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ALASKA 
Instrukcja obsługi 

Automatyczne urządzenie do pieczenia chleba 

Model BM 2600 

 

Szanowna Klientko! Szanowny Kliencie! 

Gratulujemy Państwu zakupu tego produktu marki ALASKA. Podobnie jak wszystkie 

produkty marki ALASKA, równieŜ to urządzenie zostało skonstruowane przy 

wykorzystaniu najnowszej wiedzy technicznej i wyprodukowane z zastosowaniem 

nowoczesnych i niezawodnych podzespołów elektrycznych / elektronicznych. 

Prosimy o poświęcenie kilku minut czasu na dokładne przeczytanie niniejszej instrukcji 

obsługi przed uruchomieniem urządzenia. 

WaŜne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa uŜytkowania   3 
Opis automatycznego urządzenia do pieczenia chleba  4-5 
Programy i panel obsługi  5-6 
Przed pierwszym uŜyciem  7 
Uruchomienie  7-8 
Czyszczenie i konserwacja  8 
Dane techniczne  8 
Składniki  9-12 
Przepisy  13 - 20 
Rozwiązywanie problemów  21 
Warunki gwarancji  22 
 
 
1. Przed uruchomieniem urządzenia zapoznać się naleŜy uwaŜnie z instrukcja, uŜytkowania. 

W celu uniknięcia szkód i uszkodzeń ciata mogących powstać przez niewłaściwe 

uŜytkowanie, naleŜy przestrzegać wszystkich wskazówek 

dotyczących bezpieczeństwa. Aby uniknąć szkód spowodowanych niewłaściwym 

uŜytkowaniem, przestrzegać naleŜy 

wszystkich wskazówek dotyczących bezpieczeństwa. 

2. JeŜeli urządzenie ma zostać przekazane osobie trzeciej, to naleŜy jej równieŜ przekazać tą  

instrukcję uŜytkowania. 

3. W przypadku niewłaściwego uŜytkowania lub złej obsługi nie zostanie przejęta 

odpowiedzialność za powstałe szkody. 

4. Przed pierwszym uŜyciem sprawdzić naleŜy, czy rodzaj prądu i napięcie sieciowe 

odpowiadają danym na tabliczce znamionowej oraz czy gniazdo wtyczkowe posiada 

sprawny styk (bolec) ochronny. 

5. Urządzenie stosować naleŜy tylko do przewidzianego celu. Ten automat do pieczenia 

chleba przeznaczony jest tylko do uŜytku domowego i nie wolno go stosować do celów 

komercyjnych, produkcyjnych lub usługowych. 

6. Urządzenie to nie jest przeznaczone do uŜytku na wolnym powietrzu. 

7. Urządzenia elektryczne nie mogą być nigdy obsługiwane bez nadzoru przez dzieci i osoby 

nieporadne, poniewaŜ mogą one nie rozpoznać niebezpieczeństw wynikających z 

niewłaściwego obchodzenia się z urządzeniami elektrycznymi. 

8. Urządzenie ustawić naleŜy na równym, stabilnym i Ŝaroodpornym podłoŜu, z dala od 

płomieni gazu lub kuchenek i pieców grzewczych oraz poza zasięgiem dzieci i osób 

nieporadnych. 

9. Urządzenia nie wolno uŜywać, jeŜeli urządzenie lub przewód zasilający wykazują 

widoczne uszkodzenia lub jeŜeli urządzenie przedtem spadło. 
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10.W przypadku szkód lub zakłóceń w funkcjonowaniu urządzenia natychmiast wyjąć  

wtyczkę z gniazda wtyczkowego. 

11.Nie wolno nigdy dokonywać prób naprawy urządzenia we własnym zakresie. W 

przypadku zakłóceń naprawa dokonana musi być przez wykwalifikowanych fachowców. 

Pod Ŝadnym pozorem nie wolno otwierać samemu obudowy. Istnieje ryzyko poraŜenia 

prądem! 

12.Urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie lub innych płynach. Do urządzenia nie wolno 

wlewać Ŝadnych płynów. 

13.NaleŜy zapobiec uszkodzeniom przewodu zasilającego przez zgniecenie, zgięcie lub 

szorowanie o ostre krawędzi i trzymać go naleŜy z dala od powierzchni gorących. 

14.Wtyczki nie wolno nigdy dotykać mokrymi lub wilgotnymi rękami. 

