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HUHÁZI KENYÉRSÜTŐ
Használati útmutató

modell: BM - 02S
Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Reméljük, hogy termékünkkel Ön is elégedett
lesz és hosszú ideig szolgálja majd Önt. A használati útmutató fontos információkat tartalmaz
a termék rendeltetésszerű használatával kapcsolatban. A készülék használatba vétele előtt
olvassa el a használati útmutatót. Az útmutatót őrizze meg későbbi áttekintésre is.

Fontos útmutatások
A készülék használatba vétele előtt olvassa el és tartsa be az alábbi biztonsági útmutatásokat:
Olvassa el figyelmesen a teljes használati útmutatót.
Ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megfelel-e a termékcímkén feltüntetett követelmények-
nek.
Ne kapcsolja be a készüléket, ha a kábel vagy a csatlakoztató dugó megsérült, ha a készülék 
működésében bármilyen rendellenességet észlel, ha leesett vagy bármilyen más módon meg-
sérült. A szükséges javíttatásokért forduljon szakszervizhez.
Ne érintse meg a forró felületeket, használja a készülék fogantyúit.
A készülék testét, a kábelt és kábeldugót soha ne merítse vízbe vagy egyéb folyadékba, áram-
ütést okozhat.
Tisztítás, karbantartás előtt mindig húzza ki a kábelt a fali aljzatból. A kábelt ne hagyja lógni 
éles peremek, sarkak mentén.
Az eredeti tartozékokon kívül, a gyártó által nem javasolt kiegészítők és tartozékok balesetve-
szélyesség tehetik a készüléket és annak meghibásodását okozhatják.
A terméket nem használhatják gyermekek, testi vagy szellemi fogyatékkal élő személyek, akik
nem ismerik vagy nem tudják rendeltetésszerűen, biztonságosan üzemeltetni a készüléket. 
A készüléket és a kábelt tartsa távol gyermekektől.
Ne állítsa a kenyérsütőt forró tűzhelyekre, fűtőtestekre, sütőbe.
Sütés közben soha ne nyúljon a készülék egyetlen mozgó részéhez sem.
Soha ne kapcsolja be addig a készüléket, míg a sütőtál a hozzávalókkal együtt nincsenek meg-
felelően behelyezve. Mindig óvatosan bánjon a sütőtállal, hogy ne érje sérülés.
Ne rakjon a készülékbe fém fóliákat vagy egyéb tárgyakat, zárlatot okozhat, tűzveszélyes lehet.
Soha ne takarja le a készüléket. A gőznek szabadon kell kiáramlania a készülékből. Ne helyezze 
a készüléket gyúlékony anyagok közelébe.
A készülék kizárólag rendeltetésének megfelelő célra használható.
A készülék kültéren nem használható.
A készüléket kizárólag megfelelően földelt aljzatról üzemeltesse.
A termék kizárólag háztartásokban használható, nem alkalmas nagyüzemi felhasználásra. 
Az útmutatót őrizze meg későbbi áttekintésre is.
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A kenyérsütő részei

ÜZEMBE HELYEZÉS
Az el. aljzathoz csatlakoztatás után sípszó hallható és a kijelzőn megjelenik a 3:00 jelzés. A 
kettőspont a 3 és 0 között nem villog. A nyíl a 2lb és M (MEDIUM) felé mutat, az alapprogram 
az 1., ez a gyárilag előre beállított érték.

Start/stop
A sütés elindítására és kikapcsolására szolgál.
A program elindításához nyomja meg egyszer a START/STOP gombot. Sípszó hallható és a 
kettőspont villogni kezd, a program elindul. A program elindítása után a START/STOP gomb 
kivételével az összes gomb deaktiválva van. 
A program kikapcsolásához tartsa lenyomva 3 másodpercig a START/STOP gombot egész 
addig, amíg a leállítást jelző sípszót meghallja. 

Menu
A gomb a különféle programok kiválasztására szolgál. A gomb minden egyes megnyomásával  
(hangjelzés kíséri) más programra válthat át. Válassza ki a megfelelőt a 12 programból.

