [6]

1500g / 3LB 1250g / 2.5LB 1000g / 2LB وزن نان 6

اب میلی لیتر350 میلی لیتر430 میلی لیتر520 [1] نان بدون گلوتن

گوشه نمک قاشق چایخوری1 قاشق غذاخوری2 قاشق غذاخوری3 [2]

گوشه شکر قاشق غذاخوری2 قاشق غذاخوری3 قاشق غذاخوری4 [3]

روغن قاشق غذاخوری2 قاشق غذاخوری3 قاشق غذاخوری4 [4]

3cup / 420g 2.5cup / 350g 2cup / 280g آرد بدون گلوتن [5]

می تواند جایگزین آرد جو دوسر شود 3cup / 420g 2.5cup / 350g 2cup / 280g آرد ذرت [6]

آرد خشک را بگذارید ، با هیچ مایع دست نزنید مخمر فوری قاشق غذاخوری0.5 قاشق غذاخوری0.8 قاشق چایخوری1 [7]

[5]

[5]

[5]

[6]

[6]
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 یابی یبع 
 

 .NO مسئله علت راه حل

نان ساز را از آن جدا کرده و عنصر گرما را تمیز کنید ، اما مراقب 
باشید که شما را نسوزاند ، در اولین استفاده ، خشک کردن عمل 

 کرده و درب آن را باز کنید.

برخی از عناصر به عنصر گرما یا نزدیکی آن چسبیده اند ، 
 برای اولین بار ، روغن روی سطح عنصر گرما باقی مانده

 است

هنگام پخت دود از سوراخ تهویه 
 1 استفاده کنید

نان را گرم نگه دارید و نان را برای مدت طوالنی در تابه نان  به زودی نان را بیرون بیاورید و آن را گرم نکنید
 2 پوسته کف نان خیلی ضخیم است بگذارید تا آب زیاد از بین برود

از بیرون آوردن نان ، آب گرم را درون ماهیتابه بریزید و به بعد 
دقیقه خمیر را غوطه ور کنید ، سپس آن را بیرون آورده و  10مدت 

 تمیز کنید.
بیرون آوردن نان بسیار دشوار  خمیر ورز محکم به قابلمه در تابه نان می چسبد

 3 است

 انتخاب شده نامناسب است. فهرست برنامه 1 منوی برنامه مناسب را انتخاب کنید

مواد را به طور مساوی هم بزنید 
 4 و خوب پخت نکنید

. بعد از عمل ، چندین بار پوشش باز و نان خشک ، بدون 2 در آخرین افزایش سطح پوشش را باز نکنید
 پوسته قهوه ای است

سوراخ خمیر ورز را چک کنید ، سپس ماهیتابه را بیرون بیاورید و 
 ر طبیعی نیست ، با مرکز خدمات مجاز تماس بگیرید.بدون بار ، اگ

مقاومت آن خیلی زیاد است به طوری که تقریباً خمیر نتواند  -3
 به اندازه کافی بچرخد و هم بزنید

را فشار داده و سازنده نان را جدا کنید ،  START / STOPدکمه 
آورده و روی آن را باز کنید تا نان ساز سپس ماهیتابه را بیرون 

 خنک شود

درجه حرارت در تولیدکننده نان برای تهیه نان بیش از حد باال 
 است.

HHH  را بعد از فشار دادن
 START / STOP دکمه

 نمایش دهید
5 

بررسی کنید که آیا تابه نان به درستی ثابت شده است و طبق دستور 
 آنرا به طور دقیق وزن می کنندتهیه خمیر درست شده است و مواد 

تابه نان به طور نادرست ثابت شده است یا خمیر خیلی بزرگ 
 است تا هم بزنید

صداهای موتور را بشنوید اما 
 6 خمیر به هم زده نشده است

عوامل فوق را بررسی کنید ، با توجه به دالیل واقعی مقدار آن را به 
 درستی کاهش دهید

ش از حد یا آب خیلی زیاد است یا مخمر زیاد است یا آرد بی
 دمای محیط خیلی زیاد است

اندازه نان به اندازه فشار برای 
 7 پوشاندن آن است

میزان و عملکرد مخمر را بررسی کنید ، دمای محیط را به درستی 
 افزایش دهید.

هیچ مخمر یا مقدار مخمر کافی نیست ، عالوه بر این ، ممکن 
ه باشد زیرا دمای آب خیلی است مخمر فعالیت ضعیفی داشت

زیاد است یا مخمر به همراه نمک مخلوط می شود ، یا دمای 
 محیط پایین تر است.

اندازه نان خیلی کم است یا نان 
 8 افزایش نمی یابد

که باعث می شود خمیر نرم شود و مقدار مایعات به حدی است  مقدار مایعات را کاهش داده و سفتی خمیر را بهبود بخشید
 مخمر نیز زیاد است.

خمیر برای پر کردن ماهی تابه 
 9 آنقدر بزرگ است

. آرد استفاده شده پودر قوی نیست و نمی تواند باعث افزایش 1 از آرد نان یا پودر قوی استفاده کنید.
 خمیر شود

هنگام پختن خمیر ، نان در قسمت 
. میزان مخمر خیلی سریع است یا دمای مخمر خیلی زیاد 2 ر در دمای اتاق استفاده می شودمخم 10 های میانی فرو می رود

 است

 . آب زیاد باعث می شود خمیر خیلی مرطوب و نرم شود.3 با توجه به توانایی جذب آب ، آب را روی دستور غذا تنظیم کنید

وزن نان بسیار بزرگ است و  کم آب. آرد بیش از حد یا 1 آرد را کاهش داده یا آب را زیاد کنید
ساختار سازمانی آن نیز بسیار 

 متراکم است
11 

 . بسیاری از مواد تشکیل دهنده میوه یا آرد گندم بیش از حد2 مقدار مواد مربوطه را کاهش داده و مخمر را افزایش دهید

قطعات میانه پس از برش نان  . آب زیاد یا مخمر یا نمکی1 آب یا مخمر را به درستی کاهش دهید و نمک را بررسی کنید
 12 توخالی است

   . درجه حرارت آب خیلی زیاد است2 دمای آب را بررسی کنید

. در نان ها مانند کره و موز و غیره مواد تشکیل دهنده قوی 1 مواد قوی آگلوتیناسیون را به نان اضافه نکنید.
 وجود دارد.

ک چسبیده سطح نان به پودر خش
 13 است

   . به اندازه کافی برای کمبود آب هم بزنید2 آب و ساخت مکانیکی نان ساز را بررسی کنید

اگر رنگ پخت بیش از حد برای دستور العمل های حاوی شکر بیش 
را بزنید تا  START / STOPاز حد تیره است ، مطبوعات 

دقیقه زمان اتمام مورد نظر را قطع کنید. قبل از خارج  10-5برنامه 
دقیقه در تابه نان نگه دارید  20کردن نان باید نان یا کیک را حدود 

 تا روی آن بسته باشد

دستور العمل ها یا مواد مختلف تأثیر زیادی در تهیه نان دارند ، 
 د بسیار تیره می شودرنگ پخت به دلیل قند زیا

پوسته خیلی ضخیم است و هنگام 
تهیه کیک یا مواد غذایی با قند 

بیش از حد ، رنگ پخت بیش از 
 حد تیره است

14 
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 .یدکن
 خشک یها یریگ اندازه

. یدکن یکدستقرار داده و پس از پر کردن ، با چاقو  یریفنجان اندازه گ یککرده و درون  یریاندازه گ یرهقاشق آرد و غ یخشک را با قاشق به آرام مواد
ً تا مواد خشک خود را مستق یداستفاده نکن یریهرگز از فنجان اندازه گ اضافه کند. به  یمواد اضاف ریقاشق غذاخو یکتواند به  یم ینا یراز یداز ظرف جدا کن یما

 .یدبسته نشو یینپا یا یریفنجان اندازه گ یینپا
 یریقاشق اندازه گ یکشکر ، از  یااز مواد خشک مانند نمک  یکم یرمقاد یریتا هوا شود. هنگام اندازه گ ید، آرد را هم بزن یری: قبل از اندازه گنکته
 سطح آن خاموش است. یدو مطمئن شو یداستفاده کن

 

 یدستورالعمل لوازم جانب
 :یریاندازه گ جام
 مرجع است. یبرا یرتصو یر، ز یترل یلیم 240فنجان کامل ،  ی"فنجان" به معن یریدستور العمل ، واحد اندازه گ در
درجه را تا  ید( مشاهده کنیهقرار داده و در سطح چشم )نه از زاو یسطح صاف افق یرو ید، فنجان را با یعما یری: هنگام اندازه گیعمواد ما یریاندازه گ 、 1