15.W przypadku stosowania przedłuŜacza musi on posiadać moc znamionową nie niŜszą niŜ 

moc urządzenia oznaczona na tabliczce znamionowej oraz styki ochronne (3-cią Ŝyłę). 

16.Przewód zasilający oraz konieczny ewentualnie przedłuŜacz, muszą być ułoŜone w ten 

sposób, Ŝeby nie było moŜliwe niezamierzone pociągnięcie lub potknięcie się o nie. 

17.Wtyczki nie wolno wyjmować z gniazda ciągnąc za przewód, przewodu nie wolno owijać 

wokół urządzenia. Regularnie kontrolować wtyczkę i przewód zasilający. 

18.Do wnętrza obudowy nie wolno wprowadzać Ŝadnych przedmiotów. 

19.Po zakończeniu uŜytkowania oraz przed kaŜdym czyszczeniem wyjąć wtyczkę z gniazda 

wtyczkowego. 

20.JeŜeli przewód zasilający tego urządzenia zostanie uszkodzony, jego wymiana dokonana 

moŜe być przez producenta, jego serwis naprawczy lub inną podobnie wykwalifikowaną 

osobę w celu uniknięcia niebezpieczeństw. 

21.Stosować wolno tylko akcesoria dostarczone wraz z urządzeniem. 

22.Automat do pieczenia chleba moŜe zostać uruchomiony tylko po włoŜeniu do niego 

wypełnionej składnikami formy do pieczenia. Włączenie urządzenia bez składników 

prowadzić moŜe do przegrzania. 

23.Przed wyjęciem formy do pieczenia z urządzenia wyjąć wtyczkę z gniazda wtyczkowego. 

24.Niebezpieczeństwo poparzenia! Forma do pieczenia staje się bardzo gorąca. Zawsze 

naleŜy uŜywać rękawic kuchennych lub ręcznika przy wyjmowaniu z urządzenia formy do 

pieczenia. Przed dotknięciem wszelkich metalowych części naleŜy odczekać, Ŝeby one 

wystygły. 

25.Nie wolno dotykać będących w ruchu części. 

26.JeŜeli urządzenie napełnione jest płynem, naleŜy je przemieszczać bardzo ostroŜnie. 

27.JeŜeli urządzenie pracuje oraz krótko potem, wokół urządzenia zachować naleŜy wolną 

przestrzeń bezpieczeństwa 5 cm. Prosimy pamiętać, Ŝe podczas uŜytkowania urządzenie 

rozgrzewa się na zewnątrz i przy ujściach pary powietrze jest mocno rozgrzaną. 

28.Części składowe automatu do pieczenia chleba, z wyjątkiem mieszadła (haka) do 

ugniatania (3) i formy do pieczenia 

(2) nie nadają się do zmywania w zmywarce i mogą być one czyszczone tylko ręcznie. 

29.Urządzenia nie wolno pozostawiać bez nadzoru, jeŜeli ono pracuje - równieŜ podczas 

pracy z wyłącznikiem czasowym. 

30.Podczas pracy urządzenia nie wolno go nigdy zakrywać. Ciepło i para muszą uchodzić z 

niego bez przeszkód. Automatu do pieczenia nie wolno uŜytkować w pobliŜu łatwopalnych 

materiałów: Niebezpieczeństwo poŜaru! 

31.Nigdy nie wolno wyjmować potraw z automatu do pieczenia, jeŜeli jest on jeszcze 

włączony lub wtyczka znajduje się w gnieździe wtyczkowym. 
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32.Do urządzenia nie wolno wkładać trudnych do przyrządzenia artykułów spoŜywczych, 

folii metalowych, opakowań itp. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Pokrywa 

2. Forma do pieczenia 

3. Mieszadło (hak) do ugniatania 

4. Oś napędowa 

5. Panel obsługi i kontroli z wyświetlaczem LCD 

6. Obudowa 

7. Przewód zasilający z wtyczką 

8. Otwory wentylacyjne 

9. Komora do pieczenia 

10.Otwory ujścia pary 

11.Wizjer 

12.Miarka-łyŜka 

13.Miarka – pojemnik 

 

Automatem do pieczenia chleba moŜna. 

• przygotowywać mieszanki polowego chleba. Odnośne przepisy znajdują się zwykle na 

opakowaniu. 
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• piec chleb wg załączonych przepisów lub wg dostępnych w handlu ksiąŜek kucharskich 

Automat do pieczenia posiada przy tym kroki robocze ugniatanie, wyrastanie i pieczenie 

ugniatanie ciasta np. na makaron, wypieki lub bułki. gotowanie marmolady. 