Programok ismertetése
Basic (alap):  hagyományos kenyér dagasztása, kelesztése és sütése. A liszthez 

más hozzávalókat is adhat.
Sweet (édes):  édes ropogós kenyér dagasztása, kelesztése és sütése.
French (francia):  dagasztás, kelesztés és sütés hosszabb kelesztési idővel. Az így 

sütött kenyér könnyebb és ropogósabb.
Whole wheat (teljes kiőrlésű):  teljes kiőrlésű kenyér dagasztása, kelesztése és sütése. Ez a prog-

ram hosszabb előmelegítést igényel, hogy a magvak felszívhas-
sák a folyadékot. 

Quick (gyors):  kenyér dagasztás, kelesztés a sütés szódabikarbónával vagy 
sütőporral. Az így készített kenyér kisebb és ízletesebb.

Rapid (nagyon gyors):  kb. 1 kg kenyér dagasztása, kelesztése és sütése rövid idő alatt. 
Ez a kenyér általában kisebb és keményebb, mint a Quick progra-
mon sütött kenyér.

áttetsző ablak

dagasztó lapát

kampó a dagasztó-
lapát kihúzására

mérőcsésze

mérőkanál

sütőtál

kezelő panel

a készülék teste 

fedél
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Jam (dzsem): lekvárok, dzsemek főzése
Dough (tészta):  dagasztás és kelesztés sütés nélkül. A tésztát ezután vegye ki a 

gépből és használhatja kiflik, pizzák stb. készítésére
Cake (buchta):  dagasztás, kelesztés a sütés, kelesztés szódabikarbónával vagy 

sütőporral
Knead (dagasztás): csak dagasztás, kelesztés és sütés nélkül
Bake (sütés):  csak sütés, dagasztás és kelesztés nélkül. Használható a sütési 

idő meghosszabbítására más programok esetén.
Sandwich (szendvics):  szendvicskenyér dagasztása, kelesztése és sütése. Puha héjú, 

lágy tésztájú szendvicskenyér sütésére.
COLOR (szín)
Gombnyomással válassza ki a kenyérhéj színét: LIGHT (világos), MEDIUM (közepes) vagy DARK 
(sötét). Ezzel a gombbal választhatja ki a kívánt színt.
LOAF (Cipóméret)
Ezzel a gombbal választhatja ki a cipóméretet. Kétféle méret közül választhat. 1,5 LB (font) 
= kb. 675 g, vagy 2 LB = kb. 900 g. Ne feledje, hogy a sütési idő hossza a cipómérettől is függ.
Késleltetett indítás
Ez a funkció akkor használatos, ha nem szeretné azonnal elkezdeni a sütést. Számolja ki, meny-
nyi időt vesz igénybe a kenyérsütés. A késleltetésbe bele kell számolni a program időtartamát 
is. Először válassza ki a programot, a kenyérhéj színét, majd a TIME +  vagy TIME – gombokkal 
állítsa be a szükséges időt. A maximális késleltetési idő 13 óra. 
Például: Most 8:30 van este, és Ön másnap reggel 7-kor szeretne frissen sült kenyeret, ez 10 
óra és 30 perc. Válassza ki a programot, a kenyérhéj színét és a cipóméretet, majd a TIME +  és 
TIME - gombokkal állítsa be a 10:30 időtartamot. Ezután nyomja meg a START/STOP gombot a 
program aktiválásához. A kijelzőn villog a kettőspont és elkezdődik a visszaszámlálás. 
Megjegyzés: Ha a késleltetett indítást funkciót használja soha ne használjon romlandó hozzá-
valókat, pl. tojás, friss tej, gyümölcs vagy hagyma.

Melegen tartás 
Sütés után 1 órán keresztül automatikusan melegen tartja a kenyeret. Ha előbb ki szeretné 
venni a kenyeret, nyomja meg a START/STOP gombot a kikapcsoláshoz.

Memória (MEMORY)
10 percnél rövidebb ideig tartó áramkiesés esetén a készüléket nem kell újraindítani, automa-
tikusan újra indul a START/STOP gomb megnyomása nélkül. Ha az áramszünet meghaladta a 
10 percet, a készülék memóriája törlődik, újra kell indítani. Ha a készülék a dagasztás fázisnál 
járt, folytathatja a programot a START/STOP megnyomásával, és a program az elejétől folytató-
dik tovább.