 یعمقدار کل ما یعنی. )یداضافه کن یو طبق دستور آب را تا حد ید، ابتدا داخل فنجان قرار ده یدرا اضافه کرد یگرد یعاتما یا یر. اگر تخم مرغ ، شیدکن یبررس
 شود( یهمان درخواست دستور العمل است اما آب کم م

. به مدت یدتا درجه را بخوان یدتا سطح را خاموش کن یدتکان ده یکرده و سپس آنرا به آرام یریدازه گپودر: مواد پودر را درون فنجان ان یباتترک یری. اندازه گ2
 از حد جمع و جور باشد. یشب یریاندازه گ یپودر برا یا،  یدتکان نخور یو به سخت یطوالن

   Tsp یخوریو قاشق چا یخوری: شامل قاشق چایریاندازه گ 
 .یدمخمر ، نمک استفاده کن یریاندازه گ ی( برایخوری)قاشق چا یچا یخوریچا قاشق

 شود. یقند و روغن استفاده م یریاندازه گ ی( برایجدول )قاشق غذاخور یقاشق غذاخور از
 .یدورقه ورقه نان استفاده کن یغهآوردن ت یرونب ی: براهوک

 
 

 هوک 
 .یداستفاده کن یغت یدنکش یرونب یماند ، از قالب برا یورز دادن درون نان م یغه، ت یدآور یم یروننان را ب یاوقات وقت یگاه

 

  یخوریقاشق چا

 هوک

 یقاشق غذاخور
یغذاخور ) 
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و قابلمه نان است.  یشعنصر گرما یعمل به منظور فرو بردن بو ینپخته شود. ا یقهدق 10تا  یدآب درون قابلمه نان قرار ده یترل یلیم 200 یا. یدکن یآن را خال یقهدق 10و حدود  یدنک یمحالت پخت تنظ ی. نان ساز را رو2

 شود یم یدهبوق بعد از کامل شن

 داشته باشد. یکاف یهکه دستگاه تهو یدحاصل کن ینان. اطمیدکن یزا شده را تمجد یتا خنک شود و مجددا تمام قسمتها یدو بگذار ید. از آن جدا شو3

 

 یبهره بردار دستورالعمل
 که سطوح صاف صاف شده اند. یدتا مطمئن شو یدکند ، فشار ده ی، و تا آنجا که حرکت م یدشافت قرار ده یورز را رو یر. دستمال خمیدفشار ده یین، به سمت پا یدرا در نان ساز قرار ده یتابه. ماه1

 باعث مي شود كه پره هاي ورز دهنده به راحتي از پخته خارج شود. توجه: توصیه مي شود كه پره هاي ورز دهنده را با روغن چرب كنید تا از چسبیدن خمیر به پره هاي ورزنده جلوگیري كنید ، همچنین این امر

 یم یهباال ، توص یآرد گندم با محتوا یرخم یه. در صورت تهیدو در آخر مخمر اضافه کن یدشکر ، نمک و آرد را اضافه کن یا، ثان یداضافه کن یعمواد ما یرسا یال ابتدا آب همه مواد ، به طور معمو یری. قبل از اندازه گ2

 .یدداشته باش یتا اثر بهتر یدرا اضافه کن یگرد یعاتما یاآخر آب  ، در ید، در مرحله اول ، شکر و نمک اضافه کن م: اوالً ، مخمر و آرد گندیدده ییررا تغ یافزودن یبشود ترت

 در تماس نباشد. یعاتما یاکه مخمر با نمک  یدمطمئن شو ید، مخمر را داخل سوزاندن اضافه کن یدکن یجادکوچک ا یتورفتگ یکآرد با انگشت ،  یآب آن را بپوشاند. بر رو یدبگذار یدکن ی: هنگام افزودن آرد ، سعتوجه

 .ید، سپس وصل کن ید. درب را ببند3

 داده شود. یشتا برنامه مورد نظر شما نما یدرا فشار ده MENU. دکمه 4

 .یک، پوسته تارتا فلش به حالت دلخواه منتقل شود: نور ، متوسط  یدرا فشار ده CRUST یدکل -5

 تا فلش به وزن دلخواه منتقل شود. ید. وزن را فشار ده6

روند  ینا یدتوان ی، م یدبالفاصله نان درست کن یدخواه ی. اگر میدرا فشار ده -+ و  ی، دکمه ها LCDزمان چرخه نشان داده شده در صفحه  یشافزا ی. برایدکن یمرا تنظ DELAY TIMER، دکمه  یل. در صورت تما7

 .یریدبگ یدهرا ناد

دهد ،  ینشان م یکار فعل یشرفتبه پ"►" تا برنامه فعال شود.  ید، مجدداً فشار ده یددکمه را فشار ده ین، ا یماتتنظ ییدتأ یوسته ، برارنگ و وزن پ یم. در صورت تنظیدرا فشار ده START / STOPکار ،  یبرا -8

 کند. یشروع به کار م نامهکند. بر یکند و زمان شمارش م یحال روده بزرگ شروع به چشمک م یندر ع

 .یدرا فشار ده یهثان START / STOP 3، دکمه  یدبرنامه را متوقف کن یدخواه ی: اگر متوجه

 یرندگ یزود قرار نم یلیها خ یل. نان ساز دوباره کار خواهد کرد. آجیزیدخود را بر یاضاف یلنشانگر افزودن است. درب را باز کرده و وسا"►" ، کشمش( ، دستگاه ده بوق خواهد بود ،  یل، آج یوه)م یهاافزودن ی. برا9

 دهند. یلطف خود را از دست م یاو 

 .یداضافه کن یگان، گندم کامل ، برنج ، گلوتن را ی، فرانسو یرین، ش یع، سر یهپا یرا فقط به منو ی: توابع افزودنتوجه

 .یدتا نان ساز را ببند یدفشار ده 3S یرا برا START / STOPدهد ،  یشود که برنامه را کامل نشان م یم یدهبوق شن LCD  ،10 یبر رو 0:00 یشکه صفحه نما ی. هنگام10

برنامه متوقف  ین. ایدرا فشار ده 3S START / STOP ی، برا یریدگرم را بگ یشرفتپ یجلو یدخواه ی. اگر میدشود به طور خودکار گرم نگه دار یساعت شروع م 1،  یدرا فشار نده START / STOP: اگر توجه

 دهد.فرض را نشان  یشپ یشگرنما LCDشود تا  ینم

 .یدو به سمت باال بلند کن ید، دسته تابه را محکم نگه دار یدفر را بپوش یتس، م ید. درب را باز کن11

 توجه: در هنگام كار باید از احتیاط شدید استفاده شود ، ماهیچه و نان بسیار گرم هستند.

استفاده  یفلز یراسپاتول غ یکتا نان خارج شود. از  یدتکان ده یقرار داده و به آرام یزسطح تم یا یمقفسه خنک کننده س یک یان تاشو شود( را رو)با آنکه دسته تخته ن یدرا وارونه کن یتابه. با استفاده از اجاق گاز ، ماه12

 .یدخرد کن ینان نان را به آرام ینتا طرف یدکن

 .یرید، در صورت پوسته شدن آن را با دست نگ یدده یههد یورز دادن در نان است ، با استفاده از قالب ، آن را به آرام یغه: اگر تتوجه

 
 یو نگهدار یپاکساز

 
 کردن خنک شود. یزقبل از تم یدبرق جدا کرده و بگذار یز. دستگاه را از پر1
چسبنده  یراز پوشش غ ، تا یداستفاده نکن یندهسا یا یز، از مواد ت یدکردن قابلمه نان: داخل و خارج از قابلمه را با پارچه مرطوب پاک کن یزتم ی. برا2

 کامالً خشک شود. یدقبل از نصب با یتابه. ماهیدمحافظت کن
 یبه راحت یدتوان یآب آن را بجوشد. سپس م یقهدق 30تا به مدت  یدآب گرم اضافه کن ینان جدا شود ، مقدار یورز دادن دشوار است از ماه یغه. اگر ت3

 .یدستفاده کنکردن آن از پارچه مرطوب ا یزتم ی. برایدکن یرونب
. یدپنجره از پارچه مرطوب استفاده کن یکردن درب و قسمت داخل یزتم یواحد خنک شود. برا یدکردن درب باال: پس از استفاده ، بگذار یزتم ی. برا4

 شود. یسطح م یکار باعث ضعف سطح باال ینا یرا، ز یداستفاده نکن یندهمواد پاک کننده سا یچگونهکردن از ه یزتم یبرا
 توجه: پیشنهاد مي شود براي تمیز كردن درب آن جدا نشود.