• Ten automat do pieczenia przeznaczony jest do wypieku chleba o wadze całkowite! 

maksymalnie 1000 g. Na formę do pieczenia (2) nie wolno nakładać więcej składników 

wraz z płynami. 

 

Wyłączenie prądu: 

Urządzenie wyposaŜone jest w zabezpieczenie na wypadek wyłączenia prądu. W 

przypadku wyłączenia prądu trwającego nie dłuŜej jak 15 minut kontynuowany będzie 

ostatnio biegnący program. MoŜe się jednak wydarzyć, Ŝe tylko krótka przerwa 

spowodować moŜe wystartowanie programu od nowa. W tym przypadku lub przy 

dłuŜszych przerwach ciasto moŜe być upieczone naciskając przycisk START/STOP. 

Przycisk MENU (przycisk menu) 

Automat do pieczenia chleba dysponuje 12 programami, które mogą zostać wybrane przez 

naciśnięcie przycisku MENU na panelu obsługi i kontroli (5). Przycisk MENU naciskać 

tak często, aŜ na wyświetlaczu LCD (5) pojawi się Ŝądany program. 

• 1 - Zwykły 

Program dla chleba białego i mieszanego, składającego się głównie z białej maki 

(pszenica/Ŝyto). Przy dodatku tylko malej Ilości (10-20%1 śruty zboŜowej lub ziaren 

naleŜy wybrać równieŜ ten program. 

• 2 - ChlAb biały 

Program dla chleba z białej, mocno zmielonej maki po francusku lub chleba lekkiego z 

chrupiącą skórką 

• 3 - Chleb razowy 

Program dla chleba z duŜym udziałem pełnoziarnistej mąki pszennej i mąki Ŝytniej. Chleb 

ten jest zwykle cięŜszy i bardziej zwarty od chleba jasnego. 

• 4 - Szybki 

Programem tym upiec moŜna chleb w mniej więcej połowie czasu. Chleb taki jest jednak 

mniej pulchny i nie jest tak smaczny. 

• 5 - Chleb słodki 

Program do wypieku ciąslek, ciast i chleba slodkiegp, równieŜ dla przepisów z 

dodatkowym cukrem, rodzynkami lub czekolada. 

• 6 - Super łzybki l 

Ugniatanie, wyrastanie i pieczenie chleba o wadze 750g w najkrótszym czasie. Chleb taki 

jest zwykle mniejszy! bardziej zwarty, w porównaniu do programu Szybki. 

• 7 - Super szybki II 

Identyczny jak Super szybki, ale dla chleba o wadze 1000g. 

• 8 -  Ugniatanie ciasta 

Dzięki niemu przygotować moŜna np. ciasto droŜdŜowe na chałkę lub bułki. 

Program bez fazy pieczenia. 



 

www.tanieje.pl 

 

• 9-Marmolada 

Programem tym moŜna samemu przygotować marmoladę. 

• 10-Ciastka 

Ugniatanie, wyrastanie i pieczenie z proszkiem do pieczenia. 

• 11 -Sandwlcz 

Ugniatanie, wyrastanie i pieczenie sandwicza Do pieczenia lekkiego chleba z cienką 

skórką 

• 12- Pieczenie 

W programie tym urządzenie wyłącznie piecze, bez uprzedniego ugniatania i wyrastania 

ciasta. Programem tym moŜna teŜ dopiec ewentualnie nie dopieczony właściwie chleb. 

• Przycisk START/STOP (Start/Stop) 

Przyciskiem START/STOP na panelu obsługi (5) uruchomić moŜna lub przerwać 

wybrany program. W celu wystartowania programu, po wybraniu programu przyciskiem 

MENU, nacisnąć przycisk START/STOP. W ceku przerwania programu nacisnąć i 

przytrzymać przycisk START/STOP do momentu usłyszenia sygnału dźwiękowego. 

• Wskazówka: Przy naciskaniu jakiegoś przycisku zabrzmi zawsze krótki sygnał 

dźwiękowy. 

• Przycisk COLOR (zarumienienie) 

Stopień zarumienienia wybrany moŜe być w programach 1-7. JeŜeli naciśnięty 

zostanie przycisk COLOR, na wyświetlaczu LCD (5) zmieni się wyświetlany czas i 

strzałka pokarze, czy wybrano LIGHT (jasny), MEDIUM (średni) lub DARK (ciemny). 