Környezeti hőmérséklet
A készülék széles hőmérsékleti tartományon belül kiválóan működik, de figyelni kell az egyes 
kenyérfajták cipómérete közötti eltérést hideg és meleg helyiségben  sütve. A javasolt környe-
zeti hőmérséklet 15˚C - 34˚C.

Figyelmeztető jelzések
Ha a kijelzőn megjelenik a H:HH jelzés a START/STOP gomb megnyomása után, a készülék bel-
sejének hőmérséklete túl magas. A programot ilyenkor állítsa le. Nyissa fel a fedelet és hagyja 
lehűlni a készüléket 10 - 20 percen keresztül.



HU -4-                  A használati útmutató elektronikus változatban letölthető a www.tvproducts.hu oldalról

Ha a kijelzőn megjelenik az E:EE jelzés a START/STOP gomb megnyomása után, meghibáso-
dott a hőszabályzó. Forduljon szakszervizhez a hiba eltávolítása céljából.

Az első használat
Az első bekapcsoláskor enyhe füst és jellegzetes szag áradhat a készülékből. Ez normális jelen-
ség, amely idővel megszűnik. Biztosítsa a készülék megfelelő szellőzését.
1. Ellenőrizze, hogy minden alkatrész ép-e.
2. Tisztítsa meg az egyes részeket a Karbantartás fejezet útmutatásai alapján.
3.  Állítsa a készüléket bake (sütés) üzemmódba és hagyja 10 percen keresztül üresen bekapcsolva. 

Kihűlés után mossa tisztára újra a készüléket.
4. Töröljön szárazra minden tartozékot és szerelje össze a kenyérsütőt.

A kenyérsütés 
1.  Helyezze a készülékbe a sütőtálat és rögzítse az óramutató járásának irányába való elfor-

dítással kattanásig. A dagasztólapátot helyezze a tengelyre a sütőtál belsejébe. A lapát 
rögzítése előtt javasoljuk, hogy a tengely nyílását töltse meg hőálló margarinnal (zsira-
dékkal). Ezzel megakadályozza, hogy a nyílás elduguljon és a sütés végén egyszerűbben 
eltávolítható a lapát.

2.  Helyezze a hozzávalókat a sütőtálba. Először töltse be a vizet és egyéb folyékony hozzáva-
lókat, majd a cukrot, sót és lisztet. Utolsóként adja hozzá a szódabikarbónát vagy sütőport.  
Sűrűbb tészta esetén a folyamat fordított sorrendű legyen, tehát először a száraz élesztőt 
és lisztet, majd végül a vizet adja hozzá. 

3.  Ujjaival formáljon kis mélyedést a lisztben, majd ebbe szórja az élesztőt. Ügyeljen rá, hogy 
az élesztő ne kerüljön kapcsoltba vízzel és a többi hozzávalóval.

4. Óvatosan zárja le a fedelet és csatlakoztassa a kábelt a fali aljzathoz.
5. A MENU gombbal válassza ki a megfelelő programot.
6. A COLOR gomb megnyomásával válassza ki a kívánt kenyérhéj színt.
7. A LOAF SIZE gombbal válassza ki a cipóméretet.
8.  A TIME + és TIME gombokkal – válassza ki a késleltetett sütési időpontot. Ha rögtön meg 

szeretné sütni a kenyeret, ezt a lépést kihagyhatja.
9. A START/STOP gomb megnyomásával indítsa el a programot.
10.  Ha a BASIC, FRENCH, WHOLE WHEAT, SWEET vagy SANDWICH programok alatt hosszú 

sípolás hallható, azt jelenti, hogy további hozzávalókat kell hozzáadni. Lhetséges, hogy a 
szellőzőnyílásokon gőz távozik. Ez szokványos jelenség.

11.  Ha a sütés kész, a készülék 10x sípol. 3-5 másodpercig tartsa lenyomva a START/STOP 
gombot, nyissa fel a fedelet és vegye ki a kenyeret. A sütőtálat hőálló kesztyűvel vegye ki 
a fém fogantyújánál fogva. Óvatosan fordítsa el az óramutató járásával ellentétes irányban 
és emelje ki.