 یعاتما یا ین. هرگز از بنزیدپاک کردن استفاده کن یو سپس از پارچه خشک برا یدپاک کن یپارچه مرطوب به آرام یکمسکن را با  یسطح خارج -5
 .یدکردن محفظه خود را درون آب فرو نکن یزتم یوقت برا یچ. هیداستفاده نکن یگرد

 و خشک باشد و درب آن بسته باشد. یزکه کامالً خنک شده باشد ، تم یدحاصل کن ینانشود ، اطم یبسته بند یساز یرهذخ ینان ساز برا ینکه. قبل از ا6
 یداستفاده کن یقدق یریگ اندازه
که در دستور غذا  یبیکرده و به ترت یریقت اندازه گاست. هر ماده را با د یهمناسب مواد اول یرینان خوب ، اندازه گ یهمراحل ته یناز مهمتر یکی: نکات

 .یداضافه کن یتابهآورده شده است به ماه
صورت نان تا  ینا یر، در غ یداستفاده کن یخوریقاشق چا یریاندازه گ یا یریاز فنجان اندازه گ یقبه دست آوردن مقدار دق یشود برا یم یشنهادشدت پ به

 قرار خواهد گرفت. یرتحت تأث یادیحد ز
 افزودن دنباله

 .یدگفته شده در دستور العمل اضافه کن یبمواد را به ترت همیشه
 یع: مواد مااول

 دوم: مواد خشک
 آخر: مخمر

 .یریدنمک قرار نگ یا یعآرد خشک قرار داده شود و هرگز در تماس با ما یرو یدفقط با مخمر
 .یدرا اضافه نکن یرش یا، هرگز مواد فاسد شده مانند تخم مرغ  یدکن یاستفاده م یت طوالنمد یبرا یمرتا یرکه شما از عملکرد تاخ هنگامی

 یوهزود به مواد م یلیدهد. اگر خ یرا درون مخلوط قرار م یوهو مواد م یدهبوق شن یکبار ،  یناول یبار ورز خورد ، برا یناول یآرد برا ینکهاز ا بعد
 شود. یت طعم آن کم ممد یاضافه شود ، بعد از هم زدن طوالن

 یعما مواد
کرده و خود  یمتنظ یشخوانپ یکرد. فنجان را رو یریواضح و اسپوت اندازه گ یفنجان ها با نشانه ها یریبا اندازه گ یدرا با یگرد یعاتما یاتازه  یر، ش آب

 یزتم یگریماده د یچو بدون ه یزرا کامالً تم یریاندازه گ یوانمواد ، ل یرسا یاروغن پخت و پز  یریشود. هنگام اندازه گ یبررس یعتا سطح ما یاوریدب یینرا پا
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 شود. یم یرفعالغ START / STOPاز دکمه  یرغ یگریشود. بعد از شروع برنامه ، هر دکمه د یزنند و برنامه شروع م

، برنامه به کار خود  یاتیعمل یچه یقهدق 3کند ، پس از  ی، سپس برنامه مکث م یهثان 0.5. یدفشار ده یباً تقر یرا برا START / STOP / PAUSEمکث برنامه ، دکمه  برای

 دهد. یادامه م

 یناست که برنامه خاموش شده است. ا یبدان معن ینشود ، ا یم یدهبوق شن ی، سپس صدا یهثان 3. یدفشار ده یباً تقر یرا برا START / STOPمتوقف کردن برنامه ، دکمه  برای

 کند. یدر عملکرد برنامه کمک م یعمد یراز هرگونه اختالل غ یریبه جلوگ یژگیو

 (-TIME +  ،TIME) یرعملکرد تأخ

 ساعت. 15 یرزمان تاخ ینتر یاستفاده کند. طوالن یرعملکرد تأخ ینتواند از ا ینان ساز به طور همزمان کار کند ، م یدخواه ینم اگر

 یشرا افزا یرزمان تاخ یقهدق 10،  یدبار فشار ده یکرا  TIMEکند. دکمه  ییرتغ LCDتا زمان نشان دادن در  یدرا فشار ده TIME، سپس دکمه  یدمنو و رنگ را انتخاب کن ابتدا

 یبه معن یم. زمان تنظیابد یکاهش م یا یشافزا یرهمداوم در دا ، زمان به طور یدرا به طور مداوم فشار ده TIME. دکمه یربدون عملکرد تأخ 9،11،12،13 ی. منویدکاهش ده یا

 دهد. ینشان م DELAY TIMEبه "◄" شود.  یداده م یش، زمان به سرعت نما یدرا فشار ده TIME> 1Sدکمه  یاست. وقت یرشامل زمان برنامه و زمان تاخ

آماده شود. منو ، رنگ ، اندازه آن را  یقهدق 30ساعت و  10در  یعنی،  7نان شما در صبح روز بعد از ساعت  یدبعد از ظهر است ، اگر دوست دار 8:30مثال: اکنون ساعت   

“ یدو سپس را فشار ده یدانتخاب کن or  ینتا ا یدرا فشار ده START / STOPشود. سپس دکمه  یداده م یشنما LCDدر  10:30اضافه کردن زمان تا ساعت  یبرا”

افت یصبح صبح نان تازه در 7شود. ساعت  یمانده ، حساب م یدادن زمان باقنشان  یبرا LCDو  ینیدنقطه شعله ور را بب یدتوان یفعال شود و نشانگر روشن شود. م یربرنامه تأخ

 کرد. یدخواه

 .یداستفاده نکن یرهو غ یاز، پ یوهتازه ، م یرقابل فساد مانند تخم مرغ ، ش یکه به راحت یماده ا یچدر زمان پخت ، از ه یرتأخ ی: براتوجه

 یزمان فعل - یدکن یلتکم یدخواه یکه م ی= زمان LCD یبر رو یرزمان تأخ نمایش

 

 یدعملکرد گرم را حفظ کن
 KEEP WARMدهد که  ینشان م"►" شود ،  یگرم نگه داشتن نشان داده م یندر ح 0:00 ید یساعت گرم نگه داشت. ال س 1توان نان را به طور خودکار  یاز پخت م بعد

 .یدزمان گرم را کامل نگه دار یقهدق 60تا 
 

 محیط
از حد نان خواهد  یشب یشو افزا یداس یشنان باعث افزا یرباشد تخم یاداز حد ز یشب یباشد. اگر دما 34تا  ℃ 15در محدوده  یداتاق با یدما یدده یشنهاداه پاستفاده از دستگ برای

 ، اندازه نان ممکن است تفاوت داشته باشد. یطمح یشد. اختالف دما
 

 حافظه
. اگر یافتادامه خواهد  START / STOPبدون فشار دادن دکمه  یحت یقهدق 15-10 ینان به طور خودکار در ط یهته یندفرآ قطع شده باشد ، یهنان منبع تغذ یهدر طول ته اگر

و  یدو مواد را دوباره داخل قابلمه نان اضافه کن یختهرا دور ر یتابهمواد موجود در ماه یدتوان نگه داشت ، با یباشد ، حافظه را نم یقهدق 15-10از  یشمدت زمان وقفه ب
 / START یماً شروع برنامه از ابتدا مستق یبرا یدتوان یوارد مرحله باال آمدن نشده است ، م یههنگام قطع شدن منبع تغذ یشود. اما اگر خاموش یسازنده نان مجدداً راه انداز

STOP یدرا فشار ده. 
 

 هشدار یشنما 
"HHH "- یدبرق ، باز کردن درب باال و اجازه ده یممتوقف کردن برنامه ، اتصال س یاز حد باال است. برا یشاست که درجه حرارت داخل قابلمه نان ب یمعن ینا هشدار به ینا 

 (.ینیدرا بب یر)شکل ز یدرا فشار ده START / STOPدستگاه قبل از شروع مجدد کامالً خنک شود تا دکمه 

"EE0 "- تا دکمه  یدبرق را وصل کن یممتوقف کردن برنامه ، س یاست که سنسور دما قطع شده است. برا یعنم ینهشدار به ا یناSTART / STOP (. لطفاً ینیدرا بب یر)شکل ز

 .یدکن یبررس یکی/ مکان یکیالکتر یمتنظ یا یر، تعم یبررس یمجاز خدمات برا یندهنما یکترینسنسور را توسط نزد

 

                         
 2شكل                                  شكل              1 

 
 

 قبل از استفاده اول
 است. یعیطب ین. ایدچرب کن یدستگاه را به آرام یاز قسمت ها یخود ساطع کند. در ساخت الزم است برخ یبو یادود و  یممکن است دستگاه کم یدکن یبار آن را روشن م یناول یکه برا یهنگام