LIGHT dla skórki jasnej 
MEDIUM dla średnio zarumienionej skórki 
DARK dla skórki ciemnej 

• Przycisk LOAF SIZE (wielkość bochenka) 

W programach 1 - 3, 5,11 wybrać moŜna wagę bochenka. Urządzenie nastawione jest 

fabrycznie na 2.0 LB (ok. 1.000 g). Naciskać przycisk LOAF SIZE tak często, aŜ czarne 

oznakowanie na wyświetlaczu LCD (5) znajdować się będzie pod wybraną wielkością. 

1.5LB ok. 750 g 

2.0LB ok. 1.000 g 

• Przyciski wyłącznika czasowego AV 

Przyciskami A i V nastawia się całkowity czas, po którym chleb powinien być 

gotowy. Wyłącznik czasowy zaprogramować moŜna na maksymalnie 13 godzin. KaŜde 

naciśnięcie przycisku A i V przestawia wyłącznik o 10 minut w przód lub wstecz. 

• Wskazówka: Nastawione na stałe czasy programów nie mogą zostać zmienione. 

UŜycie wyłącznika czasowego - przykład: 

(obowiązuje tylko dla programów 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10,11 i 12 ) 

Prosimy o równieŜ o przestrzeganie wskazówek z rozdziału Uruchomienie. 

Jest godzina 20:30. Chleb ma być spoŜywany jutro o godzinie 07:00, tzn. za 10 godzin i 

30 minut. 

• Na formę do pieczenia (2) nałoŜyć wybrane składniki wg przepisu. NaleŜy pamiętać, 

Ŝeby droŜdŜe w Ŝadnym wypadku nie weszły kontakt z płynem lub solą. 

• Formę do pieczenia (2) umieścić w automacie i zamknąć pokrywę (1). 
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• Przyciskiem MENU wybrać Ŝądany program. 

• Przyciskami A   i V   ustawić wyłącznik czasowy na 70:30 (czas końca pieczenia). 

• Teraz nacisnąć przycisk START/STOP. Przy wyłączniku czasowym na wyświetlaczu 

LCD (5) pojawi się strzałka. Chleb będzie gotowy w Ŝądanym czasie. 

W ceku przerwania uŜytkowania z wyłącznikiem czasowym nacisnąć i przytrzymać 

przycisk START/STOP do momentu usłyszenia sygnału dźwiękowego. Na wyświetlaczu 

LCD (5) pojawi się nastawiony ostatnio czas pieczenia. 

• Wskazówka: UŜytkowanie z wyłącznikiem czasowym stosowane być powinno tylko 

do wypieku chleba z gotowych mieszanek, poniewaŜ świeŜe składniki jak jaja i mleko 

mogą się szybko zepsuć. 

 

Usunąć wszelkie materiały opakowaniowe. 

Wyjąć haki do ugniatania (3) i formę do pieczenia (2) i umyć je łagodnym środkiem do 

zmywania oraz wodą. W taki sam sposób umyć miarke-pojemnik(13ł i miarke-łyŜke (12). 

Wszystkie części wysuszyć. Od zewnątrz urządzenie przetrzeć wilgotną ściereczką, a 

następnie wytrzeć je do sucha 

Urządzenie ustawie na równym, stabilnym, poziomym i Ŝaroodpornym podłoŜu. 

• Wyjąć formę do pieczenia (2) z urządzenia l na oś napędową (4) na spodzie formy do 

pieczenia (2) załoŜyć liak do ugniatania 13). NaleŜy się upewnić, czy hak do ugniatania 

(3) dobrze zaskoczył, 

• Do formy do pieczenia (2) nałoŜyć naleŜy wybrane i dokładnie wymierzone składniki, 

(patrz rozdział Składniki) Konieczne jest nałoŜenie składników na formę do pieczenia (2) 

przed włoŜeniem jej do automatu, gdyŜ w przeciwnym wypadku dojść moŜe do 

zabrudzenia automatu lub uszkodzenia elementów grzewczych. Formę do pieczenia 121 

napełniać naleŜy składni karni w podanej w przepisie kolejności W pierwszej kolejności 

podać naleŜy płyny, a następne mąkę. Cukier i sól rozprowadzić najlepiej na brzegu mąki 

W mące uformować zagłębienie na droŜdŜe. NaleŜy pamiętać, Ŝeby droŜdŜe w Ŝadnym 

wypadku nie weszły kontakt z płynem lub solą. 