13. A kenyér kiemeléséhez esetlegesen használhat hőálló lapátot is. 
Figyelmeztetés: A kenyér és a sütőtál rendkívül forró! Legyen nagyon óvatos és használjon hőálló 
kesztyűt.
14.  Állítsa fejre a sütőtálat és tiszta felület felett enyhén rázza meg egész addig, amíg a kenyér 

ki nem esik belőle. A kenyér egyszerűbb kivételéhez forgassa el néhányszor a dagasztóla-
pát hajtótengelyét.

15. Szeletelés előtt várjon 20 percet, hogy a kenyér kihűljön.
16.  Ha a sütés végén nem nyomta meg a START/STOP gombot, a készülék 1 órán keresztül 

automatikusan melegen tartja a kenyeret.
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17. Ha már nem használja a készüléket, húzza ki a kábelt a fali aljzatból. 
Fontos: a kenyér felszeletelése előtt vegye ki a kampóval a dagasztólapátot a kenyér aljából!!! 
Legkönnyebb eltávolítani még akkor, amikor a kenyér még meleg. 

Speciális útmutatások
A legjobb minőségű kenyereket a speciális kenyérsütéshez alkalmas lisztkeverékekből sütheti. 
Ezek használatakor mindig tartsa be a csomagolásukon közölt útmutatásokat. Mindig langyos 
vizet használjon. A gyorsan készülő kenyerek általában szódabikarbónával vagy sütőporral 
készülnek, amelyek a nedvesség és hő hatására lépnek működésbe. A tökéletes eredmény 
érdekében a tál aljába a folykony hozzávalókat helyezze, majd ezután a szilárd hozzávalókat. 
A keverés kezdetén egyes összetevők beragadhatnak a tál peremeibe, ezeket gumi lapáttal 
távolítsa el, hogy később a tészta ne maradjon csomós. A RAPID programmal a kenyér 1 óra 
25 perc alatt készül el. Ez a kenyér sűrűbb állagú. Ez a program 1lb súlyú kenyerek sütésé-
re alkalmas. Ne feledje, hogy a víz hőmérséklete 45˚C - 50˚C között legyen. A hőmérséklet 
megállapításához használjon hőmérőt, hogy a víz hőmérséklete mindig tökéletes legyen. Ha a 
hőmérséklete túl alacsony, a tészta nem kel meg megfelelően, ha túl forró a víz, nem kel meg 
az élesztő, mert az élesztőgombák elpusztulnak kelesztés előtt.

Tisztítás és karbantartás 
Tisztítás előtt húzza kia a kábelt a fali aljzatból és hagyja teljesen lehűlni. 
1.  Sütőtál: Törölje át a külső és belső felét is benedvesített kendővel. Ne használjon súroló po-

rokat és súroló eszközöket, amelyek károsíthatják a tapadásmentes felületet. Visszahelyezés 
előtt törölje teljesen szárazra.

2.  Dagasztó lapát: Ha a lapátot nem lehet kivenni az edényből, töltse meg a tálat vízzel és áz-
tassa 30 percen keresztül. Ezután vegye ki a lapátot és tisztítsa meg. Törölje tisztára nedves 
törlőkendővel. A lapát és a sütőtál mosogatóban is tisztítható.

3. Fedél és áttetsző ablak: Külső és belső részét is törölje tisztára nedves törlőkendővel.
4.  A készülék teste: Óvatosan törölje át benedvesített kendővel. Ne használjon súroló porokat 

és súroló eszközöket, amelyek károsíthatják a felületét. A készülék testét soha ne merítse 
vízbe.

5.  Mielőtt a készüléket elcsomagolná és tárolná, ellenőrizze, hogy teljesen kihűlt-e, tiszta, szá-
raz legyen és a fedél legyen zárva. 

Kenyérsütés – hozzávalók
1.  Kenyérsütésre való liszt

Magas gluténtartalmú liszt, amely rugalmas állagot ad a kenyérnek, és megőrzi a cipó alak-
ját. Nagy méretű kenyerek sütésére is kiváló. Ez a liszt a legfontosabb alapanyaga a kenyér-
sütésnek.