 .یدکن یز" تمام قسمت ها را تمیو نگهدار ی. مطابق با "پاکساز1
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 یمنیمهم ا یدستورالعمل ها
 .یددفترچه راهنما را قبل از استفاده کامالً بخوان ین. ا1
شده است. لطفا  یدهگنجان ینیزم ینپالگ یکدستگاه با  ینمطابقت داشته باشد. ا یازنشان داده شده در صفحه امت یجیتالبرق با د یزکه ولتاژ پر یدکن ی. قبل از استفاده بررس2

 محصور شده است. یبرق در خانه شما به خوب یزکه پر یدحاصل کن یناناطم
خدمات مجاز  یندهنما یکتریننزد یاکننده  یدبه تول ینهمعا یا یگزینیجا ی. آن را برایددستگاه کار نکن یبعد از خراب یاو  یدهد یبآس یشف یا یمرا با س یا یلهوس یچه-3
 .یدبرگردان

 .یدکار با سطح گرم لمس نکن یاق گاز را برابعد از پخت نان ، دستکش اج -4
 .یدفرو نکن یگرد یعما یا، سازنده نان را در آب  ین، برق ، پالگ یمس یدر صورت برق گرفتگ -5
 یدکردن دستگاه ، دستگاه را از برق جدا کن یزقبل از تم یا. در صورت استفاده 6
 منطقه گرم اجرا شود. یکدر  یاباشد  یکار یستگاهاز لبه ا یشبرق ب یمس ید. اجازه نده7
 .یدنشده استفاده نکن یهکه سازنده آن توص یگرید یلوازم جانب یچگونهاز ه -8
 کنند. یتفعال ییکودکان و افراد معلول بدون نظارت و راهنما یداجازه نده -9

 .یدآن قرار نده یکیدر نزد یا یدقرار نده یصفحه داغ برق یامانند اجاق گاز  یشیمنابع گرما ی. دستگاه را رو10
 استفاده شود. یدشد یاطاز احت یدبا یگرگرم د یعاتما یاروغن داغ  یحاو یا یلهوس ییهنگام جابجا -11
 .یددستگاه را لمس نکن یسینخ ر یاقسمت متحرک  یچدر هنگام پخت ، ه -12
 کند. یم یجاداتصال کوتاه را ا یا یسوزامر خطر آتش  ینا یرادر نان ساز قرار داد ز یدرا نبا یگرمواد د یا یفلز یها یل. فو13
 بتواند آزادانه فرار کند. ید، گرما و بخار با یدنپوشان یگریهر ماده د یا. هرگز نان ساز را با حوله 14
 به تابه شود. یبکار ممکن است باعث آس ینا یرا، ز یدلبه نچسبان یاقابلمه پخت را در باال  یجدا کردن قابلمه ، رو ی. هرگز برا15
 باشد. یمنخود ا یکه قابلمه پخت در جا یدحاصل نکن ینان. هرگز اطم16
 در نظر گرفته نشده است. یگرمصارف د یدستگاه برا ینا -17
 .یداز آن استفاده نکن یرونب یدر فضا -18
 یدکن یرهذخ یمراجعه بعد یدستورالعمل را برا ین. ا19
 کنترل از راه دور جداگانه کار کند. یستمس یا یخارج یمرتا یکدستگاه قصد ندارد با استفاده از  -20
 یشود. خانه ها یکار استفاده م یها یطمح یرو موارد مشابه مانند: مناطق آشپزخانه کارمندان در مغازه ها ، دفاتر و سا یخانگ یلاستفاده در وسا یدستگاه برا ین. ا21

 نوع تختخواب و صبحانه. یها یط. محیمسکون نوع یها یطمح یرها در هتل ها ، متل ها و سا یمزرعه؛ توسط مشتر
 
 : قطعات ساز نان 

 
 مشاهده پنجره 1
 . پوشش2
 زانو یغه. ت3
 . تابه نان4
 . کنترل پنل5
 . مسکن6
 . جام7
 . قاشق8
 . قالب9
 
 
 
 

               
 صفحه کنترل :

 
 

 بعد از روشن شدن
" مرتباً چشمک 00" و "3" ینشود. اما روده بزرگ ب یم داده یش" نما3:00شود و " یم یدهبوق شن یوصل شود ، صدا یهنان ساز به منبع تغذ ینکهبه محض ا

 فرض است. یشپ یماتتنظ یراکند ز ی" اشاره مMEDIUM" و "1250gفرض است. فلش به " یش" برنامه پ1زند. و " ینم

 

 یانپا /شروع

 شود. یشروع و متوقف کردن برنامه پخت انتخاب شده استفاده م یدکمه برا این

 یزمان شروع به چشمک م یششود و دو نقطه در نما یشود ، نشانگر روشن م یم یدهبوق کوتاه شن ی. صدایدرا فشار ده START / STOPکمه د یکبارشروع برنامه ،  برای
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وزن الخبز رطل2/  جرام 1000 رطل2.5/  جرام 1250 رطل3/  جرام 1500 7

ماء مل350 مل430 مل520 درجة مئوية50-40درجة حرارة الماء  [1] خبز سريع

ضع على الزاوية ملح ملعقة شاي1.5 ملعقة صغيرة2 ملعقة صغيرة2.5 [2]

ضع على الزاوية السكر مالعق كبيرة3 مالعق كبيرة4 مالعق كبيرة5 [3]

نفط مالعق كبيرة3 مالعق كبيرة4 مالعق كبيرة5 [4]

/ أكواب 6 / أكواب 5 / أكواب 4 طحين عالي الغلوتين

 جرام560 جرام700 جرام840

.يوضع على الدقيق الجاف ، ال تلمس أي سائل خميرة فورية ملعقة شاي1.5 ملعقة صغيرة2 ملعقة صغيرة2.5 [6]

8

ماء مل30 [1] كيك

بيضة قطع8 [2]

السكر كوب1 [3]

زبدة ملعقة كبيرة2 [4]

طحين قائم بذاته جرام560/  أكواب 4 [5]

خميرة فورية ملعقة صغيرة1 [6]

9

ماء مل330 [1] دلك

ضع على الزاوية ملح ملعقة صغيرة1 [2]

نفط مالعق كبيرة3 [3]

طحين عالي الغلوتين جرام560/  أكواب 4 [4]

10

ماء مل610 [1] عجينة

ضع على الزاوية ملح مالعق صغيرة3 [2]

نفط مالعق كبيرة5 [3]

/ أكواب 7 طحين عالي الغلوتين

 جرام890

.يوضع على الدقيق الجاف ، ال تلمس أي سائل خميرة فورية ملعقة صغيرة2 [5]

11

ماء مل620 [1] عجينة المعكرونة

ملح ملعقة صغيرة1 [2]

نفط مالعق كبيرة3 [3]

طحين عالي الغلوتين أكواب8 [4]

12

حليب مل1800 [1] زبادي

 مل180
  بكتيريا حمض 

اللبنيك [2]

13

حرك إلى طري ، يمكن أن تضع بعض الماء أم ال اللب أكواب5 [1] مربى

نشاء كوب1 [2]

حتى النكهة السكر كوب1 [3]

14

[1] خبز

15

صنع في المنزل

 درجة مئوية150افتراضي  ， (داكن) درجة مئوية 200؛  (متوسط) درجة مئوية 150؛  (ضوء) درجة مئوية 100: ضبط درجة حرارة الخبز عن طريق الضغط على زر القشرة

DIYمناسبة لخبز . في هذه القائمة ، يمكن للمستخدم ضبط وقت كل عملية ، على سبيل المثال يعجن ، تخمر ، خبز ，. اضغط على هذا الزر للدخول إلى القائمة محلية الصنع

قم بإذابة السكر في البيض والماء ، واخلطهم جيًدا بواسطة 
مضرب البيض الكهربائي ككمية كبيرة ، ثم ضع المكونات 

.األخرى مًعا في برميل الخبز ، ثم ابدأ هذه القائمة

[4]

[1]

[5]
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وصفة

مالحظة حجرام حجرام حجرام المكونات القوائم

وزن الخبز رطل2/  جرام 1000 رطل2.5/  جرام 1250 رطل3/  جرام 1500 1

ماء مل350 مل430 مل520 [1] الخبز األساسي

ضع على الزاوية ملح ملعقة صغيرة1 ملعقة صغيرة2 مالعق صغيرة3 [2]

ضع على الزاوية السكر مالعق كبيرة3 مالعق كبيرة4 مالعق كبيرة5 [3]

نفط ملعقة كبيرة2 مالعق كبيرة3 مالعق كبيرة4 [4]