NaleŜy się upewnić, czy zewnętrzna strona formy do pieczenia (2) jest czysta i włoŜyć 

formę do pieczenia (2) do obudowy (6). Formę do pieczenia (2) docisnąć dobrze po obu 

stronach, tak ŜeEy słyszalne było wyraźnie jej zatrzaśnięcie. 

Wtyczkę (7) włączyć do gniazda wtyczkowego ze sprawnym stykiem (bolceml 

ochronnym. Zabrzmi sygnał dźwiękowy. 

Na wyświetlacPU LCD 15) pojawi się czas pieczenia programu 1 przy nastawieniu 

średniego zarumienienia i dla bochenka o wadze 1OOOg. 

W celu wyboru programu przycisk MENU naciskać do momentu pojawienia się na 

wyświetlaczu LCD (5) zadanego programu 

Przyciskami COLOR (zarumienienie) i LOAF SIZE {wielkość bochenka) wybrać 

Ŝądane nastawiania, (patrz Wybór programu) 

• JeŜeli ma być uŜyty wyłącznik czasowy, prosimy go teraz nastawić (patrz teŜ UŜywanie 

wyłącznika czasowego) 

Aby wystartować program, nacisnąć przycisk START/STOP  Na wyświetlaczu LCD (5] 

pojawi się konieczny aktualnie czas dla wybranego programu (poza pracą z wyłącznikiem 

czasowym). 
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• Teraz rozpoczyna się czas biegu programu. Na wyświetlaczu LCD (5) podany czas 

rozpocznie odliczanie wstecz Automat do pieczenia chleba wykona teraz róŜne operacje 

robocze: ugniatanie, wyrastanie i pieczenia - w zaleŜności od wybranego programu 

Podczas ugniatania urządzenie mieszać będzie składniki przez kilka minut  Jesl to 

całkiem normalne, Ŝe podczas procesu ugniatania urządzenie pracuje trochę głośniej i 

wibruje. 

Następnie urządzenie pozostawia ciasto do wyrośnięcia  Podczas tego czasu zaczynają 

pracować droŜdŜe i moŜe się zdarzyć, ze wizjer (11) zajdzie nieznacznie para. Po jakimś 

czasie przez otwory na ujście pary (10) zaczną, wydostawać się skroplmy. 

W programach 1, 2,3, 5 111 urządzenie wyda długi sygnał dźwiękowy w celu 

przypomnienia, ze -jeŜeli Państwo sobie tego Ŝyczą - moŜna dołoŜyć teraz dodatkowe 

składniki jak np. rodzynki lub orzechy. Pokrywę (1) otworzyć jednak tylko na krotko, aby 

zapobiec opadnięciu chleba. 

• JeŜeli proces pieczenia ma zostać przerwany, nacisnąć i przytrzymać przez ok. 2 sekundy 

przycisk START/STOP. 

Jezeli pieczenie zostało raz przerwane, nie moŜe być ono kontynuowane w tym samym 

miejscu. W takim przypadku uruchomić naleŜy program 12 = pieczenie. 

• Uwaga! Podczas uŜytkowania otwory wentylacyjne (8) i otwory ujścia pary (10) nie mogą 

być zakryte. 

• W przypadku wydostawania się dymu z urządzenia, pokrywa musi pozostać koniecznie 

zamknięta. W takiej sytuacji przerwać naleŜy program naciskając przez ok. 2 sekundy 

przycisk START/STOP i wyjąć wtyczkę (7) z gniazda wtyczkowego. W Ŝadnym 

wypadku nie wolno tlącego się ciasta gasić wodą! Dym powstać moŜe. jeŜeli ciasta 

wydostanie się poza brzeg formy do pieczenia (2) i zetknie się ze spiralą grzewczą. 

Dlatego przestrzegać naleŜy ilości składników podanych w przepisach’ 

 

Uruchomienie 
W celu osiągnięcia optymalnego wyniku pieczenia, w miarę moŜliwości unikać naleŜy 

otwierania automatu do pieczenia chleba podczas jego pracy. Postępy w pieczeniu 

obserwować moŜna przez wizjer (11) 

Po zakończeniu pieczenia
1
 JeŜeli nastąpiło zakończenie programu, zabrzmi 10 sygnałów 

dźwiękowych, a automat przełączy się na funkcję utrzymywania w cieple. Chleb 

pozostawiony moŜe być w urządzeniu przez kolejne 60 minut bez obawy, Ŝe rozmięknie 

się od pod wpływem wilgoci W kaŜdym przypadku chleb wyjąc naleŜy z formy do 

pieczenia (2) tak szybko, jak to jest moŜliwe. 