2.  Hagyományos liszt
Ez a liszt gyors kenyér és süteményreceptekhez ideális.

3.  Teljes kiőrlésű liszt
Ez a liszt a gabonaszemek minden részét, a korpát is tartalmazza. Nehezebb, táplálóbb, mint 
a hagyományos liszt. A belőle sütött kenyér általában kisebb. A tökéletes eredmény érdeké-
ben javasolt a teljes kiőrlésű lisztet kenyérsütésre való liszttel keverni.

4.  Barnaliszt
A barna lisztből készült kenyerek kisebbek, mint a fehérlisztből sütött kenyerek, mivel 
gluténtartalma kisebb. Általában nagyobb mennyiségű liszt szükséges belőle a kenyér 
készítéséhez.
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5.  Finomliszt 
Őrölt búzából készült liszt különféle sütemények készítésére.  

6.  Kukorica és zabliszt
Őrölt kukoricából és zabból készült liszt, mindkettő használható kiegészítő hozzávalóként 
kenyérsütéshez a liszt dúsítására és a kenyér állagának javítására.

7.  Cukor
A cukor fontos hozzávaló ízesítés és a kenyér színének szempontjából. 

8.  Élesztő
Az élesztő a kelesztés folyamata alatt használatos, melynek során szén-dioxid keletkezik és 
tészta térfogatának növelésére szolgál. Ehhez az eljáráshoz szükség van a cukor és a liszt 
által tartalmazott szénhidrátokra. 

Megj.: 1 evőkanál aktív száraz élesztő = ¾ evőkanál instant élesztő, 1,5 evőkanál aktív száraz 
élesztő = 1 evőkanál instant élesztő, 2 evőkanál aktív száraz élesztő = 1,5 evőkanál evőkanál 
instant élesztő
Az élesztőt hűtőszekrényben tárolja. Felhasználás előtt ellenőrizze a lejárat dátumát. Felhasz-
nálás után a maradék élesztőt azonnal tegye vissza a hűtőszekrénybe. Az alábbiakban ismer-
tetjük, hogyan ellenőrizheti az élesztő állapotát.
Töltse meg a mérőcsészét félig meleg vízzel (45-50˚C).
Szórjon bele egy evőkanál fehér cukrot és keverje el, majd szórjon bele 2 evőkanál élesztőt. 
Állítsa a mérőedényt 10 percre meleg helyre. Ne keverje meg a vizet.
Az edényben hab képződik. Ha nem, akkor az élesztő nem megfelelő.
9.  Só

A só elengedhetetlen hozzávaló a kenyér íze és színe szempontjából. De csökkentheti az 
élesztő hatékonyságát. Soha ne használjon túl nagy mennyiségű sót. Ha nem szeretné sót 
használni bizonyos tésztafélékhez, akár teljesen ki is hagyhatja. 

10.  Tojás
A tojás javítja a tészta állagát. A kenyér nagyobb és tartalmasabb lesz, ha a liszthez felvert 
tojást is ad.

11.  Zsír, vaj és növényi olaj
A zsír lazábbá teszi a tésztát, de csökkenti a felhasználhatóság idejét. A vajat felolvasztva 
vagy apró darabokra vágva adagolja a hozzávalókhoz. 

12.  Sütőpor 
Főképp a nagyon gyors sütőprogramoknál használatos. A sütőpor lazítja a péksütemények 
állagát, levegősebbé teszi őket.

13.  Szódabikarbóna
A sütőporhoz hasonlóan használatos. Keverhető is sütőporral. 

14.  Víz és egyéb folyadék
A víz a kenyérsütés nélkülözhetetlen hozzávalója. A legmegfelelőbb vízhőmérséklet 20 
- 25˚C. A gyorsabb kelesztéshez használjon 45 - 50˚C-os vizet. A víz helyettesíthető tejjel 
vagy vízben kikevert 2%-os tejporral. Édes tészták esetén használhat gyümölcslevet is 
(alma, narancs stb.).