/ أكواب 6 / أكواب 5 / أكواب 4 طحين عالي الغلوتين

 جرام560 جرام700 جرام840

حليب مجفف مالعق كبيرة3 مالعق كبيرة4 مالعق كبيرة5 [6]

يوضع على الدقيق الجاف ، ال تلمس أي سائل خميرة فورية ملعقة شاي0.5 ملعقة شاي0.8 ملعقة صغيرة1 [7]

وزن الخبز رطل2/  جرام 1000 رطل2.5/  جرام 1250 رطل3/  جرام 1500 2

ماء مل350 مل430 مل520 [1] خبز فرنسي

ضع على الزاوية ملح ملعقة صغيرة1 ملعقة صغيرة2 مالعق صغيرة3 [2]

ضع على الزاوية السكر ملعقة كبيرة2 مالعق كبيرة3 مالعق كبيرة4 [3]

نفط ملعقة كبيرة2 مالعق كبيرة3 مالعق كبيرة4 [4]

/ أكواب 6 / أكواب 5 / أكواب 4 طحين عالي الغلوتين

 جرام560 جرام700 جرام840

.يوضع على الدقيق الجاف ، ال تلمس أي سائل خميرة فورية ملعقة شاي0.5 ملعقة شاي0.8 ملعقة صغيرة1 [6]

وزن الخبز رطل2/  جرام 1000 رطل2.5/  جرام 1250 رطل3/  جرام 1500 3

ماء مل350 مل430 مل520 [1] خبز أسمر

ضع على الزاوية ملح ملعقة صغيرة1 ملعقة صغيرة2 مالعق صغيرة3 [2]

ضع على الزاوية السكر ملعقة كبيرة2 مالعق كبيرة3 مالعق كبيرة4 [3]

نفط ملعقة كبيرة2 مالعق كبيرة3 مالعق كبيرة4 [4]

/ أكواب 3 / كوب 2.5 / كوب2 طحين عالي الغلوتين

 جرام280 غ350 غراًما420

/ أكواب 3 / كوب 2.5 / كوب2 طحين القمح الكامل

 جرام280 غ350 غراًما420

。يوضع على الدقيق الجاف ، ال تلمس أي سائل خميرة فورية ملعقة صغيرة1 ملعقة صغيرة1.5 ملعقة صغيرة1.75 [7]

[8]  حليب مجفف مالعق كبيرة3 مالعق كبيرة4 مالعق كبيرة4

وزن الخبز رطل2/  جرام 1000 رطل2.5/  جرام 1250 رطل3/  جرام 1500

ماء مل330 مل420 مل510 [1] 4

ضع على الزاوية ملح ملعقة شاي0.5 ملعقة صغيرة1 ملعقة صغيرة1.5 [2] خبز حلو

ضع على الزاوية السكر كوب0.25 كوب0.5 كوب0.75 [3]

نفط ملعقة كبيرة2 مالعق كبيرة3 مالعق كبيرة4 [4]

حليب مجفف مالعق كبيرة3 مالعق كبيرة4 مالعق كبيرة4 [5]

/ أكواب 6 / أكواب 5 / أكواب 4 طحين عالي الغلوتين

 جرام560 جرام700 جرام840

.يوضع على الدقيق الجاف ، ال تلمس أي سائل خميرة فورية ملعقة شاي0.5 ملعقة شاي0.8 ملعقة صغيرة1 [7]

وزن الخبز رطل2/  جرام 1000 رطل2.5/  جرام 1250 رطل3/  جرام 1500 5

حليب مل200 مل300 مل400 [1] حليب الزبدة

زبدة، سمن مل150 مل150 مل180 [2]

ضع على الزاوية ملح ملعقة صغيرة1.5 ملعقة صغيرة2 ملعقة صغيرة2.5 [3]

ضع على الزاوية السكر ملعقة كبيرة2 مالعق كبيرة3 مالعق كبيرة4 [4]

طحين عالي الغلوتين أكواب4 أكواب5 أكواب6 [5]

.يوضع على الدقيق الجاف ، ال تلمس أي سائل خميرة فورية ملعقة كبيرة1 ملعقة كبيرة1.5 ملعقة كبيرة1.75 [6]

وزن الخبز رطل2/  جرام 1000 رطل2.5/  جرام 1250 رطل3/  جرام 1500 6

ماء مل350 مل430 مل520 [1] خبز منزوع الجلوتين

ضع على الزاوية ملح ملعقة صغيرة1 ملعقة صغيرة2 مالعق صغيرة3 [2]

ضع على الزاوية السكر ملعقة كبيرة2 مالعق كبيرة3 مالعق كبيرة4 [3]

نفط ملعقة كبيرة2 مالعق كبيرة3 مالعق كبيرة4 [4]

دقيق خال من الغلوتين غ280/  كوب 2 جرام350/  كوب 2.5 جرام420/  أكواب 3 [5]

يمكن استبدال دقيق الشوفان دقيق الذرة غ280/  كوب 2 جرام350/  كوب 2.5 جرام420/  أكواب 3 [6]

يوضع على الدقيق الجاف ، ال تلمس أي سائل خميرة فورية ملعقة شاي0.5 ملعقة شاي0.8 ملعقة صغيرة1 [7]

[5]

[5]

[5]

[6]

[6]
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 استكشاف األخطاء وإصالحها
 

 .NO مشكلة سبب المحلول

افصل صانعة الخبز ونظف عنصر التسخين ، ولكن احرص 
على عدم حرقك ، أثناء االستخدام األول ، قم بالتشغيل الجاف 

 وافتح الغطاء.

الحرارة أو بالقرب منه ، تلتصق بعض المكونات بعنصر 
 وألول استخدام ، ظل الزيت على سطح عنصر الحرارة

دخان من فتحة التهوية عند 
 1 الخبز

احفظ الخبز دافًئا واتركه في صينية الخبز لفترة طويلة  أخرجي الخبز قريًبا دون إبقائه دافًئا
 2 قشرة الخبز سميكة للغاية حتى تفقد الماء الكثير

إخراج الخبز ، ضع الماء الساخن في وعاء الخبز واغمس بعد 
 3 من الصعب جًدا إخراج الخبز يلتصق العجن بإحكام في العمود في صينية الخبز دقائق ، ثم أخرجه ونظفه. 10العجن لمدة 

صحيحة قائمة البرامج المحددة غير .1 حدد قائمة البرنامج المناسبة  

ال تحرك المكونات بشكل 
.2 ال تفتح الغطاء في االرتفاع األخير 4 متساوي وتخبز بشكل سيئ اف ، مرات والخبز ج بعد التشغيل ، افتح الغطاء عدة

 ال لون قشرة بني
تحقق من فتحة العجن ، ثم أخرج صينية الخبز واعمل بدون 

 تحميل ، إن لم يكن عادًيا ، اتصل بمرفق الخدمة المعتمد.
3. ن ال يمكن للعج مقاومة التحريك كبيرة جًدا بحيث

 تقريًبا الدوران والتحريك بشكل كاف

وافصل صانعة الخبز  START / STOPاضغط على زر 
 ، ثم أخرج صينية الخبز وافتح الغطاء حتى يبرد صانع الخبز

درجة الحرارة في صانع الخبز مرتفعة جًدا بحيث ال 
 تصنع الخبز.

لضغط " بعد اHHHعرض "
 / STARTعلى زر 

STOP 
5 

تحقق من أن مقالة الخبز مثبتة بشكل صحيح وُصنعت العجينة 
 وفًقا للوصفة ووزن المكونات بدقة

يتم إصالح مقالة الخبز بشكل غير صحيح أو تكون 
 العجينة كبيرة جًدا بحيث ال يمكن تقليبها

اسمع أصوات المحرك لكن 
 6 العجين ال يتحرك

من العوامل المذكورة أعاله ، قلل الكمية بشكل صحيح تحقق 
 وفًقا لألسباب الحقيقية

الخميرة كثيرة جًدا أو الدقيق مفرط أو الماء كثير جًدا أو 
 درجة حرارة البيئة مرتفعة جًدا

حجم الخبز كبير جًدا بحيث 
 7 يدفع الغطاء

تحقق من كمية وأداء الخميرة ، وزيادة درجة حرارة البيئة 
 صحيح. بشكل

ال يوجد خميرة أو كمية الخميرة ليست كافية ، عالوة على 
ذلك ، قد يكون نشاط الخميرة ضعيًفا ألن درجة حرارة 
الماء مرتفعة جًدا أو يتم خلط الخميرة مع الملح ، أو أن 

 درجة حرارة البيئة أقل.