Proces utrzymywania w cieple przerywa się naciskając i przytrzymując przez ok. 2 

sekundy przycisk START/STOP. 

Aby urządzenie całkowicie odłączyć od sieci, naleŜy wyjąć wtyczkę 17) z gniazda 

wtyczkowego.  Otworzyć pokrywę 11). Formą do pieczenia (Z) i chleb są bardzo gorącel 

Aby wyjąć formą do pieczenia (2) z urządzenia posłuŜyć się naleŜy ręcznikiem lub 

rękawicami kuchennymi. Formę do pieczenia (2) postawić na Ŝaroodpornym podłoŜu, 

nigdy na obrusie lub powierzchni z tworzywa sztucznego. 
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Przed wyjęciem chleba formę do pieczenia (2) pozostawić naleŜy na ok  5 minut w celu 

jej wystudzenia  Następnie formę do pieczenia (Z) przytrzymać naleŜy na skos nad 

rusztem i wstrząsać nią lekko, aŜ chleb się poluzuje JeŜeli hak do ugniatania (3) pozostanie 

jeszcze w chlebie, naleŜy go usunąć tępy, przedmiotem. Prosimy pamiętać, Ŝe nie wolno 

do tego celu uŜywać przedmiotów metalowych, gdyŜ uszkodzić mogą one powlokę haka 

do ugniatania (3).  Przed spoŜyciem, chleb naleŜy zawsze pozostawić na 15-30 minut w 

celu wystygnięcia.  JeŜeli teraz upieczony rna zostać drugi chleb, na wyświetlaczu LCD (5) 

mruga H:HH i brzmi sygnał dźwiękowy, oznacza to, Ŝe urządzenie nie jest jeszcze 

wystarczająco wystudzone. Przed ponownym uruchomieniem urządzenia odczekać naleŜy 

kolejne 10-20 minut. 

Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenie naleŜy wystudzić 

Czyszczenie i konserwacja 

Przed przystąpieniem do kaŜdego czyszczenia, naleŜy się upewnić, czy wtyczka (7) 

wyjęta jest z gniazda wtyczkowego i czy urządzenie wystygło Wyjąć formę do pieczenia 

(2) z urządzenia i wyciągnąć hak do ugniatania (3) z osi napędowej (4) na spodzie formy 

do pieczenia 12). Forma do pieczenia 12) i hak do ugniatania (3) pokryte są warstwą 

przeciw przyleganiu. Dzięki temu ułatwione jest ich czyszczenie Formę do pieczenia (2) i 

hak do ugniatania (3) czyście naleŜy środkiem do zmywania l ciepłą wodą. W Ŝadnym 

wypadku nie wolno stosować ostrych środków czyszczących, środków szorujących i 

drapaków! 

JeŜeli hak do ugniatania (3) jest zaschnięty i nie daje się wyciągnąć z osi napędowych (4), 

formę do pieczenia  wypełnić gorącą wodą i spróbować ponownie za o k. 30 minut Przed 

włoŜeniem części do urządzenia naleŜy je dobrze wysuszyć Forma do pieczenia (2) i hak 

do ugniatania (3) nadają się do zmywania w zmywarce Komorę do pieczenia i urządzenie 

od zewnątrz przetrzeć wilgotną ściereczką, a następnie wytrzeć je do sucha.  Urządzenia 

nie wolno nigdy wkładać pod bieŜącą wodę lub zanurzać go w niej lub w innych płynach. 

Do komory urządzenia nie wolno wlewać wody lub innych płynów. 

Dane techniczne 

Napięcie znamionowe . 23QV~ 5QHz 
Znamionowy pobór mocy : 600 w 
Wybór czasu : maks. 13 godzin 
Masa wyrobu : S,4 kg 

 

 

Informacja dotycząca ochrony środowiska. ZuŜyte urządzenia elektryczne są 

surowcami wtórnymi - nie wolno wyrzucać ich do pojemników na odpady domowe, 

poniewaŜ mogą zawierać substancje niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego i środowiska’ 

Prosimy o aktywną pomoc w oszczędnym gospodarowaniu zasobami naturalnymi i ochronie 

środowiska naturalnego przez przekazanie zuŜytego urządzenia do punktu składowania 

surowców wtórnych - zuŜytych urządzeń elektrycznych. 

WIĘCEJ ZNAJDZIESZ W INSTRUKCJI OBSŁUGI 
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