Hozzávalók mennyisége
A kenyérsütés egyik legfontosabb mozzanata az alapanyagok pontos mennyisége. 
Használjon mérőedényt.
1.  Folyékony hozzávalók kimérése

A vizet, tejet vagy tejport mérje ki a mérőcsészével. A folyadék szintjét ellenőrizze a mérő-
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csésze mércéjén szemmagasságban, vízszintes helyzetben. Az olaj és hasonló hozzávalók 
kimérése után mossa tisztára a mérőpoharat. 

2.  Sütőpor kimérése
Mérje ki a szükséges mennyiségű sütőport a mérőkanállal.

3. Hozzávalók sorrendje
Általánosan érvényes, hogy először a folyékony alapanyagokat adjuk az edénybe, majd tojás, 
só, tejpor stb. A liszt ne ázzon el teljesen a vízben. Az élesztőt száraz liszthez adjuk úgy, hogy 
ne érintkezzen a sóval. A kelesztés végét sípolás jelzi, ezután adható hozzá egyéb hozzávaló, 
pl. gyümölcs. Ha a késleltetett indítást funkciót használja soha ne használjon romlandó hozzá-
valókat.

Esetleges hibák megoldása
szám Probléma Lehetséges oka Megoldás

1
Sütés közben füst 
távozik a szellőző-
nyíláson

A hozzávalók odaragadtak a sütőfelület-
hez vagy annak közelébe.

Húzza ki a kábelt a fali aljzatból, tisztítsa 
meg a sütőfelületet, legyen nagyon 
óvatos, ne égesse meg magát. 

2 A kenyér alja túl 
kemény

A kenyér túl sokáig maradt sütés után 
melegen, túl nagy folyadékelpárolgás. 

Vegye ki rögtön sütés után a kenyeret a 
gépből.

3 Nehezen jön ki a 
kenyér a tálból

A dapasztólapát ráégett a tengelyre. 
Tegyen a lapát nyílásába zsírt (lásd 
útmutató)

A kenyér kivétele után öntsön a tartály-
ba forró vizet és hagyja 10 percig áztatni. 
Vegye ki a lapátot és mossa tisztára.

4
Az összekevert hoz-
závalók nem sülnek 
meg egyenletesen.

Nem megfelelően választott program. Válasszon megfelelő programot.

Felnyitotta a fedelet. Ne nyissa ki a fedelet kelesztés közben.

Túl nagy az ellenállás, a lapát nem forog 
megfelelően. 

Ellenőrizze a lapátot, vegye ki a sütőtálat 
és kapcsolja be üresen a készüléket. 
Ha bármilyen hibát észlel, forduljon 
szervizhez.

5
A START/STOP meg-
nyomása után H:HH 
jelzés jelenik meg 

Túl magas a hőmérséklet a készülékben.
Nyomja meg a START/STOP gombot, 
húzza ki a kábelt a fali aljzatból, vegye ki 
a tálat és hagyja lehűlni.

6
A motor elindul, 
de a keverés nem 
indul el. 

Rosszul van behelyezve a sütőtál vagy túl 
sűrű a tészta.

Ellenőrizze a tál behelyezését és a 
recept szerint ellenőrizze a hozzávalók 
mennyiségét. 

7
Túl nagy a kenyér, 
nem lehet lezárni a 
fedelet 

Túl sok liszt, élesztő vagy víz vagy túl 
magas környezeti hőmérséklet

Ellenőrizze az összes körülményt és 
szükség szerint változtassa meg. 

8
Túl kicsi a kenyér 
vagy nem kelt meg 
megfelelően

Kevés az élesztő, rosszul felfutó élesztő a 
magas környezeti hőmérséklet miatt, az 
élesztő összekeveredett a sóval vagy túl 
alacsony a környezeti hőmérséklet.

Ellenőrizze az élesztő mennyiségét és 
minőségét, süssön magasabb környezeti 
hőmérsékleten. 

9 A tészta kifolyik az 
edényből. Túl sok vízmennyiség. Használjon kevesebb vízet, és készítsen 

sűrűbb tésztát.

10 A kenyér közepe 
összeesett. 

Nem megfelelő fajta liszt. Használjon kenyérsütéshez való lisztet 
vagy sütőport.

Túl gyors kelesztés vagy túl magas hőmér-
séklet. 

Az élesztő szobahőmérséklet haszná-
latos.

A nagy vízmennyiségtől túl puha lett a 
tészta állaga. 