حجم الخبز صغير جًدا أو ال 
 8 يرتفع الخبز

العجينة كبيرة جًدا لتفيض  كمية السوائل تجعل العجين طرًيا والخميرة مفرطة أيًضا. بة العجينتقليل كمية السوائل وتحسين صال
 9 مقالة الخبز

.1 استخدم دقيق الخبز أو مسحوق قوي. ن قوًيا وال يمكن أ الطحين المستخدم ليس مسحوًقا
 يجعل العجين يرتفع

ينهار الخبز في األجزاء 
 الوسطى عند خبز العجين

حرارة الخميرة  معدل الخميرة سريع جدا أو درجة .2 الخميرة تحت درجة حرارة الغرفة تستخدم 10
   عالية جدا

وناعم جدا الماء المفرط يجعل العجين رطبا .3 وفًقا لقدرة امتصاص الماء ، اضبط الماء على الوصفة .   

المياه الكثير من الدقيق أو نقص .1 قم بتقليل الدقيق أو زيادة الماء زن الخبز كبير جًدا وبنية و 
 التنظيم كثيفة جًدا

11 
القمح  الكثير من دقيق الكثير من مكونات الفاكهة أو .2 تقليل كمية المكونات المقابلة وزيادة الخميرة

   الكامل

عدم وجود ملح الماء الزائد أو الخميرة أو .1 قلل الماء أو الخميرة بشكل صحيح وافحص الملح األجزاء الوسطى مجوفة بعد  
 12 قطع الخبز

للغاية درجة حرارة الماء مرتفعة .2 تحقق من درجة حرارة الماء    

.1 ال تضيف مكونات التراص القوية في الخبز.  مثل الزبدة هناك مكونات تراص قوية في الخبز
 .والموز وما إلى ذلك

يلتصق سطح الخبز 
 13 بالمسحوق الجاف

   ليس بشكل كاف لنقص المياه stir.2 لبناء الميكانيكي لصانع الخبزتحقق من الماء وا

إذا كان لون الخبز داكًنا جًدا بالنسبة إلى الوصفة التي تحتوي 
 START / STOPعلى سكر مفرط ، فاضغط على 

دقيقة من وقت االنتهاء النهائي.  10-5لمقاطعة البرنامج قبل 
الكيك في صينية الخبز  قبل إخراج الخبز ، يجب إبقاء الخبز أو

 دقيقة تقريًبا مع غلق الغطاء 20لمدة 

الوصفات أو المكونات المختلفة لها تأثير كبير على صنع 
الخبز ، سيصبح لون الخبز داكًنا جًدا بسبب الكثير من 

 السكر

القشرة سميكة للغاية ولون 
الخبز داكن للغاية عند صنع 
الكعك أو الطعام مع السكر 

 المفرط

14 
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 يجب وضع الخميرة على الدقيق الجاف فقط وعدم مالمستها للسائل أو الملح.

 لفترة طويلة ، ال تضف أبًدا مكونات قابلة للتلف مثل البيض أو الحليب. Delay Timerعند استخدام وظيفة 

 التحريك لفترة طويلة. تمال العجن ألول مرة ، يسمع صوت صفير ويضع مكونات الفاكهة في الخليط. إذا تمت إضافة مكونات الفاكهة مبكًرا جًدا ، ستقل النكهة بعدبعد اك

 المكونات السائلة
األخرى ، نظف كوب ستوى السائل. عند قياس زيت الطهي أو المكونات يجب قياس الماء أو الحليب الطازج أو السوائل األخرى بأكواب قياس بعالمات واضحة وفوهة. ضع الكوب على المنضدة وخفض نفسك للتحقق من م

 القياس جيًدا بدون أي مكونات أخرى.

 القياسات الجافة
ها بسكين. ال تستخدم أبداً كوب القياس لمغادرة المكونات الجافة مباشرة من الحاوية ألن ذلك قد يضيف قم بقياس المكونات الجافة بملعقة الدقيق بلطف ، وما إلى ذلك ، في كوب القياس ، وبعد ذلك ، بمجرد ملئها ، قم بتسويت

 ما يصل إلى ملعقة كبيرة من المكونات اإلضافية. ال تنقر على الجزء السفلي من كوب القياس أو تحزمه.

 من المكونات الجافة ، مثل الملح أو السكر ، استخدم ملعقة قياس ، مع التأكد من أنها مستوية.تلميح: قبل القياس ، قم بتحريك الدقيق لتهويته. عند قياس كميات صغيرة 

 

 تعليمات الملحقات
 كوب القياس:

 مل ، الصورة أدناه كمرجع. 240" تعني كوب كامل ، CUPفي الوصفة ، وحدة القياس "
من الدرجة. إذا أضفت  قياس المكونات السائلة: عند قياس السائل ، يجب أن يوضع الكوب على السطح األفقي المسطح وينظر إلى مستوى العين )وليس بزاوية( للتحقق 、 1

 لوصفة ولكن الماء ينخفض(ًضا أو حليًبا أو سوائل أخرى ، ضعها في الكوب أوالً ثم أضف الماء إلى الدرجة وفًقا للوصفة. )أي أن إجمالي كمية السائل يساوي طلب ابي
ة طويلة وبالكاد ، وإال فإن المسحوق سيكون مضغوًطا قياس مكونات البودرة: قم بقياس مكونات البودرة في الكوب ثم رجها برفق حتى تستقر لقراءة الدرجة. ال تهز لفتر 、 2

 جًدا بحيث ال يمكن قياسه.
 قياس ملعقة شاي: بما في ذلك ملعقة شاي وطاولة شاي.   

 ( يستخدم لقياس الخميرة والملح.Tspشاي ملعقة شاي )
 يستخدم مائدة ملعقة شاي )ملعقة كبيرة( لقياس السكر والزيت.

 لعجن من الخبز.خطاف: يستخدم لسحب شفرة ا
 

 
 

 هوك 
 في بعض األحيان عند إخماد الخبز ، تبقى شفرة العجن في الخبز ، استخدم الخطاف لسحب الشفرة.

 

ملعقة شاي )ملعقة 
 (شاي

 هوك
 صيد

 ملعقة كبيرة
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 ز به تهوية كافية.. افصلها ثم اتركها تبرد ونظف جميع األجزاء المنفصلة مرة أخرى. تأكد من أن الجها3

 تعليمات العملية
 المستوية.. ضع صينية الخبز في صانع الخبز ، اضغط ألسفل. ضع مجداف العجن على العمود ، وادفعه ألبعد مسافة ممكنة ، مع التأكد من اصطف األسطح 1

 بسهولة. مالحظة: من المستحسن تشحيم شفرة العجن بالزيت لتجنب التصاق العجين بشفرة العجن ، وهذا أيًضا يسمح بإزالة شفرة العجين من المخبوزات

ضف الخميرة. عند صنع عجينة دقيق القمح عالية المحتوى ، يوصى بتغيير ترتيب اإلضافة: . قم بقياس جميع المكونات مسبًقا ، ثم أضف الماء أو المكونات السائلة األخرى أواًل ، ثم أضف السكر والملح والدقيق ، وأخيًرا أ2

 الخميرة ودقيق القمح أوالً ، ثانًيا إضافة السكر والملح ، وأخيًرا إضافة الماء أو السوائل األخرى ، من أجل الحصول على تأثير أفضل.

 مع الملح أو السوائل.ء. قم بعمل مسافة بادئة صغيرة على الجزء العلوي من الدقيق بإصبع ، أضف الخميرة إلى المسافة البادئة تأكد من أن الخميرة ال تتالمس مالحظة: عند إضافة الدقيق ، حاول أن تجعله يغطي الما

 . أغلق الغطاء ، ثم قم بتوصيله.3

 حتى يتم عرض البرنامج المطلوب. MENU. اضغط على زر 4

 سهم إلى اإلعداد المطلوب: قشرة خفيفة ، متوسطة ، داكنة.. اضغط على القشرة لتحريك ال5

 . اضغط على الوزن لتحريك السهم إلى الوزن المطلوب.6

 عملية.. إذا كنت ترغب في صنع الخبز على الفور ، يمكنك تجاهل هذه الLCDلزيادة وقت الدورة المعروض على شاشة  -. اضغط على الزرين + وDELAY TIMER. إذا رغبت ، اضبط زر 7

إلى تقدم العمل الحالي ، في هذه األثناء يبدأ القولون "►" للعمل. إذا كان اإلعداد على لون القشرة والوزن ، اضغط على هذا الزر لتأكيد اإلعداد ، اضغط مرة أخرى لتنشيط البرنامج. يشير  START / STOP. اضغط على 8

 نامج العمل.في الوميض باستمرار والوقت العد التنازلي. يبدأ البر

 ثانية. START / STOP 3مالحظة: إذا كنت ترغب في إيقاف البرنامج ، اضغط على زر 

بز بإعادة العمل. ال تضع . افتح الغطاء وصب اإلضافات الخاصة بك. سيقوم صانع الخADDتشير إلى "►" . بالنسبة للوظائف اإلضافية )الفواكه ، المكسرات ، الزبيب( ، ستكون الماكينة عبارة عن عشر أصوات طنين ، 9

 المكسرات في وقت مبكر جًدا ، أو ستفقد صالحها.

