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BM07 Pekárnička Na Chléb
PŘÍSTROJ NA VÝROBU CHLEBA A JEHO SOUČÁSTI
Výklopné víko
Sledovací okénko

Vkládání a
vyjímání

Chlebová mísa
Chlebová mísa s
instalovanou lopatkou

Chlebová
mísa
upevněná

Lopatka

Ovládací panel

Trouba
Hnětací
mechanismus

OVLÁDACÍ PANEL

Odměrky (hrneček
a lžíce)

Přehled programů

Indikátor barvy (kůrky)
Světlá, Střední, Tmavá

Indikátor velikosti
bochníku 1.5lb (680g),
2lb (900g)

Stisknutím přidáte čas
(po 10 minutách)

Nastavení barvy (kůrky)
Zvolte Light (světlá),
Medium (střední), Dark
(tmavá)
Volba MENU
Zvolte jedno z 12 menu

Tlačítka nastavení času
Stisknutím uberete čas (po
10 minutách)
Kontrolka napájení
(zapnuto)
Tlačítko Start/Stop

Volba velikosti bochníku
Zvolte: 1.5lb (680g),
2lb (900g)

BM07 Pekárnička Na Chléb
ÚVOD
Před prvním použitím spotřebiče si prosím pozorně
přečtěte všechny pokyny a seznamte se s vlastnostmi
a činností přístroje na pečení chleba. Prostudujte si
důkladně pokyny k bezpečnosti.
Před použitím tohoto přístroje se ujistěte, že se napětí
ve vaší elektrické síti shoduje s napětím uvedeným na
typovém štítku přístroje.

3. Vyjměte
mísu

Vybalení Přístroje
V balení najdete:
• Přístroj na pečení chleba včetně mísy na chleba
a hnětací lopatky
• Odměrky (hrníček a lžička)
V případě, že kterákoliv položka chybí nebo je
poškozena, obraťte se na nejbližší prodejnu Tesco.
Obal si ponechejte, abyste mohli zařízení později
bezpečně přepravovat. Pokud obal likvidujete, berte
ohled na jakékoli předpisy týkající se recyklace ve
vaší zemi.
Upozornění: Během výroby jsou některé součásti
přístroje lehce namazané. Při prvním použití se může
projevit odpařování tohoto mazadla. To je neškodné
a brzy zmizí.

Ujistěte se, že hřídel v chlebové míse je čistá a není
zanesena drobky nebo zbytky těsta.

POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE

Vkládání Přísad

Příprava
Před prvním použitím přístroje omyjte vnitřek mísy na
chleba, hnětací lopatku a odměrky zátku v horké
vodě s mycím prostředkem. Důkladně opláchněte a
osušte. Otřete vnitřní stranu víka a vnější stranu mísy
na chleba a přístroje vlhkým hadříkem.

Otevírání Víka

Nasuňte hnětací lopatku na hřídel (správně sedí jen
v jedné poloze). Pevně ji zatlačte na místo. Pokud
lopatka nesedí pevně na místě, může se při hnětení
uvolnit a přísady se dostatečně nepromíchají.

Ujistěte se, že máte všechny přísady po ruce. Pečlivě
naplňte mísu, dbejte na to, abyste žádnou přísadu
nevynechali. Při plnění je důležité, abyste přísady
vkládali v předepsaném pořadí, jinak se chléb
pořádně neupeče.

Droždí

Zvedněte držadlo a uchopte ho oběma rukama.
Otočte chlebovou mísu proti směru hodinových
ručiček (VYJÍMÁNÍ). Mísu nyní lze vyjmout.

Suché Přísady

1. Uchopte
držadlo
2. Otočte

Voda
Přísady by měly mít pokojovou teplotu (20° – 25°C).
Pokud je v místnosti chladno (méně než 18°C),

Obsah je uzamčen
Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.

Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:
1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky.
Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a
rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.
*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj
prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!