Használja a receptben közölt vízmeny-
nyiséget.



HU -8-                  A használati útmutató elektronikus változatban letölthető a www.tvproducts.hu oldalról

11 A kenyér túl tömör 
és nehéz.

Nem megfelelő liszt vagy kevés víz. Használjon kevesebb lisztet vagy több 
folyadékot.

Túl sok gyümölcs vagy túl sok teljes 
kiőrlésű liszt. Csökkentse az alapanyagmennyiséget.

12
Felvágás után 
ragacsos a kenyér 
belseje.

Sok víz vagy élesztő vagy kevés só. Használjon kevesebb vizet vagy élesztőt, 
illetve több sót.

Túl forró víz. Ellenőrizze a víz hőmérsékletét.

13 Odaégett a kenyér. 

Túl sok ragadós hozzávaló adagolt a 
tésztához, mint pl. banán vagy vaj.

Használjon kevesebb ragadós hozzá-
valót.

Nem megfelelő keverés a kevés víz miatt. Ellenőrizze a vízmennnyiséget és a 
készülék állapotát.

14

A kenyérhéj túl 
kemény, a sütemény 
és péksütemények 
a nagy mennyiségű 
cukor miatt.

A sötét szín a cukornak köszönhető. 

Ha a kenyér túl sötét, nyomja meg 
5-10 perccel a program vége előtt a 
START/STOP gombot. Mielőtt kivenné 
a sütőből, hagyja a kenyeret 20 percen 
keresztül zárt fedő alatt a készülékben.

Receptkönyv
1. Klasszikus kenyér
Cipóméret    1,5lb   2lb
víz     240 ml   300ml
olaj     2 evőkanál  3 evőkanál
só     1,5 evőkanál  2 evőkanál
tejpor     2 evőkanál  2 evőkanál
cukor     2 evőkanál  3 evőkanál
kenyérsütésre való liszt   3 csésze   3 és ¾ csésze
száraz élesztő    1 és ¼ evőkanál  1 és ¾ evőkanál

2. Édes kenyér
Cipóméret    1,5lb   2lb
víz     220 ml   270ml
olaj     2 evőkanál  3 evőkanál
só     1 evőkanál  1,5 evőkanál
cukor     1/3 csésze  ½ csésze 
tejpor     2 evőkanál  3 evőkanál
kenyérsütésre való liszt   3 csésze   3 és ¾ csésze
száraz élesztő    1 és ¼ evőkanál  1 és ¾ evőkanál

3. Francia kenyér
Cipóméret    1,5lb   2lb
víz     240 ml   280ml
olaj     2 evőkanál  3 evőkanál
citromlé     1 evőkanál  1 és ½ evőkanál
só     1 és ¼ evőkanál  1 és 1/2 evőkanál
cukor     1 evőkanál  2 evőkanál 
kenyérsütésre való liszt   3 csésze   3 és ¾ csésze
száraz élesztő    1 és ¼ evőkanál  1 és 1/2 evőkanál
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4. Teljes kiőrlésű kenyér
Cipóméret    1,5lb   2lb
víz     170 ml   230ml
tojás     1   1
olaj     3 evőkanál  4 evőkanál
só     1 evőkanál  1 és 1/2 evőkanál
cukor     4 evőkanál  4 evőkanál 
teljes kiőrlésű liszt   1 csésze   1 csésze
száraz élesztő    1 és ¼ evőkanál  1 és 1/2 evőkanál

5. Gyors kenyér
Cipóméret    1,5lb   2lb
víz     190 ml   240ml
tojás     1   1
olaj     2 evőkanál  3 evőkanál
só     1  evőkanál  1 és 1/2 evőkanál
cukor     2 evőkanál  3 evőkanál 
kenyérsütésre való liszt   3 csésze   3 és ¾ csésze
száraz élesztő    1 és 3/4 evőkanál  2 evőkanál

6. Nagyon gyors kenyér
Cipóméret    2lb
víz (hőmérséklete 45-50˚C)  280 ml
tojás     1
olaj     2 evőkanál
só     1 és 1/2 evőkanál
cukor     3 evőkanál
tejpor     3 evőkanál 
kenyérsütésre való liszt   3 és 3/4 csésze
száraz élesztő    3 evőkanál