 فقط على أساس القائمة ، سريعة ، حلوة ، فرنسية ، قمح كامل ، أرز ، خالي من الغلوتين ADDملحوظة: وظيفة 

 إلغالق صانع الخبز. 3Sلـ  START / STOPج ، اضغط أصوات طنين لإلشارة إلى اكتمال البرنام 10، سيتم سماع  LCDعلى شاشة  0:00.عند عرض الساعة 10

العرض  LCD. ال يتوقف البرنامج حتى تعرض شاشة 3Sلـ  START / STOP، سيبدأ البرنامج لمدة ساعة واحدة للتدفئة تلقائًيا. إذا كنت تريد إيقاف تقدم الدفء ، فاضغط  START / STOPمالحظة: إذا لم تضغط 

 االفتراضي.

 ء ، وارتداء قفازات الفرن ، أمسك مقبض المقالة بإحكام ثم ارفعه ألعلى.. افتح الغطا11

 مالحظة: يجب توخي الحذر الشديد عند التشغيل ، ويكون وعاء الخبز والخبز ساخًنا جًدا.

 يف وقم برجه برفق حتى يسقط الخبز. استخدم ملعقة غير معدنية لكشط جوانب صينية الخبز برفق..باستخدام فرن الفرن ، اقلب صينية الخبز رأًسا على عقب )مع طي مقبض صينية الخبز( على رف تبريد سلكي أو سطح نظ12

 مالحظة: إذا بقيت شفرة العجن في الخبز ، أخرجها برفق باستخدام خطاف ، وال تأخذها يدوًيا في حالة السمط

 
 التنظيف والصيانة

 ، وادفعه ألبعد مسافة ممكنة ، مع التأكد من اصطف األسطح المستوية. . ضع صينية الخبز في صانع الخبز ، اضغط ألسفل. ضع مجداف العجن على العمود1

 بسهولة. مالحظة: من المستحسن تشحيم شفرة العجن بالزيت لتجنب التصاق العجين بشفرة العجن ، وهذا أيًضا يسمح بإزالة شفرة العجين من المخبوزات

غيير ترتيب اإلضافة: ات السائلة األخرى أواًل ، ثم أضف السكر والملح والدقيق ، وأخيًرا أضف الخميرة. عند صنع عجينة دقيق القمح عالية المحتوى ، يوصى بت. قم بقياس جميع المكونات مسبًقا ، ثم أضف الماء أو المكون2

 لى تأثير أفضل.الخميرة ودقيق القمح أوالً ، ثانًيا إضافة السكر والملح ، وأخيًرا إضافة الماء أو السوائل األخرى ، من أجل الحصول ع

 إلى المسافة البادئة تأكد من أن الخميرة ال تتالمس مع الملح أو السوائل. مالحظة: عند إضافة الدقيق ، حاول أن تجعله يغطي الماء. قم بعمل مسافة بادئة صغيرة على الجزء العلوي من الدقيق بإصبع ، أضف الخميرة

 . أغلق الغطاء ، ثم قم بتوصيله.3

 حتى يتم عرض البرنامج المطلوب. MENUر . اضغط على ز4

 . اضغط على القشرة لتحريك السهم إلى اإلعداد المطلوب: قشرة خفيفة ، متوسطة ، داكنة.5

 . اضغط على الوزن لتحريك السهم إلى الوزن المطلوب.6

 . إذا كنت ترغب في صنع الخبز على الفور ، يمكنك تجاهل هذه العملية.LCDاشة لزيادة وقت الدورة المعروض على ش -. اضغط على الزرين + وDELAY TIMER. إذا رغبت ، اضبط زر 7

ء يبدأ القولون إلى تقدم العمل الحالي ، في هذه األثنا"►" للعمل. إذا كان اإلعداد على لون القشرة والوزن ، اضغط على هذا الزر لتأكيد اإلعداد ، اضغط مرة أخرى لتنشيط البرنامج. يشير  START / STOP. اضغط على 8

 في الوميض باستمرار والوقت العد التنازلي. يبدأ البرنامج العمل.

 ثانية. START / STOP 3مالحظة: إذا كنت ترغب في إيقاف البرنامج ، اضغط على زر 

. افتح الغطاء وصب اإلضافات الخاصة بك. سيقوم صانع الخبز بإعادة العمل. ال تضع ADDتشير إلى  "►". بالنسبة للوظائف اإلضافية )الفواكه ، المكسرات ، الزبيب( ، ستكون الماكينة عبارة عن عشر أصوات طنين ، 9

 المكسرات في وقت مبكر جًدا ، أو ستفقد صالحها.

 فقط على أساس القائمة ، سريعة ، حلوة ، فرنسية ، قمح كامل ، أرز ، خالي من الغلوتين ADDملحوظة: وظيفة 

 إلغالق صانع الخبز. 3Sلـ  START / STOPأصوات طنين لإلشارة إلى اكتمال البرنامج ، اضغط  10، سيتم سماع  LCDعلى شاشة  0:00.عند عرض الساعة 10

العرض  LCD. ال يتوقف البرنامج حتى تعرض شاشة 3Sلـ  START / STOP ، سيبدأ البرنامج لمدة ساعة واحدة للتدفئة تلقائًيا. إذا كنت تريد إيقاف تقدم الدفء ، فاضغط START / STOPمالحظة: إذا لم تضغط 

 االفتراضي.

 . افتح الغطاء ، وارتداء قفازات الفرن ، أمسك مقبض المقالة بإحكام ثم ارفعه ألعلى.11

 مالحظة: يجب توخي الحذر الشديد عند التشغيل ، ويكون وعاء الخبز والخبز ساخًنا جًدا.

 دم ملعقة غير معدنية لكشط جوانب صينية الخبز برفق.رن ، اقلب صينية الخبز رأًسا على عقب )مع طي مقبض صينية الخبز( على رف تبريد سلكي أو سطح نظيف وقم برجه برفق حتى يسقط الخبز. استخ.باستخدام فرن الف12

 ا في حالة السمطمالحظة: إذا بقيت شفرة العجن في الخبز ، أخرجها برفق باستخدام خطاف ، وال تأخذها يدويً 

 استخدم القياس الدقيق
 ة.من أهم خطوات صنع الخبز الجيد القياس الصحيح للمكونات. قم بقياس كل مكون بعناية وأضفه إلى وعاء الخبز حسب الترتيب الوارد في الوصف نصائح:

 يقترح بشدة استخدام كوب قياس أو ملعقة شاي للحصول على كمية دقيقة ، وإال سيتأثر الخبز إلى حد كبير

 مضيفا التسلسل
 يب الوارد في الوصفة.قم دائًما بإضافة المكونات بالترت

 أوالً: المكونات السائلة

 ثانياً: المكونات الجافة

 األخير: الخميرة
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مرة واحدة. سيتم سماع صوت صفير قصير ، وسيضيء المؤشر ، وتبدأ النقطتان في عرض الوقت في الوميض ويبدأ البرنامج. يتم  START / STOPلبدء برنامج ، اضغط على زر 

 بعد بدء البرنامج. START / STOPتعطيل أي زر آخر باستثناء الزر 

دقائق من عدم إجراء أي عملية ، سيستمر البرنامج في  3ثانية ، ثم يتوقف البرنامج مؤقًتا ، بعد  0.5تقريًبا.  START / STOP / PAUSEإليقاف البرنامج مؤقًتا ، اضغط على زر 

 العمل.

يزة على منع أي انقطاع غير ثوان ، ثم يسمع صوت صفير ، وهذا يعني أنه تم إيقاف تشغيل البرنامج. ستساعد هذه الم 3تقريًبا.  START / STOPإليقاف البرنامج ، اضغط على زر 

 مقصود لتشغيل البرنامج.