7. Dzsem
eper dzsem     narancslekvár
megmosott, tisztított eper 2 csésze  hámozott, felvágott narancs 2csésze
cukor    1 evőkanál hámozott, felvágott citrom  50 ml
keményítő  5 evőkanál cukor     1 evőkanál
     keményítő   5 evőkanál

8. Tészta
Cipóméret    2lb
víz     250 ml
olaj     2 evőkanál
só     1 evőkanál
cukor     2 evőkanál  
kenyérsütésre való liszt   3 csésze  
száraz élesztő    1 és 1/2 evőkanál 
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9. Sütemény 
tojás     6   
olaj     2 evőkanál  
só     1 és 1/2 evőkanál 
vaj     4 evőkanál 
cukor     1 evőkanál 
tejpor     3 evőkanál  
sütőpor     3 evőkanál 
száraz élesztő    2 evőkanál 

10. Szendvicskenyér
Cipóméret    1,5lb   2lb
víz     230 ml   290ml
vaj      1 és ½ evőkanál  2 evőkanál
só     1  és ½ evőkanál  1 és 1/2 evőkanál
cukor     1 evőkanál  2 evőkanál 
kenyérsütésre való liszt   3 csésze   3 és ¾ csésze
száraz élesztő    1 és 1/4 evőkanál  1 és 1/2 evőkanál
Megjegyzés: csésze mérete (a készlet részét képező mérőedény) = kb. 150g liszt vagy 250 ml 
folyadék.

Műszaki jellemzők:
modellszám: BM - 02S 
Feszültség: 220 – 240 V / 50 Hz
Teljesítményfelvétel: 610W

Környezetvédelem
Információk az elektromos és elektronikus berendezések megsemmisítéséről
A készülék élettartamának lejárta vagy a teljes megrongálódás után, amikor a javítása
már nem gazdaságos, a készüléket ne dobja a háztartási szemétgyűjtőbe, hanem szedje szét
alapanyagai szerint és a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően adja le az egyes anyago-
kat a kijelölt gyűjtőhelyeken.
A helyes megsemmisítéssel hozzájárul a természeti értékek és az emberi egészség megőrzésé-
hez, melyeket a helytelen szemétlerakás súlyosan károsíthat. További információkról
érdeklődjön a legközelebbi szemétgyűjtő helyen vagy az illetékes helyi hivatalban. A helyte-
len megsemmisítés és szemetelés a nemzetközi előírások alapján súlyos büntetéseket vonhat
maga után. Az elemeket soha ne a háztartási szemétgyűjtőbe dobja, hanem adja le a megfele-
lő gyűjtőhelyeken.

Szerviz
Ha a vásárlás után a készülék állapotában bármilyen hibát észlel, hívja ügyfélszolgálatunkat.
Használat közben mindig tartsa be a használati útmutatóban leírtakat. A használati útmutató-
val eltérő, helytelen használat és mindennemű sajátkezű javítás esetén a garancia érvényét
veszti.



HU -11-                  A használati útmutató elektronikus változatban letölthető a www.tvproducts.hu oldalról

A garancia nem vonatkozik
• a rendszeres használat során bekövetkező természetes alkatrészkopásra, elhasználódásra
•  a nem megfelelő karbantartás következtében fellépő meghibásodásokra (pl. tisztítás, tárolás stb.)
•  külső körülmények okozta meghibásodásokra (pl. klimatikus hatások, poros környezet, nem 

rendeltetésszerű használat stb.)
• a termék leesése, ütközése, egyéb baleset következtében keletkezett mechanikus sérülésekre.
•  a nem szakszerű használat, túlterhelés, nem megfelelő kiegészítő szerszámok és alkatrészek 

használata során fellépő meghibásodásokra.
A reklamációra visszaküldött termékek esetében a nem megfelelően bebiztosított szállítási
körülmények során fellépő meghibásodásokért a termék tulajdonosa felelős.
A gyártó fenntartja a jogot a használati útmutató megváltoztatására a műszaki lehetőségek és
a termék továbbfejlesztése céljából, és nem felel az esetleges nyomdai hibákért.