 (-TIME +  ،TIMEوظيفة التأخير )

 ساعة. 15فترة تأخير إذا كنت ال تريد أن يعمل صانع الخبز مرة واحدة ، يمكنك استخدام وظيفة التأخير هذه. أطول 

دقائق.  10مرة واحدة ، أو قم بزيادة أو تقليل وقت التأخير  TIME. اضغط على زر LCDلتغيير الوقت الذي يظهر على شاشة  TIMEأوالً حدد القائمة واللون ، ثم اضغط على الزر 

أو ينخفض باستمرار في دائرة. يعني وقت اإلعداد تضمين وقت البرنامج ووقت التأخير. باستمرار ، سيزداد الوقت  TIMEدون وظيفة تأخير. اضغط على زر  9،11،12،13القائمة 

 إلى تأخير الوقت."◄" ، سيتم عرض الوقت بسرعة. سوف يشير  TIME> 1Sعند الضغط على زر 

دقيقة. حدد القائمة واللون وحجم  30ساعات و  10ًحا ، أي خالل صبا 7مساًء ، إذا كنت ترغب في أن يكون خبزك جاهًزا في الصباح التالي في الساعة  8:30مثال: اآلن الساعة 

“ الرغيف ثم اضغط على or لتنشيط برنامج التأخير هذا وسيضيء المؤشر.  START / STOP. ثم اضغط على زر LCDيظهر على شاشة  10:30إلضافة الوقت حتى  ”

 صباًحا. 7:00لمتبقي. سوف تحصل على الخبز الطازج في الساعة بالعد التنازلي إلظهار الوقت ا LCDيمكنك رؤية وميض النقطة وستقوم شاشة 

 مالحظة: للوقت المتأخر في الخبز ، ال تستخدم أي مكونات قابلة للتلف بسهولة مثل البيض والحليب الطازج والفواكه والبصل ، إلخ.

 الوقت الحالي -= الوقت الذي تريد إكماله  LCDعرض وقت التأخير على شاشة 

 ظ على الحارةوظيفة الحفا
دقيقة للحفاظ على اكتمال الوقت  60حتى  KEEP WARMإلى "►" أثناء الحفاظ على الدفء ، تشير  LCD 0:00يمكن أن يسخن الخبز تلقائًيا لمدة ساعة بعد الخبز. ستظهر شاشة 

 الدافئ.

 بيئة
ف يتحول خميرة الخبز إلى حمض إذا كانت درجة الحرارة مرتفعة جًدا ، إذا كانت منخفضة جًدا ستؤثر الستخدام الجهاز. سو ℃ 34إلى  ℃ 15تشير إلى أن درجة حرارة الغرفة يجب أن تكون في حدود 

 على ارتفاع الخبز. اختالف درجة حرارة البيئة ، قد يكون حجم الخبز اختالف.

 ذاكرة
. إذا تجاوز وقت START / STOPيقة ، حتى بدون الضغط على زر دق 15-10إذا تم قطع التيار الكهربائي أثناء صنع الخبز ، فستستمر عملية صنع الخبز تلقائًيا في غضون 

ة تشغيل صانع دقيقة ، فال يمكن االحتفاظ بالذاكرة ، يجب عليك تجاهل المكونات في وعاء الخبز وإضافة المكونات في وعاء الخبز مرة أخرى ، ويجب إعاد 15-10االنقطاع 
 مباشرة لمواصلة البرنامج من البداية. START / STOPع عندما ينقطع التيار الكهربائي ، يمكنك الضغط على الخبز. ولكن إذا لم يدخل العجين في مرحلة االرتفا

 
 عرض التحذير

"HHH "-  هذا التحذير يعني أن درجة الحرارة داخل وعاء الخبز مرتفعة للغاية. اضغط على زرSTART / STOP  قة ، ( إليقاف البرنامج ، وافصل سلك الطا1)انظر أدناه الشكل

 دقيقة قبل إعادة التشغيل. 20-10وافتح الغطاء العلوي ، ودع الجهاز يبرد تماًما لمدة 

"EE0 "-  هذا التحذير يعني أن مستشعر درجة الحرارة غير متصل. اضغط على زرSTART / STOP  ( إليقاف البرنامج ، افصل سلك الطاقة. يرجى التحقق من 2)انظر أدناه الشكل

 أقرب وكيل خدمة معتمد للفحص أو اإلصالح أو التعديل الكهربائي / الميكانيكي.المستشعر من قبل 

 

                         
 2الشكل                                  الشكل              1 

 
 

 قبل االستخدام األول
 هذا امر طبيعي.قد يصدر الجهاز القليل من الدخان و / أو الرائحة عند تشغيله للمرة األولى. في التصنيع ، من الضروري تشحيم بعض أجزاء الجهاز بخفة. 

 . تنظيف جميع األجزاء حسب "التنظيف والصيانة".1

دقائق. هذا اإلجراء من أجل تهدئة رائحة عنصر التسخين ووعاء الخبز. سيتم سماع  10مل من الماء في صينية الخبز للخبز لمدة  200دقائق. أو ضع  10واخبزيها فارغة لحوالي  . ضعي صانعة الخبز على وضع الخبز2

 صفارة بعد االنتهاء.
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 تعليمات أمنية هامة:
 .اقرأ دليل التعليمات هذا جيًدا قبل االستخدام .1
كد من أن مأخذ الحائط في منزلك مؤرض بشكل قبل االستخدام ، تأكد من أن جهد منفذ الحائط يتوافق مع الجهد الموضح على لوحة التصنيف. تم دمج هذا الجهاز مع قابس مؤرض. يرجى التأ .2

 .جيد
 .شركة المصنعة أو أقرب وكيل خدمة معتمد لالستبدال أو الفحصال تقم بتشغيل أي جهاز به سلك أو قابس تالف أو بعد أعطال الجهاز. قم بإعادته إلى ال .3
 .ال تلمس السطح الساخن ، بعد الخبز الخبز ارتداء قفازات الفرن للعمل .4
 .ال تغمر سلك الطاقة أو القابس أو صانع الخبز في الماء أو سائل آخر في حالة حدوث صدمة كهربائية .5
 افصل الجهاز بعد االستخدام ، أو عندما ال تستخدم أو قبل تنظيف الجهاز .6
 .ال تدع سلك الطاقة يسلم حافة سطح العمل أو يمر عبر منطقة ساخنة .7
 .ال تستخدم أي ملحقات أخرى غير موصى بها من قبل الشركة المصنعة .8
 .أو تعليماتال تدع األطفال أو األشخاص ذوي اإلعاقة للعمل دون إشراف  .9

 .ال تضع الجهاز على أو بالقرب من مصادر الحرارة مثل موقد غاز أو صفيحة تسخين كهربائية .10
 .يجب توخي الحذر الشديد عند نقل جهاز يحتوي على زيت ساخن أو سوائل ساخنة أخرى .11
 .ال تلمس أي أجزاء متحركة أو دوارة من الجهاز عند الخبز .12
 .ق معدنية أو مواد أخرى في صانع الخبز ، ألن ذلك قد يتسبب في خطر نشوب حريق أو ماس كهربائييجب عدم وضع رقائ .13
 .ال تغطي صانع الخبز بمنشفة أو أي مادة أخرى ، فالحرارة والبخار يجب أن تكون قادرة على الهروب بحرية .14
 .إلزالة الصينية ، فقد يؤدي ذلك إلى إتالف الصينية ال تنقر أبًدا بقوة على صينية الخبز الموجودة في األعلى أو الحافة .15
 .ال تقم أبًدا بتشغيل الجهاز دون التأكد من أن صينية الخبز في مكانها بإحكام .16
 .هذا الجهاز غير مخصص لالستخدامات األخرى .17
 .ال تستخدم في الهواء الطلق .18
 احفظ هذه التعليمات للرجوع إليها في المستقبل .19
 .لجهاز غير مخصص للتشغيل من خالل جهاز توقيت خارجي أو نظام تحكم عن بعد منفصلا .20
األخرى. بيوت المزرعة من قبل العمالء في  هذا الجهاز مخصص لالستخدام في التطبيقات المنزلية والتطبيقات المشابهة مثل: مناطق مطبخ الموظفين في المتاجر والمكاتب وبيئات العمل .21

 .وتيالت والبيئات السكنية األخرى ؛ بيئات السرير واإلفطارالفنادق والم
 

 أجزاء صانع الخبز: 
 

 . نافذة عرض1
 . غطاء2
 . دلك بليد3
 . عموم الخبز4
 . لوحة التحكم5
 . اإلسكان6
 . الكأس7
 . ملعقة8
 . هوك9
 
 
 
 
 

               
 لوحة التحكم:

 
 

 بعد التشغيل
" هو البرنامج 1ال يضيء باستمرار. و "" 00" و "3". لكن القولون بين "3:00بمجرد توصيل صانع الخبز بمصدر طاقة ، سيتم سماع صوت صفير وسيتم عرض "

 جم" و "متوسط" ألنها إعدادات افتراضية. 1250االفتراضي. تشير األسهم إلى "

 

 بدء توقف

 يستخدم الزر لبدء وإيقاف برنامج الخبز المحدد.
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